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Este evento tem como principal objetivo a apresentação dos resultados obtidos no primeiro ano 

de desenvolvimento do Projeto Temático “Aplicação do Conceito de Biorrefinaria a Estações de 

Tratamento Biológico de Águas Residuárias: O Controle da Poluição Ambiental Aliado à 

Recuperação de Matéria e Energia”, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo – FAPESP (Processo 2015/06.246-7) com vigência de 01/07/2016 a 30/06/2021. 

O projeto é desenvolvido conjuntamente pelo Laboratório de Processos Biológicos (Escola de 

Engenharia de São Carlos, USP), pelos Laboratórios de Controle Ambiental e de Simulação e Controle 

de Processos (Universidade Federal de São Carlos, UFSCar), pelo Laboratório de Engenharia 

Bioquímica (Escola de Engenharia Mauá, IMT), pelo Laboratório de Catálise (Instituto de Química de 

São Carlos, USP) e pelo Laboratório de Tratamento de Águas e de Resíduos (Instituto de Geociências e 

Ciências Exatas, UNESP). 

Este Projeto Temático visa avaliar a aplicação do conceito de biorrefinaria em estações de 

tratamento biológico de águas residuárias. Tal concepção é muito recente e inovadora, na qual uma 

estação de tratamento seria encarada como uma indústria produtora de biocombustíveis e de produtos 

de alto valor agregado tendo sempre despejos como matéria-prima. Essa concepção fica mais atrativa 

quando reatores anaeróbios são empregados como unidades principais da estação de tratamento, 

principalmente pelo fato desse processo ter como produtos finais uma grande variedade de ácidos 

orgânicos e solventes na fase líquida, além de hidrogênio e metano na fase gasosa. Nessa nova 

concepção, águas residárias predominantemente orgânicas são as matérias-primas do processo 

(biomassa), a estação de tratamento com seus equipamentos e reatores constituem a rede de instalações 

para geração de produtos e subprodutos de alto valor agregado. No entanto muitos desafios devem ser 

superados com essa nova concepção a começar pelas baixas concentrações de matérias orgânicas 

encontradas em águas residuárias o que leva a geração de produtos também em baixas concentrações. A 

esse desafio se soma a complexidade da composição das águas residuárias, com variações temporais e 

espaciais. O uso de culturas microbianas mistas, embora seja uma grande vantagem para a 

biotecnologia anaeróbia, passa a ser um outro desafio para a concepção de biorrefinaria já que o 

controle do processo pode se tornar difícil. 

Nesse contexto os objetivos gerais desse projeto são: 

 Aprofundar nos fundamentos de geração de biohidrogênio e biometano em sistemas anaeróbios 

combinados acidogênicos e metanogênicos com foco principal em cinética de conversão e de 

crescimento celular, além de estudos de biologia molecular; 

 Avaliar a produção de biohidrogênio e biometano em sistemas anaeróbios combinados acidogênicos 

e metanogênicos para variadas águas residuárias com a busca das melhores condições ambientais e 

operacionais para maximização da geração de energia; 

 Avançar no conhecimento na área de tratamento de águas residuárias com aprimoramento de 

reatores consolidados e propostas de novas configurações, principalmente no tema de remoção de 

nutrientes e adequação dos efluentes à legislação vigente; 

 Avaliação da remoção de compostos tóxicos e persistentes de interesse ambiental contidos em águas 

residuárias em reatores anaeróbios; 

 Avaliar a geração de ácidos orgânicos, álcoois e outros produtos intermediários da digestão 

anaeróbia; 

 Valorização do biogás, bem como do metano e do dióxido de carbono indivualmente provenientes do 

tratamento de águas residuárias via processos catalíticos heterogêneos;  

 Consolidar todos os resultados obtidos em uma biorrefinaria alimentada com águas residuárias, 

buscando a integração do processo produtivo com a função principal de controle da poluição 

ambiental. 
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Abstract. Recalcitrant nature of lignocellulosic biomass is a basic hindrance to utilize this 

valuable resource at its potential, which necessitates a pretreatment step. The study was 

aimed to optimize the hydrothermal pretreatment of sugarcane bagasse to maximize methane 

production via central composite design (CCD) employing three factors; temperature (160, 

180, 200°C), time (5, 12, 19 min) and hydrogen peroxide (2, 4, 6% v/v). In a pretreated solid 

fraction, 73.09% delignification, 75.83% xylan removal besides 139.21% increase in glucan 

content was verified. Subsequent digestion experiments presented 118.64% 

(323.33 NmL.gTVS-1) increase in methane content (pretreatment 11) over untreated 

sugarcane bagasse (147.84 NmL.gTVS-1).  

 

Introduction 

 

 Concerns on sustainability, greenhouse gas (GHG) emission, climate change, fuel 

availability, and expected price hikes in conventional fuels owing to limited supply has 

spurred on research in alternative energy resources from biomass to cope with transportation 

and industrial energy demands. Biogas after purification and up gradation to biomethane can 

be used directly in engines to produce heat and electricity (Fabbri and Torri, 2016). 

Lignocellulosic biomass obtained from agricultural residues, biodegradable fraction of 

municipal solid waste, and food wastes are sustainable alternatives to produce second 

generation biofuels, in addition, to compete for first-generation biofuels for abatement of 

GHG (Eisberg, 2006). 

Lignocellulosic biomass is predominantly composed of three biopolymers; 

hemicellulose cellulose, and lignin. These biopolymers are contained in a complex structural 

arrangement; hemicellulose is linked both to cellulose microfibrils and lignin in a crisscross 

manner, lignin encases both cellulose and hemicellulose thereby increasing structural rigidity, 

recalcitrance, and hydrophobicity of lignocellulosic material (Edward, 2008; Monlau et al., 

2013). Thus it makes cellulose virtually unavailable for microbial action. In this regard, a 

pretreatment is needed as an initial step to guarantee the success of bioconversion process by 

dismantling coherent, complex lignocellulosic matrix to liberate contained monomers before 

the biofuels production (Hendriks and Zeeman, 2009). 

Lignocellulosic materials are different on account of quantification of basic 

components resulting from a number of factors; cultivar type, soil characteristics, 

environmental conditions, and growth methods. Therefore, a single pretreatment cannot be 

recommended. A number of pretreatments have been developed in the last couple of decades; 

physical comminution (Kratky and Jirout, 2011), steam explosion (Capecchi et al., 2015), 

hydrothermal (Li, 2013), irradiation (Jackowiak et al., 2011), Chemical; acidic 

(Devlin et al., 2011), alkaline (Zhu et al., 2010), wet explosion (Biswas et al., 2012), 

oxidative (Anna et al., 2010), ionic liquids (Gao et al., 2013) and biological 
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(Mackuľak et al., 2012). New techniques are emerging with the technological advancement in 

engineering and biological sciences. Variability in lignocellulosic biomass composition has 

made it difficult to choose a suitable pretreatment.  

Alkali pretreatment (NaOH) of lignocellulosic biomass has been documented to 

enhance enzymatic digestibility for higher fermentable sugars release (Uzuner et al., 2017) 

ethanol production (Sun et al., 2016) and biogas production (Anna et al., 2010). Hydrogen 

peroxide has been reported as a post-pretreatment delignification agent (Yang et al., 2002) 

and chemical pretreatment (Michalsk and Ledakowicz, 2014). The role of hydrogen peroxide 

is to promote removal of lignin and break bonds between lignin and carbohydrates. 

Hydrothermal pretreatment has been documented a better choice for lignocellulosic 

biomass with higher acetyl content (Nitsos et al., 2013b) since no catalyst is being added 

during the pretreatment. Therefore, acetic acid produced from acetyl content of hemicellulose 

enhances the reaction and promote hemicellulose dissolution. On account of having lower 

acetyl content (2.32%) in sugarcane bagasse (Costa et al., 2002), hydrothermal pretreatment 

might be not a good option for bagasse. Therefore, this study was designed to determine the 

impact of joining H2O2 delignification prior to hydrothermal fractionation employing a central 

composite design (CCD). Presoaking of SCB in different concentrations of H2O2 (% v/v) for 

24 h according to CCD was conducted before submitting to hydrothermal pretreatment. The 

recovered solid was characterized by glucan increase, xylan solubilization, and lignin 

dissolution. Thereafter, was submitted to batch digestion tests to evaluate its biomethane 

potential. 

 

Materials and Methods 

 

Substrate and Inoculum 

Sugarcane bagasse was generously provided by Laboratório Nacional de Ciência e 

Tecnologia do Bioethanol, Campinas – Brazil. Moisture content was equilibrated to 7.69 % in 

open air for 3 days. Bagasse was utilized as received without washing. It was stored in plastic 

bags at ambient temperature after being grinded using a household juicer and passed through 

2.5 mm sieve mesh.  

The inoculum (66.33 g.L-1 TS, 53.95 g.L-1 TVS) was granular sludge obtained from 

Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) reactor treating poultry slaughterhouse 

wastewater, located in Tiête, São Paulo State, Brazil.  

 

Hydrothermal pretreatment of lignocellulosic biomass 

Lignocellulosic biomass was subjected to a hydrothermal pretreatment in batches to 

test three independent variables; temperature (°C), time (min), and H2O2 concentration 

(% v/v). Sugarcane bagasse impregnation was realized according to central composite design 

(CCD) (Table 1 and 2). Briefly, pre-sorted bagasse was introduced into percent H2O2 solution 

(1:10 solid to liquid ratio) in 250 mL polyvinyl beaker under static conditions at room 

temperature for 24 h. Sugarcane bagasse was recovered by vacuum filtration, pre-hydrolysate 

was discarded after pH measurement. Hydrothermal reactor with a capacity of 150 mL was 

built with 316 stainless steel. The reactor consisted of three main parts; control panel, reactor 

vessel and cyclone-shaped receiving unit. The reactor was preheated each time with distilled 

water before pretreatment. 12 g (11.08 TS) H2O2 treated sugarcane bagasse was introduced 

into the reactor vessel with 110 mL distilled water. After securing the vessel head with bolts 

heating was initiated, pretreatment time count was recorded when the temperature was 

reached to the required temperature. After a predetermined time, heating was stopped, and 

reactor contents were recovered with a sudden decrease in pressure via receiving unit into a 

plastic vessel. The sudden decrease in pressure exploded the fiber contents of bagasse thereby 

further decreasing the rigidity of structural components of bagasse. Recovered pretreated 
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slurry was separated into solid and liquid fractions via filter paper (3 µm) and stored 

separately in plastic bottles at 4°C until further analysis. 

 

Characterization of solid biomass 

Pretreated solid recovered after filtration of pretreatment slurry was equilibrated to 

moisture content (4.2 – 6.6%), and solid recovery (%) was determined by equation 1 

 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦 (%) =   (𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦 (𝑔)  𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑛 𝐷𝑀 𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠) ⁄

(𝑅𝑎𝑤 𝑏𝑎𝑔𝑎𝑠𝑠𝑒  (𝑔)  𝑜𝑛 𝐷𝑀 𝑏𝑎𝑖𝑠) × 100      (1) 

 

Total solids (TS), volatile solids (VS), and moisture content were determined 

according to standard methods for the examination of water and wastewater 

(APHA et al., 2005). Raw sugarcane bagasse and hydrothermally pretreated solid fractions 

were characterized by acid hydrolysis followed by analysis of liquid samples by HPLC for 

sugar. Cellulose, hemicellulose, and lignin in the raw and recovered solid were determined 

according to Sluiter protocol (Sluiter et al., 2011), NREL technical report (NREL/TP-510-

42618) available online (http://www.nrel.gov/docs/gen/fy13/42618.pdf). Briefly, 0.16 g solid 

was mixed with 1.5 mL H2SO4 (72 % w/w) in digestion tube placed in a water bath pre-

adjusted to 30°C for 1 h. The reaction was terminated by adding 42 mL distilled water to 

make H2SO4 concentration to 4 % w/w. The contents of the tube were autoclaved for 1 h at 

120°C. Afterwards; contents were filtered through 0.2 µm glass fiber filter (Sartorius stedim 

Biotech) in pre-ashed porcelain crucibles. The solids obtained were dried at 105°C and 

reported as % lignin corrected to ash (550°C, 3 h). Glucose and xylose were separated on 

Aminex HPX-87H (Bio-Rad, Hercules, USA) column (300 mm × 7.8 mm). All samples were 

filtered through 0.2 µm syringe filter. Ultrapure water with 0.005 N H2SO4 was used as 

mobile phase with a flow rate of 0.5 mL.min-1, and the oven temperature was maintained at 

43°C.  

Percent increase and removal for glucan and xylose, respectively, were determined by 

following formulas equation 2, and 3, respectively, while delignification was determined by 

equation 4 

% 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑎𝑠𝑒 = ((𝐺𝑙𝑢𝑐𝑎𝑛 𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 −
𝐺𝑙𝑢𝑐𝑎𝑛 𝑖𝑛 𝑟𝑎𝑤 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠)) ⁄ (𝐺𝑙𝑢𝑐𝑎𝑛 𝑖𝑛 𝑟𝑎𝑤 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠)   × 100   (2) 

𝑅𝑒𝑚𝑜𝑣𝑎𝑙 (%) = 1 − ((𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 (𝑔)  𝑝𝑟𝑒𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑) ⁄
(𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 (𝑔)  𝑖𝑛 𝑟𝑎𝑤 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠)) × 100     (3) 

𝐷𝑒𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (%) =   (𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛 (𝑔) − 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛 (𝑔)) ⁄
(𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛 (𝑔) ) × 100        (4) 

Anaerobic digestion assays 

Biomethane potential (BMP) tests were conducted according to the experimental plan 

presented in Table 2. A blank was set up to substract endogenous CH4 production. Batch 

reactors were realized with 500 mL working volume at subsrate to inoculum ratio of 2 under 

mesophilic conditions (37°C). The amount of substrate (g) introduced varied depending upon 

the TVS within the range of 2.23 – 3.52 g. In order to remove nutritional constraints, all 

cultures were grown in Zinder nutrition media (Zinder et al., 1984)  

The reactors were purged with N2 (100%) for 5 min before hermetically sealed using 

rubber butyl septum. The reactors were manually shaken for 1 min to avoid thermal 

stratification, before taking 0.5 mL gas sample. CH4 concentration is reported in this text in 

normal mL; NmL.g-1 TVS. The composition of gas was determined via Shimadzu® gas 

http://www.nrel.gov/docs/gen/fy13/42618.pdf
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chromatography (GC-2010) equipped with thermal conductivity detector (TCD). The column 

was Carboxen 1010 PLOT, 30 m x 0.53 mm. Injector temperature, oven temperature, and 

detector temperature were 220°C, 130°C, and 230°C, respectively. Argon gas was used as 

carrier gas with a flow rate of 5.66 mL.min-1 with makeup volume of 12 mL.min-1 according 

to Motteran et al. (2014) 

 

Response surface methodology 

Three factors; temperature (°C), time (min), and H2O2 concentration (% v/v) were 

studied to optimize the hydrothermal pretreatment for CH4 concentration. A 3-factor central 

composite design (CCD) with two center points was calculated based on STATISTICA 

software (StatSoft, Inc. (2014)) to study the impact of predetermined variables. The 

experimental plan with coded and real values is presented in Table 1 

Table 1: Coded and uncoded values for central composite design. 

Coded values X1 

(temperature, °C) 

X2 

(time, min) 

X3 

(H2O2, % v/v) 

+ 1.68 213.6 23.76 7.36 

1 200 19 6 

0 180 12 4 

-1 160 5 2 

-1.68 146.4 0.24 0.64 

The impact of variables on the response was demonstrated using response surface 

methodology. Equation 5 was designed to demonstrate the impact of variables independently 

and their interaction on CH4 concentration.  

𝑌 =  𝛼0 +  𝛼1𝑋1 +  𝛼2𝑋2 +  𝛼3 𝑋3 +  𝛼11𝑋1
2 +  𝛼22𝑋2

2 + 𝛼33𝑋3
2 +  𝛼12𝑋1𝑋2 +

𝛼13𝑋1𝑋3 + 𝛼23𝑋2𝑋3 (5) 

 

Where Y is the response (CH4 yield, NmL.gTVS-1  added), X1, X2, and X3 are the 

coded experimental variables; temperature (°C), time (min) and H2O2 concentration (% v/v), 

respectively. α0 is an intercept term, α1, α2, and α3 are the model coefficients obtained from 

experimental data. Coefficients were determined with least square methods with 

STATISTICA software package. The significance of experimental results (95 % confidence 

level) was validated with F-test analysis of variance (ANOVA). 

 

Results and Discussion 

 

Impact of hydrothermal pretreatment on chemical composition of pretreated solid fraction 

Sugarcane bagasse used in this study was composed of cellulose 31.4% (determined as 

glucan), hemicellulose 41.6% (determined as xylan and arabinan), klason lignin 24.88%, and 

1.2% ash content. The remaining approximately 0.9% attributed to other compounds. Variable 

results for chemical composition of sugarcane bagasse are reported in literature depending 

upon cultivar type, soil characteristics, and process differences of processing plants where 

sugarcane is being processed. Bharathiraja and fellows (Bharathiraja et al., 2014) reported 

30.2% cellulose, 56.7% hemicellulose, 13.4% lignin and 1.9% ash content. The chemical 

composition of sugarcane bagasse in the current study is comparable to previously reported 

studies (da Silva et al., 2010). 

Sugarcane bagasse was pretreated according to experimental plan (Table 2). 

Presoaking of bagasse into H2O2 prior to hydrothermal pretreatment significantly affected the 
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biomass loss depending upon H2O2 concentration. As shown in Table 2, solid yield 

successively increased with a decrease in temperature and decrease in H2O2 utilized for 

impregnation of sugarcane bagasse. The lowest solid yield 36.57% was observed at the 

highest pretreatment temperature applied (pretreatment run 15) while the highest solid yield 

(93.13%) was noted for the lowest H2O2 utilized (pretreatment run 12). High solid recovery 

implicates higher retention of carbohydrate content in pretreated material, which is beneficial 

for the subsequent digestion process. In addition, H2O2 addition to sugarcane bagasse during 

impregnation resulted into a considerable foaming, which is reported to influence loss in 

biomass weight (Guilherme et al., 2015). Zhao et al. (2016) observed maximum solid 

recovery of 95.6% at 90°C and 10 min with the H2O2 loading of 0.1 g.g-1 of dry corn stalk for 

ammonia fiber expansion. Lower solid recovery in the current study could be attributed to 

higher H2O2 loading and higher pretreatment temperature. The results of the current study are 

further strengthened by previously reported findings (Ko et al., 2015; Sun et al., 2014) 

 

Table 2: Central composite design (CCD) and chemical composition of raw and pretreated 

solid fraction of sugarcane bagasse on dry matter DM basis. 

 
Central composite 

design 
Biomass characterization 

PRT T t H2O2  
Solid 

yield 

Gluca

n 

Xyla

n 
lignin  

% 

Glucan 

increas

e 

Xylan 

remov

al  

Lignin 

solubil

ization 

 (°C)  (min) 
(% 

v/v) 
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Raw - - - 100 31.44 36.6 24.8  - - - 

A-HO 200 19 6 54.4 68.20 10.1 9.60 116.92 72.36 61.4 

B-HO 200 19 2 62.6 55.52 16.7 23.2 76.59 54.28 6.86 

C-HO 200 5 6 59.4 63.21 15.6 7.4 101.05 57.39 70.3 

D-HO 200 5 2 71.6 49.15 28.6 16.2 56.32 21.81 34.9 

E-HO 160 19 6 58.3 47.50 12.7 9.3 51.08 65.21 62.5 

F-HO 160 19 2 74.2 42.61 29.6 15.0 35.52 19.05 39.7 

G-HO 160 5 6 66.9 45.75 18.4 10.3 45.51 49.78 58.8 

H-HO 160 5 2 89.2 39.65 32.2 14.9 26.11 12.11 40.1 

I-HO 180 12 4 71.1 50.02 25.6 11.9 59.09 30.08 52.0 

J-HO 180 12 4 73.1 49.15 26.6 12.8 56.32 27.35 48.6 

K-HO 180 12 7.36 64.9 60.42 8.8 6.7 92.17 75.83 73.1 

L-HO 180 12 0.64 93.1 39.17 31.4 22.4 24.58 14.22 9.93 

M-HO 180 23.76 4 49.8 56.19 24.3 12.9 78.72 33.55 48.0 

N-HO 180 0.24 4 73.3 46.14 29.1 10.6 46.75 20.42 57.5 

O-HO 
213.

6 
12 4 36.6 75.21 18.7 19.0 139.21 48.82 23.5 

P-HO 
146.

4 
12 4 76.5 33.12 27.1 12.0 5.34 25.85 51.6 

 

 The effectiveness of pretreatment was determined by glucan quantification in the 
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preteated solid fraction. Cellulose tends to increase due to hemicellulose and lignin 

dissolution (Nitsos et al., 2013a). Sugarcane bagasse impregnated at higher H2O2 

concentration resulted in increased xylan removal with significant delignification leaving 

behind cellulose content in the solid fraction. Glucan content was in the range of 33.12 – 

75.21 g.100gTS-1 in pretreated solid fractions in comparison to 31.44 g.100gTS-1  in untreated 

bagasse. Such a high increase in glucan content might be the result of the high removal of 

lignin 6.86 – 73.09% and high hemicellulose solubilization (20.42 – 75.83%). Zhao et al. 

(2016) reported up to 97.6% glucan in H2O2-ammonia fiber explosion for corn stalk, with 

lignin removal in the range of 2.4 – 28.8%. However, the authors studied at an H2O2 loading 

of 0.1 – 0.7 g.g-1 dry biomass and lower reaction temperature range 90 – 130°C. 

 Pretreatment conditions employed showed the notable impact on delignification. 

Lignin removal was within 6.86-73.09% depending upon the pretreatment conditions applied. 

Lignin dissolution increased with increase in temperature and H2O2 loading. In the presence 

of lignin, a negative impact on biofuels production was observed (Studer et al., 2011), 

especially methane production is negatively correlated (Ahring et al., 2015; 

Kobayashi et al., 2004). Lignin primarily hinders hydrolysis in two ways; firstly, it covers 

cellulose as a sheath making cellulases inaccessible. Secondly, it acts as an adsorbent thereby 

making cellulolytic enzymes less productive (Li et al., 2014). Table 2 indicated that klason 

lignin was in the range of 6.70 – 23.20% for the studied pretreatments. Maximum 

delignification (73.09%) was noted for the highest H2O2 (7.36% v/v), while the lowest 

(6.68%) was seen for pretreatment run 2 where 2% (v/v) H2O2 was employed for bagasse 

impregnation at 200°C for 19 min reaction time. Methane production correlates well with the 

klason lignin content; pretreatment 11 resulted into maximum methane value corresponding to 

highest lignin solubilization while pretreatment 2 resulted into lowest methane production 

attributing lowest delignification. Complete removal of lignin during the hydrothermal 

process is not possible due to recondensation process (Alvira et al., 2010). Higher lignin 

dissolution was obtained in this study due to the joint effect of H2O2 presoaking and 

hydrothermal pretreatment. Overnight presoaking of bagasse might have resulted in altering 

structural changes that helped in hydrothermal pretreatment for lignin removal. 

 

Biomethane production potential 
Fig 1 represents the time-course profile of cumulative methane (NmL.gTVS-1) production. 

The volume of methane increased with the prolongation of fermentation time. Although, 

hydrothermal pretreatment resulted in the availability of glucan content in the solid fractions 

to easily initiate the digestion process by fermentative microorganisms. However, microbial 

consortia needed acclimatization time to the prevailed conditions as indicated by higher lag 

phase (up to 88 h) in some of the pretreatments. Anna et al. (Anna et al., 2010) reported a lag 

phase of 5 days (120 h) for paper tube residuals treated at 190°C with 2% H2O2 for 10 min. 

Batch reactors for six pretreatments B-HO, C-HO, D-HO, E-HO, F-HO, and H-HO, were 

terminated after 600 h of fermentation time assuming stable production (a decrease in 

methane value was observed after 72 h). However, the rest of pretreatments indicated that if 

these pretreatments were given further time, the methane values for these pretreatments might 

be higher. Maximum experimental methane value was noted for pretreatment 11 

(323.33 NmL.gTVS-1) that corresponds well to the lowest lignin content (6.70%) while 

minimum methane value for pretreatment 2 (125.17 NmL.gTVS-1) fits well to highest lignin 

content 23.20%.  

Proposed influential parameters; temperature (°C), time (min), and H2O2 (% v/v) were 

explored with response surface methodology for individual impact and their interaction on 

CH4 yield from pretreated sugarcane bagasse in comparison to raw bagasse. Multiple 

regression analysis was conducted on experimental data to explain CH4 production. Second-

order polynomial equation derived from experimental data is presented in Equation 6. 
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𝐶𝐻4 𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 = 275.98 − 10.77𝑋1 − 0.28𝑋2 + 51.03𝑋3 − 10.27𝑋1
2 − 12.40𝑋2

2 −

15.09𝑋3
2 − 5.82𝑋1𝑋2 − 4.58𝑋1𝑋3 + 16.27𝑋2𝑋3  (6) 

 

Where X1, X2, and X3 are coded values for temperature (°C), time (min), and H2O2 (% 

v/v), respectively. The statistical significance of the model was found by F-test (ANOVA). 

The adequacy of the regression equation and the significance of the coefficients are shown in 

Table 3. 

 

 

Figure 1. Time-course profile of cumulative methane (NmL g-1 TVS) production. 

The magnitude and sign are important in the polynomial equation to explain the 

importance of variables and their interaction. The model demonstrated that linear model term 

of time (X2) besides quadratic model term of temperature (X1
2) were insignificant (p>0.05) 

along with the interaction of X1X2 and X1X3. While linear model terms of temperature (X1), 

H2O2 concentration (X3) and quadratic model terms of time (X2
2) and H2O2 concentration (X3

2) 

and interaction of X2X3 showed significant impact (P<0.05) on CH4 yield. The model 

coefficient of linear model term X3 (51.03) and interaction of X2X3 (16.27) exerted positive 

effect while model coefficients of quadratic model terms X2
2 and X3

2 exerted a negative 

impact on the model. The model coefficients explained that H2O2 concentration has higher 

magnitude impact (51.03) in comparison to the interaction of H2O2 concentration (X3) and 

time of pretreatment (X2) (16.27).  

Analysis of variance (ANOVA) was carried out (Table 3) to determine the 

significance of fit of second order polynomial for methane yield (NmL.gTVS-1). The 

coefficient of determination (R2) for methane production (NmL.gTVS-1) 0.8903 was in good 

agreement with predicted multiple correlation coefficient 0.7258. It indicated that the model 

could explain 89.03 percent variation in the response. A model F value of 12.34 was higher 
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than tabulated F value of 4.53 indicates the model is valid. Higher F-value better explains the 

variation of data around its mean (Mokhtari-Hosseini et al., 2009). A comparison of the 

current study with literature is not possible because of pretreatment conditions, and feedstocks 

are different. Song et al. (2013) reported 88% (288 mL.gVS-1, 12.8 mmol.gVS-1) higher 

methane production in rice straw, however, the pretreatment conditions are different from the 

current study. The authors conducted pretreatment at room temperature 25±2°C by 

impregnating rice straw into H2O2 (1-4%) for 1-7 days. In another study, Rabelo and 

colleagues (Rabelo et al., 2011) conducted alkaline hydrogen peroxide pretreatment of 

sugarcane bagasse at 4-15 % DM, with 7.36% H2O2 at 25°C for 1 h under 150 rpm and 

reported a production of 72.1 L CH4 per kg of bagasse 

 

Table 3: Analysis of variance (ANOVA) for regression model representing methane 

(NmL.gTVS-1) production 

Factor SS Df MS F P-value (prob. > F) 

X1 1584.84 1 1584.84 194.973 0.045515* 

X1
2 978.59 1 978.59 120.390 0.057861 

X2 1.11 1 1.11 0.136 0.775101 

X2
2 1425.14 1 1425.14 175.326 0.047988* 

X3 35563.79 1 35563.79 4375.191 0.009624* 

X3
2 2110.98 1 2110.98 259.701 0.039454* 

X1X2 271.17 1 271.17 33.360 0.109139 

X1X3 168.05 1 168.05 20.675 0.137816 

X2X3 2117.69 1 2117.69 260.527 0.039391* 

Lack of Fit 5195.29 5 1039.06 127.829 0.067046 

Pure Error 8.13 1 8.13   

R2 = 0.8903, Adjusted R2 = 0.7261, MS pure error = 8.129 

 

Conclusions 

 

 In summary, solid recovery and composition changes implicate that weight loss in 

biomass was primarily the result of lignin and hemicellulose removal into the liquid stream. 

The pretreatment effectively altered the compact structure of sugarcane bagasse and made it 

vulnerable for subsequent downstream processing. Hydrothermal pretreatment was optimized 

with the help of alkaline hydrogen peroxide for fractionation of sugarcane bagasse by 

removing hemicellulose and lignin into the liquid stream leaving cellulose almost intact in 

solid fraction. Digestion experiments of pretreated solid fraction resulted in a maximal 

118.64% (323.33 NmL.gTVS-1) increase in CH4 for pretreatment K-HO over untreated 

sugarcane bagasse (147.84 NmL.gTVS-1). 
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Abstract. Recalcitrant sugarcane bagasse was impregnated with sulfuric acid prior to 

hydrothermal pretreatment to evaluate methane production of pretreated solid fraction. The 

study was conducted to determine the impact of three factor temperature (160, 180, 200°C), 

time (5, 12, 19 min), and sulfuric acid concentration (1, 2, 3% w/v) on methane production 

via central composite design. In a pretreated solid fraction, 358.85% lignin recovery, 100% 

xylan removal besides 87.01% increase in glucan content was verified. Subsequent digestion 

experiments presented methanogenic inhibition. Pretreatment O-HSO (213.6°C, 12 min, 2% 

H2SO4 w/v) presented 12.992 NmL.gTVS-1  methane production in comparison to untreated 

sugarcane bagasse (147.84 NmL.gTVS-1).  

 

Introduction 

 

 Our global economic system is dependent upon fossil resources for the fuels and 

petrochemical industry. However, the resources are limited and their depletion is inevitable. 

Furthermore, their unjudicial use has already created significant problems some of which are 

greenhouse gas emission, climate change, and various other environmental impacts. To cope 

with these issues, plant biomass is an alternative due to its renewable nature, vast availability, 

easy transportation, and cheap economic value. 

Lignocellulosic biomass is composed of three major components; hemicellulose 

cellulose, and lignin (Ratti et al., 2015) besides minor quantity of ash and minor nutrients. 

These biopolymers are packed in a complex structural arrangement; polymeric compounds 

(cellulose and hemicellulose) and lignin are interlinked in a complex bonding system that 

makes them virtually unaviable for microbial enzmatic attack (Edward, 2008; Monlau et al., 

2013). In this regard, to fractionate these biopolymers a pretreatment is needed as an initial 

step for the successful converion of this valuable resource for the biofuels production 

(Hendriks and Zeeman, 2009). 

A single pretreatment strategy is not sufficient and not recommended even for the 

same lignocellulosic feedstock due to its compositional variability and final product in 

question. Lignocellulosic materials quantification of basic components depends upon cultivar 

type, soil characteristics, and climate conditions. A number of pretreatments have been 

developed in the last couple of decades and can be grouped into mechanical, thermal, 

chemical, and biological (enzymatic). A single pretreatment can also be combined with other 

pretreatments to improve the biodegradability and to obtain optimum results   

Dilute acid pretreatment (H2SO4) of lignocellulosic biomass has been reported to 

enhance enzymatic digestibility for higher fermentable sugars release due to removal of 

hemicellulose (Zhang et al., 2011). Hydrothermal pretreatment has been documented a better 

choice for lignocellulosic biomass with higher acetyl content (Nitsos et al., 2013). In current 

study, sugarcane bagasse was impregnated with H2SO4 under different concentrations 

according to central composite design (CCD) for 24 h prior to hydrothermal pretreatment to 

determine its impact on the lignin recovery. Solid pretreated fraction was submitted to 

digestion assays to determine biomethane potential in response to H2SO4-Hydrothermal 

pretreatment.  
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Materials and Methods 

 

Feedstock and Inoculum 

Sugarcane bagasse was obtained from Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia 

do Bioethanol, Campinas – Brazil. Moisture content was equilibrated to 7.69 % in open air for 

3 days. Bagasse was passed through 2.5 mm sieve mesh and stored in plastic bags until use  

The inoculum (66.33 g.L-1 TS, 53.95 g.L-1 TVS) was granular sludge obtained from 

Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) reactor treating poultry slaughterhouse 

wastewater, located in Tiête, São Paulo State, Brazil.  

 

Hydrothermal pretreatment  

Lignocellulosic biomass was subjected to a hydrothermal pretreatment in batches to 

test three independent variables; temperature (°C), time (min), and H2SO4 concentration 

(% v/v). Sugarcane bagasse impregnation was realized according to central composite design 

(CCD) (Table 1 and 2). Briefly, pre-sorted bagasse was introduced into percent H2SO4 

solution (1:10 solid to liquid ratio) in 250 mL polyvinyl beaker for 24 h under room 

temperature. Sugarcane bagasse was recovered by vacuum filtration. Hydrothermal reactor 

with a capacity of 150 mL was built with 316 stainless steel. The reactor was preheated each 

time with distilled water before pretreatment. 12 g (11.08 TS) H2SO4 treated sugarcane 

bagasse was introduced into the reactor vessel with 110 mL distilled water. After a 

predetermined time, heating was stopped, and reactor contents were recovered with a sudden 

decrease in pressure via receiving unit into a plastic bucket. Recovered pretreated slurry was 

separated into solid and liquid fractions via filter paper (3 µm) and stored separately in plastic 

bottles at 4 °C until further analysis.  
 

Characterization of solid biomass 

Pretreated solid recovered after filtration of pretreatment slurry was equilibrated to 

moisture content (4.2 – 6.6%), and solid recovery (%) was determined by equation 1 

 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦 (%) =   (𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦 (𝑔)  𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑛 𝐷𝑀 𝑏𝑎𝑠𝑖𝑠) ⁄

(𝑅𝑎𝑤 𝑏𝑎𝑔𝑎𝑠𝑠𝑒  (𝑔)  𝑜𝑛 𝐷𝑀 𝑏𝑎𝑖𝑠) × 100      (1) 

 

Total solids (TS), volatile solids (VS), and moisture content were determined 

according to standard methods for the examination of water and wastewater (APHA, 2005). 

Raw sugarcane bagasse and hydrothermally pretreated solid fractions were characterized by 

acid hydrolysis followed by analysis of liquid samples by HPLC for sugar. Cellulose, 

hemicellulose, and lignin in the raw and recovered solid were determined according to Sluiter 

protocol (Sluiter et al., 2011), NREL technical report (NREL/TP-510-42618) available online 

(http://www.nrel.gov/docs/gen/fy13/42618.pdf). Briefly, 0.16 g solid was mixed with 1.5 mL 

H2SO4 (72 % w/w) in digestion tube placed in a water bath pre-adjusted to 30 °C for 1 h. The 

reaction was terminated by adding 42 mL distilled water to make H2SO4 concentration to 4 % 

w/w. The contents of the tube were autoclaved for 1 h at 120°C. Afterwards; contents were 

filtered through 0.2 µm glass fiber filter (Sartorius stedim Biotech) in pre-ashed porcelain 

crucibles. The solids obtained were dried at 105°C and reported as % lignin corrected to ash 

(550 °C, 3 h). Glucose and xylose were separated on Aminex HPX-87H (Bio-Rad, Hercules, 

USA) column (300 mm × 7.8 mm). All samples were filtered through 0.2 µm syringe filter. 

Ultrapure water with 0.005 N H2SO4 was used as mobile phase with a flow rate of 0.5 

mL/min, and the oven temperature was maintained at 43°C.  

http://www.nrel.gov/docs/gen/fy13/42618.pdf
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Percent increase and removal for glucan and xylose, respectively, were determined by 

following formulas equation 2, and 3, respectively, while delignification was determined by 

equation 4 

% 𝐺𝑙𝑢𝑐𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑎𝑠𝑒 = ((𝐺𝑙𝑢𝑐𝑎𝑛 𝑖𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 −
𝐺𝑙𝑢𝑐𝑎𝑛 𝑖𝑛 𝑟𝑎𝑤 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠)) ⁄ (𝐺𝑙𝑢𝑐𝑎𝑛 𝑖𝑛 𝑟𝑎𝑤 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠)   × 100   (2) 

𝑅𝑒𝑚𝑜𝑣𝑎𝑙 (%) = 1 − ((𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 (𝑔)  𝑝𝑟𝑒𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑) ⁄
(𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 (𝑔)  𝑖𝑛 𝑟𝑎𝑤 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠)) × 100     (3) 

𝐷𝑒𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (%) =   (𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛 (𝑔) − 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛 (𝑔)) ⁄
(𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛 (𝑔) ) × 100        (4) 

Anaerobic digestion assays 

Biomethane potential (BMP) tests were conducted according to the experimental plan 

presented in Table 2. A blank was set up to substract endogenous CH4 production. Batch 

reactors were realized with 500 mL working volume at subsrate to inoculum ratio of 2 under 

mesophilic conditions (37°C). The amount of substrate (g) introduced varied depending upon 

the TVS within the range of 2.23 – 3.52 g. In order to remove nutritional constraints, all 

cultures were grown in Zinder nutrition media (Zinder et al., 1984)  

The reactors were purged with N2 (100%) for 5 min before hermetically sealed using 

rubber butyl septum. The reactors were manually shaken for 1 min to avoid thermal 

stratification, before taking 0.5 mL gas sample. CH4 concentration is reported in this text in 

normal mL; NmL g-1 TVS. The composition of gas was determined via Shimadzu® gas 

chromatography (GC-2010) equipped with thermal conductivity detector (TCD). The column 

was Carboxen 1010 PLOT, 30 m x 0.53 mm. Injector temperature, oven temperature, and 

detector temperature were 220°C, 130°C, and 230°C, respectively. Argon gas was used as 

carrier gas with a flow rate of 5.66 mL.min-1 with makeup volume of 12 mL.min-1 according 

to Motteran et al. (2014). 

 

Response surface methodology 

Three factors; temperature (°C), time (min), and H2SO4 concentration (% w/v) were 

studied to optimize the hydrothermal pretreatment for methane yield. A 3-factor central 

composite design (CCD) with two center points was calculated based on STATISTICA 

software (StatSoft, Inc. (2014)) to study the impact of predetermined variables. The 

experimental plan with coded and real values is presented in Table 1. Detailed central 

compsoite design is presented in Table 2. 

Table 1: Coded and uncoded values for central composite design 

Coded values X1 

(temperature, °C) 

X2 

(time, min) 

X3 

(H2SO4, % w/v) 

+ 1.68 213.6 23.76 3.68 

1 200 19 3 

0 180 12 2 

-1 160 5 1 

-1.68 146.4 0.24 0.32 

The impact of variables on the response was demonstrated using response surface 

methodology. Equation 5 was designed to demonstrate the impact of variables independently 

and their interaction on CH4 concentration.  
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𝑌 =  𝛼0 +  𝛼1𝑋1 +  𝛼2𝑋2 +  𝛼3 𝑋3 +  𝛼11𝑋1
2 +  𝛼22𝑋2

2 + 𝛼33𝑋3
2 +  𝛼12𝑋1𝑋2 +

𝛼13𝑋1𝑋3 + 𝛼23𝑋2𝑋3 (5) 

Where Y is the response (CH4 yield, NmL.gTVS-1 added), X1, X2, and X3 are the coded 

experimental variables; temperature (°C), time (min) and H2SO4 concentration (% w/v), 

respectively. α0 is an intercept term, α1, α2, and α3 are the model coefficients obtained from 

experimental data. Coefficients were determined with least square methods with 

STATISTICA software package. The significance of experimental results (95 % confidence 

level) was validated with F-test analysis of variance (ANOVA). 

 

Table 2: Central composite design matrix for H2SO4 assisted hydrothermal pretreatment 

Designation 
Temperature 

(°C) 

Time 

(min) 

H2SO4 

(% w/v) 

A-HSO 200 19 3 

B-HSO 200 19 1 

C-HSO 200 5 3 

D-HSO 200 5 1 

E-HSO 160 19 3 

F-HSO 160 19 1 

G-HSO 160 5 3 

H-HSO 160 5 1 

I-HSO 180 12 2 

J-HSO 180 12 2 

K-HSO 180 12 3.68 

L-HSO 180 12 0.32 

M-HSO 180 23.76 2 

N-HSO 180 0.24 2 

O-HSO 213.6 12 2 

P-HSO 146.4 12 2 

 

Results and Discussion 

 

Impact of hydrothermal pretreatment on chemical composition of pretreated solid fraction 

Sugarcane bagasse used in this study was composed of cellulose (31.4%), 

hemicellulose (41.6%), klason lignin (24.88%), and ash content (1.2%). The chemical 

composition of sugarcane bagasse in the current study is in line to previous studies 

(Bharathiraja et al., 2014; da Silva et al., 2010). Chemical composition of sugarcane bagasse 

is dependent upon cultivar type, soil characteristics, climate, and other variables (Karp et al., 

2013). 

Table 2 indicated the experimental plan of sugarcane bagasse pretreatment. Sugarcane 

bagasse presoaking in H2SO4 and subsequent hydrothermal pretreatment affectively broke 

down crisscross arrangement in addition to interlinking of polymeric sugars and lignin, 

thereby, resulting into loss in solid yield. As indicated in Table 2, solid recovery decreased 

with an increase in reaction temperature and H2SO4 concentration employed for impregnation 

of sugarcane bagasse. The lowest solid yield 12.27 % was observed at the pretreatment A-

HSO (200°C, 19 min, 3% w/v H2SO4) while the highest solid yield (64.52%) was noted for 

the pretreatment P-HSO (146.4°C, 12 min, 2% w/v H2SO4). High solid recovery implicates 

higher retention of carbohydrate content in pretreated material, which is beneficial for the 

subsequent digestion process. Yang et al. (Yang et al., 2012) reported 92.4% solid yield for 

triploid poplar chips at reaction temperature of 100°C for 2 h reaction time and H2SO4 loading 

of 0.5 (% v/v). In the current study, maximum solid yield (64.52%) at lowest studied 

temperature indicated that temperature had a significant impact on the solid recovery in 
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comparison to reaction time and catalyst (H2SO4) concentration utilized. Low solid yield in 

comparison to referenced studies (Lu et al., 2009) was due to higher H2SO4 concentration 

employed.  

The effectiveness of pretreatment was determined by glucan quantification in the 

preteated solid fraction. Glucan content was affected notably due to pretreatment parameters 

as indicated in Table 2. Cellulose is a very coherent and stabilized structure that reported to 

start to solubilize above 230 °C and completely decompose at 295 °C (Sakaki et al., 2002). 

However, the current study revealed that cellulose degradation could be initiated at a 

temperature (200°C) if substrate solubilized with 3% H2SO4 before hydrothermal 

pretreatment. Pretreatments conducted at 200°C indicated that utilization of 3% H2SO4 

resulted into cellulose solubilization. Maximum glucan content was noted at pretreatment M-

HSO (58.80%).  

 Pretreatment parameters showed significant impact on lignin recovery. Lignin 

recovery was within the range of 124.08 – 358.85% depending upon the pretreatment 

conditions applied. Lignin recovery in solid fraction significantly influenced the methane 

production. Several authors have reported that lignin concentration is negatively correlated 

with the methane production (Ahring et al., 2015; Kobayashi et al., 2004). Lignin makes 

cellulases inaccessible, furthermore, it acts as an adsorbent for cellulases thereby making 

them less productive (Li et al., 2014). Table 2 indicated that klason lignin was in the range of 

30.87 – 89.28 % for the studied pretreatments in comparison to 24.8 % in the raw bagasse. 

Maximum lignin recovery (358.85%) was noted for the pretreatment O-HSO (213.6°C, 

12 min, 2% w/v H2SO4). Yang et al (Yang et al., 2012) reported an increase in klason lignin 

from 20.78 to 50.35% with increasing severity for triploid poplar wood chips. A possible 

reason for an increase in klason lignin is explained by (Hu and Ragauskas, 2012), that xylose 

depolymerized into furfural during hydrothermal pretreatment. Repolymerization of furfural 

and other aromatic compounds produced during pretreatment may turn into pseudo-lignin, 

which results in an increase in klason lignin. C5 sugars are the principal source of pseudo-

lignin formation (Ramos, 2003) 

 

Table 3: Central composite design (CCD) and chemical composition of raw and pretreated 

solid fraction of sugarcane bagasse on dry matter DM basis 

Designation 

Solid 

yield 

(%) 

Glucan 
(100g.gTS-1) 

Xylan 
(100g.gTS-1) 

Klaso

n 
lignin 

(%) 

% 

Glucan 

Increase 

Xylan 

removal 

(%) 

Lignin 

recovery 

(%) 

Raw - 31.4 36.6 24.8 - - - 

A-HSO 12.27 14.34 0.00 84.61 -54.38* 100.00 340.08 

B-HSO 17.83 44.15 0.00 53.20 40.44 100.00 213.84 

C-HSO 22.04 20.98 0.00 76.74 -33.27 100.00 308.47 

D-HSO 34.95 57.09 5.40 33.96 81.57 85.25 136.49 

E-HSO 32.83 40.29 6.80 51.11 28.16 81.43 205.43 

F-HSO 63.00 53.60 10.50 33.05 70.48 71.32 132.83 

G-HSO 40.69 39.28 14.15 44.65 24.93 61.35 179.49 

H-HSO 75.28 46.81 20.80 30.87 48.89 43.19 124.08 

I-HSO 46.48 49.48 10.60 37.69 57.37 71.05 151.50 
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J-HSO 49.04 51.10 8.10 37.33 62.52 77.88 150.04 

K-HSO 34.03 42.54 4.30 52.12 35.30 88.26 209.51 

L-HSO 41.28 51.00 8.80 37.30 62.22 75.97 149.91 

M-HSO 51.44 58.80 4.80 35.72 87.01 86.89 143.59 

N-HSO 57.10 51.14 12.40 34.11 62.64 66.13 137.10 

O-HSO 20.02 8.12 0.00 89.28 -74.17 100.00 358.85 

P-HSO 64.52 41.80 16.90 39.80 32.95 53.84 159.99 

*Where -ve sign indicates percent decrease 

Biomethane production potential 

Time-course profile of cumulative methane (NmL.gTVS-1) production for the 16 

pretreatments and raw sugarcane bagasse is presented in Figure 2. Cumulative methane 

production was in the range of 12.48 – 160.16 NmL.gTVS-1. It was observed that methane 

production was significantly inhibited with H2SO4 impregnation, primarily due to an increase 

in klason lignin content in the solid fraction (Figure 1) as well as due to residual SO4
2- 

concentration in the pretreated solid fraction. Another possible reason for the lower methane 

production could be the transfer of fermentable sugar into liquid hydrolysate fraction. 

Maximum methane was only 8.18% (160.16 NmL.gTVS-1) higher than the untreated 

sugarcane bagasse (147.84 NmL.gTVS-1). The results of the current study could be 

strengthened by the Giuseppe et al (2013). The authors observed methanogenic inhibition for 

24 h impregnated H2SO4 (2% w/w) pretreated Arundo donax (giant cane). 

 

 

Figure 1. Relationship between klason lignin (%) and methane production 

Proposed influential parameters; temperature (°C), time (min), and H2SO4 (% w/v) 

were explored with response surface methodology for individual impact and their interaction 

on CH4 yield from pretreated sugarcane bagasse in comparison to raw bagasse. Second-order 

polynomial equation derived from the experimental data is presented in Equation 6 

 

𝑀𝑒𝑡ℎ𝑎𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛  (𝑁𝑚𝑚𝑜𝑙 g−1 𝑇𝑉𝑆) = 6.54 − 1.068 𝑋1 − 0.499 𝑋2 − 1.177 𝑋3 −

1.354 𝑋1
2 − 0.325 𝑋2

2 − 0.806 𝑋3
2 + 0.123 𝑋1𝑋2 + 0.105 𝑋1𝑋3 − 0.013 𝑋2𝑋3  (6) 
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Where X1, X2, and X3 are coded values for temperature (°C), time (min), and H2SO4 (% 

w/v), respectively. The statistical significance of the model was found by F-test (ANOVA). 

The adequacy of the regression equation and the significance of the coefficients are shown in 

Table 3. 

The model Equation indicated that linear term of temperature (X1) and H2SO4 

concentration (X3) while the quadratic term of temperature X1
2 showed the significant 

negative impact on the methane production. Linear term of time X2, quadratic terms of time 

X2
2, and concentration X3

2, and interaction between temperature and time (X1X2), temperature 

and H2SO4 concentration (X1X3), and time and concentration (X2X3) did not show significant 

impact on the methane yield. Magnitude values 1.068 and 1.177 of linear terms of 

temperature (X1) and H2SO4 concentration (X3), respectively as presented in equation 6 

implied that pretreatment temperature and H2SO4 concentration must be decreased to get a 

higher methane.  

Analysis of variance (ANOVA) was carried out (Table 3) to determine the 

significance of fit of second order polynomial for methane yield (NmL.gTVS-1). The 

coefficient of determination (R2) for methane production (NmL.gTVS-1) 0.925 was in good 

agreement with predicted multiple correlation coefficient 0.813. It indicated that the model 

could explain 92.5 percent variation in the response. A model F value of 11.27 was higher 

than tabulated F value of 4.76 indicates the model is valid.  

 

 

Figure 2. Time-course profile of cumulative methane (NmL g-1 TVS) production 

Table 4: Analysis of variance (ANOVA) for regression model representing methane 

(NmL.gTVS-1) production 

Source Sum of square Degree of freedom Mean Square F value P-value (prob. > F) 

X1 35012.71 1 35012.71 33048.67 0.003502* 
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X1
2 15264.82 1 15264.82 14408.54 0.005303* 

X2 1749.63 1 1749.63 1651.49 0.015662* 

X2
2 21.02 1 21.02 19.84 0.140605 

X3 20295.47 1 20295.47 19157.00 0.004599* 

X3
2 1427.36 1 1427.36 1347.30 0.017340* 

X1X2 689.28 1 689.28 650.61 0.024946* 

X1X3 3621.49 1 3621.49 3418.35 0.010888* 

X2X3 101.92 1 101.92 96.20 0.064683 

Lack of Fit 6511.21 5 1302.24 1229.19 0.021651* 

Pure Error 1.06 1 1.06   

Total SS 87149.55 15    

R-square = 0.925, Adj. R-square = 0.813, MS pure error =1.06 

 

Conclusions 

 

 Sulfuric acid impregnation of sugarcane bagasse prior to hydrothermal pretreatment 

significantly decreased solid yield. Cellulose dissolution was observed at 200°C with 3% 

H2SO4 impregnation. Hydrothermal pretreatment of H2SO4 impregnated sugarcane bagasse 

resulted in immense increase in klason lignin in the solid fraction due to pseudo-lignin 

formation up to 89.28 % corresponding to 358.85% lignin recovery leading to methanogenic 

inhibition of biomethane potential assays. Maximum inhibition was observed for pretreatment 

O-HSO (213.6°C, 12 min, 2% H2SO4). It was concluded that sulfuric acid impregation under 

higher concentration is not recommended for biomethane potential of solid fraction of 

sugarcane bagasse. 
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Resumo. A polpa de café foi pré-tratada em reator hidrotérmico a severidades crescentes. 

Entre 1 a 3 resíduos de processamento de café foram misturados e utilizados como substratos 

para a produção de H2, sendo eles brutos (água residuária, polpa in natura ou moída) e/ou 

pré-tratados (polpa ou fração líquida do reator hidrotérmico). A temperaturas de pré-

tratamento entre 160 e 190ºC observaram-se polpas com maiores teores de carboidratos 

(entre 51 e 58%) e frações liquidas com inferiores concentrações de fenóis (598 a 

741 mg.L-1). Utilizando um consórcio microbiano obtido dos resíduos de café foi atingida a 

máxima produção de H2 de 7,2 mmol.L-1, mediante a co-digestão de polpa pré-tratada a 

180ºC durante 15 minutos e água residuária de café. Observou-se redução da concentração 

de fenóis para a produção de H2, e em outros casos aumento dos mesmos no meio liquido 

mediante hidrolise da polpa, sem efeitos deletérios sobre a atividade biológica. Os principais 

metabólitos solúveis produzidos foram ácido acético e butírico. Observou-se redução na 

concentração de ácido lático em todos os sistemas estudados, principal metabolito 

encontrado na água residuária coletada na fazenda de café. 

 

Introdução 

 

 Durante o processamento pós-colheita do café a geração de resíduo sólido (casca e 

polpa) pode chegar até 1 tonelada (Gouvea et al., 2009) e de água residuária variar entre 5000 

e 15000 litros por cada tonelada de café (Woldesenbet et al., 2014), dependendo das 

condições de processamento aplicadas. Entre os problemas ambientais associados a estes 

resíduos, destacam-se a salinação dos solos, eutrofização da água, morte da vida aquática e 

plantas, proliferação de micro-organismos e insetos e geração de odores (Woldesenbet et al., 

2014; Kulandaivelu e Bhat, 2012), o qual dificulta sua aplicação na lavoura agrícola.  

O reaproveitamento das águas residuárias de café e materiais lignocelulósicos (como a 

polpa) para a produção de H2 via fermentação, pode reduzir os custos relacionados com a 

obtenção de matérias primas e a disposição de resíduos e consequentemente, diminui o 

impacto ambiental negativo deste setor, principalmente quando integrado a processos 

convencionais de tratamento de águas residuárias. Por ser um substrato interessante, os 

resíduos do processamento do café têm sido estudados no âmbito de produzir produtos 

metabólicos de interesse, tais como o gás hidrogênio. Jung et al. (2011) relataram produção de 

H2 de até 66,2 L H2.L
-1.d-1 com água residuária de café e mucilagem em reatores UASB. No 

entanto, a polpa de café ainda é um substrato com potencial fermentativo desconhecido. 

Caraterísticas propicias dos resíduos do processamento do café ressaltam sua 

viabilidade para a produção biológica de H2, tais como a alta demanda química de oxigênio 

(até 52000 mg.L-1, São Paulo - Brasil) na água residuária e abundância de carboidratos (45 - 

89%) e nutrientes nos materiais sólidos (Gouvea et al., 2009).  

Não obstante, algumas limitações devem ser consideradas, como as altas 

concentrações de polifenóis com capacidade inibitória da fermentação (maior que 9% na 

polpa e de até 1528 mg.L-1 na água residuária) (Shemekite et al., 2014; Villa-Montoya et al., 

2016), a resistência a hidrólise e presença de carboidratos na forma insolúvel na polpa de café.   

Para superar estas limitações, a obtenção de consórcios microbianos a partir dos 

resíduos de café poderia permitir a obtenção de bactérias e fungos tolerantes ás altas 

concentrações de fenóis, além de metabolismos fermentativos e hidrolíticos interessantes para 
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a produção de H2. O pré-tratamento da polpa mediante moagem e sistema hidrotérmico pode 

aumentar a biodegradabilidade e disponibilidade de carboidratos fermentáveis, mediante a 

recuperação de uma fração sólida com maior área superficial e rica em celulose.   

Adicionalmente, a polpa pré-tradada pode ser misturada com água residuária de café 

para disponibilizar maiores concentrações de substrato, no intuito de elevar a produção e 

rendimento de H2, além de produzir outros metabólitos solúveis como os ácidos orgânicos e 

álcoois, que são interessantes vetores energéticos e matérias primas de indústrias químicas, 

farmacêuticas, cosméticas  e de alimentos (Dionisi e Silva, 2016).  

Por tanto o objetivo desta pesquisa foi avaliar os resíduos do processamento de café, 

água residuária de café e polpa, como substratos para a produção de H2 e metabólitos 

solúveis, focado no efeito do pré-tratamento hidrotérmico da polpa e sua co-digestão com 

outros resíduos de indústria de café na fermentação anaeróbia.  

 

Material e Métodos 

 

Colheita de resíduos 

A água residuária e a polpa de café foram coletadas na fazenda “Da lagoa” 

(Pedregulho, São Paulo) no início da temporada de safra (Maio/2016). As polpas eram 

expostas ao ambiente para secagem ao sol em montanhas. Para esta pesquisa foram coletadas 

as camadas superiores das pilhas de polpa, com a finalidade de obter o resíduo mais recente 

coletado da máquina despolpadora.  

 

Pré-tratamento da polpa de café 

A polpa foi moída (G) até atingir tamanho de partícula entre 0,05 e 1,2 mm (moinho 

de facas tipo Willey SL-31, marca Solab). Para temperaturas entre 190 e 210°C a polpa foi 

utilizada in natura (N). A temperatura e o tempo foram ajustados para avaliar baixas 

severidades com polpa moída e altas severidades com polpa in natura (Tabela 1). O reator 

hidrotérmico foi operado em batelada, sendo alimentado com 3 g de polpa e 200 ml de água. 

Ao final de cada ciclo, a fração sólida (polpa pré-tratada) e líquida (L) foram separadas por 

peneiramento (2 mm).  

 

Fermentação dos resíduos brutos e pré-tratados: 

As fermentações foram conduzidas em reatores de 100 ml com 50% de headspace. 

Foram alimentados com resíduos brutos ou com polpa recuperada em cada condição de pré-

tratamento, sendo misturada com água residuária (W) e/ou a fração líquida (L) obtida também 

do reator hidrotérmico (Tabela 1). A água residuária e fração líquida foram ajustadas a pH 6,0 

e posteriormente misturados com a polpa bruta ou pré-tratada, 10% (v/v) de inóculo 

(concentração de 0,1 gSSV.L-1) e 1 g.L-1 de extrato de levedura. Nitrogênio gasoso (N2, 

100%) foi injetado nos reatores para criar condições anaeróbias e posteriormente as bateladas 

foram incubadas a 35°C sem agitação. Os reatores em batelada foram operados até 

estabilização da fermentação, mediante monitoramento da produção de H2 por cromatografia 

gasosa. 

 

Amostragem e análises físico-químicas 

Os análises realizados sobre os resíduos e reatores em batelada (amostras do início e 

final da fermentação) foram serie de sólidos (totais - ST, voláteis - SV, suspensos totais - SST, 

e suspensos voláteis - SSV), demanda química de oxigênio (DQO), pH, carboidratos (APHA, 

1995; Dubois et al., 1956), fenóis (Buchanan e Nicell, 1997) e lignina de Klason na polpa 

(Sluiter et al.,2008). 
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Análises cromatográficas 

A quantificação de gás H2 foi realizada por cromatografia gasosa (GC 2010, 

Shimadzu®), por meio de coluna capilar Carboxen™ 1010 PLOT (30m x 0,53mm, Supelco) 

com argônio como gás de arraste. Os metabólitos solúveis (ácidos orgânicos e álcoois) foram 

determinados por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE, Shimadzu®), com detector 

ultravioleta (UV/DAD, 210 nm) e arranjo de diodos, em coluna Aminex® HPX-87H (300mm 

x 7,8 mm; Bio-Rad). O eluente foi uma solução de H2SO4 0,005M, a um fluxo de 

0,5 mL.min-1, temperatura do forno de 43ºC e injeção de 100 µL (Lazaro et al., 2008).  

 

Análises cinéticas 

Para o H2 acumulado no headspace os dados foram ajustados à equação de 

modelagem de crescimento microbiano de Gompertz modificada (Zwietering et al., 1990). 

 

Tabela 1: Reatores em batelada e condições do tratamento hidrotérmico da polpa de café. 

  Pré-tratamento hidrotérmico Substratos adicionados: 

Reator Polpa Temperatura 

(°C) 

Tempo 

(min) 

Pressão 

(Bar) 

Severidade 

(Ro) 

Água 

residuária 

(gDQO.L-1) 

Fração 

líquida  

(gDQO.L-1) 

W  - - - - 3,5 - 
G Moída - - - - - - 

GW      3,5 - 
N In 

natura 

- - - - - - 

NW      3,5 - 
G 160 Moída 160 30 6 3,24 - - 

GW 160      3,5 - 
GWL 160      1,75 1,75 

G 170  170 20 8 3,36 - - 
GW 170      3,5 - 

GWL 170      1,75 1,75 
G 180  180 15 10 3,53 - - 

GW 180      3,5 - 
GWL 180      1,75 1,75 

N 190 In 

natura 

190 10 12 3,65 - - 

NW 190      3,5 - 
NWL 190      1,75 1,75 

N 200  200 10 15 3,94 - - 
NW 200      3,5 - 

NWL 200      1,75 1,75 
N 210  210 10 20 4,24 - - 

NW 210      3,5 - 
NWL 210      1,75 1,75 

DQO demanda química de oxigênio, W água residuária de café, G polpa moída, N polpa in 

natura, L fração líquida do reator hidrotérmico. 

 

Resultados e Discussão 

 

Caracterização dos substratos 

Na água residuária observou-se valor de pH de 3,93, 74,6% de SV e 31250 mg.L-1 de 

DQO, da qual o 70,7% corresponderam a ácidos orgânicos e 9,1% a carboidratos. Na polpa o 

teor de lignina foi de 26,7%, com 84% de SV e 70,1% de carboidratos totais. 
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Para as frações recuperadas do pré-tratamento hidrotérmico (Tabela 2), altas temperaturas 

induziram a diminuição da presença de carboidratos na polpa e sua solubilização na fase 

líquida. Consequentemente, maior deslignificação a altas severidades do pré-tratamento, com 

aumento dos fenóis na fração líquida. Maior quantidade de matéria orgânica como DQO, ST e 

SV foram observadas na fração líquida de pré-tratamentos entre 190 e 210°C, como 

consequência da solubilização da polpa, evidenciada pela obtenção de um líquido cada vez 

mais escuro e redução da fração sólida da polpa na peneira. 

 

Tabela 2: Caraterização das frações obtidas do pré-tratamento hidrotérmico da polpa de café. 

 Polpa pré-tratada  Fração líquida  

 Carboidratos 
Lignina 

Klason 

Lignina 

solúvel 

 
Carboidratos DQO ST SV Fenóis pH 

  (%)   (mg.L-1) 

160ºC-

30min 
58 30 31 

 
357 3509 3875 3175 598 8,0 

170ºC-

20min 
56 30 27 

 
361 3619 4295 3400 594 8,2 

180ºC-

15min 
51 30 37 

 
447 4106 5105 4050 741 8,3 

190ºC-

10min 
48 40 36 

 
1447 8216 6430 5515 1133 5,1 

200ºC-

10min 
52 42 67 

 
1091 7640 6955 6065 877 4,9 

210ºC-

10min 
50 35 70 

 
821 7425 6560 6005 2032 4,7 

DQO demanda química de oxigênio, ST Sólidos totais, SV Sólidos voláteis. 

 

Portanto, pode-se inferir que o substrato mais adequado para a fermentação H2, em 

relação ao teor de carboidratos e baixa presença de inibidores, é a polpa pré-tratada em reator 

hidrotérmico a baixas severidades.  

 

Fermentação dos resíduos de café brutos e pré-tradados 

Em relação aos resíduos brutos, água residuária de café (W), polpa moída (G) ou in 

natura (N) e co-digestão de ambos (GW e NW), os maiores valores de potencial máximo de 

produção de H2 “P” (2,7 mmol H2.L
-1) e velocidade máximas de produção de H2 “Rm” 

(0,5 mmol H2.L
-1.h-1) foram observados nas misturas de dois substratos, com máxima para 

GW (Tabela 3). A co-digestão permitiu maior disponibilidade de carboidratos dissolvidos 

(591 mg.L-1) e remoção dos mesmos (82%), sem efeitos inibitórios por concentrações de 

fenóis e furfurais superiores quando comparado com reatores de substrato único, induzindo a 

maior produção de H2 nestes sistemas. 

Em contrapartida, quando a polpa moída foi utilizada individualmente, a produção de H2 

foi baixa (0,6 mmol.L-1), pelo qual a mistura com água residuária teve efeito positivo durante 

a fermentação. A água residuária foi coletada posterior ao despolpamento e desmucilagem dos 

frutos de café, podendo conter pectina, açúcares e água, componentes principais da 

mucilagem (Duarte et al., 2010). A presença destes carboidratos, principalmente na forma 

dissolvida, pode ter permitido o crescimento inicial e síntese de enzimas necessárias para 

reações mais complexas, como a hidrólise da celulose. Feito isto, o aproveitamento de um 

segundo substrato (a polpa) foi favorecido, aumentando a produção de H2.  

Ao final da fermentação, o conteúdo de fenóis aumentou nos reatores G, N e NW. Isto 

pode ter sido consequência do processo de hidrólise com solubilização de lignina desde a 

polpa para a fase líquida. Quando a hemicelulose e celulose foram degradadas, ocorreu 

despolimerização da lignina com aumento do conteúdo de elementos fenólicos livres, 

mediante a ruptura das ligações β-O-4 (Waldron, 2010). Atividade hidrolítica sobre a polpa 
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foi confirmada mediante os valores de lignina, uma vez que a quantificação na polpa 

aumentou de 26,7% em N e 26,4% em G para valores superiores ao 29%. 

Para as bateladas W e GW verificou-se redução dos fenóis, possivelmente decorrente da 

degradação para a produção de H2, principalmente no reator W, onde o consumo de 

carboidratos totais dissolvidos foram apenas 4% (Stams, 1994). 

Com relação aos SST (Tabela 3), não foi possível evidenciar uma tendência específica de 

aumento ou diminuição dos mesmos, observando-se valores muito próximos no início e final 

da fermentação. Outros autores também relataram dificuldade para avaliar o crescimento 

microbiano em sistemas para a produção de bioenergia, uma vez que os sólidos referentes ao 

substrato mascararam o início do crescimento da biomassa (Ruggeri et al., 2015). 
 

 

Tabela 3: Parâmetros cinéticos e físico-químicos da fermentação hidrogênio a partir de 

resíduos do café brutos ou pré-tratados. 

  Parâmetros fisioquímicos 

 Parâmetros cinéticos 
Carboidratos 

dissolvidos 

Lignina 

Klason 
SST Fenóis Furfural 

Reator 
P 

(mmol.L-1) 

Rm 

(mmol.L
-1.h-1) 

λ 

(h) 

Inicial 

(mg.L-1) 

Consumo 

(%) 

Final 

(%) 

Inicial 

(mg.L-1) 

Final 

(mg.L-1) 

Inicial 

(mg.L-1) 

Final 

(mg.L-1) 

Final 

(mg.L-1) 

W 2,3 0,2 14,7 117 4 - 454 402 38 32 40 

G 0,6 0,2 12,3 118 50 36 1653 1811 39 53 45 

GW 2,7 0,5 10,5 591 82 29 2076 2051 67 56 32 

N 1,0 0,1 16,9 206 56 38 1889 1833 34 46 12 

NW 2,3 0,1 6,6 496 65 34 2338 2189 49 62 33 

G 160 1,4 0,1 15,4 181 45 31 1296 1444 17 24 43 

GW 160 3,6 0,6 12,1 416 65 36 1850 2050 43 47 22 

GWL 160 3,7 0,4 14,6 349 41 31 2168 2212 99 105 n.d 

G 170 1,8 0,2 15,5 253 16 31 1888 1880 22 25 16 

GW 170 4,6 0,7 15,6 428 57 34 2146 2148 54 51 n.d 

GWL 170 3,7 0,2 11,4 317 40 32 2238 2172 84 85 n.d 

G 180 2,0 0,1 13,2 200 61 36 1900 1872 22 33 81 

GW 180 7,2 0,7 14,7 397 49 31 2114 2140 50 60 n.d 

GWL 180 3,5 0,4 16,2 302 50 32 2112 2118 84 102 n.d 

N 190 0,9 0,1 15,8 256 46 41 1854 1814 33 40 69 

NW 190 3,5 0,9 17,5 515 59 38 2244 2506 49 60 40 

NWL 190 3,0 0,3 20,2 360 46 41 2150 2220 108 93 39 

N 200 1,3 0,1 16,3 275 52 37 1778 1972 41 49 61 

NW 200 2,3 0,2 21,1 370 56 42 2110 2220 50 67 10 

NWL 200 3,2 0,2 18,8 343 58 38 2162 2152 103 176 52 

N 210 0,8 0,1 22,1 210 52 39 1884 1862 52 56 62 

NW 210 2,8 0,3 22,9 185 0 41 2276 2128 82 78 n.d 

NWL 210 3,5 0,3 22,8 333 56 45 2170 2326 140 130 43 

W água residuária de café, G polpa moída, N polpa in natura, L fração líquida do reator 

hidrotérmico, P potencial máximo de produção de H2, Rm Velocidade máxima de produção 

de H2, λ Tempo de fase lag, SST sólidos suspensos totais. 
 

Durante a fermentação com polpa recuperada do reator hidrotérmico (G 160, G 170, G 

180, N 190, N 200 e N 210, Tabela 3), foram observadas P próximas entre reatores com polpa 

moída (de 1,4 a 2,0 mmol H2.L
-1) e polpa in natura (de 0,8 a 1,3 mmol H2.L

-1). A máxima P 

no reator G 180 (2,0 mmol H2.L
-1) pode ser explicada pelas baixas concentrações iniciais dos 

inibidores fenólicos (22 mg.L-1) derivadas de severidades intermediárias de pré-tratamento, e 

menor tamanho de partícula quando comparado com G 160 e G 170. 

Com a polpa in natura, o efeito do pré-tratamento na produção de H2 foi negativo, 

possivelmente a presença de maiores concentrações de fenóis (de 34 mg.L-1 em N a 52 mg.L-1 

em N 210) e furfural (de 12 mg.L-1 em N a 62 mg.L-1 em N 210) tiveram efeito deletério sobre 

a fermentação. 

Superiores tempos de fase lag (λ) foram observados nos reatores com casca pré-tratada a 

temperaturas entre 190 e 210°C, diante de maiores concentrações inicias de fenóis (de 33 a 

52 mg.L-1). Os compostos fenólicos podem incrementar a fluidez e permeabilidade da 
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membrana, o que induziu a maior λ (Palmqvist e Hahn-Hagerdal, 2000; Mills et al., 2009). 

Nestas bateladas com 1 substrato o efeito inibidor do furfural não foi observado. Assim, 

diante de referências de que o furfural interfere nas enzimas fermentativas e na integridade da 

membrana, o fenol mostrou maior potencial tóxico (Mills et al., 2009). 

Para os reatores com co-digestão de polpa pré-tratada e água residuária (GW 160, GW 

170, GW 180, NW 190, NW 200 e NW 210), durante a comparação com resíduos brutos (GW e 

NW) verificou-se concentração inicial inferior de fenóis (exceto para NW 210 com 82 mg.L-1 

de fenóis) e carboidratos (exceto para NW 190 com 515 mg.L-1 de carboidratos totais 

dissolvidos), além de consumo inferior destes últimos em todas as temperaturas do reator 

hidrotérmico. Contudo, a produção de H2 nestes sistemas foi positiva, obtendo-se as maiores 

P (7,2 mmol H2.L
-1 para GW 180) e Rm (0,9 mmol H2.L

-1 para GW 180) de todas as condições 

testadas. Em média, os reatores com resíduos pré-tratados entre 160 e 180°C e polpa moída 

tiveram maiores P (de 5,1 mmol H2.L
-1) comparado com temperaturas entre 190 e 210°C e 

polpa in natura (de 2,9 mmol H2.L
-1).  

O λ dos mesmos sistemas foi aproximado entre reatores com polpa moída (média de 14,1 

h) ou entre reatores com in natura (média de 20,5 h). Tais valores podem estar 

correlacionados com a natureza física da polpa, que foi um fator limitante para o início da 

fermentação.  Estando na fase exponencial, a Rm foi maior nos reatores com adição de água 

residuária (média de 0,6 mmol.L-1.h-1) quando comparado com polpa pré-tratada sozinha 

(média de 0,1 mmol.L-1.h-1), sendo assim, a adição de água residuária contribuiu com o 

aumento da velocidade metabólica dos micro-organismos presentes no consórcio.  

A co-digestão de três substratos (GWL 160, GWL 170, GWL 180, NWL 190, NWL 200 e 

NWL 210) os maiores valores de P (3,7 mmol H2.L
-1 para GWL 160 e GWL 170) e Rm (0,4 

mmol H2.L
-1.h-1 para GWL 160 e GWL 180) foram observados para severidades intermediárias 

de pré-tratamento. No entanto, as maiores concentrações e consumos de carboidratos 

estiveram em NWL 190 (360 mg.L-1 de carboidratos) e NWL 200 (58%), respectivamente, 

correspondentes a temperaturas mais altas no reator hidrotérmico.  

Na maioria dos sistemas com adição da fração líquida do hidrotérmico, foi observado 

aumento de SST no final da fermentação, provavelmente devido a crescimento celular por 

encima da hidrolise de material particulado. Este crescimento foi inferior (com máxima para 

NWL 210, passando de 2170 para 2326 mg.L-1 de SST) ao observado com reatores de dois 

substratos, por tanto, a adição de fração líquida desestimulou a reprodução celular, enquanto 

que a mistura de água residuária teve um efeito estimulante.  

Houve aumento da produção de H2 sempre que a água residuária esteve presente, 

disponibilizando maiores concentrações de carboidratos dissolvidos, sendo assim, o estado 

acidificado e presença de fenóis na água residuária não foram contraproducentes para a 

fermentação. Este resultado confirma a possibilidade de utilizar ambos os resíduos da fazenda 

concomitantemente, obtendo-se como vantagens a diminuição da geração de resíduos 

agrícola, maior transferência de massa através da fermentação em líquido, disponibilidade de 

substrato para o consumo imediato para a síntese de enzimas (carboidratos dissolvidos), 

estimulação do crescimento microbiano e principalmente aumento do potencial de produção 

de bioenergia.   

 

Produção de metabólitos solúveis e balanço de massa 

Observou-se metabólitos solúveis (como ácidos orgânicos e etanol) nos reatores em 

batelada com resíduos de café (Tabela 4). Para os resíduos brutos foram quantificados ácido 

lático, acético, propiônico, iso-butírico e butírico no início da fermentação. Como discutido 

anteriormente, estes compostos foram originados de pré-acidificação da água residuária 

ocorrida na lagoa de armazenamento e durante a secagem ao sol da polpa.  

A detecção de ácido lático nos substratos brutos do presente estudo pode implicar a 

presença de bactérias ácido láticas. Estas bactérias também foram observadas em sistemas em 

batelada alimentadas com resíduos de café relatadas por Jung et al. (2010). 
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Na maioria dos reatores foi observada redução da concentração do ácido lático (até 16%) 

e do etanol (até 8%) no final da fermentação, e em alguns casos do propiônico (até 8%), 

possivelmente pela conversão em H2 e ácido acético. Isto fez com que em alguns casos os 

ácidos orgânicos totais diminuíssem, aumentando assim, o conteúdo do ácido acético (até 

17%), principalmente em reatores de substrato único sendo polpa pré-tratada.  

A conversão de ácidos orgânicos ou etanol em acetato são rotas que precisam de 

associações com as arqueias metanogênicas ou com as bactérias consumidoras de H2, uma vez 

que a sintrofia permite a constante remoção dos produtos, permitindo que a reação seja 

termodinamicamente possível (a exceção da produção de ácido lático) (Stams, 1994). No 

entanto, na ausência de arqueias metanogênicas ditas conversões podem ser viáveis mediante 

baixas pressões parciais de hidrogênio (Dionisi e Silva, 2016), possíveis nos reatores com 

produções inferiores de H2 (como nos sistemas alimentados com resíduos brutos) (Tabela 3).  

O esgotamento do ácido lático para a produção de butírico com co-produção de H2 

também pode ter ocorrido, contribuindo com o aumento deste último (entre 3 e 27%). Alguns 

estudos relatam que as bactérias ácido láticas e butíricas (como os Clostridium ssp.) podem 

associar-se e possibilitar esta reação (Sikora et al., 2013). Isto pode ter acontecido, diante 

evidencias de ácido lático e altas concentrações na água residuária. 

 

Tabela 4: Produção de metabólitos solúveis e balanço de massa da fermentação hidrogênio a 

partir de resíduos do café brutos ou pré-tratados. 

 
EtOH 

(%) 

HLa 

(%) 

HFor 

(%) 

HAc 

(%) 

HPr 

(%) 

HIsobu 

(%) 

HBu 

(%) 

HIsov

a 

(%) 

DQO 

(mg.L-1) 

Reator I F I F I F I F I F I F I F I F I F 

W 0 0 0 0 0 0 12 12 6 6 4 4 32 30 5 3 3655 3849 

G 6 5 11 2 0 2 5 15 13 14 25 13 4 13 0 11 1766 1498 

GW 0 0 8 1 0 0 2 12 3 2 7 3 5 26 0 3 4200 4264 

N 3 0 4 1 0 0 2 8 11 8 15 7 2 6 0 5 1246 1297 

NW 0 0 14 1 0 0 3 11 5 3 10 4 7 27 0 3 4516 3909 

G 160 0 1 6 3 0 0 3 16 18 21 25 10 4 16 0 12 1376 1278 

GW 160 0 0 17 1 0 0 3 14 6 3 7 3 8 27 0 0 3925 3782 

GWL 160 0 0 12 2 1 0 4 6 13 12 16 0 0 22 0 0 2548 2574 

G 170 0 0 7 1 0 0 3 8 20 12 31 7 7 10 0 8 1215 1335 

GW 170 0 0 17 2 0 0 3 6 8 9 9 3 8 29 0 0 4108 3779 

GWL 170 0 0 10 3 0 0 2 9 12 13 13 0 0 23 0 0 2539 2244 

G 180 0 3 6 2 0 0 2 19 18 19 24 10 4 16 0 12 1339 1298 

GW 180 10 2 16 1 0 0 4 7 8 9 8 5 9 30 0 8 4150 3855 

GWL 180 5 20 10 2 0 1 3 10 12 14 14 0 0 25 0 0 2640 2269 

N 190 0 2 7 1 0 0 2 14 20 14 27 5 4 12 0 8 1180 1905 

NW 190 1 2 18 2 0 0 3 13 7 3 9 5 9 36 2 3 4240 3590 

NWL 190 3 2 8 1 0 0 9 11 8 9 12 3 4 16 0 5 2860 2777 

N 200 0 4 8 1 0 0 12 24 21 31 28 11 4 25 0 18 1050 830 

NW 200 0 0 14 0 1 0 3 10 5 5 8 4 7 23 0 0 4673 4520 

NWL 200 2 2 8 1 0 0 13 13 10 12 14 5 4 19 0 6 2845 2513 

N 210 2 5 5 1 0 0 3 17 17 20 20 7 4 16 0 11 1392 1300 

NW 210 0 0 0 0 0 1 13 6 4 4 4 3 24 25 0 0 4317 4217 

NWL 210 0 1 8 1 0 0 17 9 9 10 12 4 4 15 2 5 3107 2990 

 

W água residuária de café, G polpa moída, N polpa in natura, L fração líquida do reator 

hidrotérmico, EtOH etanol, HLa ácido lático, HFor ácido fórmico, HAc ácido acético, HPr 

ácido propiônico, HIsobu ácido isobutirio, Hbu ácido butírico, HIsova ácido isovalérico, DQO 

demanda química de oxigênio. 

O aumento nas concentrações de ácido acético também pode ser causado pela degradação 

da glicose ou outras hexoses, já que a maioria dos reatores mostraram remoção de 

carboidratos. Isto pode ter ocorrido principalmente nos reatores com um substrato utilizando 

polpa pré-tratada, já que evidenciaram as maiores produções de ácido acético (entre 5 e 17%) 

e redução do ácido lático. A produção de H2 a partir de carboidratos é favorável para a 

fermentação, pois permite maiores rendimentos (4 mols de H2 por cada reação). Isto também 

confirma que a polpa pré-tratada pode ser um substrato adequado para a produção de H2 com 
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resíduos de café, principalmente G 180, onde observou-se um aumento do 17% no teor de 

ácido acético.   

Nos reatores W, GW, GW 170 e NWL 190 a produção de H2 a partir de compostos 

aromáticos pode ter contribuído com o aumento do ácido acético, uma vez que foi observada 

remoção de fenóis. Este processo de degradação tem sido relatado para espécies de 

Clostridium ssp. (Tai et al., 2010), bactéria com morfologia similar as observadas no inóculo, 

que adicionalmente pode contribuir com a redução da toxicidade dos resíduos café.  

O ácido propiônico aumentou em poucos reatores (N 210, N 200, NWL 210 e máxima em 

NWL 200 de 10%). Este composto orgânico pode não ser favorável para a fermentação uma 

vez que consome H2, explicando a baixa P de N 200 mesmo com evidências de consumo de 

carboidratos (52%).  

O ácido iso-butírico diminuiu em todos os sistemas batelada testados. Alguns autores 

referenciam micro-organismos com capacidade de isomerização do iso-butirato a butirato, 

para sua posterior degradação a acetato (Wu et al., 1996), o que pode ter contribuído com a 

redução deste ácido orgânico nas bateladas e aumento do ácido acético ou butírico. 

Verificou-se concentrações superiores de ácido butírico (entre o 1 e 27%) no final da 

fermentação (exceto para W) de todos os reatores. Este metabólito apresentou aumento com a 

possível co-produção de H2, explicando as superiores P observadas nos reatores com dois e 

três substratos oriundos de pré-tratametos entre 170 e 190°C (mínima de 20%). Esta reação é 

termodinamicamente favorável, sendo fonte de energia para o consórcio microbiano que 

poderia justificar a acetogênese. 

O ácido iso-valérico teve pequenos aumentos na maioria dos reatores (entre 1 e 18%). As 

máximas concentrações foram observadas em  G (11%) e reatores com somente polpa pré-

tratada (entre 8 e 18%), podendo causar P inferiores quando comparados com sistemas dois 

ou três substratos, uma vez que durante a produção deste ácido (semelhante ao do valérico) 

tem sido relatado o consumo de H2 (Saady, 2013).  

A DQO dissolvida aumentou na maioria dos sistemas, evidenciando degradação de 

sólidos e liberação de metabólitos solúveis, uma vez que os carboidratos dissolvidos foram 

removidos entre 4 e 85%. O balanço de massa foi do 43 a 88%, evidenciando que outros 

compostos diferentes aos metabólitos solúveis foram liberados durante a hidrólise do material 

lignocelulósico (como lignina, fenóis e furfural) decorrente da natureza complexa dos 

substratos utilizados. Para N 200 o balanço foi superior a 100%, possivelmente por erros 

durante o desenvolvimento dos métodos de quantificação. 

Os valores máximos de produção de ácido acético e butírico relacionados com a co-

geração de H2 foram observadas com as polpas pré-tratadas ou resíduos brutos misturados 

com água residuária, evidenciando o potencial destes substratos para o metabolismo das 

bactérias produtoras de H2. 

A produção de ácido propiônico, iso-valérico (relacionados com baixos rendimentos de 

H2) e etanol somente foram observadas em casos pontuais, enquanto o butírico predominou. 

Este resultado foi comparável ao observado em reatores UASB alimentados com água 

residuária de café (Jung et al., 2010), onde altas concentrações de ácido butírico e capróico 

elevaram a produção de H2 (62,2 L H2.L
-1.d-1) mediante a aplicação de altas concentrações de 

biomassa, enquanto o ácido lático predominou para sistemas em batelada com baixa 

concentração de biomassa.  

Do mesmo modo, na água residuária coletada na fazenda foi observado ácido lático, o 

entanto, este foi consumido durante a fermentação. Por tanto, a aplicação de biomassa 

concentrada teve um efeito positivo sobre a fermentação, mediante o controle do crescimento 

de micro-organismos consumidores do H2.   
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Conclusões 

 

 O consórcio microbiano obtido a partir dos resíduos do processamento de café, 

evidenciou capacidade de adaptação a tóxicos como fenol e furfural, potencial fermentativo e 

hidrolítico.  

O pré-tratamento da polpa mediante moagem e condições intermediárias de reator 

hidrotérmico (180°C por 15 minutos), possibilitou reduzir o tamanho das partículas, teor de 

lignina, e compostos inibidores, porem com maiores concentrações de carboidratos. Estas 

caraterísticas aumentaram a biodegradabilidade da polpa, viabilizando seu uso em processos 

fermentativos para a produção de H2.  

A adição de água residuária e polpa pré-tratada levou a maior produção 

(7,2 mmol H2.L
-1) e velocidade de produção de H2 (0,7 mmol H2.L

-1.h-1). 

A partir dos resíduos brutos ou pré-tratados em reator hidrotérmico, foi possível 

produzir ácidos orgânicos e etanol. Os principais metabólitos no final da fermentação foram o 

ácido acético e butírico, relacionados positivamente com as rotas de produção de H2.  
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Resumo. Quatro reatores anaeróbios de fluxo ascendente com manta de lodo (UASB) foram 

utilizados para processamento da vinhaça da cana-de-açúcar, submetidos a diferentes taxas 

de recirculação e aumento da carga orgânica volumétrica (COV) até 20kgDQO.m-³dia-1. O 

objetivo deste estudo é analisar as características dos grânulos. O tamanho dos grânulos 

variou de 0,4 a 5mm nos reatores, denominados R1, R2, R3 e R4 (50, 100, 200 e 400% de 

recirculação, respectivamente). R3 e R4 apresentaram, na COV 5kgDQO.m-³dia-1, maior 

frequência de grânulos na faixa entre 1,6 e 2,0mm de diâmetro. Enquanto R1 e R2, em todas 

as COV analisadas, apresentaram diâmetro médio de grânulos na menor faixa estabelecida 

(0,4 a 1,0mm). O contínuo aumento de COV e velocidade ascensional provocaram redução 

do diâmetro granular de R3 e R4 para a menor faixa estabelecida e aumento da frequência 

de grânulos na menor faixa de diâmetro, para R1 e R2. As amostras supracitadas foram 

submetidas à agitação (gradiente de velocidade de 770s-1). A agitação, na amostra de COV 

5kgDQO.m-³dia-1de R3 e R4, provocou maior frequência de grânulos com diâmetro médio 

entre 0,4 e 1,0mm. Já nos grânulos de R1 e R2, a agitação pareceu não causar grandes 

variações na distribuição granulométrica.  

 

Introdução 

 

 O desempenho de sistemas UASB está vinculado a formação de lodo granular. Os 

parâmetros que afetam o fenômeno de granulação são, principalmente, as características da 

água residuária a ser tratada e a seleção do material de inoculação (Show et al., 2004). Apesar 

de existirem estudos que utilizaram reatores UASB no processamento da vinhaça, esta 

tecnologia ainda apresenta pontos que necessitam ser elucidados. Entre eles estão a 

capacidade de aplicação de taxas hidráulicas e orgânicas altas e o comportamento da manta de 

lodo granular sob influência de efluentes industriais de elevada carga orgânica e com 

compostos potencialmente deletérios. Estudos que abordem o comportamento da manta de 

lodo em reatores UASB, tratando efluentes concentrados, ainda são escassos na literatura 

científica. No entanto, o sucesso da digestão anaeróbia e da produção de energia a partir do 

processamento de efluentes concentrados, como a vinhaça, são condicionados à 

sustentabilidade da manta de lodo. Sendo assim, o objetivo deste estudo é investigar as 

características físicas, químicas e biológicas do lodo anaeróbio, proveniente do perfil da 

manta de lodo granular de reatores UASB, em escala piloto, operado sob diferentes cargas 

hidráulicas e orgânicas, no processamento da vinhaça de produção de álcool da cana-de-

açúcar, visando geração de energia. 

 

Material e Métodos 

 

Reatores UASB 

Estão sendo utilizados no estudo quatro reatores do tipo UASB (R1, R2, R3 e R4), em 

escala piloto, para processamento da vinhaça de destilaria de álcool da cana-de-açúcar. Os 

reatores (Figura 1) foram construídos em coluna de PVC com altura total de 4 m, diâmetro 

interno de 19,5 cm e capacidade de aproximadamente 120 L, equipado com separador 
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trifásico e provido de dispositivo de recirculação. Os reatores já estão instalados e foram 

inoculados com lodo granulado até 186,5 cm a partir de sua base (aproximadamente 60 L). O 

lodo utilizado para inoculá-los é proveniente de reator UASB, tratando resíduo do abatedouro 

de aves Rosaves, localizado em Pereira, São Paulo. 

 

 
Figura 1: dimensão dos reatores UASB 

 

Variação dos parâmetros operacionais  

Os reatores estão sendo alimentados com vazões iguais de vinhaça, o que resulta em 

cargas orgânicas volumétricas e cargas aplicadas ao lodo similares. No entanto, as taxas de 

recirculação aplicadas são diferentes em cada reator. Resumidamente, as taxas de recirculação 

objetivam: aumentar a velocidade ascensional visando favorecer o contato entre substrato e 

microrganismos, o transporte de massa e a granulação do lodo; minimizar o impacto da 

elevada concentração de carga orgânica e dos constituintes deletérios da vinhaça, 

possibilitando a otimização da remoção da fração orgânica com geração de biogás; e reciclar a 

alcalinidade para o reator visando a redução da adição de álcali na alimentação. 

 As taxas hidráulicas e cargas orgânicas aplicadas aos reatores UASB estão sendo 

escalonadas e crescentes, visando, principalmente, a adaptação do lodo anaeróbio à vinhaça e 

a verificação do potencial de redução de matéria orgânica e de geração de metano. Os reatores 

diferem entre si da seguinte maneira: R1 apresenta recirculação de 50%; R2, recirculação de 

100%, R3, recirculação de 200% e R4, recirculação de 400%. Atingir a carga de 20 

kgDQO.m-³dia-1 é o objetivo inicial (Tabela 1).  

 

Tabela 1: variação dos parâmetros operacionais 

Reator 

Vazão da 

vinhaça 

(m³.dia-1) 

Vazão de 

recirculação 

(m³.dia-1) 

Recirculação 

(%) 

Vazão total 

(m³.dia-1) 

COV 

(kgDQO.m-³.dia-1) 

R1 1-60 0,5-30 50 1,5 a 90 0,3-20 

R2 1-60 1-60 100 2 a 120 0,3-20 

R3 1-60 2 a 120 200 3 a 180 0,3-20 

R4 1-60 4 a 240 400 5 a 300 0,3-20 
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Água residuária 

 A vinhaça utilizada foi coletada na Usina Rio Pardo, Cerqueira César-SP. Esta vinhaça 

é concentrada (aproximadamente 200 g.L-1), necessitando de diluição antes de sua utilização. 

A concentração estabelecida de matéria orgânica para utilização na pesquisa é de 

aproximadamente 20 g.L-1. 

 

Etapas do trabalho  

O trabalho foi dividido em três módulos (figura 2). Módulo 1 - calibração do software 

analisador de imagem, Image-Pro Plus (versão 6.0), utilizado para leitura das dimensões dos 

grânulos; e obtenção de protocolo de medição das dimensões dos grânulos provenientes dos 

reatores UASB. Módulo 2 - estudo das características físico-químicas do afluente e efluente 

dos reatores, considerando a variação de parâmetros operacionais (recirculação, velocidade 

ascensional, tempo de detenção hidráulica - TDH e carga orgânica); e análise física, química e 

biológica da manta de lodo granular. Módulo 3 - análise estatística do comportamento dos 

grânulos.  

 
Figura 2. Fluxograma das etapas de trabalho 

Módulo 1: obtenção de metodologia para medição das dimensões dos grânulos 

A calibração do Software Image-Pro Plus (versão 6.0), utilizado para medição do 

diâmetro granular, foi realizada a fim de avaliar o grau de confiança que o programa 

apresenta. Os materiais que foram utilizados são: esferas de aço calibradas de dimensões 

conhecidas, placas de Petri, scanner e computador com o Software Image-Pro Plus (versão 

6.0) instalado. Basicamente, as esferas de aço calibradas simularam os grânulos. Elas foram 

colocadas em placas de Petri e suas imagens capturadas por escaneamento, de diferentes 

formas. O primeiro ensaio consistiu em analisar esferas com o mesmo diâmetro 

separadamente e o segundo ensaio consistiu em analisar esferas de diâmetros diferentes na 

mesma imagem. Em seguida, as imagens foram analisadas pelo software Image-Pro Plus 

(versão 6.0). Como as esferas eram calibradas, foi possível estabelecer a precisão do software 

em fornecer as dimensões das imagens analisadas. 

A determinação do volume de amostra adequado para medição das dimensões dos 

grânulos foi realizada com amostras de grânulos provenientes de reator UASB, empregado no 

processamento de resíduo de abatedouro de aves. A proposta desse ensaio foi utilizar a 

metodologia de Del Nery et al. (2008) como ponto de partida: estudar e determinar a melhor 

maneira de aplicá-la. Para tal, foi investigado o volume adequado, entre 5, 10 e 15 mL de 
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amostra. O ensaio foi feito em triplicata. Este procedimento visou identificar estatisticamente 

qual dos volumes apresentava resposta mais significativa para, então, adequá-la a 

metodologia.  

A amostra de lodo de cada volume estudado foi misturada a 1000 mL de água em um 

béquer. Após a mistura, foi necessário esperar a sedimentação dos grânulos para descarte do 

sobrenadante. Este processo foi repetido três vezes e foi denominado etapa de lavagem. Os 

grânulos muito finos foram descartados no procedimento de lavagem, porque não 

sedimentam; enquanto aqueles que ficaram no béquer foram colocados em placas de Petri, 

com atenção em mantê-los separados. A dimensão dos grânulos foi identificada em duas 

fases: primeiro foram capturadas as imagens das placas de Petri, contendo os grânulos; em 

seguida, as dimensões foram identificadas por análise de imagem através do software Image-

Pro Plus (versão 6.0). 

 

Módulo 2: avaliação do desempenho dos reatores UASB e de suas respectivas mantas de lodo 

granular 

A caracterização físico-química da água residuária afluente e efluente dos quatro 

reatores está sendo realizada com objetivo de associar as características da manta de lodo à 

eficiência global do sistema. As análises físico-químicas são: DQO, carboidrato, ácidos 

voláteis totais, alcalinidade e determinação da composição gasosa do biogás (metano, gás 

carbônico e sulfeto). Para analisar a manta de lodo granular foram coletadas amostras ao 

longo do perfil vertical da manta de lodo dos reatores UASB nas COV 5, 10, 15 e 20 

kgDQO.m-³dia-1. Com estas amostras estão sendo realizadas análises física, química e 

biológica, a fim de conhecer o comportamento do lodo granular nas diferentes condições 

operacionais.  

As análises físicas que estão sendo realizadas para o estudo da manta de lodo são: série 

de sólidos, sólidos totais e suspensos; dimensão dos grânulos; e resistência mecânica dos 

grânulos. O teste de resistência mecânica é realizado através da agitação da amostra de 

grânulos, com gradiente de velocidade de 770 s-1, durante 60 minutos em Jar Test. A análise 

qualitativa da resistência foi realizada através da comparação das dimensões dos grânulos 

antes e depois de serem submetidos à agitação, segundo metodologia proposta por Alves 

(2015).  

A caracterização química está voltada para determinação do conteúdo mineral - os 

metais que estão sendo determinados são cálcio, sódio, potássio, manganês, ferro, magnésio, 

cobre, níquel e cobalto; e para determinação do conteúdo orgânico por análises de DQO, 

ácidos voláteis por cromatografia, e carboidrato. Por fim, a caracterização biológica inclui a 

determinação da disposição espacial microbiana por microscopia eletrônica de varredura 

(MEV).  

 As análises de DQO e série de sólidos estão sendo feitas de acordo com Standard 

Methods for Examination of Water and Wastewater. Carboidrato, de acordo com Blundi e 

Gadelha (2001); ácidos voláteis totais, de acordo com DiLallo (1961); e alcalinidade a 

bicarbonato de acordo com Ripley et al. (1986).  Dimensão dos grânulos, de acordo com a 

metodologia obtida no presente estudo; e resistência dos grânulos de acordo com Alves 

(2015). A análise da composição de metais tem sido determinada, por absorção atômica, 

através das cinzas do lodo anaeróbio (obtidas por ignição em mufla de 450º C) dissolvidas em 

ácidos e a avaliação da composição do biogás, realizada por cromatografia gasosa, utilizando 

o cromatógrafo Shimadzu (modelo GC 2014), com detector térmico de condutividade e 

coluna HP-PLOT (30m x 0,53mm).  

 

Módulo 3: avaliação estatística 

 As análises estatísticas dos dados foram feitas para avaliar se as alterações na 

característica dos grânulos, com as mudanças operacionais, foram significativas do ponto de 

vista estatístico. O programa utilizado é o PAST. A escolha deste se deu devido ao fato dele 



34 

 

ser gratuito, relativamente simples de usar e apresentar interface muito similar ao Microsoft 

Excel.  

 

Resultados e Discussão 

  

Obtenção de metodologia para análise de granulometria  

A aferição do programa, necessária para o conhecimento dos limites do software, foi 

realizada através do teste com esferas calibradas. O diâmetro médio, indicado pelo software, 

foi relativamente preciso: a resposta do programa apresentou erro de 0,1 mm para a média de 

diâmetro médio de todas as esferas avaliadas. Portanto, o resultado do teste permitiu concluir 

que o software Image-Pro Plus (versão 6.0) é ferramenta adequada para análise de diâmetro 

de grânulos. 

O volume adequado da amostra, estabelecido para o ensaio de granulometria, foi de 10 

mL, por apresentar menor desvio padrão nas triplicatas dos volumes testados (5, 10 e 15 mL). 

No entanto, o volume para o teste pode ser escolhido de acordo com a quantidade de lodo 

disponível para o ensaio, visto que, todos os volumes testados se mostraram representativos 

para análise de distribuição granulométrica. 

 

Tabela 2: Resultado do teste para definição de volume adequado para análise granulométrica 

Volumes 

Testados 
Ensaios 

Diâmetro médio 

(mm) 

Mediana do diâmetro 

(mm) 
Desvio padrão 

5mL 

E1 2,24 2,63 

0,09 E2 2,38 2,64 

E3 2,21 2,61 

10 mL 

E1 2,22 2,62 

0,05 E2 2,26 2,64 

E3 2,33 2,66 

15 mL 

E1 2,29 2,66 

0,12 E2 2,06 2,53 

E3 2,23 2,61 

 

Análise da dimensão dos grânulos dos reatores UASB sob diferentes COV 

A análise do lodo do inóculo e da manta de lodo dos reatores nas COV estudadas 

mostrou que diferentes tamanhos de grânulos coexistem no reator. O tamanho dos grânulos 

analisados variou de 0,4 a 5,0 mm em todas as amostras. O inóculo, utilizado para início de 

partida de todos os reatores, apresentou maior frequência de tamanho de grânulos entre 2,1 e 

2,5 mm (46,4%). Os reatores submetidos a menores porcentagens de recirculação, R1 com 

50% e R2 com 100%, apresentaram comportamento de distribuição granulométrica 

semelhante. Nos dois reatores, em todas as COV analisadas, a maior frequência de grânulos 

ocorreu na menor faixa estabelecida (0,4 a 1,0 mm). O contínuo incremento da carga orgânica 

e da velocidade ascensional provocou aumento da frequência de grânulos na menor faixa de 

diâmetro: R1 de 47,8 para 87,9% e R2 passou de 39,4 para 52,1% (Tabela 2 e Tabela 3).  
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Tabela 3: frequência de grânulos no inóculo e no reator R1 submetido a diferentes COV 

Faixa 

granulométrica 

(mm) 

Frequência de grânulos no reator R1 (%) 

Inóculo COV 5,0 COV 10,0 COV 15,0 COV 20,0 

0,4-1,0 17,5 47,8 66,5 73,6 87,9 

1,1-1,5 5,5 11,5 7,4 6,4 6,9 

1,6-2,0 19,7 6,6 4,7 3,9 2,1 

2,1-2,5 46,4 9,5 4,4 3,9 1,2 

2,6-3,0 9,6 18,9 12.6 8,6 1,1 

3,1-3,5 1,0 4,6 3,8 3,2 0,8 

3,6-4,0 0,2 0,8 0,5 0,3 0.0 

4,1-4,5 0,1 0,4 0,0 0,1 0,0 

4,6-5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Tabela 4: frequência de grânulos no inóculo e no reator R2 submetido a diferentes COV 

 

Os reatores submetidos a maiores porcentagens de recirculação, R3 com 200% e R4 

com 400%, apresentaram comportamento de distribuição granulométrica semelhante. Nos 

dois reatores, na COV mais baixa (5 kgDQO/m³dia), a maior frequência de grânulos ocorreu 

na faixa de 1,6 a 2,0 mm de diâmetro, com 39,4 e 37% de frequência, respectivamente. Com o 

contínuo aumento da carga orgânica e da velocidade ascensional, observou-se redução do 

diâmetro granular para a menor faixa estabelecida (0,4 a 1,0 mm). Na maior COV analisada 

(20 kgDQO/m³dia), R3 e R4 apresentaram 63,6 e 79,1% dos seus grânulos na faixa de 0,4 a 

1,0 mm, respectivamente (Tabela 4 e Tabela 5). 

 

Faixa 

granulométrica 

(mm) 

Frequência de grânulos no reator R2 (%) 

Inóculo COV 5,0 COV 10,0 COV 15,0 COV 20,0 

0,4-1,0 17,5 39,4 42,2 47,9 52,1 

1,1-1,5 5,5 9,9 8,3 10,0 7,1 

1,6-2,0 19,7 9,1 9,2 7,5 5,5 

2,1-2,5 46,4 29,9 26,0 21,2 16,5 

2,6-3,0 9,6 10,4 12,3 11,7 15,3 

3,1-3,5 1,0 1,0 1,6 1,5 3,2 

3,6-4,0 0,2 0,2 0,4 0,1 0,2 

4,1-4,5 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 

4,6-5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Tabela 5: frequência dos grânulos no inóculo e no reator R3 submetido a diferentes COV  

Faixas 

granulométricas 

(mm) 

Frequência de grânulos no Reator R3 (%) 

Inóculo COV 5,0 COV 10 COV15 COV 20,0 

0,4-1,0 17,5 29,3 51,0 51,1 63,6 

1,1-1,5 5,5 19,0 14,5 12,5 9,8 

1,6-2,0 19,7 39,4 27,0 22,3 12,8 

2,1-2,5 46,4 10,2 6,8 12,5 11,6 

2,6-3,0 9,6 1,6 0,6 1,3 1,8 

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

3,6-4,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 

4,1-4,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

4,6-5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Tabela 6: frequência de grânulos no inóculo e no reator R4 submetido a diferentes COV 

Faixas 

granulométricas 

(mm) 

Frequência de grânulos no reator R4 (%) 

Inóculo 
COV 

5,0 

COV 

10,0 

COV 

15,0 

COV 

20,0 

0,4-1,0 17,5 33,0 51,0 73,1 79,1 

1,1-1,5 5,5 16,5 11,9 7,2 5,1 

1,6-2,0 19,7 37,0 24,3 9,7 7,0 

2,1-2,5 46,4 11,5 11,1 8,7 7,2 

2,6-3,0 9,6 1,7 1,5 1,2 1,5 

3,1-3,5 1,0 0,1 0,1 0,0 0,1 

3,6-4,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

4,1-4,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

4,6-5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Os dados obtidos relativos à distribuição granulométrica não apresentaram distribuição 

normal. Portanto, optou-se por aplicar o teste de Kruskal-Wallis, teste não paramétrico, para 

avaliar se as alterações da granulométrica, devido as mudanças operacionais, foram 

estatisticamente significativas. O teste de Tukey foi utilizado em seguida para comparação das 

médias par a par, no intuito de identificar quais amostras diferiram das demais. 

A partir dos resultados dos testes estatísticos, pode-se dizer que há diferença 

significativa entre todas as amostras analisadas do reator R1; também há diferença 

significativa na maioria das comparações entre as amostras de R2 - foram consideradas iguais 

apenas as amostras expostas às COV 5 e 10 kgDQO/m³dia e as expostas às COV 15 e 20 

kgDQO/m³dia; e existe diferença significativa entre todas as amostras analisadas do reator R3 

e entre todas as amostras analisadas do reator R4.  

A diferença encontrada na distribuição granulométrica dos reatores estudados pode ser 

atribuída às diferentes características operacionais aplicadas. A análise da distribuição dos 

grânulos do inóculo e da manta de lodo nas quatro cargas orgânicas e hidráulicas demonstrou 

que estes parâmetros contribuem para estabelecer a dinâmica de distribuição de tamanho dos 

grânulos em sistemas UASB. Além dos efeitos operacionais, vale ressaltar que reatores são 

organismos dinâmicos, portanto, grânulos podem se formar e entrar na fase de decomposição 

concomitantemente (Alves, 2015). 

 

Resistência mecânica dos grânulos 

O teste de Kruskal-Wallis foi utilizado para avaliar se a agitação aplicada causou 

alteração significativa nas amostras e o teste de Tukey, aplicado em seguida, foi ferramenta 
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para identificar quais amostras diferiram das demais. A agitação de 770 s-1 aplicada às 

amostras causou redução significativa na frequência de grânulos de diâmetro entre 2,1 e 2,5 

mm (36,4%) do inóculo (Tabela 6). Nas amostras dos reatores R1 e R2, a agitação aplicada 

aos grânulos não interferiu de forma expressiva na distribuição de diâmetro dos grânulos, 

principalmente nas maiores COV 10, 15 e 20 kgDQO.m-³dia-1. No entanto, na amostra de 

COV 5kgDQO/m³dia dos reatores R3 e R4, a agitação fez com que a maior frequência de 

grânulos passasse a apresentar diâmetro médio entre 0,4 e 1,0 mm (menor faixa estabelecida), 

com 44,8 e 46,2%, respectivamente. Nas demais cargas, 10, 15 e 20 kgDQO/m³dia, observou-

se tendência a diminuição da frequência de grânulos na faixa de 0,4 a 1,0 mm (Tabela 7).  

O número de grânulos nas amostras de menor COV tendeu a aumentar (com exceção 

das amostras do reator R2), evidenciando a fragmentação de grânulos. A redução do número 

de partículas, geralmente nas amostras submetidas a maiores cargas, indica que parte dos 

grânulos, que já apresentava diâmetro pequeno, desfez-se ou ficou tão reduzido que 

impossibilitou a contabilização. Todas as amostras dos quatro reatores, R1, R2, R3 e R4, antes 

e após agitação, tiveram alteração significativa na distribuição granulométrica quando 

comparadas à amostra do inóculo. Assim como houve alteração significativa na própria 

amostra do inóculo antes e após agitação.  

 

Tabela 7: frequência do diâmetro dos grânulos do inóculo antes e após agitação mecânica 

Diâmetro médio 

(mm) 

Inóculo 

Antes da Agitação Após Agitação 

0,4-1,0 17,5 23,1 

1,1-1,5 5,5 9,9 

1,6-2,0 19,7 23,6 

2,1-2,5 46,4 36,4 

2,6-3,0 9,6 6,3 

3,1-3,5 1,0 0,7 

3,6-4,0 0,2 0,0 

4,1-4,5 0,1 0,0 

4,6-5,0 0,0 0,0 
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Tabela 8: distribuição do diâmetro dos grânulos dos reatores - R1, R2, R3 e R4 - antes e após 

agitação 

Diâmetro 

médio 

(mm) 

COV 5,0 COV 10,0 COV 15,0 COV 20,0 

Antes da 

Agitação 

Após 

Agitação 

Antes da 

Agitação 

Após 

Agitação 

Antes da 

Agitação 

Após 

Agitação 

Antes da 

Agitação 

Após 

Agitação 

Distribuição granulométrica de R1 (50% de recirculação) 

0,4-1,0 47,8 54,0 79,7 78,7 73,6 71,4 87,9 86,5 

1,1-1,5 11,5 14,0 7,0 8,0 6,4 7,5 6,9 7,6 

1,6-2,0 6,6 8,3 3,0 3,6 3,9 4,8 2,1 3,0 

2,1-2,5 9,5 8,6 2,6 3,3 3,9 3,6 1,2 1,2 

2,6-3,0 18,9 12,3 5,9 4,8 8,6 8,7 1,1 1,0 

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

3,6-4,0 0,8 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,0 0,0 

4,1-4,5 0,4 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

4,6-5,0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Distribuição granulométrica de R2 (100% de recirculação) 

0,4-1,0 39,4 35,7 42,2 40,1 47,9 46,6 52,1 53,4 

1,1-1,5 9,9 10,4 8,3 9,2 10,0 10,4 7,1 8,6 

1,6-2,0 9,1 10,5 9,2 10,6 7,5 8,7 5,5 7,6 

2,1-2,5 29,9 31,0 26,0 27,6 21,2 21,7 16,5 14,7 

2,6-3,0 10,4 11,2 12,3 11,1 11,7 11,0 15,3 13,2 

3,1-3,5 1,0 1,0 1,6 1,0 1,5 1,3 3,2 2,2 

3,6-4,0 0,2 0,2 0,4 0,4 0,1 0,1 0,2 0,3 

4,1-4,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 

4,6-5,0 0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 

Distribuição granulométrica de R3 (200% de recirculação) 

0,4-1,0 29,3 44,8 51,0 56,8 51,1 51,0 63,6 59,8 

1,1-1,5 19,0 20,8 14,5 17,0 12,5 13,8 9,8 11,8 

1,6-2,0 39,4 27,3 27,0 22,6 22,3 22,7 12,8 13,9 

2,1-2,5 10,2 6,4 6,8 3,5 12,5 11,6 11,6 12,3 

2,6-3,0 1,6 0,5 0,6 0,1 1,3 0,7 1,8 2,0 

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

3,6-4,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

4,1-4,5 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4,6-5,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 

Distribuição granulométrica de R4 (400% de recirculação) 

0,4-1,0 33,0 46,2 51,0 47,9 73,1 62,5 79,1 70,9 

1,1-1,5 16,5 19,7 11,9 12,0 7,2 7,7 5,1 7,1 

1,6-2,0 37,0 25,8 24,3 26,2 9,7 11,6 7,0 10,4 

2,1-2,5 11,5 7,4 11,1 12,3 8,7 8,5 7,2 9,6 

2,6-3,0 1,7 0,7 1,5 1,6 1,2 8,5 1,5 1,8 

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

3,6-4,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

4,1-4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4,6-5,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 
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Conclusões  

O software Image-Pro Plus (versão 6.0) é ferramenta adequada para análise de 

diâmetro de grânulos, pois o programa apresentou erro não significativo de 0,1 mm para a 

média de diâmetros médios de todas as esferas calibradas avaliadas.  

O volume da amostra estabelecido para o presente estudo foi de 10 mL, por apresentar 

menor desvio padrão (0,05) nos ensaios realizados. No entanto, o volume para o teste pode ser 

escolhido, entre 5, 10 e 15 mL. 

Todas as amostras dos quatro reatores R1, R2, R3 e R4, antes e após agitação, tiveram 

alteração significativa na distribuição granulométrica quando comparadas à amostra do 

inóculo.  

A diferença encontrada na distribuição granulométrica dos reatores estudados pode ser 

atribuída às diferentes características operacionais aplicadas. A análise da distribuição dos 

grânulos do inóculo e da manta de lodo nas quatro cargas orgânicas e hidráulicas demonstrou 

que estes parâmetros contribuem para estabelecer a dinâmica de distribuição de tamanho dos 

grânulos em sistemas UASB. 

O ensaio granulométrico realizado, antes e após a agitação aplicada nas amostras 

estudadas, evidenciou que a perturbação hidráulica é passível de causar alterações na 

dimensão dos grânulos. 
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Resumo. O principal subproduto da produção industrial de biodiesel é o glicerol (DQO 

média de 1.260 g.L-1, sendo gerado1 kg de glicerol  a cada 9 kg de biodiesel produzido. A 

geração de glicerol aumenta devido à elevação percentual mínimo de biodiesel incorporado 

ao óleo diesel, previsto por lei, no Brasil.  Isso acarreta excesso de glicerol no mercado. A 

co-digestão de diferentes efluentes realizada em reatores anaeróbios possui a premissa de 

reaproveitamento de nutrientes para obter uma relação DQO:N:P próxima à ideal para 

processos biológicos, obtendo maior eficiência de remoção de DQO e maior produção de 

metano. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo o tratamento anaeróbio de 

glicerol em processo de co-digestão com esgoto sanitário em reator anaeróbio de manta de 

lodo e fluxo ascendente (UASB), buscando o aumento da produção de metano. Um reator 

UASB, de 10 L será operado continuamente, sob aumento gradual do percentual de glicerol 

em relação ao esgoto, com tempo de detenção hidráulico (TDH) constante de 

aproximadamente 8 horas, simulando assim um reator UASB de estação de tratamento de 

esgoto sanitário. A carga orgânica volumétrica (COV) será aumentada gradualmente de 1,50 

a 10,50 kgDQO.m-³.dia-1 até a capacidade limite do reator. 

 

Introdução 

 

 O aumento da produção de biodiesel no mundo é consequência do aumento da 

preocupação com a utilização de combustíveis fósseis, uma vez que a produção de 

biocombustíveis pode ser considerada como alternativa renovável e ambientalmente 

sustentável. 

 No Brasil, o histórico de leis as quais definem que o óleo diesel deve contar com 

percentual mínimo de biodiesel está atualmente em transição, sendo que em julho de 2008 o 

percentual mínimo de biodiesel era de 4% (BRASIL, 2009), e chegando a prever um 

percentual mínimo de 8% até 2017, de 9% até 2018 e de 10% até março de 2019 (BRASIL, 

2016). 

 O principal subproduto da produção de biodiesel trata-se de um resíduo com alta carga 

orgânica, o glicerol. A proporção de geração de glicerol e produção de biodiesel é de que cada 

9 kg de biodiesel produzido, 1 kg de glicerol residual é formado (Dasari et al., 2005), através 

de reações de transesterificação de triglicerídeos (óleo vegetal ou gordura animal) em reação 

com um álcool e na presença de um catalisador químico (base forte), para obtenção de ésteres 

metílicos de ácidos graxos (biodiesel) e glicerol. 

 O glicerol, com 95% ou mais de pureza, é utilizado como matéria prima de diversos 

processos industriais, como na indústria de cosméticos, de automóveis, de alimentos, 

farmacêutica, de papel, entre outros (Wang et al., 2001). Porém, o glicerol encontrado a partir 

da produção de biodiesel possui menor índice de pureza, podendo variar de acordo com o tipo 

de óleo utilizado e de acordo com o próprio processo de produção de biodiesel, com média de 

valores de aproximadamente entre 50 a 60% de pureza (Slinn et al., 2008). A purificação da 

glicerina residual da produção de biodiesel é realizada a partir de diversos processos físico-

químicos custosos, evidenciando a necessidade de que se encontrem opções alternativas 

viáveis para se utilizar o glicerol residual da indústria de biodiesel, considerando também que 

é estimado que, em 2020, a produção mundial de glicerol será de 3 milhões de toneladas 

enquanto que a demanda comercial não ultrapassará de 500 mil toneladas (Lin, 2013). 
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 O balanço nutricional adequado, além da temperatura e do pH, são os principais 

fatores ambientais para que a digestão anaeróbia ocorra com desempenho satisfatório, em que 

as bactérias responsáveis pelo tratamento da água residuária possam crescer e se reproduzir.

 A co-digestão biológica para tratamento de águas residuárias tem como objetivos 

principais o fornecimento de nutrientes para dois ou mais tipos de efluentes, para que possa se 

compensar a falta ou excesso dos mesmos nas águas residuárias (Chernicharo, 2007). Pode 

ocorrer o alívio de cargas tóxicas ou inibidoras através da diluição (Xie et al., 2016) e a 

otimização da cinética de produção de metano (Mata-Alvarez et al., 2011). Além disso, 

acredita-se que o aumento da produção de metano poderá aumentar o grau de mistura no 

reator, diminuindo as resistências à transferência de massa entre o substrato e o biofilme. 

 A utilização de glicerol como co-substrato em processos de tratamento anaeróbio de 

águas residuárias torna-se atrativa pelo fato de que possui alta concentração orgânica 

prontamente biodegradável, podendo aumentar a produção de metano em reatores 

convencionais de tratamento de esgoto sanitário. Os principais trabalhos recentemente 

publicados sobre a co-digestão anaeróbia de glicerol envolvem outros co-substratos com alta 

carga orgânica, em reatores (digestores) com alto tempo de detenção hidráulico. O presente 

trabalho terá uma abordagem em que a co-digestão ocorrerá em reator anaeróbio tratando 

diretamente esgoto sanitário. 

 A partir desse contexto, o presente trabalho tem como objetivo principal elevar a 

produção de metano a partir de processo de co-digestão anaeróbia de esgoto sanitário e 

glicerol, aproveitando os nutrientes em abundância na água residuária municipal e a elevada 

carga orgânica do glicerol, com intuito de avaliar a viabilização de cogeração de energia em 

relação ao tratamento conjunto dos resíduos. 

 

Material e Métodos 

 

Esgoto Sanitário 

 O esgoto sanitário a ser utilizado no trabalho será obtido de um coletor de esgoto que 

passa pela Área 2 do Campus Universitário de São Carlos, da Universidade de São Paulo 

(USP). O coletor passa próximo ao Laboratório de Processos Biológicos da Escola de 

Engenharia de São Carlos (EESC) e se situa próximo ao local onde o reator será instalado. As 

características do esgoto a ser utilizado estão apresentadas na Tabela 1, conforme 

caracterizado por Moura (2014). 

Tabela 1: Características do esgoto sanitário a ser utilizado (Fonte: Moura, 2014). 

Características do Esgoto Sanitário 

Parâmetro Concentração (mg.L-1) 

DQO 493 ± 154 

Alcalinidade 177,4 ± 41,5 

pH 7,0 ± 0,2 

NTK 45 ± 13 

N-NH4
+ 31,9 ± 10,6 

N-NO2
- 0,4 ± 0,8 

N-NO3
- 0,5 ± 1,3 

P-PO4
- 4,0 ± 2,1 

Sólidos Totais 574,0 ± 130,6 

 

Glicerol 

 O glicerol a ser utilizado no presente projeto é resíduo da indústria Biobrotas 

Oleoquímica, localizada em Brotas (SP). A DQO do resíduo é de aproximadamente 1.200.000 

mg.L-1. Antes da preparação da água afluente ao reator, serão preparadas soluções de glicerol 
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com DQO de 5.000 mg.L-1, com objetivo de padronizar a solução a modo a permitir constante 

a porcentagem de glicerol a ser aplicada. 

 

Reator 

 Será utilizado um reator anaeróbio de manta de lodo e fluxo ascendente (UASB) que 

será alimentado com a mistura de glicerol e esgoto sanitário. 

 O reator possui altura total de 65 cm e volume útil de 10 L, separador trifásico 

triangular e sistema de coleta do efluente através de tubo com furos seguida de calha. O reator 

conta com um sistema de coleta de biogás que se encontra na parte superior do superior do 

separador trifásico, formando um headspace. A alimentação será realizada por bombeamento 

do afluente junto à base do reator. 

 O reator será inoculado com lodo proveniente de reator UASB tratando efluente de 

abatedouro de aves. 

 O reator será instalado em câmara climatizada para a operação do reator a 25oC. O 

reator será operado de maneira contínua, com aumento gradual da quantidade de glicerol.  

 As análises de monitoramento do reator UASB a serem realizadas estão apresentadas 

na Tabela 2, assim como suas respectivas frequências e métodos. 

Tabela 2: Análises de monitoramento do reator e suas respectivas frequências e métodos. 

Análise Método Frequência 

Vazão Medição volumétrica diária 

DQO Espectrofotométrico 3 x semana 

pH Potenciométrico 3 x semana 

Série de Sólidos Gravimétrico eventual 

Produção de biogás Vazão Volumétrica diária 

Composição do biogás Cromatografia gasosa 2 a 3 x semana 

Ácidos voláteis Cromatografia gasosa 2 a 3 x semana 

Alcalinidade total e bicarbonato Titulométrico 3 x semana 

 

 A caracterização será realizada no afluente, no efluente e no biogás. Para as amostras 

líquidas, as análises de demanda química de oxigênio (DQO) e pH serão determinadas 

conforme os procedimentos descritos no “Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater” (APHA, 2005). 

 A concentração de alcalinidade será determinada por titulometria seguindo 

procedimentos descritos no “Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater” (APHA, 2005) e o monitoramento será realizado pela medição de alcalinidade 

total e alcalinidade a bicarbonato por método apresentado por Ripley et al. (1986). 

 A determinação de sólidos totais, fixos e voláteis será realizada de acordo com APHA 

(2005), métodos 2540B e 2540E. 

 As análises de ácidos orgânicos voláteis serão realizadas em cromatógrafo HPLC 

Shimadzu® modular com sistema de bombeamento (LC-10AD), forno (CTO-20A), 

controlador (SCL-10A) e um fotodetector de matriz de diodo (PDA- Photo Diode Array) 

ajustado para ler comprimentos de onda entre 190 a 380 nm (UV) com passo de 1 nm. As 

concentrações serão expressas pela identificação de picos e a integração pelo software 

Shimadzu Class-VP®. 

 A composição do biogás nas amostras gasosas será determinada por análises de 

cromatografia gasosa utilizando cromatógrafo do modelo Shimadzu® GC-2010, com uma 

coluna capilar Carbonex® 1010 (30 m x 0,53 mm x 0,30 µm) e um detector de condutividade 

térmica (TCD), usando argônio como gás de arraste e ar comprimido sintético como make-up 

em 12 mL/min. As temperaturas do injetor e do detector serão de 220°C a 230°C, 

respectivamente. A temperatura aplicada do forno constituirá em um programa em rampa 

inicial de 40°C por 2 minutos, seguida de elevação até 60°C a uma taxa de 5°C/min e então 
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aaté 95°C a 25°C/min. A temperatura de 95°C será mantida durante 5 minutos até as 

extremidades de execução. O volume de biogás a ser injetado será de 50 µL. Dessa forma, 

será possível identificar as concentrações de hidrogênio, nitrogênio, dióxido de carbono e 

metano presentes na fase gasosa. 

 A vazão de biogás produzido será medida por um instrumento MilligasCounter da 

Ritter®. 

 

Procedimento experimental 

 O experimento será divido em fases contínuas com aumento gradual da carga orgânica 

afluente, originado do aumento percentual da quantidade de glicerol na mistura. Todas as 

fases terão tempo de detenção hidráulico (TDH) de 8 horas, simulando aproximadamente um 

reator em escala plena tratando esgoto sanitário (Metcalf & Eddy, 2016). 

 O experimento contará com 5 fases experimentais, as quais possuirão características 

apresentadas na Tabela 3. 

Tabela 3: Características das fases do experimento. 

FASE % Glicerol 

Vazão Glicerol 

(mL.dia-1) 

DQO afluente 

(mg.L-1) 

COV aplicada 

(kgDQO.m-³.dia-1) 

1 0,00% 0 493 1,5 

2 0,05% 15 1093 3,3 

3 0,13% 39 2052 6,2 

4 0,20% 60 2892 8,7 

5 0,25% 75 3492 10,5 

 

 As etapas de operação serão realizadas seguidamente, de forma em que cada fase 

tenha de 2 a 3 meses. 
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Resumo. Este trabalho tem o objetivo de avaliar a influência do sulfato presente na vinhaça 

na produção de metano em reator anaeróbio híbrido. O monitoramento do sistema será 

realizado pelo acompanhamento do biogás gerado (quantidade e qualidade) durante uma 

safra, o que contemplará a variação da concentração de sulfato na vinhaça, proveniente de 

adições de ácido sulfúrico para manutenção da cultura fermentativa. A atividade da 

biomassa do reator, com respeito às rotas de degradação da biomassa (metanogênica e 

sulfetogênica) e a correlação da variação do metano produzido no reator anaeróbio híbrido 

em função da degradação da matéria orgânica com o acompanhamento da sulfetogênese, 

serão estudados em testes em batelada. A contribuição pretendida para a presente pesquisa é 

interpretar os resultados da produção de biogás em instalação piloto por meio do estudo das 

rotas de degradação da matéria orgânica frente à variação na concentração de sulfato. 

 

Introdução 

 

Quando uma água residuária rica em sulfato é introduzida em um reator anaeróbio, a 

matéria orgânica pode ser removida pelas vias sulfetogênica, metanogênica ou ambas. A 

relação DQO/sulfato, que implica na disponibilidade de elétrons para as reações bioquímicas, 

é determinante para o estabelecimento das vias de degradação da matéria orgânica. A  

presença do sulfato na vinhaça deve-se principalmente à adição de ácido sulfúrico para 

controle bacteriano na fermentação alcoólica (Moraes, Zaiat e Bonomi, 2015). 

No entanto, a sulfetogênese acarreta na produção do sulfeto (𝑆2−) que além de 

produzir um mau odor característico também diminui a qualidade do biogás, é corrosivo, e é 

tóxico aos seres humanos. 

A vinhaça é um efluente produzido no Brasil em larga escala, considerando que é o 

maior produtor mundial de cana-de-açúcar e também o primeiro do mundo na produção de 

açúcar e etanol, o biocombustível mais utilizado como alternativa energética no país (Brasil, 

2017).  

Apesar das inúmeras vantagens da geração do etanol a partir da cana-de-açúcar, os 

subprodutos gerados merecem atenção quanto à disposição no ambiente. Buscando 

alternativas para a disposição desses efluentes, se tornou uma prática comum utilizar a 

vinhaça in natura nas próprias áreas de plantio de cana-de-açúcar para restituir alguns 

nutrientes ao solo. Entretanto, a vinhaça é um efluente com elevada carga orgânica que 

contém fenóis, polifenóis e metais pesados, o que agrava seu efeito quando atinge o ambiente 

(Prasad, Kumar e Srivastava, 2008; España-Gamboa et al., 2011). 

 Pensando nessa realidade, se discute a ideia do tratamento anaeróbio, que de acordo 

com Foresti et al. (1999), dentre as vantagens amplamente conhecidas pode se citar: Baixo 

consumo de energia; produção de lodo baixa, quando comparado ao tratamento aeróbio, então 

menos gasto com manejo e disposição final; possibilidade de funcionar bem mesmo depois de 

longos períodos de interrupção, o que seria adequado em função dos períodos de entressafras; 

e a possibilidade da produção de energia a partir do biogás. 
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A contribuição pretendida para a presente pesquisa é interpretar os resultados da 

produção de biogás em instalação piloto por meio do estudo das rotas de degradação da 

matéria orgânica frente à variação na concentração de sulfato.  

 

Material e Métodos 

 

Os reatores em batelada serão montados em frascos Duran® com volume de 1L, em 

triplicata, devidamente vedados e colocados em câmera termostática à 30° graus sobre 

agitação constante de 100 rpm. 

O inóculo utilizado será proveniente de um reator anaeróbio de fluxo ascendente e 

manta de lodo (UASB) em escala piloto, adaptado para o tratamento de vinhaça operado há 

720 dias no Laboratório de Processos Biológicos (LPB) do Departamento de Hidráulica e 

Saneamento (EESC - USP), localizado na área 2 no campus da USP de São Carlos. 

A produção de biogás, determinada com a mudança de pressão dentro dos frascos, será 

acompanhada para avaliação dos processos envolvidos e da influência na geração de metano a 

partir da vinhaça.  A vinhaça, coletada mensalmente no período de safra, será proveniente da 

Usina Pedra Agroindustrial S/A, localizada no município de Serrana, no estado de São Paulo. 

As etapas propostas estão apresentadas na Figura 1. 

A caracterização da vinhaça será feita em cada fase da operação, a fim de reproduzir 

principalmente a relação DQO/Sulfato para definir as concentrações para realização dos testes 

em batelada. 

 

 
 

Figura 1: Etapas da pesquisa. S*: concentração de sulfato presente na vinhaça em cada um 

dos meses da safra de cana-de-açúcar; Lodo de UASB proveniente de reator em escala piloto 

adaptado à vinhaça 

 

As condições para complementação do meio reacional, a ser utilizado nos reatores em 

batelada, serão baseadas na metodologia desenvolvida por Martins et al. (2015). 

A quantidade de biomassa colocada em cada frasco reator e a diluição da vinhaça 

serão determinadas de acordo com o SSV do lodo, obtido previamente, respeitando a relação 

Fase 1: Lodo UASB** e vinhaça 
coletada mensalmente 

Relação DQO/Sulfato = S*1

Relação DQO/Sulfato = S*2

Relação DQO/Sulfato = S*3

Relação DQOSulfato = S*4

Fase 2: Lodo HanR e vinhaça no final 
do período de safra

Bateladas com relação DQO/Sulfato 
ao final do período de safra na Usina

com lodo suspenso e imobilizado da 
HanR
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F/M de 0,5, com um volume reacional total de 600 mL, deixando um headspace de pelo 

menos 400 mL. 

As quantificações das frações de matéria orgânica convertidas pelas rotas 

metanogênica e sulfetogênica serão feitas baseadas na DQO removida por essas rotas, 

utilizando as Equações 1, 2 e 3 descritas no trabalho de Vilela, Damianovic e Foresti (2014), 

além de analises cromatográficas. 

 

DQOTotal = 
𝐷𝑄𝑂𝐴𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒− 𝐷𝑄𝑂𝐸𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐷𝑄𝑂𝐴𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
 𝑥 100%    (1) 

DQOSulfato = 
0,67 𝑥(𝑆2−𝐴𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒− 𝑆2−𝐸𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒)

𝐷𝑄𝑂𝐴𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒− 𝐷𝑄𝑂𝐸𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
 𝑥 100%    (2) 

DQOMetano = DQOTotal – DQOSulfato    (3) 

 

Durante a fase 2 da pesquisa, serão avaliados os potenciais da biomassa do reator 

HanR (livre e imobilizada em biobob®) na produção de metano e sulfeto, frente à variação da 

concentração de sulfato na vinhaça durante a safra de cana-de-açúcar. 

 O reator “HanR” piloto será construído em tanque cilíndrico de fibra de vidro ou 

polipropileno, com diâmetro de 1,00 m e altura total de 6,00 m. A parte interna do reator será 

dividida em 4 zonas distintas: 

 Zona de alimentação e coleta de lodo sedimentado: localizada na parte inferior do 

reator onde serão instaladas as tubulações de distribuição do afluente e de coleta de 

lodo sedimentado. Esta zona está sobreposta a zona de reação com manta de lodo; 

 Zona de reação com manta de lodo: constituída pelos primeiros 3,00 m de altura do 

reator, tendo volume de 2,35 m³; 

 Zona de reação com leito fixo: localizada acima da manta de lodo, com altura de 2,00 

m e volume de 1,57 m³. O material suporte (Biobob®) será disposto de maneira 

aleatória no reator; 

 Separador gás-líquido: No topo do reator será instalado o separador bifásico com 

altura de 1,00 m e volume de 0,78 m³. 

O sistema será operado em escoamento ascendente e alimentação contínua e 

escalonada, visando atingir uma carga orgânica de 20 kg DQO/m³.dia, com tempo de 

detenção hidráulica de 24 horas. 

O Biobob® utilizado como material suporte, é produzido pela empresa BioProj 

Tecnologia Ambiental Ltda, e é constituído por matrizes de espuma de poliuretano (PU) 

envoltas de uma estrutura rígida produzidas com polipropileno (PP), as características de 

material estão descritas na Tabela 1. 

Tabela 1: Características do meio suporte utilizado 

Material PU E PP 

Altura (mm) 60 

Diâmetro (mm) 45 

Massa Seca (g/unid.) 12 

Massa úmida (g/unid.) 61 

Porosidade (%) 90 

Densidade (unid./m³) 5500 

Área Superficial (m²/m³) 270000 

 

Para medição e coleta de gás produzido pelo reator, o sistema dispõe de um sistema de 

acondicionamento do biogás. As operações desse sistema envolvem a captação, selo hídrico e 

medição do volume do biogás. 
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O inoculo utilizado para partida do reator será o lodo granular proveniente da ETE 

Monjolinho, localizada na cidade São Carlos. 

Ensaios em batelada ao final do período de safra serão realizados em procedimento 

similar ao descrito anteriormente. Serão comparadas amostras de lodo imobilizado em 

biobob®, e na manta de lodo na remoção de matéria orgânica e sulfato presentes na vinhaça. 

Concomitantemente aos testes em batelada, será acompanhada a produção de biogás 

de um reator anaeróbio híbrido (HanR), que está sendo instalado na Usina Pedra 

Agroindustrial S/A, para digestão anaeróbia da vinhaça, visando a produção de biogás. A 

comparação com os resultados dos testes realizados em laboratório pretendem colaborar com 

a compreensão da interferência do sulfato na produção de metano, ao longo de uma safra.  

As análises físico-químicas feitas durante todo o trabalho estão dispostas na Tabela 2. 

Tabela 2: Variáveis que serão analisadas na pesquisa 

Reator anaeróbio híbrido piloto 

Parâmetro Unidade Método analítico 

Composição do biogás mg.L-1 Cromatografia a gás LPB-

EESC/USP 

Volume do biogás L.dia-1 Gasômetro 

Reatores em batelada em escala de laboratório* 

Série de sólidos (lodo, 

vinhaça e efluente dos 

reatores 

mg.L-1 Gravimétrico (APHA, 2005) 

Dqo (total e filtrada) mg.L-1 Colorimétrico (APHA, 2005) 

pH unidades de pH Potenciométrico (APHA, 2005) 

Sulfato mg.L-1 Turbidimétrico (APHA, 2005) 

Sulfeto mg.L-1 Espectrofotométrico (APHA, 2005) 

Metais mg.L-1 Espectrometria de absorção atômica 
* A frequência de retirada das amostras será definida.  

 

A análise da composição do biogás será realizada em cromatografia a gás Shimadzu 

(modelo GC 2014), com detector de condutividade térmica e coluna HPPLOTQ (30m x 

0,53mm) semanalmente, para determinação dos teores de metano (CH4) e dióxido de carbono 

(CO2), principalmente e de outros gases no reator piloto e, nos reatores teste em intervalos 

determinados durante o experimento. 
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Resumo. Este estudo investigou o potencial da produção de hidrogênio a partir de soro de 

queijo em ensaios em batelada utilizando cultura mista anaeróbia obtida em reator 

anaeróbio de leito fixo ordenado (ASTBR) acidogênico. O ASTBR foi operado a 25 ° C, carga 

orgânica volumétrica (COV) de 24 kg COD m-3 dia-1 e tempo de detenção hidráulica (TDH) 

de 24 h. O ASTBR apresentou produção volumétrica de hidrogênio (PVH) de 1,8 ± 1,1 L H2 

L-1 d-1 e rendimento de hidrogênio (HY) de 1,8 ± 1,3 mol H2 mol-1lactose. O ASTBR mostrou 

ser alternativa potencial para produção de hidrogênio a partir de soro de queijo. Os 

resultados obtidos permitiram caracterização da via metabólica predominante na produção 

de hidrogênio, isto é, produção de butirato, dióxido de carbono e hidrogênio a partir de 

lactato e acetato, que representaram 74,4% do volume total de hidrogênio produzido. Dessa 

forma, otimizar o fluxo de elétrons para essa via pode ser um método adequado para permitir 

produção de hidrogênio a longo prazo, uma vez que bactérias produtoras de ácido láctico 

devem, em última instância, colonizar reatores acidogênicos tratando o soro de queijo. 

  

Introdução 

 

A produção biológica de hidrogênio é considerada uma oportunidade promissora para 

a geração de energia sustentável a partir de fontes renováveis. Pode ser conseguido por meio 

de processos fotossintéticos e fermentativos. Comparativamente, a fermentação pode ser mais 

vantajosa para a produção de hidrogênio, pois apresenta maior velocidade de produção, 

viabilidade econômica e a possibilidade de utilizar várias substâncias orgânicas como 

substrato (Patel et al., 2016; Lay et al., 1999; Mathews e Wang, 2009). Além disso, existe a 

possibilidade de usar grande variedade de microorganismos para a decomposição anaeróbia, 

bem como águas residuárias de baixo custo o que torna essa alternativa bastante atrativa 

(Davila-Vazquez et al., 2008; Carrillo-Reyes et al., 2015). Entre os diferentes resíduos que 

podem ser utilizados como matéria-prima, o soro de queijo é um substrato potencial para a 

produção de hidrogênio, visto que é um subproduto agroindustrial rico em carboidratos, 

constituído principalmente por lactose (aproximadamente 70%), proteínas e lipídios (Ghimire 

et al. 2015; Perna et al., 2013). Assim a utilização deste composto alia produção de bioenergia 

à adequação ambiental deste resíduo. 

Existem várias configurações de reator possíveis que podem ser utilizadas para a 

produção de hidrogênio via fermentação. Entre eles, os reatores de leito fixo são vantajosos 

pois permitem operações com TDHs menores que reatores sem imobilização, devido maior 

retenção de biomassa no reator. No entanto, a instabilidade na produção de hidrogênio tem 

sido relatada em estudos recentes utilizando reatores acidogênicos de leito empacotado 

(APBRs) (Anzola-Rojas et al., 2015, Ferraz et al., 2015). Esse fato tem sido principalmente 

atribuído ao acúmulo excessivo de biomassa e  ao longo tempo de retenção que a mesma 

permanece no reator. O ASTBR é uma variação na configuração convencional de APBRs. 

Neste novo tipo de configuração, o material de suporte é ordenado para permitir a fixação de 

biomassa, mas com uma porosidade de leito maior, o que diminui o acúmulo de biomassa nos 

interstícios do leito, diminuindo problemas como a colmatação do leito e consequentemente 

favorecendo a produção de hidrogênio (Anzola-Rojas e Zaiat, 2015; Camiloti et al., 2014) 
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Apesar das vantagens da fermentação escura para a produção de hidrogênio, devem ser 

superados sérios desafios para tornar este processo uma realidade prática. O desempenho da 

produção de hidrogênio observado em diferentes encontrado em experimentos tem sido 

significativamente menor que o teórico esperado. Portanto, há necessidade de realizar mais 

pesquisas focadas no aumento da recuperação de energia dos substratos fermentativos 

(Sivagurunathan et al., 2016) por meio da direção das vias metabólicas que ocorrem nos 

reatores fermentativos. Um desequilíbrio entre as populações produtoras e consumidoras de 

hidrogênio é necessário para obter acúmulo de hidrogênio e ácidos orgânicos dentro do reator. 

Esforços tem sido feitos para melhorar a produção de ácido com liberação de hidrogênio por 

meio do controle operacional do sistema, gerenciando o tipo de inóculo, TDH, porosidade do 

leito, COV, condições nutricionais, temperatura e pH, entre outros parâmetros. 

No presente trabalho, experimentos em batelada foram conduzidos para investigar o 

potencial de produção de hidrogênio a partir de soro de queijo. Foi estudada a relação entre 

substrato, biomassa e os produtos formados na fase líquida e gasosa. Assim, busca-se com os 

resultados obtidos definir parâmetros cinéticos e operacionais ideais para otimização do 

sistema em termos de produção de hidrogênio. 

 

Material e Métodos 

 

Água residuária 

Utilizou-se o soro desidratado (em pó) comercial para a elaboração da água residuária 

cuja composição consiste em: carboidratos (76,5%), proteínas (13,3%), gordura total (1,0%), 

sódio (1,1%), outros minerais (7,6%) e umidade (3,5%). O soro foi diluído para produzir 

diferentes valores de demanda química de oxigênio (DQO) de acordo com o COV requerida 

(aproximadamente 900 mg L-1 de soro corresponde a DQO de 1000 mg L-1) e foi 

suplementado com 0,5 g de NaHCO3 g
-1 DQO. 

 

Experimentos contínuos 

O inóculo para os experimentos em batelada foi obtido a partir da operação de um 

ASTBR em escala de bancada utilizado para produção contínua de hidrogênio. O ASTBR 

possui volume útil de 1,63 L, foi mantido a temperatura controlada de 25 ° C e foi operado em 

modo de fluxo ascendente. Cilindros de polietileno de baixa densidade (LDPE) foram 

utilizados como material de suporte para a fixação de biomassa. Os cilindros foram colocados 

ordenadamente ao longo de 5 hastes de aço distribuídas equidistantemente no interior do 

reator, resultando em uma porosidade do leito (ε) de 85%. 

O ASTBR foi inoculado de acordo com procedimento descrito por Leite et al. (2008) e 

foi operado com COV constante de 24 kg COD m-3 dia-1 e TDH de 24 h. 

 

Experimentos em batelada 

Para os ensaios em batelada, frascos de 5L (frascos Duran®) com volume útil de 2 L, 

vedados com septo de borracha foram empregados como reatores. A mistura reacional 

continha 213 g de COD g-1SSV de acordo com o método descrito por Vieira (1996). O DQO 

inicial foi de 24 g L-1. O inóculo foi obtido a partir da operação de ASTBR tratando soro de 

queijo. Para estabelecer condição de anaerobiose, os frascos foram submetidos ao 

fluxionamento de N2 durante 15 minutos e, em seguida, a pressão interna foi igualada à 

pressão atmosférica. Os ensaios foram realizados em triplicata e foram acondicionados em 

Incubadora Nova Ética 430 sob agitação de 150 rpm (Vieira, 1996) a temperatura de 25°C 

durante 304 h. A composição das fases de gás e líquido foram avaliadas durante o 

experimento e a pressão interna do frasco foi aliviada após cada amostragem. 

O monitoramento do desempenho dos reatores foi efetuado por meio das análises de 

DQO, carboidratos totais, sólidos suspensos voláteis (SSV), além da medida do pH e 

metabólitos solúveis. Para as análises de DQO e carboidratos totais, as amostras foram 
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filtradas com membranas de 1,2 μm. Para metabólitos solúveis, as amostras foram filtradas 

com membranas de 0,22 μm. Os valores para pH, DQO, SSV foram determinados de acordo 

com os Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005). As 

concentrações de carboidratos foram determinadas utilizando o método descrito por Dubois et 

al. (1956).  

A análise de metabólitos solúveis foi realizada por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (CLAE) com coluna de troca iônica Aminex HPX-87H (comprimento de 0,3 m, 

diâmetro interno de 7,8 mm) no sistema Shimadzu, composto por: bomba LC-10 ADvp, 

válvula solenoide FCV-10ALpv, forno CTO-10Avp, controlador SCL-10ADvp, detector UV 

com arranjo de diodos SPD-M10Avp (205nm), detector de índice refrativo diferencial-RID-

10ª (fotodiodo de 4 partições). A fase móvel foi H2SO4 com fluxo de 0,5 mL min-1, com 

temperatura de trabalho do forno de 43 °C e máxima de 70 °C.  

A composição do biogás (hidrogênio, metano e dióxido de carbono) foi analisada por 

cromatografia em fase gasosa, utilizando-se 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. O volume de biogás formado será monitorado 

continuamente, utilizando gasômetro modelo MGC-1 V30 (Ritter®). Todo volume de gás está 

reportado em condições normais de temperatura e pressão (0°C, 1 atm).  

 

Resultados e Discussão 

 

Experimentos contínuos 

Reatores de leito fixo utilizados para produção de hidrogênio costumam ter 

comportamentos semelhantes entre si, após atingir um pico de produção de hidrogênio ela 

tende a diminuir gradualmente, e em muitos casos zera a produção por completo (Anzola-

Rojas e Zaiat, 2015). Tendo isso em vista, operou-se o reator até alguns dias após atingir o 

pico de produção de hidrogênio.  

Com 24 dias de operação o reator atingiu a máxima produção de hidrogênio, 

correspondente à 3 mol H2 mol-1 lactose consumida. Após atingir o pico de produção o 

rendimento chegou à 1,4 mol H2 mol-1 lactose consumida e a operação do reator foi encerrada, 

após 32 dias de operação. Como a biomassa presente no reator é floculenta, todo o liquido do 

reator foi drenado para a sua posterior utilização. A concentração de SSV do líquido drenado 

do reator foi de 17,7 ± 0,8 g SSV L-1. 

O desempenho médio do reator ao longo da operação em relação à produção de 

hidrogênio foi de 1.8 ± 1.3 mol H2 mol-1 lactose e 1.8 ± 1.1 L H2 L
-1 d-1 para os parâmetros 

HY e VHPR, respectivamente. Os valores obtidos foram excelentes quando comparados a 

APBR utilizando CW como substrato. Perna et al. (2013) com COV de 22 ± 3 g DQO L-1 d-1, 

pH de 5.7 ± 0.5 e temperatura de 30 °C, conseguiram atingir HY de 0.20 ± 0.08 mol H2 mol-1 

lactose e VHPR de 0.2 L H2 L-1 d-1. Fernandez et al. (2014) em condições operacionais 

semelhantes, APBR, pH entre 4.5 – 5.5, COV de 18.8 g DQO L-1 d-1 e temperatura de 35 °C 

alcançaram HY de 0.5 mol H2 mol-1 lactose.  

Não há trabalhos na literatura que utilizaram ASTBR para produção de hidrogênio a 

partir de soro de queijo. Apesar dos resultados do presente estudo terem sido obtidos de 

período curto de operação, de forma que não foi possível avaliar a sua estabilidade, o reator 

mostrou potencial para aplicação na produção de hidrogênio. Os principais metabólitos 

formados durante a operação do ASTBR foram o lático, acético e butírico, cujas 

concentrações no efluente foram 7, 5 e 3 g L-1 e correspondem, respectivamente, à 33, 21 e 23 

% dos metabólitos formados, em termos de DQO. 

O pH efluente foi mantido em média a 5.13 ± 0.05.  Não há consenso sobre quais as 

melhores condições para a produção de H2. Perna et al. (2013) quando ajustou o pH do reator 
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de 4.8 ± 0.3 para 5.7 ± 0.5 obteve melhor rendimento de produção de hidrogênio além de 

mudança na composição de metabólitos no efluente do reator, diminui a concentrção de ácido 

lático e aumentou a proporção de ácido butirico. Mostrando uma possível mudança de rota de 

produção de hidrogênio. Valores de pH inferiores à 5 em sido relacionados ao favorecimento 

da da fermentação láctica (Hallenbeck e Ghosh, 2009; Perna et al., 2013). 

 

Experimentos em batelada 

A degradação da água residuária utilizada no ensaio foi monitorada por meio da 

concentração de carboidratos totais, principal constituinte do soro de queijo. A Figura 1 

apresenta os perfis temporais para a concentração de carboidratos totais, principais 

metabolitos produzidos, biomassa e produção de H2. Os carboidratos foram rapidamente 

degradados durante a batelada, 93% da concentração inicial foram convertidos após 38,5 h de 

reacção. Os ácidos láctico e acético foram os principais metabolitos produzidos, atingindo 

concentrações máximas de 12,2 g.L-1 e 4,2 g.L-1, respectivamente. Concentrações 

insignificantes de outros ácidos foram detectadas neste período. A produção de etanol não foi 

observada durante a batelada. 

 
Figura 1: Perfis temporais dos principais parâmetros avaliados no ensaio em batelada. 

 

A concentração de biomassa, medida como SSV, aumentou de forma constante com o 

consumo de carboidratos até 38,5 h de operação, a partir desse tempo foi observado 

decaimento constante até o final do experimento. O perfil temporal de biomassa observado é 

semelhante ao apresentado por Leh e Charles (1989) e Cachon e Divies (1993), em ensaios 

em batelada durante a fermentação de lactose a partir de soro de queijo e meio sintético, 

respectivamente. 

Apenas parte do hidrogênio produzido pode ser correlacionada ao consumo de 

carboidratos. Embora quase todos os carboidratos tenham sido convertidos em 38,5 h de 

ensaio, o volume de hidrogênio produzido nesse período representou apenas 25,6% do 

volume total produzido.  

Pode-se notar na Figura 1 que, após a maior parte dos carboidratos terem sido 

consumidos, a produção de hidrogênio permaneceu constante no período entre 38 e 85 horas 

aproximadamente, enquanto os principais metabólitos, ácido láctico e ácido acético, ainda 

estavam sendo produzidos. Após este patamar, o aumento da produção de H2 coincidiu com a 

produção de ácido butírico e com a diminuição das concentrações de ácido láctico e acético. 

O hidrogênio obtido diretamente da lactose, nas primeiras 38,5 horas de ensaio, foi de 

0,27 L, enquanto a produção de hidrogênio na segunda fase, gerada a partir de metabólitos 

produzidos durante a fermentação da lactose, foi de 0,79 L. Assim, com base na distribuição 
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de metabólitos produzidos, pode-se inferir que, possivelmente, a via de produção de 

hidrogênio predominante na segunda fase foi de lactato e acetato com geração de ácido 

butírico, dióxido de carbono e hidrogênio, em consonância com a via relatada por Duncan et 

al. (2004), descrito na Equação 1. 

 

 Equação 1 

 

Além desta via, outra fonte de produção de hidrogênio quando carboidrato está ausente 

é a proteína presente no soro do queijo. O perfil de pH, apresentado na Figura 1, mostra que 

após aproximadamente 38,5 horas, o pH atingiu o valor de 5,0 ± 0,1, que permaneceu 

constante durante as próximas 40 horas de ensaio, coincidindo com o patamar de produção de 

hidrogênio. Quando o hidrogênio começou a ser produzido novamente, o pH aumentou 

gradualmente até o valor de 7,1, provavelmente devido ao consumo de ácidos (acético e 

lático) para a produção de hidrogênio e ao consumo de proteína, que produz amônia e, 

conseqüentemente, pH. 

Alguns estudos também indicam que o estabelecimento da fermentação do lactato para 

a produção de butirato e hidrogênio depende do estabelecimento de uma relação sintrópica 

entre bactérias produtoras de lactato (LAB) e microrganismos produtores de H2 capazes de 

fermentar lactato e acetato. Esta relação demonstrou-se ocorrer na microbiota do cólon 

humano (Belenguer et al., 2006; Muñoz-Tamayo et al., 2011) e tem sido relatada também  em 

biorreatores fermentativos (Sikora et al., 2013). 

O consumo de ácido láctico associado à produção de ácido butírico e H2 foi observado 

em biorreatores produtores de H2 por Matsumoto e Nishimura (2007) durante a fermentação 

da pasta de pós-destilação de batata-doce, Baghchehsaraee et al. (2009) durante a fermentação 

do amido, e Chojnacka et al. (2011), durante a fermentação do melaço. Durante a fermentação 

do soro de queijo, os maiores rendimentos de H2 associados à formação de butirato foram 

observados por Yang et al. (2007), Castelló et al. (2009) e Perna et al. (2013) 

O valor VHPR obtido neste estudo, considerando as duas fases de produção de 

hidrogênio, 6,9 L H2 L-1 h-1, foi inferior aos encontrados em estudos semelhantes. Davila-

Vazquez et al. (2008b) obtiveram VHPR de 19,6 L H2 L-1 h-1, adotando condições 

semelhantes experimentais, concentração inicial de soro de 25 g L-1, pH inicial de 7,5, 37 ° C 

e cultura anaeróbica mista. Romão et al. (2014) avaliaram a produção de hidrogênio em 

condições similares e obtiveram resultados com ordem de magnitude semelhante à de Davila-

vazquez et al. (2008b): VHPR de 16,92 L H2 L
-1 h-1, com condição inicial de 20 g de lactose 

L-1, pH inicial de 7 e cultura anaeróbica mista. Ferchichi et ai. (2005) também estudaram a 

produção de hidrogênio com soro como substrato com concentração inicial de 41,4 g de 

lactose L-1, pH inicial de 7, 30 ° C e cultura pura, obtendo VHPR de 29,32 L H2 L
-1 h-1. O fato 

da produção de hidrogênio via fermentação de lactato ser predominante resultou em menor 

taxa de produção de hidrogênio quando comparado com as vias que vêm diretamente de 

carboidratos. Assumindo que a produção de hidrogênio ocorreu em duas etapas, o valor 

VHPR para a fase de maior produção de hidrogênio, através da fermentação do lactato, foi de 

27,1 L H2 L
-1 h-1, semelhante aos resultados encontrados na literatura. 

Por outro lado, ao avaliar o potencial de produção de hidrogênio do sistema (PHP), o 

valor obtido, 0,5 L H2 L
-1, é inferior quando comparado aos mesmos estudos mencionados 

anteriormente, cujos valores de PHP permaneceram entre 3,8 e 5,2 L H2 L
-1 (Ferchichi et al., 

2005, Davila-Vazquez et al., 2008b, Romão et al., 2014). A produção de lactato a partir de 

carboidratos em reatores acidogênicos constitui uma desvantagem óbvia do ponto de vista do 

rendimento de H2, uma vez que a produção de lactato consome energia redutora e não resulta 

na formação de H2. Embora indesejável, a presença de bactérias láticas é comumente 

observada em reatores mesofílicos produtores de H2 que tratam soro de queijo (Castelló et al., 

2009; Fernandez et al., 2014; Gomes et al., 2016; Lima et al., 2016). 
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Um fato importante que pode ter contribuído para a fermentação de lactato ser 

principal via de produção de hidrogênio no presente estudo foi o uso de biomassa do ASTBR 

acidogênico, tratando soro, com a produção de hidrogênio já estabelecida e com presença de 

LAB. Embora a análise microbiológica não tenha sido realizada, a presença de bactérias 

láticas pode ser considerada evidente na ASTBR, pois o mesmo apresentou cerca de 38% de 

lactato na composição dos metabólitos do efluente. 

Vários autores associam a presença de bactérias láticas em reatores de produção de 

hidrogênio a baixos rendimentos de H2 devido à competição por substrato ou à excreção de 

peptídeos antimicrobianos, as bacteriocinas (Noike et al., 2002, Castelló et al., 2009; 

Fernandez et al., 2014, Gomes et al., 2016). A utilização de pré-tratamentos de inóculo para 

evitar a presença de bactérias láticas em biorreatores produtores de H2 que tratam soro de 

queijo é ineficaz, uma vez que as mesmas são abundantes nestas águas residuaárias 

(Stamatelatou et al., 2011) e eventualmente colonizará o reator. Assim, em operações 

contínuas de longo prazo, espera-se que bactérias láticas seja uma parte da comunidade 

microbiana no biorreator e tenha mostrado predominar bactérias produtoras de hidrogênio 

mesmo durante períodos de alta produção de H2 (Perna et al ., 2013).  

Neste contexto, a adoção de estratégias operacionais para aumentar o rendimento de 

H2 considerando a presença de bactérias láticas pode ser a solução mais desejável para a 

produção de H2 a partir de soro de queijo. Assumindo a ocorrência da fermentação de lactato 

entre bactérias produtoras de H2 e bactérias láticas, a conversão de lactato em butirato e 

hidrogênio na presença de acetato pode proporcionar um rendimento teórico máximo de 0,5 

mol H2 / mol de lactato. Isto corresponde a um rendimento máximo de 2 mol H2 / mol hexose, 

se os carboidratos são convertidos apenas em lactato e acetato em proporções 

estequiométricas. Esse rendimento, ainda que teórico, é superior ao relatado na literatura para 

a fermentação do soro de queijo (Azbar et al., 2009; Castelló et al., 2011; Fernandez et al., 

2014). Desta forma, favorecer o caminho para a produção de H2 por meio da fermentação do 

lactato pode ser um aspecto desejado para a produção contínua de hidrogénio a longo prazo a 

partir de soro de queijo. Portanto, se foram adotadas estratégias que possibilitaram o 

estabelecimento desta segunda fase de produção de hidrogênio, como o controle do pH, por 

exemplo, o reator poderia ser consideravelmente eficiente.  

 

Conclusões 

 

A ASTBR mostrou ser uma opção viável para a produção de hidrogênio a partir de 

soro de queijo, mesmo que o reator não tenha sido operado por um longo período de tempo. A 

via metabólica de produção de hidroênio via lactato foi a predominante em ensaios em 

batelada, sendo responsável por 74,4% da produção de hidrogênio observada. A produção de 

ácido láctico a partir de carboidratos em reatores produtores de hidrogênio é indesejada uma 

vez que o ácido lático representa um dreno de energia que de outra forma poderia ser 

direcionada para a produção de hidrogênio. No entanto, a presença de LAB é recorrente em 

águas residuárias de soro de queijo. Desta forma, a promoção de condições necessárias para o 

estabelecimento de comunidades bacterianas capazes de conduzir a produção de hidrogênio 

via lactato pode ser um método adequado para permitir produção de hidrogênio a longo prazo 

a partir de soro de queijo usando fermentação com cultura mista 
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Resumo. Estudos sobre o acúmulo de metais em lodos de reatores anaeróbios, a 

determinação de sua biodisponibilidade e das concentrações adequadas de micronutrientes 

para o tratamento anaeróbio de águas residuárias podem promover o aumento da produção 

de metano. Portanto, o presente trabalho apresenta os resultados de dois estudos: o primeiro, 

visando a caracterização de lodos de seis reatores UASB quanto à concentração de metais 

traço e sua biodisponibilidade e sua atividade metanogênica específica (AME); o segundo, 

aplicando planejamento fracionado fatorial para avaliar a suplementação adequada para a 

melhoria na produção de metano. Os metais traço dos lodos não são se mostraram 

igualmente distribuídos no fracionamento, a fração MO+S apresentou a maior porcentagem 

dos metais estudados. Contudo, alguns metais, como Co e K, mostraram altos valores nas 

frações INT e CARB. Foi possível encontrar algumas indicações de correlação do 

fracionamento com as AMEs. O planejamento fracionado indicou efeito positivo do Ba na 

AME do lodo de UASB. Os resultados do ensaio avaliando apenas a adição de Ba 

demonstraram que concentração total de Ba entre 0,35 a 1,03 mg.L-1 apresenta potencial de 

aumentar a AME pela liberação de metais essenciais, como o Co. No entanto, concentrações 

superiores a 2,41 g.L-1 indicaram toxicidade. 

 

Introdução 

 

 Metais traço são constituintes cruciais em um grande número de enzimas e cofatores 

enzimáticos. Concentrações insuficientes de micronutrientes limitam o crescimento 

microbiano e as atividades catabólicas, e, assim, a produção de biogás. A deficiência desses 

elementos nos sistemas anaeróbios é, provavelmente, a principal razão das baixas eficiências 

obtidas, apesar da correta manutenção e controle dos outros parâmetros operacionais e 

ambientais. Metais em excesso, contudo, também causam inibição da população microbiana. 

Muitos estudos mostraram que as deficiências nutricionais ocorrem com frequência em 

sistemas de tratamento anaeróbio, e suplementação de metais é necessária para alcançar 

velocidades máximas conversão de substrato (Fermoso et al., 2010; Gustavsson, Svensson e 

Karlsson, 2011; Zandvoort, Gieteling, Lettinga e Lens, 2004). 

Dependendo do tipo de substrato a ser digerido, da fonte do inóculo utilizado, do tipo 

de reator e dos procedimentos operacionais adotados, as necessidades nutricionais divergem e 

podem ser supridas pela codigestão com outros efluentes industriais, lixiviado de aterros ou 

pela adição de compostos químicos. Assim, a indisponibilidade ou deficiência de 

micronutrientes (metais traço) devem ser questionadas em caso de baixa eficiência de 

processos. 

A adição de metais traço é frequentemente determinada por métodos de tentativa e 

erro, levando a processos longos e com alto custo. A utilização de planejamento experimental 

utilizando ferramentas estatísticas, como planejamento fatorial fracionado, possibilita a 

avaliação do efeito da adição concomitante de vários metais traço sobre a variável de 

interesse, seguindo uma matriz que permite a análise através de ANOVA, diminuindo o 

número de ensaios e considerando a interação entre eles. 
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Outro fator importante é a biodisponibilidade dos metais traço presentes em lodos de 

digestores tratando efluentes industriais ou que receberam baixas cargas destes por longos 

períodos, pois esses micronutrientes podem não estar disponíveis para os microrganismos. Os 

metais traço estarão potencialmente mais disponíveis quanto mais fracamente estiverem 

associados ao lodo. Tessier et al. (1979) desenvolveram uma metodologia para o 

particionamento de metais traço presentes em sedimentos fluviais através da extração química 

sequencial. Essa técnica foi modificada por outros autores para ser utilizada também em 

amostras de lodo de processos anaeróbios, de acordo com as particularidades da amostra 

analisada e com as alternativas disponíveis (Gustavsson et al., 2013; van der Veen et al., 

2007; Osuna et al., 2004). 

Portanto, o presente trabalho apresenta os resultados de dois estudos: o primeiro, 

visando a caracterização de lodos de seis estações de tratamento de esgoto (ETE), utilizando 

reatores UASB, quanto à concentração de metais traço e sua biodisponibilidade e a atividade 

metanogênica específica (AME) sem suplementação de metais; o segundo, aplicando 

planejamento fracionado de experimentos para investigar possível deficiência em metais traço 

e a suplementação adequada para a melhoria na produção de metano. 

 

Material e Métodos 

 

Amostras de lodo de UASB de ETE 

 

As amostras de lodo foram coletadas do fundo de reatores UASB em estações de 

tratamento de esgoto (ETE) de 6 cidades diferentes do Sudeste. As ETEs possuíam pré-

tratamento para a remoção de material grosseiro e areia; calha Parshall para medição da vazão 

e controle do pH afluente, sendo adicionado NaOH ou NaHCO3 para a neutralização e 

tamponamento; tratamento primário para remoção de óleos e graxa, então o reator UASB 

seguido de lodos ativados. Foram determinados sólidos totais (ST), sólidos voláteis totais 

(SVT), de acordo com (APHA, AWWA e WEF, 2005). 

 

Extração sequencial de metais 

O método de Tessier modificado (van der Veen et al., 2007) foi adotada para avaliar a 

distribuição dos metais traço de acordo com quarto frações: intercambiável, ligada a 

carbonatos, ligada à matéria orgânica e sulfetos e fração residual. Seguindo a metodologia, era 

determinado o volume de lodo necessário para se obter em torno de 1 g de ST para a posterior 

centrifugação à 6000 RPM por 10 min. Após a retirada do sobrenadante, a fração sólida era 

submetida à extração sequencial de metais (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Condições do método de extração sequencial (van der Veen et al., 2007). 

Etapa Fração Agente extrator 

Condições de extração 

Tempo de agitação 

(min) 

Temperatura 

(°C) 

1 
Intercambiável 

(INT) 

10mL NH4CH3COO 

(1M, pH 7) 
60 20-25 

2 
Carbonatos 

(CARB) 

10 mL CH3COOH 

(1M, pH 5.5) 
60 20-25 

3 
Matéria orgânica + 

Sulfetos (MO+S) 

5 mL H2O2 

(30% pH 2) 
240 30 

4 Residual (RES) 
Água régia 10mL 

(HCl:HNO3 3:1) 
- - 

 

As etapas 1 e 2 eram realizadas dentro de uma câmara anaeróbia (UNIlab Plus, 

MBRAUN, Germany). Entre as extrações, a fase líquida era separada por centrifugação a 
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4000 RPM por 10 min. A etapa 3 era realizada no LPB e, após a filtragem da amostra, o 

material sólido com o filtro Whatman® 589/1 (Sigma-Aldrich, USA) era levados para a 

digestão no micro-ondas modelo four speedwave (Berghof GmbH, Germany). 

 

Análise de metais totais 

O método de extração de metais totais utilizadou 0,5g de lodo centrifugado (6000 

RPM por 10 min) para a digestão em frascos de Teflon® com com 5mL HNO3 (2M) + 2mL 

H2O2 (30%) (Bizzi et al., 2014) no micro-ondas modelo Four Speedwave (Berghof GmbH, 

Germany) utilizando o programa para lodo. Após a digestão, as amostras eram filtradas com 

filtro Whatman® 589/1 (Sigma-Aldrich, USA) e diluídas em balões de 100 mL.  

 

Protocolo experimental ensaio de atividade metanogênica específica (AME) 

Os ensaios em batelada foram conduzidos ensaios em batelada, em frascos de 

borosilicato com volume útil de 250 mL e headspace de 350 mL, utilizando como substrato 1 

g.L-1 de ácido acético, com concentrações de macronutrientes (N/P/K) e bicarbonato de 

acordo com Angelidaki et al. (2009). A relação biomassa/substrato (gSVT.g-1) foi de 2,5, 

mantendo-se dentro da faixa adequada proposta por Raposo et al. (2006). Os fracos foram 

purgados com N2/CO2, para garantir a condição anaeróbia, e mantidos em câmara sem 

agitação à temperatura mesofílica (32ºC). 

No caso do experimento 1, o ensaios forma realizados para determinar a AME de cada 

lodo sem adição de metais traço, avaliando, assim, a influência da condição nutricional 

fornecida pelos metais traço acumulados no lodo (concentração e biodisponilidade), na 

atividade biológica de produção de metano. Para os ensaios do experimento 2, as 

concentrações de metais traços definidas pelas matrizes de planejamento estatístico foram 

obtidas adicionando-se os volumes necessários das seguintes soluções de metais preparadas 

individualmente (g.L-1): FeCl2.4H2O (2.535), NiCl2.6H2O (0.297), CoCl2.6H2O (0.297), 

Na2SeO3.5H2O (0.329), CuCl2.2H2O (0.213), BaCl2 (65.073), MnCl2.4H2O (0.250). Os 

ensaios possuíam frascos controle, nos quais não foram adicionados metais.  

 

Cálculo da AME 

Em ambos os experimentos, a produção de biogás foi acompanhada através da 

medição de pressão nas garrafas com o transdutor de pressão TPR-18 acoplado à interface BS 

2200 (Desin instruments, Barcelona, ESP). A composição de gás foi medida utilizando o 

cromatógrafo gasoso Shimadzu GC-2014, equipado com detector térmico de condutividade 

(TCD) e coluna HP-PLOT/Q (30 m x 0.53 mm x 40 µm) (Adorno et al. 2014). 

A produção de biogás ao longo dos ensaios foi calculada aplicando a lei dos gases 

ideais às medições de pressão, considerando o volume do headspace das garrafas e a 

temperatura da câmara. Os valores de fração molar de metano obtidos pela cromatografia 

foram ajustados à sigmoide de Boltzmann, para se estimar fração de metano para todos os 

pontos de medição de pressão, através do programa Origin 8.0 (OriginLab®, Northampton, 

MA, USA). Em seguida, obteve-se o número de mols de metano produzido utilizando a fração 

molar de metano no biogás. O número de mols de metano encontrado foi transformado em 

volume de metano nas condições padrão de temperatura e pressão (CPTP). Utilizando o 

programa Origin 8.0 (OriginLab®, Northampton, MA, USA) foi ajustada a sigmoide de 

Boltzmann aos dados de volume acumulado de CH4, para se obter os resultados de AME 

através dos valores de derivada da curva ajustada (Equação 1). 

 (Equação 1) 

Na qual fcCPTP  é o fator de correção para transformar volume de CH4 na CPTP em 

DQO e é igual a 2,820 mgDQO/mLCH4. 
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Planejamento estatístico dos experimentos 

O planejamento fatorial fracionário de resolução IV foi elaborado utilizando o 

software Statistica 13 (Dell, USA). A matriz é apresentada na Tabela 2, na qual os valores de 

concentração total consideram a concentração de cada metal fornecida pelo lodo somada às 

concentrações adicionadas. As corridas foram realizadas em triplicata e em três blocos. 

 

Tabela 2: Matriz de concentração total de metais utilizada no planejamento fatorial 

fracionário. 

Corrida 
Concentração total (mg.L-1)a 

Ba Mn Cu Se Co Fe Ni 

1 1,7 0,83 1,53 0,33 0,03 48,9 0,44 

2 1,7 0,83 1,53 1,12 0,03 54,5 1,02 

3 1,7 0,83 2,17 0,33 0,62 48,9 1,02 

4 1,7 0,83 2,17 1,12 0,62 54,5 0,44 

5 1,7 1,38 1,53 0,33 0,62 54,5 0,44 

6 1,7 1,38 1,53 1,12 0,62 48,9 1,02 

7 1,7 1,38 2,17 0,33 0,03 54,5 1,02 

8 1,7 1,38 2,17 1,12 0,03 48,9 0,44 

9 688,3 1,10 1,85 0,73 0,33 51,7 0,73 

10 1375,0 0,83 1,53 0,33 0,62 54,5 1,02 

11 1375,0 0,83 1,53 1,12 0,62 48,9 0,44 

12 1375,0 0,83 2,17 0,33 0,03 54,5 0,44 

13 1375,0 0,83 2,17 1,12 0,03 48,9 1,02 

14 1375,0 1,38 1,53 0,33 0,03 48,9 1,02 

15 1375,0 1,38 1,53 1,12 0,03 54,5 0,44 

16 1375,0 1,38 2,17 0,33 0,62 48,9 0,44 

17 1375,0 1,38 2,17 1,12 0,62 54,5 1,02 
a Concentração de metal fornecida pelo inóculo somada à concentração adicionada. 

 

A partir dos resultados do planejamento fatorial fracionário, foi elaborado um ensaio 

para determinar a faixa de concentração de Ba que proporciona melhoria na AME. O ensaio 

foi realizado em duplicata e foram utilizadas as seguintes concentrações totais de Ba: 0,002; 

0,345; 1,032; 1,718; 2,405 e 3,092 g.L-1. 

 

Resultados e Discussão 

 

Experimento 1: Biodisponibilidade de metais traço em lodos de UASB 

ETE1, ETE2, ETE4 e ETE6 apresentaram Ni abaixo de 90 mg.kg ST-1 (Figura 1A). 

Por outro lado, ETE3 e ETE5 continham 302 e 374 mg.kg ST-1, respectivamente (Figura 1A). 

Apenas de 1 a 10% do Ni foi observado nas frações INT e CARB combinadas, resultando em 

90% frações menos biodisponíveis. Ni é um metal traço essencial para a metanogênese 

(Mulrooney e Hausinger, 2003). A enzima contendo Ni, F430, é exclusivamente encontrada 

nos microrganismos metanogênicos. Estudos anteriores demonstraram limitações de Ni em 

sistemas anaeróbios (Fermoso et al.  2008b; Pobeheim et al. 2011).  

Dos metais analisados, o Mn foi o metal melhor distribuído entre as (Figura 1B). A 

maior concentração de Mn biodisponível foi encontrada na ETE5 (28 mg.kg ST-1), e a menor 

da  ETE3 (14 mg.kg ST-1). Mn atua como estabilizador da metiltransferase em metanogênicos 

(Oleszkiewicz e Sharma, 1990) e sua adição pode ser necessária em certos casos (Wu et al., 

2016).  
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A porcentagem de Se na fração MO+S foi maior que 80% para todas as amostras, 

exceto para ETE2 e ETE5, com valores de  45% e 61, respectivamente (Figura 1C). A 

porcentagem complementar em ETE2 e ETE5 foi encontrada na fração RES. ETE3 

apresentou a maior concentração de Se, 46 mg.kg ST-1, as demais amostras apresentaram 

valores de 4 a 10 vezes menores. Zhang, Zhang e Li (2015) reportaram que a deficiência em 

Se resulta no acúmulo dos ácidos propiônico e acético, na DA de resíduo de comida. 

Co participa de maneira fundamental nas rotas metabólicas da DA. Tanto sua 

limitação (Banks et al. 2012; Fermoso et al. 2008a; Gustavsson et al. 2013a) quanto 

toxicidade (Bartacek et al. 2008) em sistemas anaeróbios foi reportada.  ETE5 apresentou 

63% (4 mg.kg ST-1) do Co na fração INT, ETE1 possuía 39% e ETE4 tinha 48% de Co nesta 

fração. Na ETE2, 77% do Co (7 mg.kgST-1) foi encontrado na fração CARB. ETE3 e ETE6 

apresentaram a maior parte na fração MO+S com valores de 2 e 6 mg.kg ST-1, representando 

76% e 61%, respectivamente.  

O Fe nas frações INT e CARB variou de 1 a 15% nas amostras, com concentração 

máxima de 734 mg.kg ST-1, encontrada na ETE2 (Figura 1E). A fração RES apresentou 

aproximadamente 35% de Fe, com exceção das amostras ETE1 e ETE3, nas quais o Fe estava 

fortemente imobilizado com 80 e 75%, respectivamente. ETE5 e ETE6 continham 15,480 e 

9,000 mg.kg ST-1 na fração MO+S. Fe é cofator de enzimas relacionadas à acidogênese e está 

diretamente relacionado à produção de metano através da metano monooxigenase (Fermoso et 

al., 2009; Vignais e Colbeau, 2004). Fe pode, ainda, precipitar em reatores anaeróbios como 

FeCO3 devido a presença de carbonatos (Langerak et al., 1999). Fe pode precipitar ainda na 

forma Fe3(PO4)2 ao reagir com fosfatos, além de compostos formados através da interação 

com enxofre orgânico e inorgânico, como FeS, Fe-tiol e outros compostos (Yekta et al., 

2014). Nos processos de precipitação do Fe, outros metais podem sofrer co-precipitação, 

diminuindo sua biodisponibilidade. 

A maior porcentagem de Zn estava presente na fração MO+S em todas as amostras, 

com média 73 ± 9% (Figura 1F). A formação de sulfeto de zinco é provavelmente a causa do 

acúmulo de Zn na fração MO+S. É interessante notar que as concentrações encontradas em 

ETE6 (2,580 mg.kg ST-1) e ETE3 (2,320 mg.kg ST-1) foram duas vezes superiores as outras 

amostras. Zn está ligado a enzima que catalisa a tiol alquil transferase (Penner-Hahn, 2007), 

reação envolvida em rotas de degradação da DA. 

Aproximadamente 66% do Pb estava presente na fração RES, com exceção de ETE2 e 

ETE6, nas quais aproximadamente 42% estava nessa fração (Figura 1G), estando a 

porcentagem complementar na fração MO+S. A faixa de concentração de PB medida nas 

amostras foi estreita, entre 17 a 38 mg.kg ST-1. Pb pode causar inibição das atividade 

microbianas ao se ligar a enzimas e causar a perda de suas funções (Oleszkiewicz e Sharma, 

1990). De forma similar ao Pb, o Cr também está envolvido em processos inibitórios nos 

microrganismos. Nas amostras avaliadas, as maiores porcentagens estavam presentes nas 

frações menos biodisponíveis, MO+S (78 ± 6%) e RES (19 ± 6%) (Figura 1H). 

Em média, 41 ± 5% de K estava presente na fração INT, com exceção da amostra 

ETE6, com 27% nesta fração (Figura 1I), apresentando um fracionamento igualmente 

distribuído. K atua regulando a permeabilidade celular, balanceando, assim, o transporte de 

nutrientes e cátions (Scherer, Lippert e Wolff, 1983).  

Cu foi encontrado em valores acima de 85% na fração MO+S em todas as amostras; a 

fração RES continha de 3 a 14%, e o valor máximo de 5% foi encontrado nas frações INT e 

CARB. De acordo com Glass e Orphan (2012), não há enzimas Cu-dependentes relacionadas 

à produção de metano, no entanto, Cu se mostrou necessário à etapa de acidogênese na DA, 

estando relacionado a hidrogenase de anaeróbios facultativos e Clostridia (Oleszkiewicz e 

Sharma, 1990). 
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Figura 1: Fracionamento de metais nas amostras de lodo de ETE. 

 

Souza et al. (2014) analisaram as concentrações de metais totais em lodos de UASB de 

duas ETE no estado de São Paulo. Os resultados encontrados por esses autores nas estações 

secas e chuvosas, exceto para Cu, foram similares às obtidas pelo presente estudo: Ni 

variando de 53.94 a 62.26 mg.kg ST-1, Zn entre 968.51 a 1,454.23 mg.kg ST-1, Cr variando de 

104.29 a 110.80 mg.kg ST-1, e Pb variando de < limite de detecção a 6,79 mg.kg ST-1. A 

variabilidade nos resultados podem ser resultado dos hábitos da população servida pela ETE, 

pelos aspectos geológicos da região onde a ETE está localizada devido à possível entrada de 

águas da drenagem urbana e por despejo ilegal de águas residuárias industriais. No entanto, o 

presente estudo pode indicar ordem de magnitude de metais em lodos de UASB tratando 

esgoto.  

As AME obtidas são apresentadas na Tabela 3. ETE1, ETE2 e ETE6 apresentaram 

valores próximo de AME, contudo, o tempo necessário para atingir a AME apresentou maior 

disparidade. Para ETE6 foram necessários 20,8 dias, enquanto que para ETE2 foram 

necessário apenas 9,7 dias. ETE3 apresentou o maior valor de AME, 103 mgDQO-

CH4.gSTV-1.d-1, e ETE5 apresentou o menor valor, 33.67 mgDQO-CH4.gSTV-1.d-1 (Tabela 

3). No entanto, ETE3 necessitou de 26,3 dias para atingir a AME máxima, enquanto ETE5 

apenas 16.8 dias. O tempo para atingir a máxima AME no lodo da ETE3 pode ter sido o 

período necessário para a liberação de metais essenciais. ETE3 continha Se, Ni, Zn e Cu em 
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maiores concentrações que os demais lodos, entretanto, esses metais estavam em maior 

porcentagem na fração MO+S. A baixa AME em ETE5 pode ter sido causada pelo Cr, uma 

vez que esse metal estava em maior concentração em ETE5 (Figura 1H).  

 

Tabela 3: Parâmetros obtidos com o modele Boltzman (média do R² ajustado = 0.9833). 

Lodo 
TAME

a 

(d) 

AMEb 

(mgDQOCH4.gSVT-1.d-1) 

ETE1 31,6 79,30 

ETE2 9,7 72,94 

ETE3 26,3 103,00 

ETE4 20,3 51,35 

ETE5 16,8 33,67 

ETE6 20,8 62,87 
a Tempo para atingir a AME; 
b Atividade metanogênica específica; 

 

Experimento 2: Avaliação da adição de metais traço 

As curvas de produção de metano, a partir do planejamento fatorial fracionário, foram 

ajustadas à Sigmoide de Boltzmann e, em seguida, derivadas para se obter os valores de AAE. 

Esses resultados foram analisados com base no modelo de polinomial de primeira ordem, 

indicado pelo planejamento fatorial fracionado, e os efeitos foram analisados através da 

ANOVA. Apesar de nenhum metal ter apresentado efeito significativo ao nível de 5%, o p-

valor encontrado para o Ba foi 0.6 (Figura 2). Assim, esse metal foi selecionado para a 

realização de ensaio buscando obter a faixa concentração que proporcione melhora na AAE. 

Não foram encontrados estudos demonstrando a ligação de Ba a enzimas envolvidas na 

atividade acetoclástica das arqueas metanogênicas, contudo, esse metal é relacionado com a 

precipitação de sulfatos, carbonatos e fosfatos. A ligação do Ba com esses compostos poderia 

evitar a precipitação de metais presentes no inóculo, que podem ser liberados ao longo da 

digestão anaeróbia por alterações ambientais do sistema, aumentando, portanto, a 

biodisponilidade de metais diretamente ligados à metanogênese acetoclástica. 

 

 
Figura 2: Diagrama de Pareto com efeitos padronizados. 

 

O ensaio de adição de Ba resultou nas AAE apresentadas na Figura 3 para as 

concentrações totais de Ba 0,00; 0,35; 1,03; 1,72; 2,41 e 3,09 g.L-1 testadas. É possível 

observar um aumento na AAE do controle para a condição com concentração total de 0,35 

g.L-1, além do decréscimo dessa variável ao aumentar a suplementação de Ba. Apesar desse 

aumento não ser estatisticamente significativo, indica que a faixa de concentração total de Ba 

de 0,00 a 1,03 g.L-1 precisa ser melhor estudada, utilizando pontos intermediários. Se obteve 

diferença estatística a nível de 5% para as concentrações 2,41 e 3,09 g.L-1, indicando que a 

partir desses valores pode ter ocorrido toxicidade.  
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Figura 3: Resultados de AME do lodo sob diferentes concentrações de Ba. 

 

Ao analisar os metais traço dissolvidos em relação a adição de Ba (Figura 4), observa-

se que Co, Cu, Ni e Mn estavam mais disponíveis quando a concentração de Ba adicionada 

subiu para 2.41 mg.L-1, contudo, apenas Co e Cu apresentaram valores superiores ao controle, 

no qual não foi adicionado Ba. Os resultados indicam que pode haver co-precipitação de Ba 

com outros metais e apenas Co e Cu ficariam isentos desse processo.  

 

 
Figura 4: Metais dissolvidos sob diferentes suplementações com Ba. 

 

A presença de Co disponível em concentrações superiores ao controle seria uma 

hipótese para o aumento da AAE quando a concentração de Ba variou de 0,35 a 1,03 mg.L-1, 

visto que esse metal é descrito na literatura como essencial para o processo anaeróbio 

(Florencio et al., 1993; Gustavsson et al., 2013), contudo, o aumento na concentração de Ba 

pode ter causado toxidade ao consórcio microbiano, ainda que o aumento da concentração de 

Co tivesse efeito positivo sobre a produção de metano. 

 

Conclusões 

 

As concentrações de  Mn, Co, Pb e K nos lodos das seis ETEs apresentaram a mesma 

ordem de magnitude. Contudo, Ni, Se, Fe, Zn, Cr e Cu apresentaram diferenças entre os lodos 

superiores a 4 vezes. Os metais traço nos lodos não são se mostraram igualmente distribuídos 

no fracionamento não foi igualmente distribuído, a fração MO+S foi a fração com maior 

porcentagem dos metais estudados. Contudo, alguns metais, como Co e K, as frações 

intercambiáveis e carbonatos mostraram altos valores. As AMEs não podem ser diretamente 

correlacionadas ao fracionamento de metais, porém, foi possível encontrar algumas 

indicações. Ao aplicar o planejamento fracionado para investigar o efeito da adição de metais 

na AME de um lodo de UASB, o Ba demonstrou efeito positivo. Os resultados do ensaio 

avaliando apenas a adição de Ba demonstraram que concentração total de Ba entre 0,35 a 1,03 
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mg.L-1 apresenta potencial de aumentar a AME pela liberação de metais essenciais, como o 

Co. No entanto, concentrações superiores a 2,41 g.L-1 indicaram toxicidade.  

 

Referências Bibliográficas 

 

Adorno, M. A. T.; Mirandola, C. A. S.; Pimenta, D. F. N.; Tomita, I. N. (2014). Development 

and validation of a method (GC/TCD) to determine N2, CH4, CO2 and H2S in biogas. In 

XI Latin American Workshop and Symposium on Anaerobic Digestion (DAAL) (p. 7). La 

Habana.  

Angelidaki, I.; Alves, M.; Bolzonella, D.; Borzacconi, L.; Campos, J. L.; Guwy,  a J.; Jenicek, 

Kalyuzhnyi, S.; P.; van Lier, J. B. (2009). Defining the biomethane potential (BMP) of 

solid organic wastes and energy crops: a proposed protocol for batch assays. Water science 

and technology, 59(5), 927–34.  

APHA; AWWA;  WEF. (2005). Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater. 21st ed. Washington, American Public Health Association. 

Banks, C. J.; Zhang, Y.; Jiang, Y.; Heaven, S. (2012). Trace element requirements for stable 

food waste digestion at elevated ammonia concentrations. Bioresource Technology, 104, 

127–135.  

Bartacek, J.; Fermoso, F. G.; Baldó-Urrutia, A. M.; Van Hullebusch, E. D.;  Lens, P. N. L. 

(2008). Cobalt toxicity in anaerobic granular sludge: Influence of chemical speciation. 

Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, 35(11), 1465–1474.  

Bizzi, C. A.; Flores, E. L. M.; Nóbrega, J. A.; Oliveira, J. S. S.; Schmidt, L.;  Mortari, S. R. 

(2014). Evaluation of a digestion procedure based on the use of diluted nitric acid solutions 

and H2O2 for the multielement determination of whole milk powder and bovine liver by 

ICP-based techniques. Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 29, 332.  

Fermoso, F. G.; Bartacek, J.; Jansen, S.;  Lens, P. N. L. (2009). Metal supplementation to 

UASB bioreactors: from cell-metal interactions to full-scale application. Science of the 

Total Environment, 407(12), 3652–3667.  

Fermoso, F. G.; Bartacek, J.; Manzano, R.; van Leeuwen, H. P.;  Lens, P. N. L. (2010). 

Dosing of anaerobic granular sludge bioreactors with cobalt: impact of cobalt retention on 

methanogenic activity. Bioresource technology, 101(24), 9429–37.  

Fermoso, F. G.; Collins, G.; Bartacek, J.; O’Flaherty, V.;  Lens, P. (2008a). Acidification of 

methanol-fed anaerobic granular sludge bioreactors by cobald deprivation: induction and 

microbial community dynamics. Biotechnology and bioengineering, 99(1), 49–58.  

Fermoso, F. G.; Collins, G.; Bartacek, J.; O’Flaherty, V.;  Lens, P. (2008b). Role of nickel in 

high rate methanol degradation in anaerobic granular sludge bioreactors. Biodegradation, 

19(5), 725–737.  

Florencio, L.; Jeniček, P.; Field, J. A.;  Lettinga, G. (1993). Effect of cobalt on the anaerobic 

degradation of methanol. Journal of Fermentation and Bioengineering, 75(5), 368–374.  

Glass, J. B.;  Orphan, V. J. (2012). Trace metal requirements for microbial enzymes involved 

in the production and consumption of methane and nitrous oxide. Frontiers in 

microbiology, 3, 61.  

Gustavsson, J.; Shakeri Yekta, S.; Sundberg, C.; Karlsson, A.; Ejlertsson, J.; Skyllberg, U.;  

Svensson, B. H. (2013). Bioavailability of cobalt and nickel during anaerobic digestion of 

sulfur-rich stillage for biogas formation. Applied Energy, 112, 473–477.  

Gustavsson, J.; Svensson, B. H.;  Karlsson,  A. (2011). The feasibility of trace element 

supplementation for stable operation of wheat stillage-fed biogas tank reactors. Water 

Science and Technology, 64(2), 320–325.  

Gustavsson, J.; Yekta, S. S.; Karlsson, A.; Skyllberg, U.;  Svensson, B. H. (2013a). Potential 

bioavailability and chemical forms of Co and Ni in the biogas process-An evaluation based 

on sequential and acid volatile sulfide extractions. Engineering in Life Sciences, 13(6), 

572–579. 



68 

 

Langerak, E. P. a Van, Beekmans, M. M. H.; Beun, J. J.; Hamelers, H. V. M.;  Lettinga, G. 

(1999). Influence of phosphate and iron on the extent of calcium carbonate precipitation 

during anaerobic digestion. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 74(11), 

1030–1036.  

Oleszkiewicz, J. A.;  Sharma, V. K. (1990). Stimulation and inhibition of anaerobic processes 

by heavy metals: A review. Biological Wastes, 31, 45–67.  

Osuna, M. B.; van Hullebusch, E. D.; Zandvoort, M. H.; Iza, J.;  Lens, P. N. L. (2004). Effect 

of cobalt sorption on metal fractionation in anaerobic granular sludge. Journal of 

environmental quality, 33(4), 1256–70.  

Penner-Hahn, J. (2007). Zinc-promoted alkyl transfer: a new role for zinc. Current Opinion in 

Chemical Biology, 11(2), 166–171.  

Pobeheim, H.; Munk, B.; Lindorfer, H.;  Guebitz, G. M. (2011). Impact of nickel and cobalt 

on biogas production and process stability during semi-continuous anaerobic fermentation 

of a model substrate for maize silage. Water Research, 45(2), 781–787.  

Raposo, F.; Banks, C. J.; Siegert, I.; Heaven, S.;  Borja, R. (2006). Influence of inoculum to 

substrate ratio on the biochemical methane potential of maize in batch tests. Process 

Biochemistry, 41, 1444–1450.  

Scherer, P.; Lippert, H.;  Wolff, G. (1983). Composition Of The Major Elements And Trace-

Elements Of 10 Methanogenic Bacteria Determined By Inductively Coupled Plasma 

Emission-Spectrometry. Biological Trace Element Research, 5(3), 149–163. 

Souza, L. C. F.; Canteras, F. B.;  Moreira, S. (2014). Analyses of heavy metals in sewage and 

sludge from treatment plants in the cities of Campinas and Jaguariúna, using synchrotron 

radiation total reflection X-rayfluorescence. Radiation Physics and Chemistry, 95, 342–

345.  

Tessier,  A.; Campbell, P. G. C.;  Bisson, M. (1979). Sequential extraction procedure for the 

speciation of particulate trace metals. Analytical Chemistry, 51(7), 844–851.  

van der Veen,  A.; Fermoso, F. G.;  Lens, P. N. L. (2007). Bonding Form Analysis of Metals 

and Sulfur Fractionation in Methanol-Grown Anaerobic Granular Sludge. Engineering in 

Life Sciences, 7(5), 480–489.  

Vignais, P. M.;  Colbeau, A. (2004). Molecular Biology of Microbial Hydrogenases. Current 

issues in molecular biology, 6, 159–188. 

Wu, L.-J.; Kobayashi, T.; Kuramochi, H.; Li, Y.-Y.;  Xu, K.-Q. (2016). Effects of Potassium, 

Magnesium, Zinc, and Manganese Addition on the Anaerobic Digestion of De-oiled 

Grease Trap Waste. Arabian Journal for Science and Engineering, 41, 2417.  

Yekta, S. S.; Lindmark, A.; Skyllberg, U.; Danielsson, Å.;  Svensson, B. H. (2014). 

Importance of reduced sulfur for the equilibrium chemistry and kinetics of Fe(II), Co(II) 

and Ni(II) supplemented to semi-continuous stirred tank biogas reactors fed with stillage. 

Journal of Hazardous Materials, 269, 83–88.  

Zandvoort, M. H.; Gieteling, J.; Lettinga, G.;  Lens, P. N. L. (2004). Stimulation of methanol 

degradation in UASB reactors: In situ versus pre-loading cobalt on anaerobic granular 

sludge. Biotechnology and Bioengineering, 87(7), 897–904.  

Zhang, W.; Zhang, L.;  Li, A. (2015). Enhanced anaerobic digestion of food waste by trace 

metal elements supplementation and reduced metals dosage by green chelating agent [S, 

S]-EDDS via improving metals bioavailability. Water Research, 84, 266–277.  

 



69 

 

CO-PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO E METANO A PARTIR DO BAGAÇO DE 

CANA-DE-AÇÚCAR PRÉ-TRATADO HIDROTERMICAMENTE E 

ENZIMATICAMENTE EM PROCESSO DE DIGESTÃO ANAERÓBIA 

 

Juliana Kawanishi Braga 1; Fabrício Motteran 1; Isabel Kimiko Sakamoto 2, Maria Bernadete 

Amâncio Varesche 3 

 
1 Pós-Doutorando do Departamento de Hidráulica e Saneamento da EESC/USP; 

2 Técnico do Departamento de Hidráulica e Saneamento da EESC/USP; 
3 Professor do Departamento de Hidráulica e Saneamento da EESC/USP. 

 

Resumo. Bagaço de cana-de-açúcar (BCA) e glicose foram usados na co-produção de H2 

(Fase I) e CH4 (Fases II e III) em reatores em batelada. Foi empregado pré-tratamento 

hidrotérmico associado com enzimático do BCA. Dois inóculos fermentativos foram usados 

na Fase I (In 1 and In 2) e um metanogênico nas Fases II e III (In 3). Foram realizadas três 

séries experimentais: A (In 1), B (In 1+ In 2) and C (In 2). Os metabólitos finais da Fase I 

foram usados para a produção de CH4 (Fase II) e estes novamente para produção de CH4 

(Fase III). As Fases II e III foram inoculadas com In 3. Maior rendimento de H2 foi em C I 

(4.3 e 38.5 mmol.g-1 substrato para BCA e glicose). Maior rendimento de CH4 foi obtido para 

C III (6.3 e 18.2 mmol.g-1  substrato para o BCA e glicose. A produção de H2 ocorreu pela 

via do ácido acético. Predominância de Enterococcus e Clostridium pode ter favorecido a 

produção de H2 e CH4 principalmente por membros das famílias Methanoregulaceae e 

Methanosaetaceae. Bactérias homoacetogênicas (Acetobacterium, Clostridium, Eubacterium, 

Holophaga) foram observadas nos reatores. Esses grupos atuam em sinergismo para a 

hidrólise do BCA e produção de H2 e CH4. 

 

Introdução 

 

Biomassas agrícolas são importantes plataformas para a produção de biocombustíveis 

a partir de matérias-primas renováveis, sendo que o hidrogênio e o metano são importantes 

fontes de energia, que podem ser produzidos por digestão anaeróbia de diferentes resíduos 

orgânicos (Lu et al., 2009). 

Estudos para a produção de hidrogênio e metano empregando processos em duas fases 

de fermentação foram realizados utilizando uma gama variada de substratos, como resíduos 

alimentares (Han e Shin, 2004), resíduos sólidos domiciliares (Liu et al., 2006) e lodos de 

estação de tratamento de águas residuárias Ting e Lee, 2007). 

No entanto, poucos estudos têm sido realizados sobre a co-produção de H2 e CH4 a 

partir de biomassas celulósicas. Entre essas as mais estudadas são as seguintes: sorgo 

(Antonopoulou et al., 2008), espiga de milho (Lu et al., 2009), polpa de azeitona (Koutrouli et 

al., 2009), resíduos de batata (Zhu et al., 2008). O bagaço de cana-de-açúcar (BCA) é um 

substrato rico em carboidratos que tem sido utilizado para a produção de hidrogênio 

(Ratti et al., 2015; Braga et al., 2016).  

Devido à complexidade dos componentes do BCA, é evidente que essa biomassa 

mesmo pré-tratada é difícil de ser utilizada por completo apenas por uma única estirpe de 

bactéria. Dentre os microrganismos que podem ser aplicados nos tratamentos biológicos de 

substratos lignocelulósicos, os fungos ganham destaque, principalmente os filamentosos que 

se adaptam mais facilmente por serem menos exigentes quanto à quantidade de água 

disponível e cujo crescimento é favorecido devido à formação de hifas. Dentre as espécies de 

fungos filamentosos mais utilizados para obtenção de enzimas tem-se o gênero Aspergillus 

que tem sido considerado superior a outros gêneros em relação à produção de complexos 

celulolíticos e hemicelulolíticos (Aguiar et al., 2000). 
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O objetivo deste estudo foi empregar o BCA em processo de digestão anaeróbia em 

três fases, combinando a produção de H2 (Fase 1) e CH4 (Fases 2 e 3). Além disso, o ácido 2-

bromoetanosulfônico (BES) foi usado na primeira fase para inibir as arquéias metanogênicas, 

bem como foi aplicado um pré-tratamento do BCA em sistema hidrotérmico (200°C, 20 bar, 

10 min.) associado ao pré-tratamento enzimático com A. niger. 

 

Material e Métodos 

 

Pré-tratamento do bagaço de cana-de açúcar  

O BCA empregado neste estudo foi fornecido pela usina de açúcar São Martinho 

(Pradópolis, SP, Brasil). O BCA (5 g) foi pré-tratado utilizando um sistema hidrotérmico de 

100 mL de capacidade, pressão de 20 bar, a 200°C por 10 minutos (Braga et al., 2016) 

seguido de pré-tratamento biológico com A. niger (ATCC 10577), cepa adquirida da 

Fundação André Tosello (Campinas, SP).  

Para o tratamento enzimático, 5 g BCA pré-tratado hidrotermicamente foi utilizado 

como fonte de carbono em meio estéril (Mandels e Weber, 1969) com 1x108 esporos.mL, 

incubados a 37°C com agitação periódica por 7 dias. O BCA pré-tratado hidrotermicamente e 

enzimaticamente foi empregado nos ensaios de produção de H2 seguido de CH4. 

 

Inóculos 

O primeiro inóculo (In 1) foi obtido de lagoa anaeróbia de uma Estação de Tratamento 

de Águas Residuais (ETE) pertencente a uma indústria de papel e celulose em Suzano, São 

Paulo, Brasil. O segundo inóculo (In 2) foi um consórcio fermentativo e celulolítico obtido no 

Laboratório de Processos Biológicos, USP São Carlos, Brasil. O inóculo metanogênico (In 3) 

foi lodo granular obtido a partir de reator UASB usado no tratamento de água residuária 

proveniente de avicultura operado em condição mesofílica. 

Para obter o consórcio celulolítico, fermentativo e metanogênico, 10% (v/v) dos 

inóculos empregados foram aclimatados em meio de cultura cellulose anaerobe (Atlas, 2010) 

contendo 5 g.L-1 celulose por 24-48 h. 

 

Meio de cultura e Ensaios de produção de H2 

O ensaio de produção de H2 e CH4 foi realizado em condição anaeróbia empregando 

frascos de 250 mL. Estes reatores continha 90 mL de meio cellulose anaerobe (Atlas, 2010), 

10 mL de inóculo (10% v/v) e 2 g.L-1 BCA pré-tratado como substrato. Os ensaios foram 

realizados em triplicata a 37ºC e 100 rpm. O meio cellulose anaerobe foi suplementado com 

extrato de levedura (1 g.L-1) e 10 mM de BES para inibir as metanogênicas na Fase I.  

Foram realizadas três séries experimentais: A (10% do In 1), B (5% de In 1 mais 5% 

de In 2) e C (10% do In 2). Foi fluxionado N2 (100%) no headspace dos reatores por 10 

minutos, a fim de proporcionar ambiente anaeróbio. A hidrólise do BCA e a produção de H2 

foram realizadas na Fase I. Os metabólitos finais da Fase I foram transferidos para um 

segundo reator para subsequente produção de metano (Fase II). Finalmente, os metabólitos 

finais da Fase II foram transferidos para um terceiro reator para próxima fase de produção de 

metano (Fase III). As fases II e III foram inoculadas com 10% (v/v) do In 3 (metanogênico). 

 

Análises físico-química e cromatográficas 

O biogás foi monitorado por cromatografia gasosa (GC) 2010 (Shimadzu, Japão) 

equipado com detector de condutividade térmica (TCD). A determinação dos ácidos 

orgânicos (AO) foi realizada por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) equipado 

com detector UV (SPD-M10Avp). Álcoois foram determinados por cromatografia gasosa 

(GC) equipado com detector de ionização de chama (Braga et al., 2014). Análises de sólidos 

totais voláteis (STV) e pH foram determinadas de acordo com APHA (2005) e os carboidratos 

de acordo com Dubois et al. (1956). 
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Análises cinéticas 

Os dados da produção de H2 acumulada foram ajustados utilizando a equação de 

Gompertz modificado por Zwietering (1990) (Equação (1)) utilizando o software Origin® 9.0. 

 

Eq.    

 

Sendo:  

P = Produção Potencial de Hidrogênio (mmol.L-1),  

Rm = Taxa de Produção de Hidrogênio (mmol.h-1),  

t = tempo de incubação dos reatores (horas),  

e = número de Euler (2,71828), 

λ = fase que antecede o início da produção de H2 (horas). 

 

Análise da comunidade microbiana pela técnica Illumina MiSeq 

A diversidade microbiana do consórcio obtido a partir do ensaio com BCA das séries 

experimentais A e C, etapas I e III foram analisadas pelo sequenciamento empregando a 

técnica Illumina MiSeq (Si et al., 2015). Os primers 515F (5ʹ-barcode-

GTGCCAGCMGCCGCGG-3′) e 806R (5'-GGACTACHVGGGTWTCTAAT-3') foram 

empregados. O sequenciamento foi realizado no MR DNA (www.mrdnalab.com, Shallowater, 

TX, USA). Os dados foram processados utilizando o MR DNA analysis pipeline (MR DNA, 

Shallowater, TX, USA) e as unidades taxonômicas operacionais (UTO) classificadas 

empregando RDP Classifier e NCBI (http://rdp.cme.msu.edu, www.ncbi.nlm.nih.gov). 

Finalmente, as sequencias foram depositadas no NCBI Sequence Read Archive (SRA) 

database, sendo o número do Bioproject PRJNA387459 e das BioSamples SAMN07152251, 

SRX2841069, SRR5583156. 

 

Resultados e Discussão 

 

Produção de H2 e CH4 a partir do BCA pré-tratado 

Os reatores com 2 g.L-1 BCA e 2 g.L-1 glicose foram operados por 1.067 e 655 h, 

respectivamente. Para os reatores alimentado com BCA foi observado H2 em todas as fases e 

CH4 apenas na Fase III. Já para os reatores com glicose verificou-se H2 somente na Fase I, 

para A (In 1), B (In 1+In 2) e C (In 2) e Fase III para B (In 1+In 2) e C (In 2). Observou-se 

para as três condições estudadas rápida produção de H2 já nas primeiras horas de incubação, 

tanto para o ensaio com BCA, como para o ensaio com glicose.  

Considerando os ensaios com BCA, a adição do In 2 no In 1 (Condição B) não 

favoreceu maior produção de H2 comparado com o In 1 sozinho (Condição A) (Tabela 1). Na 

Fase I, foram observados 3,54, 2,6 e 5,47 mmol.L-1 de H2 para as condições A (In 1), B 

(In 1+In 2) e C (In 2), respectivamente. Na Fase II observou-se redução na produção de H2 

para 3,33, 1,98 e 1,57±0,03 mmol.L-1 para as condições A, B e C, respectivamente. Não foi 

detectado CH4 nas duas fases iniciais. Provavelmente, o BES empregado no início da 

operação tenha influenciado a comunidade metanogênica introduzida na Fase II. 

No entanto, após 3 ciclos de fermentação foi observado 4,8; 6,07 e 7,6±0,2 mmol.L-1 

de CH4 para as condições A, B e C, respectivamente, indicando que a eficiência do BES 

diminuiu com o aumento das fases de fermentação. Na Fase III a produção de H2 foi a menor 

dentre as três fases: 2,02, 0,79 e 0,52 mmol.L-1 para as condições A, B e C, respectivamente. 

Os tempos de fase λ variaram de 3,15 h em B I (In 1+In 2; Fase de hidrólise do BCA e 

produção de H2) a 37 h em B III (In1+In 2; Fase de produção de CH4) para o ensaio com 

BCA. Já para a glicose os tempos de fase λ foram inferiores devido a simplicidade do 
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substrato, os valores variaram de 0,48 h em B II (In 1+In 2; Fase de produção de CH4) a 

16,9 h em C I (In 2; Fase de hidrólise do BCA e produção de H2). 
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Figura 2. Produção acumulada de H2 para as condições A (In 1), B (In 1+In 2) e C (In 2). (A) 

reatores alimentados com 2 g.L-1 BCA pré-tratado e (B) 2 g.L-1 glicose. 
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Figura 3 Produção acumulada de CH4 para as condições A (In 1), B (In 1+In 2) e C (In 2). (A) 

reatores alimentados com 2 g.L-1 BCA pré-tratado e (B) 2 g.L-1 glicose. 

 

Para os reatores com glicose a produção de H2 se deu mais rapidamente devido à 

simplicidade do substrato comparado com o BCA. Na Fase I, os valores dessa produção 

foram 31,16, 34,29 e 59,65 mmol.L-1 para as condições A, B e C, respectivamente. Não foi 

observado H2 na Fase II e foi detectada baixa produção de CH4 nas condições A (In 1) e B (In 
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1+In 2), com valores de 0,44 e 0,56 mmol.L-1, respectivamente. Na Fase III foi detectado 

3,15 mmol.L-1 de H2 na condição C (In 2).  

Assim como ocorreu no ensaio com BCA, o BES não teve efeito negativo na 

comunidade metanogênica na Fase III, uma vez que foram detectados maiores valores de CH4 

para todas as condições estudadas. Foi observado 10,65, 7,06 e 25,3 mmol.L-1 de CH4 para as 

condições A, B e C, respectivamente. 

As taxas de produção de H2 (Rm) foram similares as observadas por Ren et al. (2009), 

que avaliaram os efeitos da celulose na taxa de produção de H2 utilizando esterco de vaca 

como inóculo. Os autores observaram 0,42 e 0,65 mmol.L-1.h para 5 e 10 g.L-1 celulose, 

respectivamente. Neste estudo as maiores taxas de produção de H2 para o ensaio com BCA 

foram 0,59, 0,57 e 0,32 mmol.L-1.h para A I (In 1; Fase de produção de H2), A III (In 1; Fase 

de produção de CH4) e B I (In 1+In 2; Fase de produção de H2), respectivamente (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Parâmetros obtidos do ajuste da equação de Gompertz para a produção de H2 e CH4. 

Substrato 

 
Condição 

H2 CH4 

P Rm ʎ 

R2 

P Rm ʎ 

R2 (mmol.L-1) (mmol.L-1.h) (h) (mmol.L-1) (mmol.L-1.h) (h) 

B
C

A
 

A I 3,54±0,2 0,59±0,6 7,49±3,9 0,95 - - - - 

A II 3,33±0,2 0,12±0,0 26,7±5,5 0,84 - - - - 

A III 2,02±0,1 0,57±0,2 36,7±3,1 0,89 4,8±0,1 0,04±0,004 698,4±5,7 0,98 

B I 2,64±0,04 0,32±0,04 3,15±0,6 0,98 - - - - 

B II 1,98±0,1 0,07±0,02 28±5,2 0,86 - - - - 

B III 0,79±0,05 0,29±445 37±3,7 0,87 6,07±0,3 0,03±0,007 634,99±20,2 0,89 

C I 5,47±0,1 0,22±0,01 16±0,8 0,99 - - - - 

C II 1,57±0,03 0,13±0,09 24±6,9 0,87 - - - - 

C III 0,52±0,03 0,21±1859 37±2,4 0,88 7,60±0,2 0,1±0,01 668,6±4,5 0,97 

G
li

co
se

 

A I 31,16±1 14,06±3,7 1,18±0,3 0,96 - - - - 

A II - - - - 0,44±0,1 0,001±0,0001 157,9±8,1 0,98 

A III - - - - 10,65±0,7 0,09±0,02 332,6±11,2 0,87 

B I 34,29±1 27,04±21,6 1,42±0,5 0,87 - - - - 

B II - - - - 0,56±0,04 0,004±0,0002 175±3,5 0,99 

B III 1,63±0,05 0,20±0,003 0,48±0,01 0,98 7,06±0,6 0,66±0,02 331±13,5 0,82 

C I 50,65±0,9 4,33±0,4 16,9±0,6 0,99 - - - - 

C II - - - - - - - - 

C III 3,15±0,1 0,37±0,03 0,7±0,05 0,99 25,3±0,9 0,15±0,01 373±5,7 0,98 

P – Produção Potencial de Hidrogênio; Rm – Taxa de Produção de Hidrogênio ; ʎ - Fase que 

antecede o início da produção de H2; A – 10% do In 1; B – 5% de In 1 mais 5% de In 2; C – 

10% do In 2. 

 

Para os ensaios com BCA os rendimentos máximos de H2 (4,26 mmol.g-1 BCA) e de 

CH4 (6,30 mmol.g-1 BCA) foram obtidos a partir da condição C (In 2) nas fases I e III, 

respectivamente (Tabela 2). Por outro lado, considerando os ensaios com glicose os valores de 

rendimento de H2 foram 25,42, 28,13 e 38,43 mmol.g-1 glicose para as condições A I, B I e C 

I, respectivamente. Os valores de rendimento de CH4 também foram superiores quando foi 

empregado glicose, sendo 8,75, 5,95 e 18,25 mmol.g-1 glicose para as condições A III, B III e 

C III, respectivamente. 

Os resultados de produção específica de H2 e CH4 estão apresentados na Tabela 2. A 

maior produção específica de H2 foi observada para a condição C I, tanto para o ensaio com 
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BCA (1,81 mmol.L-1/gSVT), como com glicose (13,91 mmol.L-1.gSVT). Maior produção 

específica de CH4 também foi observada para a condição C (Fase III), sendo 2.94 e 6.85 

mmol.L-1.gSTV para os ensaios com BCA e glicose, respectivamente. 

Desta forma foi verificada diminuição na produção de H2 ao longo das Fases I, II e III 

nos reatores alimentados com BCA. Sendo que o In 2 empregado como única fonte de inóculo 

foi a melhor estratégia para o ensaio de produção de H2 seguida de CH4, para ambos os 

substratos utilizados, embora as taxas tenham sido inferiores. 

Nos reatores com glicose a produção de H2 só foi observada nas Fases I 

(38,7 mmol.L-1) e III (3,15 mmol.L-1). Fato ocasionado pelo rápido consumo do substrato já 

na Fase I, gerando assim menor disponibilidade de carboidratos para as fases seguinte e 

consequentemente, menor produção de H2.  

 Entretanto, a produção de CH4 foi mais elevada nos reatores cujo substrato foi a 

glicose. Para a condição com BCA a produção foi 54,9%, 14% e 69,6% inferior para as 

condições A (In 1), B (In 1+In 2) e C (In 2), respectivamente. Uma das consequências da 

aplicação do pré-tratamento hidrotérmico é a liberação de compostos tóxicos como fenóis, 

furfural e 5-hidroximetilfurfural (HMF). O furfural e HMF são produtos da oxidação da 

glicose e xilose que podem afetar o DNA e atividade enzimática, além da síntese de RNA, 

enquanto os compostos fenólicos resultante da degradação da lignina podem comprometer as 

membranas dos microrganismos (Nissilä et al., 2014). Este fato justificaria então no ensaio 

com BCA os menores valores de produção, tanto do gás hidrogênio, como do metano. 

 Não foi verificada produção de CH4 nas duas primeiras fases operacionais (baixa 

produção na Fase II para o ensaio com glicose), fato proporcionado pela ação do BES 

residual. Altas concentrações de ácidos orgânicos produzidos ao final da Fase II ficaram 

disponíveis para uso na Fase III, tanto para os reatores com glicose, como com BCA, 

favorecendo o desenvolvimento das metanogênicas acetoclásticas. Além disso, foi 

evidenciada baixa produção de H2 o qual foi totalmente consumido ao longo desta etapa, 

provavelmente pelas metanogênicas hidrogenotróficas as quais utilizaram estes gás 

proporcionando assim a elevada produção de CH4. 

 Para a etapa metanogênica a condição C (In 2) também foi a melhor, uma vez que 

propiciou maior produção potencial de CH4 (25,3±0,9 mmol.L-1), tanto para o ensaio com 

BCA, como para o ensaio com glicose.  

 

Tabela 2: Parâmetros obtidos do ajuste da equação de Gompertz para a produção de H2 e CH4. 

S
u

b
st

ra
to

 

C
o

n
d

iç
ão

 

Parâmetros 

Rendimento H2  

 

Rendimento CH4 

  

Produção específica 

H2 

Produção específica 

CH4 

(mmol.g-1 substrato) (mmol.L-1.gSTV) 

B
C

A
 

A I 3,12 - 0,94  - 

A II 2,45 0,20 0,91 - 

A III 1,67 3,85 0,70 1,66 

B I 2,06 - 0,62 - 

B II 1,36 0,25 0,62 - 

B III 0,71 4,75 0,28 2,20 

C I 4,26 - 1,81 - 

C II 1,20 0,35 0,53 - 

C III 0,51 6,30 0,20 2,94 

G
li

co

se
 A I 25,42 - 5,19  - 

A II - 0,20 - 0,08 



75 

 

A III - 8,75 - 2,67 

B I 28,13 - 5,81 - 

B II - 0,50 - 0,11 

B III - 5,95 - 1,86 

C I 38,54 - 13,91 - 

C II - - - - 

C III - 18,25 0,85 6,85 

A – 10% do In 1; B – 5% de In 1 mais 5% de In 2; C – 10% do In 2. 

 

Produção de ácidos orgânicos voláteis e álcoois a partir do BCA pré-tratado 

Em pH inicial de 6,0 o ácido acético foi o principal metabólito formado em todas as 

condições estudadas representando mais de 60% nas condições A (In 1) e B (In+ In 2) e mais 

de 41% na condição C (In 2) (Tabela 3), sugerindo que tenha ocorrido fermentação pela via 

do ácido acético. Na presença de glicose foi observado maior concentração dos ácidos acético 

(15,1 g.L-1) e butírico (8,4 g.L-1) na condição C II (In 2; Fase de produção de CH4). 

Nos ensaios com BCA observou-se no final da Fase I maiores concentrações de ácido 

acético para as condições B (5,8 g.L-1) e C (9,2 g.L-1). Além disso, verificou-se consumo de 

H2 nessas condições sem haver, no entanto, produção de CH4, indicando provavelmente a 

presença de bactérias homoacetogênicas, estas consomem entre 11% e 43% do H2 presente 

nos reatores, uma vez que produzem ácido acético a partir de CO2 e H2 (Saady et al., 2013). Já 

para a condição A (In 1), a produção de H2 foi estável sem haver consumo e a produção de 

ácido acético (0,46 g.L-1) foi menor que nas demais condições estudadas. 

Diferentemente do ensaio com BCA, ao final da Fase I com glicose observou-se 

consumo do H2 nas condições A e B, porém registrou-se maior concentração de ácido acético 

em C (5,1 g.L-1).  Membros do gênero Clostridium sp. produzem durante a fase de 

crescimento exponencial principalmente ácido acético e butírico e H2, e na fase estacionária 

predomina a produção de álcool. A formação destes metabólitos é a principal causa do 

rendimento inferior de H2 (Sivagurunathan et al., 2016).  

Ao final da Fase II, também se observou maior concentração de ácido acético para as 

condições A (1,7 g.L-1), B (12,2 g.L-1) e C (15,9 g.L-1) do ensaio com BCA. O BES 

adicionado na fase I provavelmente interferiu na comunidade metanogênica inserida nos 

reatores na Fase II, uma vez que houve acúmulo de ácido acético nessa fase com baixa 

produção de CH4. O BES é usado para bloquear a formação de CH4, sem danos visíveis para 

as bactérias produtoras de H2 e bactérias celulolíticas (Liu et al., 2011). Entretanto, esse 

composto não inibe o consumo de H2 pelas bactérias homoacetogenicas (Oh et al., 2003). 

Para as condições B (In 1+In 2) e C (In 2) ao final da Fase II, houve consumo total do 

H2 produzido sugerindo melhor desenvolvimento das bactérias homoacetogênicas e arquéias 

metanogênicas hidrogenotróficas em detrimento das arquéias metanogênicas acetoclásticas. 

Para o ensaio com glicose na Fase II, não observou-se H2, e a concentração de ácido 

acético foi alta (A: 3,8; B: 1,4 e C: 1,5 g.L-1), sugerindo provável ação das bactérias 

homoacetogênicas, uma vez que a produção de CH4 foi baixa devido ao BES (Tabela 3).  

A maior disponibilidade de ácido acético no final da Fase II (BCA) propiciou na Fase 

III produção potencial de CH4 de 4,8, 6,07 e 7,6 mmol.L-1 para A, B e C, respectivamente, 

indicando também diminuição do efeito do BES após 660 h. A menor concentração de ácido 

acético foi observada no ensaio C III (35 mg.L-1) e correspondeu com o maior rendimento de 

CH4 (6,3 mmol.g-1 BCA).  

Para o ensaio com glicose, na Fase III observou-se consumo do ácido acético de 76%, 

52,6% e 98,5% para as condições A, B e C, respectivamente. Os maiores consumos 

correspondeu aos maiores valores de rendimento de CH4, sendo 8,75, 5,95 e 18,25 mmol.g-1 

BCA para as condições A, B e C, respectivamente. Além disso houve também o consumo do 
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H2 gerado indicando possível sintrofia entre as metanogênicas hidrogenotróficas e 

acetoclásticas.  

 

Tabela 3: Ácidos orgânicos voláteis e álcoois no final da operação dos reatores para produção 

de H2 e CH4. 

S
u
b
st

ra
to

 

C
o
n
d
iç

ão
 

AOV (mg.L-1) Álcool (mg.L-1)   

Ácido acético HBut HPro  EtOH BuOH 

Ácido 

acético 

(%) 

B
C

A
 

A I 464,33 55,59 56,59 19,31 24,4 68 

A II 1726,35 86,21 231,97 - 23,93 81 

A III 764,06 76,09 104,47 - - 75 

B I 5884,3 516,16 56,59 - - 84 

B II 12221,8 896,04 1818,63 - 23,94 81 

B III 4506,36 624,52 1265,65 - 23,83 68 

C I 9262,28 482,15 700,12 - 24,1 87 

C II 15919,11 887,3 3097,34 - 23,84 79 

C III 35,02 13,1 - - - 36 

G
li

co
se

 

A I 701,17 379,79 - - 25,66 60 

A II 3883,21 719,98 311,02 - 24,24 77 

A III 928,6 283,74 100,5 - 23,89 65 

B I 907,25 315,52 132,1 - 23,74 63 

B II 1445,87 394,4 - - 27,06 75 

B III 685,57 248,2 104,78 - 23,9 60 

C I 5179,3 5752,81 464,52 32,47 66,69 41 

C II 15149,62 8416,98 433,26 124,29 40,32 62 

C III 220,44 50,15 13,37 - - 62 

A – 10% do In 1; B – 5% de In 1 mais 5% de In 2; C – 10% do In 2. 

 

Comunidade microbiana (Illumina) 

As sequencias analisadas foram classificadas em dois filos para o domínio Archaea 

(Crenarchaeota e Euryarchaeota) e em 25 filos para o domínio Bacteria, com predominância 

de Firmicutes. Este filo compreende bactérias capazes de degradar compostos 

lignocelulósicos e produzir H2 (Carere et al., 2008). Muitas sequências (6-23%) foram 

relacionadas com o gênero Clostridium. Foram observados neste estudo sequências 

relacionadas com gêneros produtores de enzimas celulase e xilanase, essenciais para a 

degradação do BCA (Enterobacter, Enterococcus, Acinetobacter, Clostridium e Geotoga). 

Foram classificados nove gêneros relacionados à bacterias homoacetogênicas 

(Acetobacterium 0.01%, Clostridium 42.7%, Eubacterium 0.24%, Holophaga 0.04%, 

Moorella 0.09%, Ruminococcus 19.91%, Sporomusa 0.50%, Thermoanaerobacter 0.01% e 

Treponema 0.50%). Representantes do gênero Methanosaeta (21%) possuem afinidade para 

metabolizar o acetato à CH4. 

A presença de gêneros com comportamento homoacetogênico foi maior em A I (33%) 

comparado com C I (14%). Além disso, maior abundância de Methanobacterium 

(metanogênica hidrogenotrófica) em A I (40%) propiciou maior concumo de H2 nessa 

condição. Outros gêneros relacionado à arquéias metanogênicas hidrogenotróficas foram 

observadas neste estudo (Mathanolinea e Methanobrevibacter). As principais espécies 

classificadas tanto para o domínio Archaea como Bacteria estão descritas na Tabela 4. 
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Tabela 4: Principais espécies classificadas para os domínios Archaea e Bacteria referentes às 

amostras A I, C I, A III e C III, dos reatores alimentados com BCA. 

Espécie A I (%) C I (%) A III (%) C III (%) 

Domínio Bacteria 
    

Acinetobacter genomo sp. 3 2.52 10.16 0.07 0.09 

Clostridium metallolevans 2.86 0.03 0.82 0.33 

Clostridium termitidis 0.46 9.08 2.42 1.74 

Enterobacter hormaechei 10.99 0.13 0.04 0.08 

Enterococcus faecalis 21.25 17.93 0.51 0.35 

Geotoga petraea 0.09 0.1 10.06 11.09 

Domínio Archaea         

Methanobacterium bryantii 1.8 0 0.12 0.05 

Methanobacterium subterraneum 2.7 1.92 2.8 1.51 

Methanosaeta concilii 0.9 0 1.06 1.05 

A – 10% do In 1; C – 10% do In 2. 

 

Conclusões 

 

O pré-tratamento hidrotérmico associado ao enzimático foi eficiente na hidrólise do 

BCA, uma vez que foi detectado H2 em todas as condições. Os consórcios obtidos a partir dos 

inóculos 1 e 2 foram favoráveis para produção de H2 a partir do BCA. Entretanto a mistura de 

ambos inóculos não favoreceu a produção desse gás. O maior potencial de produção de H2 foi 

obtido na Fase I para o In 2 tanto para o BCA como para a glicose. Devido à presença do 

BES, baixos valores de CH4 foram detectados na Fase II. Entretanto, na Fase III o maior 

potencial de produção de CH4 foi observado também pra o In 2. O ácido acético foi o 

principal metabólito gerado para todas as condições estudadas. A comunidade microbiana 

apresentou gêneros de bactérias produtoras de celulase e xilanase (Enterobacter, 

Enterococcus, Acinetobacter, Clostridium e Geotoga). Na fase metanogênica foram 

observados três gêneros de hidrogenotróficas (Mathanolinea, Methanobrevibacter e 

Mathanobacterium) e um de acetoclástica (Methanosaeta). Alem disso, observou-se presença 

de bactérias homoacetogênicas (Acetobacterium, Clostridium, Eubacterium, Holophaga, 

Moorella, Ruminococcus, Sporomusa, Thermoanaerobacter e Treponema). São necessários 

mais estudos para elucidar a interação desses grupos microbianos na degradação de 

compostos lignocelulósicos e produção de bioenergia. 
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Resumo. Neste estudo será abordado o monitoramento da expressão gênica da enzima 

Hidrogenase (hyd) durante a produção de H2 empregando Clostridium butyricum como 

inóculo. Para isso celulose (5 g.L-1) e BCA (5 g.L-1) serão empregados como substrato em 

reatores em batelada (37°C). A produção de H2 pela via fermentativa é dependente de 

enzimas hidrogenases. As principais enzimas envolvidas neste processo são classificadas de 

acordo com o tipo de metal presente em seus centros catalíticos:(1) [FeFe]-hidrogenases, (2) 

[NiFe]-hidrogenases e (3) [NiFeSe]-hidrogenases. A Etapa 1 consistirá na otimização do 

meio de cultura quanto à presença desses metais: A (25 µM Fe), B (25 µM Fe + 1 µM Ni) e 

C (25 µM Fe+1 µM Ni+1 µM Se) empregando a celulose (5 g.L-1) como substrato. Na melhor 

condição da Etapa 1, em relação à eficiência de produção de H2, será realizado novo ensaio 

empregando, 5 g.L-1 BCA pré-tratado hidrotermicamente (Etapa 2). Para a análise da 

expressão gênica da Hidrogenase (hyd), amostras da biomassa dos reatores serão coletadas 

na maior taxa de produção de H2, essa análise será realizada empregando a técnica de RT-

qPCR (PCR quantitativo em tempo real). 

 

Introdução 

 

O crescimento das necessidades energéticas, o esgotamento das reservas de 

combustíveis fósseis e os danos ambientais ligados ao uso contínuo destes combustíveis 

determinam que novas medidas referentes as fontes de energia sejam adotadas (Hallenbeck e 

Ghosh, 2009). Nesse sentido, a produção biológica de hidrogênio surge como alternativa de 

grande interesse, uma vez que o hidrogênio pode ser produzido a partir de combustíveis 

fósseis, água e resíduos orgânicos (Souza, 2009).  

O hidrogênio pode ser produzido por meio dos seguintes processos biológicos: 

biofotólise direta da água, biofotólise indireta da água, foto-fermentação, fermentação no 

escuro e por meio de sistemas híbridos (Das e Veziroglu, 2008; Kirtay, 2011;). Dentre estes 

sistemas, a produção de hidrogênio por fermentação no escuro tem sido destaque, devido 

principalmente aos maiores rendimentos de H2 quando comparado aos outros processos 

biológicos, além da possibilidade de utilização de diferentes resíduos orgânicos como 

substrato (Mathews e Wang, 2009; Levin et al., 2004). 

Muitos substratos orgânicos ricos em carboidratos podem ser empregados na produção 

biológica de H2. Carboidratos, como sacarose e glicose, são facilmente degradáveis pelas 

bactérias fermentativas. Entretanto, fontes puras de carboidratos não representam a realidade 

dos resíduos disponíveis para tratamento em grande escala. Neste contexto se destaca a 

utilização de resíduos agrícolas lignocelulósicos como potenciais substratos para produção de 

H2. A biotransformação desses resíduos em hidrogênio pode ser considerada bastante atraente 

do ponto de vista ambiental e econômico (Das e Veziroglu, 2008; Ntaikou et al., 2010). 

O Brasil dispõe de suas inúmeras atividades agroindustriais, de grande disponibilidade 

de resíduos orgânicos que representa enorme potencial energético. Neles figuram alternativas, 

como o bagaço de laranja, bagaço de cana-de-açúcar (BCA), palhas de aveia, cana, milho, 
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trigo, serragem de madeira, dentre outros. Dentre os resíduos agrícolas de maior importância 

no território nacional e no estado de São Paulo, o BCA ocupa posição de destaque. 

Pesquisadores relatam que microrganismos do gênero Clostridium são os principais 

responsáveis pela produção de H2 no processo de fermentação (Skonieczny e Yargeu, 2009; 

Tolvanen et al., 2008). Microrganismos deste gênero possuem enzimas hidrogenases que 

catalisam a reação reversível de oxidação do hidrogênio (2H+ + 2e− ↔ H2) (Vignais, Billoud e 

Meyer, 2001). 

O nível de expressão das enzimas hidrogenases tem sido empregado como indicador 

da produção de H2 em diferentes sistemas biológicos (Chang et al., 2006; Chang et al., 2008; 

Wang et al., 2008). As [FeFe]-hidrogenases normalmente estão presentes nos microrganismos 

produtores de H2, enquanto as [NiFe] e [NiFeSe]-hidrogenases são geralmente observadas em 

microrganismos consumidores de H2 (Das et al., 2001). 

Enfim, pesquisas por novas fontes energéticas renováveis são importantes e a 

produção de H2 a partir do BCA por microrganismos fermentativos surge como uma 

alternativa energética para superar a dependência dos combustíveis fósseis (petróleo, carvão e 

gás natural), além de minimizar os impactos ambientais ocasionados pelo uso excessivo de 

combustíveis fósseis e inadequada disposição e tratamento desses resíduos agroindustriais. 

Além disso, para a produção biológica de energia em grande escala é desejável a utilização de 

substratos baratos e abundantes no ambiente (celulose e BCA).  

 

Material e Métodos 

 

Inóculo 

O inóculo será uma cultura fermentativa e celulolítica de Clostridium butyricum 

CCT7470 adquirida da Fundação André Tosello (Campinas, SP). Esta cepa será aclimatada 

em meio cellulose anaerobe (Atlas, 2010) contendo 5 g.L-1 de celulose por 15 dias. Após o 

enriquecimento, a biomassa será centrifugada a 6.000 rpm, 27°C por 10 min, o sobrenadante 

será descartado e a biomassa concentrada será ressuspendida em meio cellulose anaerobe, que 

será inóculo dos ensaios de produção de H2. 

 

Ensaio de produção de H2  

O ensaio de produção de H2 será realizado em condição anaeróbia empregando frascos 

Duran® de 1000 mL fechados com tampa de butila. Estes reatores conterão 450 mL de meio 

cellulose anaerobe (Atlas, 2010), 50 mL de inóculo (10% v/v), 5 g.L-1 celulose (Etapa I) e 

5 g.L-1 BCA (Etapa II) como substrato. Todas os ensaios serão realizados em triplicata em 

condição mesofílica (37ºC) sob agitação contínua (100 rpm) (Figura 1). 

Na primeira etapa (Etapa 1) serão realizadas três séries experimentais em relação à 

composição dos metais essenciais à síntese de hidrogenases no meio de cultura de acordo com 

Valente et al. (2006): A (25 µM Fe), B (25 µM Fe+1 µM Ni) e C (25 µM Fe + 1 µM Ni + 

1 µM Se).  

A fim de proporcionar um ambiente anaeróbio será fluxionado N2 (100%) no meio de 

cultura e no headspace dos reatores por 30 minutos. O inóculo C. butyricum será empregado 

utilizando a celulose como substrato. Na melhor condição da Etapa 1 será realizado ensaio de 

produção de H2 empregando BCA pré-tratado como substrato (Etapa 2). 

O BCA a ser empregado neste estudo será fornecido pela usina de açúcar São 

Martinho (Pradópolis, SP, Brasil). O BCA (5 g) será pré-tratado utilizando um sistema 

hidrotérmico de 100 mL de capacidade, pressão de 20 bar, a 200°C por 10 minutos (Braga et 

al., 2016). 
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Figura 1. Esquema operacional. 

 

Meio de cultura 

O meio cellulose anaerobe (Atlas, 2010) será suplementado com extrato de levedura 

(1 g.L-1). Este meio contém as seguintes concentrações: NaHCO3, 2,1 g.L-1; NH4Cl, 

0,68 g.L-1; KH2PO4, 0,18 g.L-1; (NH4)2SO4, 0,15 g.L-1; MgSO4.7H2O, 0,12 g.L-1; K2HPO4, 

296 mg.L-1; CaCl.2H2O, 61 mg.L-1; ácido nitriloacético, 15 mg.L-1; De NaCl, 10 mg.L-1; 

MnSO4.H2O, 5 mg.L-1; CoCl2.6H2O, 1 mg.L-1; ZnSO4.7H2O, 1 mg.L-1; CuSO4.5H2O, 

0,1 mg.L-1; KAl(SO4)2.12H2O, 0,1 mg.L-1; H3BO3, 0,1 mg.L-1; Na2MoO4.2H2O, 0,1 mg.L-1; 

solução de vitamina, 5 ml.L-1.  

A seguir, a composição da solução de vitaminas: Piridoxina HCl 10 mg.L-1; Cálcio 

DL-pantotenato 5 mg.L-1; ácido lipóico 5 mg.L-1; ácido nicotínico 5 mg.L-1; ácido p-

aminobenzóico 5 mg.L-1; Riboflavina 5 mg.L-1; Tiamina HCl 5 mg.L-1; Biotina 2 mg.L-1; 

ácido fólico 2 mg.L-1 e vitamina B12 0,1 mg.L-1. 

 

Análises físico-química e cromatográficas 

O biogás será monitorado por cromatografia gasosa (GC) 2010 (Shimadzu, Japão) 

equipado com detector de condutividade térmica (TCD) e coluna PLOT Carboxen 1010 (30 m 

x 0,53 mm) de acordo com Motteran et al. (2014). O rendimento de H2 será calculado pela 

quantidade de H2 acumulado no headspace pela quantidade de carboidratos consumida. 

A determinação dos ácidos orgânicos (AO) será realizada por Cromatografia Líquida 

de Alta Eficiência (HPLC) equipado com detector UV (SPD-M10Avp), detector de índice de 

refração (RID-10A), forno CTO-20A, bomba LC-10ADvp, controlador SCL10 Avp e coluna 

Aminex HPX-87H, 300 mm x 7,8 mm (BioRad). A fase móvel consistirá de H2SO4 (0,01 N) 

com fluxo de 0,5 mL/min (Penteado et al 2013).  

Álcoois serão determinados por cromatografia gasosa (GC), equipado com coluna 

HP-INNOWAX e detector de ionização de chama usando H2 como gás de arraste com ar 

sintético e nitrogênio como gases auxiliares (Braga e Varesche, 2014) 

As análises de sólidos totais voláteis (STV) e pH serão determinadas de acordo com 

métodos padronizados para o análises de água e esgoto APHA (APHA, 2005), ao passo que 



82 

 

os carboidratos serão analisados indiretamente pelo método do fenol-ácido sulfúrico 

utilizando glicose como padrão de acordo com Dubois et al.(1956). 

 

Análises cinéticas 

Os dados experimentais serão ajustados para os valores médios obtido a partir das 

triplicatas utilizando o software Origin® 9.0. Os dados da produção de hidrogênio acumulado 

serão ajustados utilizando a equação de Gompertz modificado por Zwietering (1990) 

(Equação (1)).  

 

Eq.    

 

Sendo: P é a Produção Potencial de Hidrogênio (mmol.L-1), Rm é a Taxa de Produção 

de Hidrogênio (mmol.h-1), t é o tempo de incubação dos reatores (horas), e é o número de 

Euler (2,71828) e λ é a fase que antecede o início da produção de H2 (horas). 

 

Expressão gênica 

Para a análise da expressão gênica da hidrogenase (hyd), amostras dos reatores das 

Etapas 1 e 2 serão coletadas no início da fermentação e no pico de produção de H2 e 

armazenadas à -20°C. O RNA total será extraído utilizando o kit RNeasy (Qiagen Sciences, 

MD, EUA). Os procedimentos serão realizados de acordo com o os protocolos do fabricante. 

A análise do nível de expressão do gene hidrogenase será realizada utilizando a técnica de 

RT-qPCR (PCR quantitativo em tempo real) utilizando o DNA-c das amostras obtidas em 

cada condição como molde nas reações. Essas análises serão realizadas em parceria com o 

Prof. Dr. Iran Malavazi do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Departamento de 

Genética e Evolução da UFSCar. 

 

Síntese do DNA-c e RT-qPCR 

A síntese do DNA-c será efetuada utilizando os reagentes de transcrição TaqMan 

reverse (Applied Biosystems, EUA), utilizando hexâmero iniciadores randômicos em três 

estágios:  incubação inicial a 25°C por 10 min, ativação e processamento da enzima 

MultiScribe RT a 48 °C por 30 minutos e inativação da reação (95 °C) por 5 min. A análise da 

expressão da hidrogenase será efetuada utilizando-se os primers (HG-f 

AAGAAGCTTTAGAAGATCCTAA e HG-r GGACAACATGAGGTAAACATTG) 

(Wang et al., 2008). Em seguida, o DNA-c será utilizado como molde na segunda etapa, a 

PCR em tempo real. 

A expressão do gene hidrogenase será analisada por PCR em tempo real utilizando, o 

equipamento StepOne Plus (Applied Biosystems, NJ, EUA). As reações (25 µL de volume 

total) serão realizadas com SYBR Green PCR MASTER Mix contendo as concentrações 

adequadas dos primers obtidas a partir da padronização e cerca de 10 ng de cada DNA-c 

como molde. A amplificação será realizada com ciclos térmicos incluindo desnaturação 

inicial a 95°C por 10 min, 40 ciclos de desnaturação (95°C, 15 s), anelamento/extensão 

(58°C, 1 min). Os níveis de expressão serão determinadas usando o método Ct (Livak et 

al. 2001) utilizando como normalizador o gene 16S rRNA de Clostridium sp. 
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Resumo. O Brasil é considerado o principal produtor de citros e estima-se que os resíduos 

gerados durante sua cadeia produtiva, como as cascas e bagaço da fruta, possam atingir até 

60% do total produzido. Um dos obstáculos para sua reutilização é a difícil degradação de 

seus componentes lignocelulósicos, havendo, portanto, a necessidade de se aplicar pré-

tratamento físico, químico ou biológico a fim de favorecer sua hidrólise. A presente pesquisa 

tem como principal objetivo avaliar a obtenção de compostos de interesse biotecnológico, 

como metano, ácidos orgânicos e álcoois, a partir de resíduos do processamento de citros, 

utilizando como inóculo lodo termófilo proveniente de reator UASB aplicado ao tratamento 

de vinhaça de cana-de-açúcar. Para tanto, serão operados reatores em batelada utilizando 

diferentes estratégias de rompimento da estrutura lignocelulósica destes resíduos, aplicando 

o método estatístico de Planejamento Experimental por meio da superfície de respostas para 

determinação das melhores variáveis experimentais (temperatura, concentração de extrato de 

levedura e pH), estratégia de rompimento da estrutura lignocelulósica (hidrotermólise ou 

hidrólise alcalina com peróxido de hidrogênio) e também do substrato utilizado (cascas, 

bagaço ou cascas + bagaço). A comunidade microbiana será avaliada por meio da técnica 

de sequenciamento em larga escala do gene RNAr 16S via Plataforma Illumina. 

 

Introdução 

 

A alternativa mais indicada para a produção de biocombustíveis é a utilização de 

resíduos sólidos orgânicos, como os resíduos agroindustriais ou resíduos resultantes do 

processamento de alimentos (Kiran et al., 2014). Os resíduos da indústria de laranja são 

potenciais substratos, uma vez que o Brasil é considerado seu principal produtor 

(Calabrò et al., 2016) e os resíduos da cadeia produtiva dos citrinos compreendem 

aproximadamente 500 t para cada 1.000 t de fruta processada, sendo compostos 

majoritariamente por cascas e bagaço das frutas (Ruiz e Flotats, 2016).  

Devido a sua composição, sendo 75-85% de água, 6-8% de monossacarídeos, 1,5-3% 

de polissacarídeos e 0,3-0,5% de óleos essenciais, como o limoneno (Bicas et al., 2008), os 

resíduos dos cultivares e do processamento de laranja vem sendo estudados como matéria 

prima alternativa e de baixo custo para a produção de fertilizantes, ração para gado, óleos 

essenciais e também na produção de biocombustíveis. A despeito de tantas alternativas, ainda 

não há uma padronização para sua destinação final e, consequentemente, acabam sendo 

dispostos de maneira inadequada nos arredores dos campos de cultivo e causando problemas 

ao solo devido à emissão de líquidos que podem atingir o lençol freático, odores e gases 

poluentes, como o metano (Calabrò et al., 2016). 

A utilização do metano oriundo da fermentação de matéria orgânica como 

biocombustível pode ser considerada como uma via de duplo propósito, uma vez que além de 

promover uma destinação adequada para estes resíduos, a captação desse gás impede sua 

liberação para a atmosfera (Ruiz e Flotats, 2016). Considera-se que este processo fomenta 

uma destinação mais adequada para os resíduos orgânicos, pois após a produção de biogás, o 
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resíduo fermentado/digerido resultante é rico em nutrientes, podendo ser utilizado como 

fertilizantes ou condicionantes do solo (Kiran et al., 2014).  

Além da difícil degradação dos componentes dos resíduos do processamento de citros, 

sua acidez e quantidades consideráveis de óleos essenciais, como o limoneno, podem inibir o 

desenvolvimento microbiano, uma vez que podem induzir à lise celular (Bakkali et al., 2008). 

Estima-se que a inibição microbiana pelo limoneno ocorra em concentrações acima de 25-

75 mg.L-1.d-1, mas ainda não há valores definidos na literatura (Ruiz e Flotats, 2016). 

Diversos resíduos orgânicos podem ser utilizados para a produção de biocombustíveis 

a partir da digestão anaeróbia da matéria orgânica, processo bioquímico responsável pela 

conversão da biomassa em biogás, entretanto, um dos obstáculos para a produção do metano é 

a presença dos componentes de difícil degradação, como a celulose, hemicelulose e lignina, 

que podem restringir este processo devido a sua difícil assimilação pelos micro-organismos 

responsáveis pela decomposição (Frunzo e Pirozzi, 2015).  

A hidrólise do material lignocelulósico resulta na quebra de ligações glicosídicas dos 

polissacarídeos, convertendo-os a monossacarídeos e oligossacarídeos, carboidratos mais 

assimiláveis (Kiran et al., 2014). Desta forma, pré-tratamentos físicos, químicos ou biológicos 

a fim de promover a hidrólise dos resíduos do processamento de citros/laranja são 

recomendáveis para otimizar a produção do biogás (Su, Tan e Xu, 2016).  

Calabrò et al. (2016) utilizaram diversos inóculos para a produção de metano a partir 

de resíduos de citros, tais como lodos ativados, resíduos industriais e resíduos agroindustriais, 

sendo obtidos os melhores resultados em experimentos em condição mesófila e reatores em 

batelada; ou seja,  rendimento de 370 L CH4.kg-1, enquanto Forgàcs et al. (2012) obtiveram 

um rendimento superior, de 555 L CH4.kg-1 utilizando resíduo de citros tratado por explosão a 

vapor com inóculo de reator de planta de produção de biogás. 

Neste contexto, ressaltada a importância da busca por novos e mais eficientes métodos 

de hidrólise de componentes lignocelulósicos de resíduos orgânicos, pretende-se, nesse 

projeto de pesquisa, avaliar o potencial dos resíduos do processamento de citros/laranja como 

substrato para a obtenção de produtos de interesse biotecnológico em reatores em batelada, 

utilizando diferentes estratégias de rompimento da estrutura lignocelulósica. Será usado como 

inóculo lodo termófilo proveniente de reator UASB aplicado ao tratamento de vinhaça de 

cana-de-açúcar. Além disso, pretende-se avaliar a comunidade microbiana por meio da 

técnica de sequenciamento em larga escala do gene RNAr 16S via Plataforma Illumina.  

 

Material e Métodos 

 

Coleta e caracterização dos resíduos de laranja 

Serão utilizados como substrato as cascas e bagaço de laranjas obtidas como resíduo 

do processamento de citros da fábrica Citrosuco AS Agroindústria (Araras-SP). O material 

será armazenado conforme descrito em Calabrò et al. (2016).  

As cascas e bagaço de laranja serão caracterizados quanto aos Sólidos Totais (ST) e 

Sólidos Totais Voláteis (STV) de acordo com APHA (2012), e os substratos de fermentação 

serão caracterizados quanto ao seu pH, Sólidos Totais (ST), Sólidos Totais Voláteis (STV), 

Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal (NH4
+), Nitrogênio Total (Kjeldahl) e metais pesados, 

ainda de acordo com APHA (2012). Além disso, será realizada no início e no final de cada 

ensaio em batelada a determinação de óleo essencial de acordo com Calabrò et al. (2016). 

A determinação dos ácidos orgânicos voláteis (acético, propiônico, isobutírico, n-

butírico, isovalérico, isocaproico, caproico e heptanoico), álcoois e acetona será conduzida em 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) de acordo com Lazaro et al. (2012), assim 

como a porcentagem de carboidratos.  

Para a determinação do teor de lignina solúvel extraída após os diferentes pré-

tratamentos do resíduo, será empregado o método espectrofotométrico descrito por Rocha 
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(2000), enquanto para a caracterização das fibras brutas antes e após o tratamento será 

utilizado o método descrito por Morais, Rosa e Marconcini (2010). 

O isolamento de bactérias anaeróbias celulolíticas será realizado de acordo com Al-

Shorgani et al. (2016) e Forgács et al. (2012). A atividade celulolítica será avaliada pela 

desintegração de fibra de papel filtro, de acordo com Sharma e Hagen (1995).  

  

Pré-tratamento do substrato  

O pré-tratamento do resíduo (cascas, bagaço e cascas + bagaço) por meio de 

hidrotermólise será realizado em reator de bancada, sob pressão de 20 bar a 180°C por 15 

minutos, como descrito em Jacquet et al. (2011), enquanto os ensaios de pré-tratamento por 

hidrólise alcalina com peróxido de hidrogênio (H2O2) serão realizados de acordo com 

Cabrera et al. (2014) e Leitão et al. (2013), no qual 2,5 g de resíduo serão adicionados a 

solução de hidróxido de sódio (NaOH) e peróxido de hidrogênio (H2O2) ajustada para 

11,5±0,2 com NaOH 5 M. A proporção de sólido/líquido deverá ser de 1:20 (w/v) e os ensaios 

serão realizados pelo período de 60 minutos. A fração sólida obtida após centrifugação será 

armazenada e utilizada como fonte de carbono nos ensaios fermentativos para produção de 

biogás.   

 

Coleta, caracterização e enriquecimento do inóculo 

Será utilizado como inóculo o lodo granulado termófilo proveniente de reator UASB 

aplicado ao tratamento de vinhaça de cana-de-açúcar da Usina São Martinho (Pradópolis-SP). 

O lodo será armazenado no Laboratório de Processos Biológicos (LBP) da Universidade de 

São Paulo campus São Carlos. O inóculo será caracterizado quanto ao seu pH, Sólidos Totais 

(ST), Sólidos Totais Voláteis (STV), Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal (NH4
+) e 

Nitrogênio Total (Kjeldahl) de acordo com APHA (2012). 

O enriquecimento do inóculo será realizado em meio mineral (Zinder et al., 1984), 

acrescido de extrato de levedura (2 g.L-1) e NaHCO3 (2 g.L-1). Após a inoculação, será 

fluxionado N2/CO2 (70/30%) e (20%) nos frascos (Forgács et al., 2012) para promover a 

anaerobiose do sistema. Os reatores serão fechados com tampa de butila e rosca plástica e 

incubados em condição termófila (55°C). 

 

Ensaios em batelada 

Os experimentos serão realizados em reatores em batelada, conduzidos em frascos de 

vidro com tampa de butila e rosca plástica com adição de inóculo enriquecido. A cada frasco 

será adicionado 1 g.L-1 de substrato com ou sem pré-tratamento. Os reatores serão agitados 

manualmente e mantidos a 55°C por período de 30 dias. A fim de garantir a anaerobiose do 

sistema, será fluxionado solução gasosa contendo N2/CO2 (70/30%) (Forgács et al., 2012). Os 

ensaios controle serão realizados substituindo-se o substrato pela mesma concentração de 

glicose (1 g.L-1). O pH dos reatores será ajustado para 7,0 no início dos ensaios. 

A análise do biogás será realizada a cada 24 horas, onde amostras do headspace dos 

reatores serão coletadas utilizando seringas de vidro gastight de 0,25 mL equipadas com 

trava. A análise e quantificação de biogás será conduzida em cromatógrafo gasoso Shimadzu 

GC- 2010 equipado com detector de condutividade térmica (TCD).  

 

Análise da comunidade microbiana 

 As amostras para extração do DNA genômico serão coletadas após o término dos 

experimentos e mantidas sob refrigeração (-20°C), sendo que o DNA será extraído utilizando 

o Powersoil DNA Kit (Mobio, Solana Beach, CA, USA). A região de rRNA correspondente 

ao gene 16S dos micro-organismos do Domínio Archaea e Bacteria será amplificada de 

acordo com Dos Reis et al. (2015) e os resultados serão observados em eletroforese em gel de 

agarose (1%) e o DNA será quantificado por meio de comparações utilizando o Low DNA 

Mass Ladder (Thermo Fisher Scientific®).  
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A análise da comunidade microbiana (bactérias e arqueias) será realizada por meio da 

técnica de sequenciamento de DNA de nova geração, via plataforma de dados MiSeq, da 

empresa Illumina, na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O DNA genômico 

extraído será processado e as bibliotecas em flow cell serão preparadas de acordo com o 

protocolo TruSeq® DNA Sample Preparation Guide para preparação de amostras de DNA 

para MiSeq (Illumina). A análise das sequencias obtidas será realizada de acordo com o 

descrito em Cheng et al. (2014). 

As sequências serão classificadas taxonomicamente (no nível de filo e gênero) por 

meio do software RDP Classifier (versão 2.2) com limite de confiança de 50%. O software 

Predictive Analytics Software (PASW) Statistics (versão 18.0) será utilizado para que seja 

possível identificar os micro-organismos que possuem mais que 5% de abundância relativa.  

 

Análise dos dados 

Os resultados obtidos por meio das análises experimentais em triplicata serão 

ajustados para valores médios através do software Statistica 8.0. O teste de normalidade 

Kolmogorov-Smirnov será aplicado a fim de verificar se são ou não paramétricos, 

possibilitando assim a escolha dos testes estatísticos mais adequados a serem utilizados 

posteriormente. Os demais parâmetros analisados serão comparados por meio da técnica de 

Análise de Variância (ANOVA), avaliando-se desta forma sua relevância estatística. 

Para determinação das melhores variáveis das condições experimentais em relação à 

estratégia de rompimento da estrutura lignocelulósica e também do substrato utilizado 

(cascas, bagaço ou cascas + bagaço), será utilizado o método estatístico de Planejamento 

Experimental por meio da superfície de respostas, baseado na matriz de Plackett & Burman 

(Rodrigues e Iemma, 2014). As condições experimentais fixas serão concentração de inóculo 

e de substrato, e as condições variáveis serão temperatura (55°C, 65°C e 75°C), concentração 

de extrato de levedura (0,5g, 1,5g e 2,5g) e pH (4,0, 5,0 e 6,0), além da concentração de 

peróxido de hidrogênio (2%, 4% e 6%) e da temperatura do sistema hidrotérmico (150°C, 

180°C, 200°C) utilizada no pré-tratamento do resíduo. 

 

Resultados Esperados 

 

 Entre as principais contribuições da proposta, espera-se estabelecer as melhores 

condições para a produção biogás e outros compostos de interesse biotecnológico a partir de 

resíduos do processamento de citros/laranja, utilizando lodo termófilo proveniente de reator 

UASB aplicado ao tratamento de vinhaça de cana-de-açúcar como inóculo, além de definir a 

melhor estratégia para rompimento das estruturas lignocelulósicas que compõe estes resíduos. 
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Resumo. Sulfametoxazol (SMX) e Ciprofloxacina (CIP) estão entre os antibióticos mais 

frequentemente detectados em várias matrizes ambientais e podem resultar no 

desenvolvimento e disseminação de genes de resistência em bactérias. Há poucos estudos 

focados em processos de biodegradação anaeróbia desses compostos. Este trabalho avaliou o 

desempenho de duas configurações de reatores anaeróbios de leito fixo - ordenado (RALFO) 

e empacotado (RALFE) - com espuma de poliuretano na remoção de SMX e CIP. Ambos 

reatores tiveram comportamentos semelhantes e apresentaram eficiência de remoção de 

antibióticos de cerca de 90% sem causar impacto na metanogênese. O RALFE apresentou 

maior produção de metano e cinética de decaimento de DQO e antibióticos mais favorável 

comparado ao RALFO, o que pode ser devido a maior quantidade de biomassa no leito 

empacotado. O decaimento cinético espacial seguiu cinética de primeira ordem. Os 

antibióticos não apresentaram tendência a sorção nas concentrações do estudo.  

 

Introdução 

 

Os compostos antibióticos são contaminantes emergentes, que estão presentes em 

várias matrizes ambientais em concentrações traço na ordem de μg.L-1 ou até mesmo 

inferiores (ng.L-1) e podem causar efeitos adversos à saúde humana, à biota e aos 

ecossistemas aquáticos. Eles estão entre os compostos farmacêuticos mais frequentemente 

detectados em ambientes aquáticos em todo o mundo, e são apenas parcialmente degradados 

em sistemas de tratamento biológico de águas residuárias (Bila e Dezotti, 2003; Göbel et al., 

2005; Zorita et al., 2009).  

Os antibióticos têm ampla utilização na medicina humana e veterinária, resultando em 

muitas fontes potenciais de contaminação. Além disso, eles têm a capacidade de mudar a 

estrutura da comunidade microbiana, promovendo o desenvolvimento de agentes patogênicos 

humanos resistentes (Karthikeyan e Meyer, 2006) e causando uma séria ameaça para a saúde 

pública, pois as infecções não podem mais ser tratadas com os antimicrobianos usuais (Hirsch 

et al., 1999). Ademais, há indícios de que quando as bactérias ficam expostas a baixas doses 

de antibióticos, há maior possibilidade de se tornarem tolerantes gradualmente a esses 

antibióticos e desenvolverem resistência (Sahoo et al., 2010). 

Dentre as diversas classes de antibióticos, as sulfonamidas e fluoroquinolonas são as 

mais persistentes no ambiente (Huang et al., 2001). O sulfametoxazol (sulfonamida) e a 

ciprofloxacina (fluoroquinolona) são largamente utilizados na medicina humana e veterinária 

(Segura et al, 2009), e estão entre os mais frequentemente detectados no ambiente aquático 

(Heberer, 2002), podendo causar efeitos adversos para as comunidades microbianas, 

impondo, portanto, grande risco para as espécies não-alvo nos ecossistemas (Bouki et al., 

2013). A Figura 1 mostra a estrutura química do sulfametoxazol e da ciprofloxacina.  

 

   

             

        
Figura 1: Estrutura química do Sulfametoxazol (a) e da Ciprofloxacina (b) 

b a 
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Algumas possíveis tecnologias disponíveis para a remoção de antibióticos referem-se a 

sistemas físico-químicos como adsorção em carvão ativado, processos oxidativos avançados, 

ozonização e reatores com lâmpadas ultravioleta. Contudo, esses processos demandam altos 

custos de investimento e apresentam operação mais sofisticada. Assim, é de suma importância 

conhecer o comportamento e otimizar os mecanismos de remoção desses fármacos nos 

sistemas biológicos de tratamento. Nesse aspecto, a remoção em sistemas de lodos ativados e 

biorreatores com membranas, ambos aeróbios, são as mais estudadas, uma vez que são as 

configurações mais usadas nos países europeus e nos EUA (Clara et al., 2005; Miège et al., 

2009; Sipma et al., 2010). Em contrapartida, estudos de remoção e biodegradação de fármacos 

em sistemas anaeróbios se mostra incipiente. Para o Brasil, onde a tecnologia anaeróbia de 

tratamento encontra grande aplicabilidade e está bem difundida, faz-se necessário avaliar o 

desempenho dos sistemas anaeróbios na remoção de fármacos.   

A aplicação de reatores de leito fixo como alternativa para o tratamento anaeróbio de 

águas residuárias domésticas e industriais tem aumentado nos últimos anos. Um reator de 

leito fixo emprega biomassa imobilizada em materiais inertes (como polietileno de baixa 

densidade, espuma de poliuretano e cerâmica), formando um biofilme. Entre as vantagens 

deste reator pode-se mencionar a sua capacidade de manter um alto tempo de retenção celular 

(concentração elevada de biomassa) mesmo quando operado em reduzidos tempos de 

detenção hidráulica; alto desempenho e estabilidade; baixo teor de sólidos suspensos no 

efluente (Cuel et al., 2011; Mockaitis et al., 2014). Além disso, a formação do biofilme pode 

aumentar a resistência a compostos tóxicos e recalcitrantes, possibilitando a biodegradação 

destes.  

Os reatores de leito empacotado possuem a conformação do leito tradicionalmente 

empregada em reatores de leito fixo. Contudo, esta configuração pode apresentar alguns 

problemas tais como a diminuição do tempo de detenção hidráulica, devido a problemas de 

colmatação do leito; presença de caminhos preferenciais; e maior resistência à transferência 

gasosa para o headspace. A fim de evitar estes problemas, o reator de leito ordenado surge 

como alternativa, promovendo a ordenação do perfil de escoamento no leito (Mockaitis et al., 

2014).  

A espuma de poliuretano tem sido amplamente estudada para diversas aplicações no 

laboratório de processos biológicos como material suporte para imobilizar biomassa 

anaeróbia. Gizgen et al. (1988) e Varesche et al. (1997) observaram que as matrizes de 

espuma de poliuretano ofereciam excelentes condições para adesão e crescimento da 

biomassa anaeróbia. Outras vantagens de usar espuma de poliuretano é a sua alta porosidade, 

baixo custo e fácil aquisição. 

Este trabalho buscou avaliar o desempenho de duas configurações de biorreatores 

anaeróbios de leito fixo - ordenado e empacotado - para remoção de sulfametoxazol e 

ciprofloxacina em água resíduária sintética simulando esgoto sanitário.  

 

Material e Métodos 

 

Descrição dos biorreatores  

Este estudo empregou duas configurações de reatores anaeróbios de leito fixo em 

escala de bancada - empacotado (RALFE) e ordenado (RALFO), utilizando espuma de 

poliuretano como material suporte - Figura 2. O material suporte aplicado nos reatores 

apresentou as seguintes características: porosidade de 92%, densidade aparente de 23 g.L-1 e 

área superficial específica de 43,8 m².g-1 (Silva et al., 2006). O RALFE foi preenchido 

randomicamente com matrizes cilíndricas de espuma de poliuretano com 0,8 cm de diâmetro 

e 1,2 cm de altura, envoltas em espiral de PVC semirrígido para aumentar a resistência 

mecânica e diminuir a compressibilidade do leito. No RALFO, a espuma foi cortada em tiras 

prismática de 1 cm de aresta e 35 cm de comprimento. Os reatores foram confeccionados em 

acrílico com diâmetro interno de 8 cm, altura do leito reacional de 30 cm e um volume total 
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útil de 2,69 L, considerando o volume na base cônica e no cabeçote do reator. A porosidade 

inicial do leito resultante foi de 59 e 89%, respectivamente para o RALFE e o RALFO.  

 

 
Figura 2: Desenho esquemático dos reatores anaeróbios de leito fixo 

 

Descrição do regime operacional e procedimento de partida 

A fim de avaliar o perfil de escoamento dos reatores, inicialmente foram realizados 

ensaios hidrodinâmicos usando solução de NaCl (10 g.L-1) como traçador no modo de injeção 

tipo degrau. Para a representação do padrão de escoamento nos reatores foi utilizado o modelo 

de dispersão longitudinal segundo Levenspiel (1999) com a estimativa do número de 

dispersão (D/u.L).  

Previamente ao início da operação dos reatores, o meio suporte foi inoculado com lodo 

granular proveniente de um reator UASB em operação tratando água residuária de abatedouro 

de aves (Avícola Dacar S.A.), localizado na cidade de Tietê/SP. O teor de sólidos voláteis 

totais do inóculo foi de 26,5 gSTV.L-1. O procedimento de inoculação seguiu a metodologia 

proposta por Zaiat et al. (1994).  

A alimentação dos reatores foi realizada continuamente e em fluxo ascendente através 

de bombas peristálticas (Gilson MINIPULS® 3). O tempo de retenção hidráulica (TDH) foi 

ajustado em 12 h, resultando em vazão de 0,17 L.h-1 para o RALFE e 0,21 L.h-1 para o 

RALFO. Ambos os reatores foram mantidos em câmara mesofílica sob temperatura 

controlada em 30ºC ao longo de todo o período experimental. 

A operação do reator foi dividida em quatro fases. A primeira fase consistiu na 

inoculação dos reatores e adaptação da biomassa às condições operacionais impostas - 

substrato, temperatura, pH, Carga Orgânica Volumétrica (COV) e TDH. Após a adaptação, 

partiu-se para a introdução do antibiótico no substrato de alimentação (descrito a seguir). 

Optou-se primeiramente por avaliar o comportamento individual de cada antibiótico - SMX 

(Fase 2) e CIP (Fase 3), para então aplicá-los em conjunto (Fase 4) nas mesmas 

concentrações.  
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Descrição da água residuária sintética  

Para a alimentação do reator foi utilizado um substrato sintético que simula a fração 

solúvel do esgoto sanitário, com 50% de proteína (extrato de carne), 40% de carboidratos 

(20% de sacarose, 60% de amido e 20% de celulose) e 10% de lipídeo (óleo de soja 

emulsionado com solução detergente). A composição do meio sintético foi adaptada de 

Mockaitis et al. (2014) e Gomes et al. (2015) e está detalhada na Tabela 1.  

O meio de alimentação foi preparado em balde plástico, à temperatura ambiente, 

utilizando-se água do sistema de abastecimento e após preparado, ficava armazenado sob 

refrigeração a 4ºC para evitar sua fermentação. Visando o tamponamento do meio adicionou-

se bicarbonato de sódio na concentração de 300 mg.L-1. Para emulsionar o óleo de soja 

preparou-se uma solução de detergente comercial (LAS - linear alquilbenzeno sulfonado) na 

concentração de 50 mL.L-1, na qual o óleo é adicionado. Para cada litro de meio preparado 

adicionava-se 1 mL da solução detergente e 35 µL de óleo.   

 
Tabela 1: Composição do Meio Sintético. Adaptado de Mockaitis et al. (2014) e Gomes et al. (2015)  

Componente Concentração (mg.L-1) 

Sacarose 43,0 
Amido 135,0 
Celulose 42,5 
Extrato de Carne 219,0 
Óleo de Soja  31,1 
Bicarbonato de Sódio (NaHCO3)  300,0 
Fosfato de Potássio Monobásico (KH2PO4)  15,0 

Cloreto de Sódio (NaCl)  250,0 
Cloreto de Cálcio Diidratado (CaCl2.2H2O) 7,0 
Cloreto de Magnésio Hexaidratado (MgCl2.6H2O) 4,5 
LAS (Surfactante Aniônico) 15,0 

 

Este substrato apresenta uma DQO teórica total de 500 mg.L-1. Porém, como a 

dissolução dos componentes da mistura não ocorre integralmente, sobretudo devido ao amido, 

eram coletadas amostras na entrada do reator a fim de verificar a DQO total real na 

alimentação de cada reator.  

Para as Fases 2, 3 e 4, com aplicação de SMX e CIP, foram preparadas soluções 

estoque dos antibióticos de interesse a partir do composto original, dissolvido em metanol, 

ficando armazenadas em freezer. A partir dessas soluções com concentração conhecida 

preparou-se uma solução diluída na faixa de 50 a 100 mg.L-1 em água ultrapura acidificada 

com ácido fórmico (0,1% v/v) até pH 3, para então ser diluída no meio de alimentação para 

uma concentração de aproximadamente 400 ng.L-1. Essa concentração de antibiótico na 

alimentação dos reatores foi adotada por ser ambientalmente relevante considerando a faixa 

de concentração encontrada nos trabalhos reportados na literatura e também de acordo com os 

valores médios encontrados em amostras reais de esgoto doméstico coletadas por Gomes et al. 

(2015).  

 

Métodos analíticos e monitoramento do desempenho dos reatores  

O desempenho do sistema foi monitorado por meio de análises físico-químicas nas 

amostras afluente e efluente dos reatores, de acordo com os métodos descritos em APHA 

(2005): pH (4500-H+ B), DQO (5220-D) e Sólidos Suspensos (2540-E). A alcalinidade foi 

medida de acordo com Ripley et al. (1986). A composição de biogás (dióxido de carbono, 

metano e sulfeto) foi monitorada por cromatografia gasosa (GC 2010 Shimadzu® Scientific 

Instruments). A vazão de biogás foi medida por meio de gasômetro modelo MGC-1 V30 

(Ritter®). A análise de produtos da fermentação – ácidos graxos voláteis (acético, propiônico, 



93 

 

butírico, isobutírico, valérico, isovalérico e capróico) e solventes (etanol, acetona, metanol e 

n-butanol) - foi realizada por cromatografia gasosa segundo Adorno et al. (2014).  

 A concentração dos antibióticos SMX e CIP nas amostras foi determinada usando 

extração em fase sólida online em conjunto com column-switching e cromatografia líquida 

acoplada à espectrometria de massas sequencial (SPE-LC-MS/MS) - cromatógrafo a líquido 

1200 Infinity (Agilent, EUA) com detector com arranjo de diodo (UV/Vis) e espectrômetro de 

massas contendo analisadores híbridos, sendo um triplo quadrupolo e ion trap linear QTRAP 

5500 (ABSCIEX, Canadá). As amostras eram filtradas em filtro de acetato de celulose 0,22 

μm, acidificadas com ácido fórmico (98%) até pH 3, e fortificadas com padrão interno 

isotopicamente marcado - 13C-SMX e CIP-D8, a fim de diminuir o efeito da matriz e 

aumentar a precisão do método. Todos os reagentes utilizados foram de alta porcentagem de 

pureza (>98%) obtidos da Sigma-Aldrich (St. Louis, MO). Foram analisadas três transições 

para cada analito, sendo apenas o fragmento mais significativo considerado para quantificação 

- 254 > 156 (SMX) e 332 > 288 (CIP). As demais transições desempenharam papel 

confirmatório. 

 

Perfis espaciais de DQO e antibióticos para estimativa de modelos e parâmetros cinéticos  

Para avaliar a cinética de remoção de DQO, SMX e CIP foram realizados perfis 

espaciais, por meio de amostras coletadas nos pontos laterais de cada reator, conforme 

mostrado na Figura 2. Analisando as concentrações dos compostos ao longo do comprimento 

dos reatores e com base nos perfis hidrodinâmicos, é possível estabelecer a expressão cinética 

de decaimento de matéria orgânica (DQO) e antibióticos (SMX e CIP).  

 

Ensaios de adsorção em reatores diferenciais  

Visando elucidar os mecanismos envolvidos na remoção dos antibióticos nos reatores 

anaeróbios de leito fixo com espuma de poliuretano em estudo foram conduzidos ensaios de 

adsorção em reatores diferenciais, conforme Figura 3. Para o ensaio, a biomassa foi adaptada 

em um reator anaeróbio de leito fixo empacotado com espuma de poliuretano, sendo 

alimentada com meio sintético conforme Tabela 1, sem adição de antibiótico. Para o ensaio de 

sorção, as espumas inoculadas foram inativadas em NaN3 2% por um período de 24 h. Após 

este período elas foram transferidas para os reatores diferenciais e então procedeu-se a 

alimentação dos mesmos em fluxo ascendente com meio sintético contendo antibiótico na 

concentração empregada no reator.  
 

 
Figura 3: Reator diferencial 

 

 

Resultados e Discussão 

 

 As Figuras 4 e 5 apresentam a variação temporal de DQO e de antibióticos, 

respectivamente, ao longo de todo o período operacional. Pode-se observar a alta estabilidade 

na remoção de DQO com uma eficiência global de 90 ± 4% em ambos reatores. Em termos de 

desempenho na remoção dos antibióticos, os reatores obtiveram altas eficiências médias de 

remoção - 91 ± 4% de remoção de SMX em ambos reatores; 88 ± 8% e 86 ± 13% de remoção 

de CIP para o RALFE e o RALFO, respectivamente.  
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Figura 4: Variação temporal da concentração de DQO afluente, efluente e eficiência de remoção nos 

reatores RALFE (a) e RALFO (b) 

 
Figura 5: Variação temporal da concentração de SMX e CIP afluente, efluente e eficiência de remoção 

nos reatores RALFE (a) e RALFO (b) 

 

Na Figura 6 encontram-se os gráficos boxplot de distribuição dos resultados de 

remoção de DQO, SMX e CIP, bem como da produção volumétrica de metano (PVM) e do 

rendimento de metano (ηCH4) para ambos reatores. 
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Figura 6: Boxplot da eficiência de remoção de DQO, SMX e CIP, PVM e ηCH4 
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Pode-se observar que a introdução dos antibióticos nas concentrações aplicadas (Fases 

2, 3 e 4) não trouxe impacto sobre a metanogênese, uma vez que não houve diminuição na 

remoção de DQO e na produção e rendimento de metano ao longo do período operacional. 

Nota-se também que os reatores foram se tornando mais estáveis com o tempo, dado pela 

menor variação dos dados amostrais, e pela maior eficiência de remoção de DQO, PVM e 

ηCH4 nas Fases 3 e 4, acompanhada de maior remoção de SMX, indicando possível 

biodegradação cometabólica desse composto.  

Comparando-se o desempenho dos dois reatores na remoção de DQO e antibióticos, 

constatou-se que eles tiveram comportamentos similares, não apresentando diferença 

significativa ao longo do tempo (Teste-t com α = 5%). Entretanto, com relação à produção de 

metano, observou-se maiores valores de PVM e ηCH4 no RALFE, o que pode estar atrelado a 

maior quantidade de biomassa presente no leito empacotado.  

Na Figura 7 encontram-se os perfis espaciais de remoção de DQO, SMX e CIP nos 

dois reatores. Os ensaios hidrodinâmicos realizados indicaram que os reatores apresentam 

perfil de escoamento pistonado, uma vez que os números de dispersão (D/u.L) obtidos foram 

de 0,0035 and 0,0027, respectivamente para o RALFE e RALFO. Assume-se então que o 

decaimento espacial de DQO, SMX e CIP segue cinética de primeira ordem, podendo ser 

ajustada pela expressão a seguir, descrita por Camargo et al. (2002). Nessa expressão, C é a 

concentração no meio líquido, C0 é a concentração afluente, CR é a concentração residual, θh é 

o tempo de detenção hidráulica, e kapp é a constante cinética aparente de primeira ordem. Os  

parâmetros do modelo ajustado são apresentados na Tabela 1.  

 

 
 

 
Figura 7: Perfis Cinéticos Espaciais de remoção de DQO e Antibióticos. Linhas pontilhadas 

correspondem ao ajuste obtido. 

 

Pode-se constatar pelos resultados apresentados que o modelo cinético de primeira 

ordem se ajustou muito bem aos dados, com r² > 0,9. Observou-se que a presença do 

antibiótico resultou numa diminuição da constante cinética aparente de remoção de DQO nos 

reatores, o que foi observado sobretudo para a presença de ciprofloxacina (Fase 3), mesmo 

sem ter afetado diretamente a remoção global de DQO. Comparando-se os reatores, a cinética 

foi mais favorável no RALFE provavelmente devido à conformação do leito, que permite um 
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maior contato do substrato com a biomassa.  
Tabela 2: Parâmetros do modelo cinético de primeira ordem estimado para remoção de DQO, SMX e 

CIP  

 RALFE RALFO 

 Co*  Cr*   k
app

** 
 
 r

2
 Co*   Cr* k

app
**

  
 r

2
 

DQO Fase 1 269 37 0.79 0.995 269 40 0.66 0.999 

DQO Fase 2 271 29 0.50 0.999 275 24 0.40 0.981 

DQO Fase 3 263 3 0,27 0.994 277 11 0.35 0.959 

DQO Fase 4 269 46 0,74 0,929 273 7 0,23 0,995 

SMX Fase 2 434 36 0.53 0.997 439 37 0.54 0.981 

SMX Fase 4 309 15 0,70 0,997 311 0 0,36 0,988 

CIP Fase 3 337 41 0.88 0.975 342 50 0,69 0,971 

CIP Fase 4 375 29 0,74 0,960 404 20 0,52 0,998 

* Unidades de C0 e Cr em mg.L-1 para DQO e ng.L-1 para SMX e CIP;  

** Unidades de kapp em h-1; 

 

Comparando-se o decaimento cinético dos antibióticos, observou-se que kapp de CIP 

foi maior que kapp de SMX, podendo a remoção de CIP estar ligada à quantidade de biomassa 

presente no reator, uma vez que essa se concentra mais na parte inferior do leito reacional.  

A presença dos dois antibióticos em conjunto (Fase 4) não trouxe impacto na remoção 

de DQO e na produção de CH4. Ademais, não foi observado interferência mútua na remoção 

individual do fármaco.  

A Figura 8 mostra os resultados obtidos do ensaio de adsorção com biomassa 

inativada. Observa-se que não houve redução significativa do fármaco ao longo de 20 h 

devida à sorção – 9% e redução nula para CIP e SMX respectivamente. Ensaios posteriores 

serão realizados para confirmar a inexistência de sorção dos antibióticos no leito.  

 
Figura 8: Perfil temporal de SMX e CIP obtido do ensaio de adsorção em reatores diferenciais   

 

Conclusões 

 

Os reatores de leito fixo ordenado e empacotado com espuma de poliuretano como 

material suporte foram capazes de remover os antibióticos sulfametoxazol e ciprofloxacina 

com eficiência de aproximadamente 90% para as condições operacionais testadas. A presença 

dos fármacos SMX e CIP nas concentrações afluentes empregadas não trouxe impacto sobre a 

metanogênese, pois a remoção de DQO e a produção de CH4 não foram afetadas pela 

introdução dos antibióticos no meio. O decaimento de DQO, SMX e CIP seguiram modelo 

cinético de primeira ordem com residual. Os reatores apresentaram comportamento similar na 

remoção de DQO, SMX e CIP. Entretanto, o RALFE apresentou maiores valores de produção 

e rendimento de CH4, e constantes cinéticas de decaimento comparados ao RALFO, o que 

pode ser devido a maior concentração de biomassa ativa no leito reacional, bem como pela 

conformação do leito que favorece o contato substrato-biomassa. A remoção dos fármacos foi 

devida somente a biodegradação, não sendo evidenciado tendência de adsorção na biomassa 

para as concentrações utilizadas no estudo. Os reatores de leito fixo com espuma de 

poliuretano são uma tecnologia promissora para remover compostos recalcitrantes com alta 
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eficiência aplicando baixo TDH e podem ser aplicados com sucesso no tratamento de águas 

residuárias domésticas. 
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Abstract. Lactic acid is widely applied in several industries, such as chemical and 

pharmaceutical, and it has drawn more attention due to its application in the production of 

biodegradable polymer (polylactic acid) and green solvents. Recently, many studies have 

focused on evaluating alternative substrates for lactic acid production, intending to decrease 

production costs. Therefore, this research evaluated the potential of lactic acid production 

through the fermentation of an agro-industrial residue, cassava wastewater, by its own 

indigenous culture. Three temperature conditions were tested (25, 30 e 36°C) with 

uncontrolled pH. The products of fermentation indicate that heterofermentation took place in 

all three conditions, however the variation in temperature affected the products behaviour. In 

the fermentation at 25°C, lactic acid was the main product during the whole fermentation; at 

30°C almost equimolar amounts of lactic acid and ethanol were produced; and at 36°C lactic 

acid reached the maximum concentration in a shorter time, however, it was almost completely 

oxidized to acetic acid at the end of fermentation. The maximum concentrations of lactic acid 

were 144 (18th day), 156 (10th day) and 119 mmol.L-1 (8th day) for 25, 30 and 36°C 

respectively. 

 

Introduction 

 

 Cassava flour wastewater, also known as manipueira in Brazil, is an acidic 

liquid released from the processing of cassava roots, specially to produce several types of 

cassava flour. This residue has high content of organic matter (COD of 8.0–66.2 g.L-1), 

mainly composed of total carbohydrates (9.6–37.5 g.L-1), nutrients and suspended solids, 

specially starch. Moreover, in Brazil, it is estimated that for each ton of cassava roots 

processed, up to 400 L of manipueira is generate (Cereda, 2000; Zhang et al., 2016).  

Therefore, there is the need for the treatment of cassava wastewater before its release 

to the environment. The use of biological treatment gives the possibility of coupling the 

treatment of the wastewater with the production of valuable compounds, such as lactic acid. 

In addition, it is reported that lactic acid bacteria (LAB) is present on cassava roots and that 

they play a significant role on the cassava fermentation for producing fermented cassava 

derivatives, as sour cassava starch (Ampe; Sirvent e Zakhia, 2001; Carvalho et al., 1996). 

Lactic acid is a naturally occurring organic acid. Because of its chiral carbon, it can 

occur in two enantiomeric forms: L- e D-lactic acid. It owns both carboxylic and hydroxyl 

functional groups which makes it a very versatile compound used in many applications. 

Traditionally, lactic acid has been used in the food industry, as preservative and flavouring. 

Other uses are in the pharmaceutical, cosmetic, textile and chemical industries. In addition, 

lactic acid is the monomer for the production of polylactic acid, PLA, which is a 

biodegradable and biocompatible plastic, that can be used in biomedicine and as a substitute 

for conventional plastic (Datta e Henry, 2006). 

Lactic acid can be produced either by chemical synthesis or by biotechnological 

fermentation. Chemical production generates a racemic mixture of both L and D isomers, 

whereas the biochemical one can produce either one isomer or their mixture, depending on the 

microorganism employed. Conventionally, biotechnological production uses pure cultures and 
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simple sugars (glucose, lactose), which enhances product purity product, but results in higher 

production costs (Wee; Kim e Ryu, 2006; Zhang; Jin e Kelly, 2007). In addition, nutritional 

supplementation is frequently required, due to the fastidious character of LAB (John; 

Nampoothiri e Pandey, 2007). Therefore, the use of an indigenous culture is more 

advantageous since it is an already adapted microbial culture, which improves process 

stability, facilitates the degradation of macromolecules and decrease the need for nutrient 

supplementation (Dreschke et al., 2015). 

On the other hand, the use of mixed culture of microorganisms and complex 

substrates, as wastewater, can lead to unstable and uncontrolled processes with low 

productivity and selectivity, thus resulting in impurities in the final product. This is, therefore, 

the challenge faced in this research: the use of an agro-industrial wastewater to produce lactic 

acid by mixed culture of indigenous microorganisms. In this first approach, this research 

aimed at to evaluate the potential of lactic acid production from cassava flour wastewater in 

batch bioreactors self-inoculated with lactic acid bacteria from this own waste. 

 

Methodology 

 

Manipueira was collected from a cassava flour factory Plaza SA (Santa Maria da 

Serra, SP, Brazil) and stored at -20°C. Its composition was (in mg.L-1): COD (38400), soluble 

carbohydrates (15000), volatile suspended solids (1600) phosphorus (59), sulphate (25), 

cadmium (0.025), calcium (98.5), lead (0.3), copper (0.24), iron (2.8), manganese (2.5), zinc 

(1.7), selenium (0.26), magnesium (273) and sodium (14.8). 

The assays were performed in air-locked glass bioreactors, with total volume of 500 

mL and working volume of 400 mL. The bioreactors were placed in chambers with controlled 

temperature at 25, 30 and 36°C and operated in batch mode for 18 days.  

All bioreactors were inoculated with 10% (40 mL) of biomass obtained from the 

natural fermentation of the manipueira for 22 days at 25°C in locked-air glass vessels. The pH 

of the media was not controlled or adjusted and its initial value was 4.4. The fermentation 

experiments were performed in triplicate. 

Soluble carbohydrates were quantified according to Dubois et al. (1956). Soluble COD 

and solids were quantified according to APHA (APHA, 2005). For soluble carbohydrates and 

COD, samples were filtered in 0.45 μm membranes. Volatile fatty acids were analysed with a 

gas chromatography system and lactic acid were measured according to Taylor (1996). 

 

Results and Discussion 

 

Products of fermentation 

The main products of fermentation were lactic acid, etanol and acetic acid (Figure 1).  

Althogh in all conditions heterofermentation took place, the change in temperature gratly 

influenced the products behavious. 
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Figure 1 – Fermentation products at different temperatures. A: 25°C, B: 30°C e C: 36°C. Lactic 
acid ( ), ethanol ( )  e acetic acid ( ). 

 

In the fermentation at 25°C, lactic acid was the main product during the whole 

fermentation. Ethanol was the second most formed product, with an average of half the molar 

concentration of lactic acid’s. The maximum concentrations of lactic acid and ethanol were 

144 and 91 mmol.L-1, respectively, both obtained on the 18th day of fermentation. At this 

temperature, there was no significant increase in the concentration of acetic acid. 

In the fermentation at 30°C, almost equimolar amounts of lactic acid and ethanol were 

produced. Indicating that at this temperature, the heterofermentation is favoured. The 

maximum concentration of lactic acid was 156 mmol.L-1 on the 10th day and the max 

concentration of ethanol was 142 mmol.L-1 on the 11th day. Until the 10th day of fermentation, 

the concentration of acetic acid was decreasing. After that, there was a steadily increase in its 

concentration, coupled with the reduction of lactic acid. The raise in acetic acid concentration 

from the 10th day to the 18th day was 18 mmol.L-1, while the decrease in lactic acid 

concentration on the same period was 19 mmol.L-1. This may indicate that at some point in 

the fermentation, lactic acid starts being oxidized to acetic acid. 

At 30°C, the maximum concentration of lactic acid was obtained on the 8th day, but 

the value was the smallest between all conditions, reaching 119 mmol.L-1. In this 

fermentation, the oxidation of lactic acid to acetic acid was more apparent. From day 8 to day 

18, the increase in acetic acid concentration was 100 mmol.L-1, whereas the concentration of 

lactic acid decreased 98 mmol.L-1 on the same period. The maximum concentration of ethanol 

was 101 mmol.L-1 on the 16th day. 

 

Lactic acid production 

To assess if there was difference between the maximum lactic acid (LAmáx) 

concentrations of the conditions tested, a Kruskal-Wallis test with significance level  

was performed. The test results indicate that LAmáx for 25 and 30°C were not different and 

that their concentrations were higher that the LAmáx at 36°C. 
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Although, the LAmáx for 25 and 30°C were not different, statisticaly, it is importante to 

note that at 30°C LAmáx was obtained on the 10th day of fermentation, while at 25°C the time 

was almost twice as much, 18 days. 

 

Selectivity of lactic acid 

The selectivities of lactic acid (SLA) were calculated as the ratio between the molar 

concentration of lactic acid and the somation of the molar concentrations of all products 

(lactic acid, acetic acid and ethanol). 

As mentioned before, the variation in temperature influenced the products behaviour, 

which affected the selectivity of lactic acid (Figure 2). 

Durante os primeiros 4 dias, a seletividade do ácido lático foi maior na temperatura de 

36°C, muito pelo fato da velocidade da reação de produção de ácido lático ser maior nessa 

temperatura, enquanto que nas temperaturas de 25 e 30°C o aumento da concentração de 

ácido lático se dá de maneira mais lenta. 

 

 

Figure 2 – Lactic acid selectivities. 25°C ( ), 30°C ( )  e 36°C ( ). 

 
Until the 4th day of fermentation, the SLA were the highest at 36°C. This suggests that 

at 36°C the rate of lactic acid formation is higher, which is expected due to reaction kinetics, 

but also that the rate of ethanol production was not as favoured by the increase of temperature. 

Due to the oxidation of lactic acid to acetic acid, the SLA at 36°C continuous decreased until 

the end of the fermentation. 

The SLA at 25 and 30°C have similar behaviour, however, because ethanol production 

is favoured at 30°C, selectivities at 25°C are always greater than those at 30°C. 

 

Type of fermentation 

The results obtained suggest that heterolactic organisms prevail in the fermentation of 

cassava wastewater 

The simultaneous productoin of lactic acid and etanol suggests that heterolactic 

organisms prevail in the fermentation of cassava wastewater. Additionally, CO2 was also 

released, which is also a characteristic of heterofermentation. 

At 30°C, there was almost equimolar production of lactic acid and ethanol, whereas at 

25°C, the molar concentrations of ethanol were, in average, half of lactic acid’s. This can be 

because at the low temperature, there is a reduction in the activity of the enzymes assocated 

with the production of ethanol or that homolactic organisms are favoured at 25°C 

 

 



103 

 

Conclusions 

 

With the results obtained, it can be concluded that: 

 

 It is possible to produce lactic acid using cassava wastewater and its indigenous 

culture; 

 Cassava wastewater’s indigenous culture is highly selected and mainly composed 

of LAB; 

 At all conditions, heterolactic fermentation took place, however, the variation of 

temperature greatly influenced the products behaviour; 

 At the lower temperature tested, the selectivities of lactic acid were higher; 

 At the higher temperatures, there was a tendency of lactic acid oxidation to acetic 

acid. 
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Resumo. Ao longo dos anos é cada vez mais crescente a busca por medidas capazes de 

mitigar os efeitos negativos dos rejeitos dos processos produtivos, buscando alternativas para 

que estes não afetem o ambiente e a saúde humana. A vinhaça, resíduo do processo produtivo 

do etanol, apresenta um alto potencial poluidor devido as suas características físico-

químicas. Essa água residuária pode ser tratada biologicamente usando reatores anaeróbios, 

apresentando a possibilidade de recuperação de energia na forma de biogás (hidrogênio; 

metano). A partir dos dados experimentais, coletados para diferentes condições, é importante 

conceber modelos matemáticos de modo a realizar previsões e simulações do tratamento em 

diferentes cenários. Para isto será usado a plataforma de modelagem ADM1 (software 

Matlab) que abrange processos bioquímicos e físico-químicos da digestão anaeróbia na qual 

será verificada a produção de hidrogênio (reator acidogênico), a produção de metano (reator 

metanogênico) e ao final a produção de hidrogênio e metano (reator acidogênico-

metanogênico). Na sequência, uma análise de sensibilidade será feita visando otimizar os 

parâmetros de entrada e o modelo final passará por uma etapa de validação estatística. 

Finalmente, serão avaliadas as previsões do modelo para diferentes condições e, com isso, 

será possível prever quais cenários levam a um maior rendimento energético. 

 

Introdução 

 

Nos últimos anos, as indústrias, diante de leis ambientais mais rigorosas e uma maior 

pressão da sociedade por formas de produção mais sustentáveis, passaram a se preocupar cada 

vez mais com os resultados negativos dos seus processos de produção, buscando alternativas 

viáveis para que seus resíduos ambientais não afetem o ecossistema e a saúde humana ao seu 

redor. 

No tratamento dos seus efluentes, as empresas utilizam-se de processos físicos, 

químicos e biológicos dependendo das águas residuárias a serem tratadas. O tratamento 

biológico apesar de já implementado para tratar alguns tipos de efluentes, ainda continua 

sendo alvo de muitos estudos para aprimoramento da técnica de tratamento e para aplicação 

em outras águas residuárias, haja visto que apresenta resultados satisfatórios para a 

decomposição da matéria orgânica. Este tipo de tratamento usando micro-organismos quando 

em presença de oxigênio é chamado de aeróbio e na ausência do mesmo é denominado 

anaeróbio. 

A digestão anaeróbia, foco de estudo deste trabalho, consiste em processos 

respiratórios e fermentativos de resíduos em presença de matéria orgânica e ausência de 

oxigênio, transformando compostos complexos em compostos mais simples e degradáveis, 

além de obter neste processo a produção de biogás. 

Há muitos estudos sobre o tratamento biológico de águas residuárias usando 

biorreatores anaeróbios os quais apresentam como principais vantagens a baixa produção de 

lodo e a não necessidade de aeração do efluente, reduzindo a necessidade energética na 

operação dos reatores quando comparado com o tratamento aeróbio. Além disso, esta forma 
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de tratamento apresenta uma produção de energia líquida positiva e esta energia pode se 

constituir como alternativa aos combustíveis fósseis, minimizando outro efeito ambiental 

negativo que é o uso dos gases de efeito estufa (Batstone, 2002; Silva, 2007). 

Entretanto, além de conhecer como o processo de tratamento ocorre por meio da 

operação de reatores, é importante modelar os dados para obter uma melhor compreensão dos 

sistemas anaeróbios, já que tais modelos permitem ver claramente qual a influência de cada 

variável sobre as outras. Essa estratégia permite por meio de simulações realizar previsões 

acerca do funcionamento dos processos, possibilitando o aumento de escala, permitindo o 

desenvolvimento de novas aplicações e ainda levando a redução do número de experimentos 

para avaliar os processos. 

Este projeto será importante no desenvolvimento de modelos para o tratamento da 

vinhaça, água residuária da indústria sucroalcooleira, que apresenta como características 

físico-químicas altas concentrações de matéria orgânica, alta concentração de sólidos 

suspensos, elevada demanda bioquímica de oxigênio (DBO), baixos valores de pH, alta 

corrosividade e altas concentrações de potássio, nitrogênio, fósforo e sulfato, uma vez que 

levará a um maior entendimento do processo e desta forma será possível otimizá-lo.  

Para este processo de modelagem será utilizada a plataforma de modelagem ADM1, 

criada especificamente para fazer simulações dos processos de digestão anaeróbia. O Modelo 

de Digestão Anaeróbia (ADM1) proposto pelo grupo de pesquisadores da International Water 

Association (IWA) foi apresentado pela primeira vez no Oitavo Congresso Internacional de 

Digestão Anaeróbia (AD VIII), realizado em 1997 na cidade de Sendai no Japão, com o 

propósito de ser um modelo generalizado que descreva tanto os processos bioquímicos quanto 

físico-químicos da digestão anaeróbia (Batstone, 2002). Dentre os processos bioquímicos que 

o modelo inclui podemos citar (Fig. 1): 

 Desintegração de partículas homogêneas para proteínas, carboidratos e lipídeos; 

 Hidrólise extracelular destas partículas em aminoácidos, açúcares e ácidos graxos de 

cadeia longa, respectivamente; 

 Acidogênese de açúcares e amino ácidos para ácidos graxos voláteis e hidrogênio; 

 Acetogênese dos ácidos graxos de cadeia longa e dos ácidos graxo voláteis para 

acetato; 

 E as etapas separadas da metanogênese do acetato (acetoclástica) e hidrogênio/CO2 

(hidrogenotrófica). 

Já entre os processos físico-químicos descritos pelo modelo tem-se a associação e dissociação 

de íons e a transferência entre gás-líquido (Batstone, 2002; Danielsson, 2014). 

Em seguida será realizada uma análise de sensibilidade para verificar quais parâmetros 

do modelo exercem maiores influências nos resultados finais e saber quais parâmetros podem 

ser eliminados do modelo final (Hamby, 1994). Depois o modelo será validado 

estatisticamente pelo Método da Máxima Verossimilhança e Teste de hipótese Chi-quadrado 

que são capazes de inferir se o modelo é fidedigno aos dados reais. 

Cabe ressaltar que o uso do Método da Máxima Verossimilhança e o Teste de 

Hipótese Chi-quadrado, ferramentas estatísticas amplamente aplicadas na área de física e que 

são capazes de encontrar os melhores parâmetros que maximizam a probabilidade de observar 

os dados como eles são, dado que o modelo é verdadeiro (Taylor, 1997), e posteriormente 

avaliar a confiabilidade deste modelo, ainda não foram usados na validação estatística do 

modelo ADM1 para o tratamento da vinhaça. A vantagem destes métodos estatísticos frente 

aos convencionais, como o Método dos Mínimos Quadrados, é que além de eles apresentarem 

informações estatísticas sobre o modelo (não são ferramentas puramente geométricas) ainda 

são adequados quando há pouco conhecimento prévio a respeito dos parâmetros, como no 

caso da modelagem da digestão anaeróbia devido a complexidade do modelo e da limitação 

dos dados experimentais (Vuolo, 1996). 

Sendo assim, com este trabalho será possível prever o desempenho do tratamento 

anaeróbio da vinhaça em condições diversas, visando a recuperação do hidrogênio (reator 
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acidogênico), do metano (reator metanogênico) ou a recuperação de ambos os produtos 

(reator acidogênico seguido de reator metanogênico). Finalmente, serão desenvolvidas 

estratégias de controle e otimização destes tratamentos, o que somente seria obtido com 

ensaios experimentais demorados e dispendiosos (Danielsson, 2014; Donoso-Bravo, 2011). 

 

 

 
 

Figura 1: Modelo de digestão anaeróbia implementado incluindo os processos bioquímicos: 

(1) acidogênese de açúcares, (2) acidogênese de aminoácidos, (3) acetogênese de ácidos 

graxos de cadeia longa, (4) acetogênese de propionato, (5) acetogênese de valerato e butirato, 

(6) metanogênese acetoclastica, (7) metanogênese hidrogenotrófica, (8) redução de sulfato 

acetotrófica e (9) redução de sulfato hidrogenotrófica. 

Fonte: Adaptado de Batstone (2002), Batstone (2006) e Hansford (2004). 

 

Objetivos 

 

O objetivo principal deste projeto é aplicar o Modelo ADM1 como plataforma de 

modelagem e simulação para diferentes configurações de reatores contínuos usados no 

tratamento da vinhaça, visando a produção de metano e produção de hidrogênio. Além disso, 
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pretende-se construir um banco de dados que será capaz de aperfeiçoar as operações de 

tratamento anaeróbio do referido efluente. 

Os objetivos específicos deste trabalho compreendem: 

 Avaliar, de acordo com pesquisa bibliográfica, quais os respectivos parâmetros do 

modelo ADM1 são mais empregados na modelagem dos processos de produção de 

metano/hidrogênio e redução de sulfato; 

 Realizar a implementação das equações bioquímicas e físico-químicas que o modelo 

ADM1 abrange em plataformas de simulação matemática, Matlab, verificando o 

desempenho das simulações para reatores contínuos usados no tratamento da 

respectiva água residuária; 

 Aplicar uma análise de sensibilidade local e outra global para verificar quais 

parâmetros devem ser escolhidos para otimização e quais podem ser eliminados do 

modelo final; 

 Validar os modelos usando Método de Máxima Verossimilhança e o Teste de Chi-

quadrado. 

 

Metodologia 

 

Previamente, será feita uma seleção dos dados experimentais do tratamento anaeróbio 

da vinhaça usando diferentes configurações de reatores contínuos usados na produção de 

hidrogênio (reatores acidogênicos), metano (reatores metanogênicos) e hidrogênio/Metano 

(reatores com duas fases, acidogênico e metanogênico) desenvolvidas pelo Doutor Lucas 

Tadeu Fuess e pelo Doutor Antônio Djalma Nunes Ferraz Júnior, ambos do Programa de Pós 

Graduação em Engenharia Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos 

da Universidade de São Paulo, orientados do Prof. Dr. Marcelo Zaiat. 

Na sequência, haverá a seleção da estrutura apropriada para o modelo, isto é, o sistema 

de equações diferenciais não-lineares e os parâmetros a serem determinados com suas 

respectivas incertezas usados na digestão anaeróbia da vinhaça (Donoso-Bravo et al, 2011). 

Depois será feita a modelagem de todos estes dados experimentais usando a 

plataforma de modelagem ADM1 com o uso do software Matlab. Com o modelo em mãos 

será possível realizar uma análise de sensibilidade para determinar se é possível otimizar os 

parâmetros de entrada ou desprezar os que não exercem influência sobre o resultado final. 

Com esta análise será possível simplificar o modelo, reformulando-o com a eliminação dos 

parâmetros insignificantes para o resultado final. Sendo assim quando há alteração no modelo, 

deve-se retornar a etapa de desenvolvimento deste. Contudo, se nenhuma mudança for feita 

segue para etapa de avaliação do erro experimental, a fim de avaliar se não há outliers ou falta 

de dados que influenciarão na resposta (Donoso-Bravo et al, 2011). 

Com o modelo pronto, faz-se necessário constatar se ele representa de fidedignamente 

os dados experimentais usando o Método da Máxima Verossimilhança e o Teste de Chi-

Quadrado. Se o modelo for refutado nesta etapa, deve-se retornar a etapa de desenvolvimento 

do modelo, porém se teste falhar ao refutar o modelo podemos confiar no Estimadores de 

Máxima Verossimilhança sendo, portanto, os parâmetros obtidos considerados confiáveis. 

Finalmente, será possível fazer previsões para diferentes condições visando a 

produção de metano e/ou hidrogênio, o que leva a previsões de outros cenários e também 

facilita a reformulação de um novo plano de experimento com coletas de dados que levarão a 

otimização do processo de tratamento (Donoso-Bravo et al, 2011). 

 

Forma de Análise dos Resultados  

 

Primeiramente, será realizada uma análise de sensibilidade nos parâmetros de entrada 

do modelo do tratamento anaeróbio da vinhaça a fim de escolher os que são passíveis de 
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otimização e os quais podem ser descartados do modelo final por não exercerem influência 

sobre seus parâmetros de saída. 

Na sequência, será feita uma análise da qualidade estatística do modelo usando o 

Método da Máxima Verossimilhança com Teste de Chi-quadrado. Nesta análise, pelo teste do 

Chi-quadrado haverá uma faixa de valores que o Chi-quadrado poderá assumir, se o valor 

calculado do Chi-quadrado estiver dentro desta faixa o teste falha ao refutar o modelo, porém 

se o valor cair fora do intervalo, automaticamente o modelo é refutado. 

Diante disto, é possível afirmar que o Método da Máxima Verossimilhança com o 

teste de Chi-quadrado trata-se de uma ferramenta importante na validação do modelo, pois 

somente assim podemos comprovar se este modelo adotado realmente descreve o 

comportamento dos dados reais, porque aparentemente o modelo pode se mostrar coerente 

com os dados experimentais, mas ser rejeitado pela estatística. 

Finalmente, os resultados os modelos visando a produção de hidrogênio, metano ou 

ambos será comparado a fim de avaliar qual configuração de reatores apresenta-se mais 

adequado para ter um rendimento energético maior. 
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Resumo. O reator proposto para o tratamento da drenagem ácida de mina (DAM) sintética, 

efluente da indústria de mineração, é o reator anaeróbio de leito estruturado nunca antes 

utilizado para tal finalidade. O reator possuía um tempo de detenção hidráulica (TDH) de 16h 

e a relação DQO/SO4 foi de 1,0, sendo as concentrações afluentes de sulfato e DQO de 1500 

mg L-1. Os parâmetros analisados foram a degradação da fonte externa de carbono (etanol) e 

a conversão de sulfato a sulfeto. Para os 106 dias de operação do reator, encontrou-se uma 

eficiência média de remoção de sulfato na ordem de (45±3)% e matéria orgânica na ordem de 

(72±5)%. Ademais, verificou-se a geração de sulfeto que pode então ser utilizado em uma etapa 

subsequente para a precipitação de metais. O pH efluente esteve sempre próximo a 7, mesmo 

alimentando o reator com o afluente de pH ácido próximo de 4, o que indica a geração de 

alcalinidade dos processos biológicos. Tais resultados mostram que a biorremediação da DAM 

com o reator escolhido foi promissora. 

 

Introdução 

 

 A drenagem ácida de mina (DAM) é um efluente da indústria de mineração que tem 

gerado grandes preocupações ambientais, pois mesmo quando minas são fechadas, ainda ocorre 

a geração desta água ácida com metais dissolvidos e sulfato em larga escala (Martin; Griswold, 

2009).   

            O processo de geração da DAM acontece pela associação de processos químicos e 

biológicos, ou seja, os minerais sulfetados, principalmente a pirita (FeS2), presente nos rejeitos 

e estéreis de mineração, são oxidados naturalmente por com água, oxigênio e atividade 

bacteriana (Kaksonen & Puhakka, 2007).   

O descarte da DAM in natura nos corpos d’água pode causar intoxicação ao homem por 

meio da ingestão indireta de peixes contaminados, bem como diminuir a diversidade e a riqueza 

da biota aquática, devido a níveis letais de metais pesados e o baixo pH (Gray, 1997).   

Outra grande preocupação com relação à DAM é a presença do íon sulfato, pois sua 

ingestão pode ter um efeito laxativo em seres humanos, além de provocar incrustações nas 

caldeiras e trocadores de calor das indústrias (CETESB, 2009).  

Diante disso, são necessárias propostas de tratamento de tal efluente a fim de mitigar os 

problemas associados e atender às especificações exigidas pelos órgãos ambientais para 

descarte de efluentes nos corpos hídricos.  

O processo biológico envolvendo as bactérias redutoras de sulfato (BRS) apresenta 

grande vantagem dentre as alternativas de tratamento para a DAM, pois remove o sulfato 

juntamente com a elevação do pH e a consequente precipitação dos metais na forma de sulfetos 

metálicos.  

Diferentes configurações de reatores anaeróbios foram estudados para o tratamento 

biológico de DAM (Rodriguez et al., 2012, Bai et al., 2013, Zhang & Wang, 2014 e Sahinkaya 

et al., 2015). Para tanto, é proposto o reator anaeróbio de leito ordenado, ainda não avaliado 

para remoção de sulfato de DAM, visto essa configuração apresentou resultados satisfatórios 

em processos biológicos para a produção de hidrogênio (Anzola-Rojas & Zaiat (2016) e Godoi 

(2010)), para a remoção de carbono e nitrogênio (Moura, Damianovic e Foresti (2012), Moura 

(2014) e Wosiack et al. (2015)), para biodigestão anaeróbia de vinhaça de cana-de-açúcar 
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(Soares (2015)) e para remoção de sulfato e matéria orgânica para uma água residuária 

complexa Camiloti et al. (2013). Os objetivos deste trabalho foram avaliar o reator de leito 

ordenado para a remoção de sulfato em condições acidofílicas submetido a concentrações 

crescentes de metais. 

 

Material e Métodos 

 

Reator, inóculo, inoculação, doador de elétrons e Tempo de detenção hidráulica (TDH)  

O reator de leito estruturado possuía um volume útil de aproximadamente 2,25L, 

contendo em seu interior 8 hastes de PVC envolvidas por espumas de poliuretano, cuja 

espessura era de 1 cm (Figura 1). 

 

 
Figura 1: Montagem do reator antes da inoculação com as hastes envolvidas das espumas de 

poliuretano de 1cm de espessura. 

 

O inóculo era proveniente de um reator UASB da avícola Dacar da cidade de Tietê-SP 

e a inoculação das espumas foi feita segundo descrito por Zaiat et. al. (1994) (Figura 2a). O 

sistema em operação era mantido a uma temperatura de (30±1)°C em uma câmara (Figura 2b) 

e o etanol era utilizado como fonte exclusiva de carbono e energia com a concentração de 1500 

mg L-1 na forma de DQO. O TDH aplicado era de (16±1)h. 

 

a.           b.      
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Figura 2: a. Inóculo proveniente da avícola Dacar; b. Reator anaeróbio de leito estruturado em 

operação. 

DAM sintética 

A alimentação do reator (afluente) foi elaborada e baseada a partir da composição de 

diversas drenagens encontradas na literatura (Kaksonen et al. (2004), Bekmezci (2011) e Guo 

(2015)), cuja composição em mgL-1, para cada fase, está escrita na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Composição em mg L-1 dos sais que compõem a DAM sintética e os teores (10,20 e 

40%) de metais e nutrientes que foram adicionados gradativamente. 

 

Sais 

Teor de 10% 

(mg.L-1) 

Fase I 

Teor de 20% 

(mg.L-1) 

Fase II 

Teor de 40% 

(mg.L-1) 

Fase III 

Metais MgSO4. 7H2O 0,035 0,070 0,140 

FeSO4.7H2O 49,7 99,5 199,0 

ZnCl2 4,2 8,3 16,7 

CoCl2. 2H2O 2,8 5,6 11,2 

NiCl2.6H2O 4,1 8,1 16,2 

CuSO4.5H2O 2,0 3,9 7,8 

Na2SO4 2185,5 2152,9 2087,9 

Al2(SO4)3. 16 H2O 23,5 47,0 94,0 

MnSO4.H2O 0,9 1,8 3,5 

Nutrientes NaH2PO4. H2O 3,4 6,8 13,6 

NH4Cl 5,8 11,5 23,1 

KH2PO4 5,6 11,2 22,4 

 

 

A preparação do afluente era feita com água de abastecimento e o pH ajustado para 

(4±1) com HCl 6M. A relação DQO/SO4
2- adotada era de 1,0, sendo a concentração afluente de 

sulfato e DQO igual a 1500 mg L-1.  

 

Metodologia para análise dos resultados  

As análises de pH, sulfato, sulfeto e DQO foram realizadas obedecendo às técnicas 

descritas no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012).  

 

Resultados Parciais e Discussão 

 

 Três fases foram estudadas durante 106 dias de operação do reator. Primeiramente, foi 

avaliada a adição de 10% (Fase I), do total, de metais e nutrientes, depois foi avaliou-se o teor 

de 20% (Fase II) e por fim, 40% (Fase III).  

Logo nos primeiros dias de operação do reator, pode-se notar a geração de alcalinidade 

proveniente de processos biológicos, visto que o pH médio entre as três Fases efluente foi de 

(7,0±0,1), conforme Figura 3.  
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Figura 3: Dados operacionais de pH; (■) pH afluente  e (○) pH efluente. 

  

Pela Figura 3, nota-se que nos primeiros dias de operação do reator, na Fase I, o pH 

afluente não era ajustado para 4 com HCl como nas Fases II e III, tal estratégia foi adotada com 

a finalidade de não impactar as bactérias diretamente e afetar a remoção de sulfato.  

De acordo com Bijmans (2008), a diminuição do pH aumenta a remoção de sulfato, pois 

não ocorre limitações termodinâmicas, entretanto, no caso do reator estruturado estudado, 

mesmo quando o ajuste do pH foi feito, nas Fases II e III, não foi detectado diferenças 

significativas entre os valores de sulfato afluente/ efluente e eficiência de remoção ao nível de 

5% de significância. Esse resultado foi obtido fazendo o Teste F (teste de comparação de 

variâncias) no software Origin 9.0. 

Os dados operacionais e eficiência de remoção de sulfato e matéria orgânica podem ser 

vistos nas Figuras 4 e 5, respectivamente. 

 

  
Figura 4: Dados de operação durante os 106 dias de operação e a eficiência de remoção de 

sulfato. 
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Figura 5: Dados de operação durante os 106 dias de operação e a eficiência de remoção de 

matéria orgânica, representada pela DQO. 

 

 Um ponto que deve ser destacado ao observar concomitantemente as Figuras 4 e 5 é que 

quando a eficiência de remoção de sulfato está caindo, a eficiência de remoção de matéria 

orgânica está aumentando e vice-versa. 

Segundo Prescott et al. (2005), Aspmo et al. (2005) e Dev et al. (2015), o sucesso no 

tratamento biológico da DAM pelas bactérias redutoras de sulfato (BRS) está relacionado com 

a fonte adequada de nitrogênio e sua quantidade, pois este é um importante constituinte das 

moléculas celulares. Assim, uma explicação possível para a diminuição da eficiência de 

remoção de sulfato é a deficiência de nitrogênio, visto que da Fase I para a II, na Figura 3, 

aumentou-se a eficiência ao mudar de 5,8 mgL-1 de NH4Cl para 11,5 mgL-1. 

Com relação à DQO, nada se pode afirmar, pois é necessário avaliar outros parâmetros 

como quanto de DQO foi contabilizada pelo sulfeto e por sólidos, entre outros. Entretanto, uma 

hipótese é a degradação de compostos orgânicos na produção de ácidos utilizando o sulfato 

como aceptor de elétron, já que a conversão de DQO está sendo mais metanogênica do que 

sulfetogênica, conforme visto na Figura 6, em que a fração de DQO utilizada para a metanogêse 

está sempre acima de 50%. 

Pela Figura 6, percebe-se que com o passar dos tempo, a biomassa tem se tornado mais 

adaptada ao processo sulfetogênico. Para o período estudado, 106 dias, a remoção média de 

sulfato e de DQO foi de (45±3)%  e (72±5)% , respectivamente. 
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Figura 6: Gráfico da fração de DQO removida via metanogênese e via sulfetogênese. 

 

Ainda sobre os dados de operação em termos de concentração da Figura 5, partindo de 

aproximadamente 1500 mgL-1 de sulfato ou DQO, houve ampla variação dos dados, já que o 

sulfato efluente variou de 400-1200 mg L-1 e a DQO de 200-1000 mg L-1. Para entender melhor 

esses intervalos, construiu-se a Figura 7. 

 

 
Figura 7: Box-plot de concentração efluente de sulfato e DQO. 

 

Pela Figura 7, nota-se a grande variabilidade dos dados em termos de concentração no 

efluente, tanto para DQO, tanto para sulfato. Ademais, destaca-se a Fase 2, com 40% de adição 

de metais e nutrientes, em que apresentou dados com menor variabilidade entre eles, devido 

aos box mais estreitos; talvez o fato de ter sido a fase mais longa tenha corroborado com dados 

mais estáveis. Na Fase I, a DQO efluente foi a que mais apresentou variabilidade dos dados 

devido ao box mais alongado e isso pode estar ligado à adaptação das bactérias ao meio. 

Com relação ao sulfeto gerado na conversão média de (45±3)% do sulfato, esperava-se 

uma média de 225 mg L-1 de sulfeto efluente, entretanto, a média encontrada para os 106 dias 

foi de (268±55) mg L-1.  
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A Figura 8 mostra como a concentração de sulfeto no efluente variou no decorrer do 

tempo e nota-se que da Fase I a Fase III, houve uma mudança na produção média de sulfeto de 

(229± 50) para (299±37) mg L-1 e depois para (275±20)mg L-1. O que se espera é que parte do 

sulfeto esteja sendo utilizado na precipitação dos metais que compõem a DAM e a outra parte 

é detectada no efluente e pode ser utilizada para a precipitação de enxofre elementar 

futuramente. 

 
 

Figura 8: Variação da concentração de sulfeto efluente no decorrer do tempo. 

 

Conclusões 

 

 O reator anaeróbio de leito estruturado tem se mostrado eficiente na remoção de sulfato 

e matéria orgânica, sendo também capaz de gerar alcalinidade proveniente dos processos 

biológicos e responder com pH efluente próximo do neutro, mesmo quando submetido ao 

tratamento de uma água ácida. 
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Resumo. Nas últimas décadas estudos demonstraram que o estabelecimento da nitrificação e 

desnitrificação em um único reator é possível. Nesse contexto, o presente trabalho buscou 

avaliar o desempenho de um reator de leito estruturado submetido à baixa aeração e 

recirculação, tratando efluente de indústria de fabricação de ração animal a partir de 

resíduos de abatedouro de aves. O sistema foi operado em três condições distintas, todas com 

TDH de 24 horas, concentração de OD próxima a 1,0 mgO2.L
-1 e em ambiente mesofílico 

(30°C). As relações DQO/N para as Fases de 1 a 3 foram de, respectivamente, 0,28, 0,41 e 

0,26. Na Fase 1, a alcalinidade foi mantida em concentração estequiométrica para a 

ocorrência da nitrificação total, enquanto nas fases 2 e 3 a alcalinidade foi adicionada em 

excesso. As melhores eficiências de remoção de N-total e DQO foram obtidas na Fase 1, com 

respectivamente, 48 ± 24% e 63 ± 20%, atingindo remoção máxima de N-total de 79 % e 92% 

para DQO. Baseado nos resultados obtidos, é possível concluir que o RLFFA apresenta 

potencial de aplicação para o tratamento do efluente de estudo. 

 

Introdução 

 

Os sistemas de tratamento de águas residuárias tradicionais e amplamente utilizados, 

como lodos ativados convencionais e reatores de manta de lodo (UASB), foram concebidos 

com o objetivo principal de remover a matéria orgânica da fase líquida, apresentando baixas 

eficiências na remoção de nutrientes, dentre eles, o nitrogênio. 

A possibilidade de ocorrência da nitrificação e desnitrificação simultâneas (SND) em 

um único reator vem sendo demonstrada desde a década de 1980 (Irvine et al., 1987; Munch 

et al., 1996; Pochana e Keller, 1999; Holman e Wareham, 2005). Tal característica vem 

tornando a SND cada vez mais atrativa aos cientistas e engenheiros da área de saneamento, 

uma vez que além de apresentar taxas de remoção de nitrogênio similares ao processo 

convencional, permite, em sistemas contínuos, a eliminação do segundo tanque, destinado ao 

processo anóxico, promovendo uma economia do ponto de vista construtivo e uma 

simplificação operacional (Munch et al., 1996; Pochana e Keller, 1999; Yoo et al., 1999). 

Nos últimos anos diversos autores operaram sistemas de nitrificação e desnitrificação 

simultâneas para o tratamento de águas residuárias com diversas características e 

consideraram a tecnologia viável para remoção simultânea de nitrogênio e matéria orgânica, 

com valores que superaram 93 e 95%, respectivamente (Barana et al., 2013; Chiu et al., 2007; 

Fu et al., 2009; Fu et al., 2010; Liu et al., 2010; Meng et al., 2008; Moura et al., 2012; 

Moura, 2014; Santos et al., 2016; Wosiack et al., 2013,Wosiack et al., 2015). 

O efluente gerado em indústrias de ração animal, utilizando resíduos de abatedouros, 

apresenta elevada concentração de óleos e graxas, elevada concentração de compostos 
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nitrogenados e compostos de enxofre provenientes das proteínas (Liu et al., 2004; Wosiack et 

al., 2013), dificultando o tratamento biológico em função da complexidade e elevada carga de 

poluentes. Dessa forma, é essencial o desenvolvimento de tecnologias de tratamento capazes 

de remover significativamente matéria orgânica e nitrogênio desse tipo de água residuária. 

Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência de remoção 

de matéria orgânica e nitrogênio de um reator de leito estruturado, conforme concepção de 

Moura (2011). O reator foi operado em fluxo contínuo e submetido à baixa aeração e utilizou 

como substrato utilizado foi o efluente do reator UASB de empresa de fabricação de ração 

animal a partir de resíduos de abatedouros de aves, caracterizado por elevada carga de 

nitrogênio amoniacal. 

 

Material e Métodos 

 

Reator 

A Figura 1 apresenta o sistema utilizado no presente trabalho. Na parte inferior, 

próximo ao fundo, localizam-se duas entradas, sendo uma de alimentação com afluente (A1) e 

outra de entrada da recirculação (A2). O reator apresenta duas saídas localizadas no topo para 

coleta e descarte do efluente tratado (A3) e outra para a captação da bomba de recirculação 

(A4).  

Em A9 a difusão de ar para o meio líquido foi obtida por meio da utilização de duas 

pedras porosas ligadas a um aerador de aquário modelo Regent 8500, com duas saídas de ar 

de vazão média de 0,7 L.min-1, controlado por duas válvulas de aquário tipo agulha para 

ajuste da injeção de ar no sistema.  

A alimentação e a recirculação foram realizadas utilizando, respectivamente, uma 

bomba de diafragma modelo ProMinent Contact de vazão máxima de 19,0 L.h-1 e outra 

peristáltica, modelo Gilson Miniplus com vazão máxima de 1,8 L.h-1. 

O reator de leito fixo e fluxo ascendente (RLFFA) foi operado em condições 

mesofílicas (30°C) e tinha volume total de 11,6 L e volume útil de 6,1 L. O leito estruturado 

era composto por 13 estruturas cilíndricas (3 cm de diâmetro) de espuma de poliuretano, 

dispostas verticalmente no interior do reator. O reator apresentou sistema de recirculação 

interna, com razão de recirculação igual a 3, suficiente para garantir a mistura completa 

(Moura, 2014). 

 

 
Figura 1: Esquema das instalações experimentais (Adaptado de: Moura, 2011). 

 

Material suporte 

O material suporte utilizado no presente trabalho seguiu a concepção de Moura (2011), 

com a utilização de 13 estruturas cilíndricas de poliuretano, com comprimento de 60 cm e 

diâmetro médio de 3 cm. A espuma utilizada apresentava densidade de 22 g.L-1 e porosidade 

de 92%. 
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Inóculo 

O inóculo utilizado no estudo foi uma mistura (50% em volume) da biomassa 

proveniente de reator anaeróbio de manta de lodo e escoamento ascendente (UASB), tratando 

água residuária de abatedouro de aves, com o lodo proveniente de um sistema de lodos 

ativados da estação de tratamento de águas residuárias da Fábrica de Motores da Volkswagen 

(São Carlos/SP). 

A imobilização da biomassa presente no inóculo foi realizada conforme metodologia 

apresentada por Zaiat et al. (1994). 

 

Água residuária 

A água residuária utilizada para o experimento foi o efluente do reator UASB da 

empresa INCOFAP, cuja atividade é a fabricação de ração animal a partir de resíduos de 

abatedouros de aves. 

O reator foi operado em 3 fases, nas fases 1 e 2 o afluente foi caracterizado pela 

composição de 20% (V/V) de efluente do reator UASB da empresa INCOFAP diluído em 

80% de água de torneira. A fase 1 apresentou alcalinidade estequiométrica, considerando 

concentração inicial de N-amoniacal de 200 mgN.L-1, e, a fase 2 caracterizou-se pela adição 

de alcalinidade em excesso  

Na Fase 3 a água residuária afluente era composta por  10% do efluente do UASB 

(V/V)  somado a 90% de água de torneira. Para essa condição, a alcalinidade ainda foi 

mantida em excesso. 

A Tabela 1 apresenta a composição do afluente para todas as fases de operação. 

 

Tabela 1: Caracterização do afluente diluído para as três fases de operação. 

Parâmetro Fase 1 Fase 2 Fase 3 

DQO Total afluente                

(mg O2.L
-1) 

219 ± 103 159 ± 72 43 ±26 

DQO Filtrada afluente                

(mg O2.L
-1) 

89 ± 40 102 ± 27 38 ± 20 

N-NH4
+afluente (mgN.L-1) 231± 40 192 ± 55 124 ± 26 

N-NTK (mgN.L-1) 315 ± 53 255 ± 67 146 ± 18 

Alcalinidade afluente 

(mgCaCO3.L
-1) 

1545 ± 337 3404 ± 267 1250 ± 113 

Tempo de operação(dia) 62 75 47 

TDH(h) 24,6 ± 1,0 24,0 ± 2,2 24,2 ± 1,8 

Vazão(L.h-1) 0,25 ± 0,01 0,26 ± 0,02 0,25 ± 0,02 

Carga Carbonácea aplicada 

(kgDQO.m-3.dia-1) 
0,087 0,102 0,038 

Carga nitrogenada aplicada 

(kgN.m-3.dia-1) 
0,307 0,249 0,144 

Relação DQO/N 0,28 0,41 0,26 
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Procedimento experimental 

Após inoculação do sistema, a biomassa foi mantida sob concentração de OD entre 2,0 

e 3,0 mg.L-1 para o desenvolvimento das bactérias nitrificantes (Ahn, 2006; EPA, 1993). O 

efluente industrial foi diluído 10% (V/V) em água de torneira. 

A fase operacional do reator foi dividida em três etapas, todas apresentaram o TDH de 

24 horas em virtude da complexidade da água residuária afluente. 

A concentração de OD foi mantida próxima a 1,0 mg.L-1, pois tal concentração é 

suficiente para manter a nitrificação sem forte inibição e permite a ocorrência da 

desnitrificação (Surampalli et al., 1997; Yoo et al., 1999; Yuan e Gao, 2010). 

As alterações das fases operacionais foram realizadas a partir do momento em que o 

sistema apresentou tendência de estabilidade quanto às concentrações efluentes das variáveis 

monitoradas. 

 

Determinações analíticas 

Durante o monitoramento as seguintes variáveis foram analisadas: DQO, pH, NTK 

(Nitrogênio Total Kjedahl), N-NH4
+ (nitrogênio amoniacal), N-NO2

-(nitrito), N-NO3
-( nitrato), 

OD(oxigênio dissolvido), alcalinidade.  

As análises de nitrato, nitrito e nitrogênio amoniacal foram realizadas em 

cromatógrafo de íons Dionex equipado com detector de condutividade e duas colunas 

diferentes (colunas IonPac® AG23 Anion-Exchange Column e IonPac® CG12A Cation-

Exchange Column), operando em temperatura de 30 ºC. Para a determinação dos ânions o 

fluxo adotado foi de 1,0 mL.min-1 e a fase móvel foi a solução de cálcio e bicarbonato de 

cálcio (4,5 e 0,8 mM, respectivamente). Já para a determinação do nitrogênio amoniacal, a 

fase móvel foi solução de ácido sulfúrico concentrado (40 mM). 

 Em função do limite mínimo de detecção do método colorimétrico (50 mg.L-1) 

adotado para determinação de DQO, adicionou-se solução de sacarose (1,03 g.L-1) nas 

amostras e realizaram-se as leituras. Também se realizou a leitura de um branco com sacarose, 

possibilitando a correção dos valores obtidos para as amostras com sacarose. 

 A determinação da alcalinidade seguiu a metodologia descrita por Ripley et al.(1986). 

A concentração de OD foi determinada por meio do oxímetro modelo Orion 810-A+ e as 

demais determinações seguiram os métodos descritos em APHA (2005). 

 A partir do dia 162 de operação, as determinações de N-nitrito e N-nitrato foram 

realizadas por métodos colorimétricos, sendo aquele o método SM 4500-NO2
- B e este o SM 

4500-NO3
-B, referenciados em APHA (2005). 

 Todas as determinações analíticas foram realizadas entre uma e três vezes por semana, 

em função do desempenho do reator. 

 

Resultados e Discussões 

 

A operação do reator teve duração de 236 dias, dividida em quatro fases distintas, 

sendo elas cronologicamente, a fase de adaptação, Fase 1, Fase 2 e Fase 3. As fases de 1 a 3 

apresentaram como diferenciação as cargas orgânicas e nitrogenadas aplicadas, além da 

variação da alcalinidade afluente ao sistema (Tabela 1).  

A Fase 1 apresentou a maior eficiência de remoção de N-total (Figura 2), com média 

de 48 ± 24%, atingindo valor máximo de 79%. Barana et al. (2013), Moura et al. (2012), 

Moura (2014), Santos et al. (2016) e Wosiack et al. (2013) operando sistemas similares, 

obtiveram eficiência média de remoção de N-total que superaram ao observado no presente 

estudo, com valores médios acima de 60%. No entanto, os autores trabalharam com águas 

residuárias com relações C/N significativamente maiores (2,47 a 11,6), favorecendo o 

estabelecimento da desnitrificação pela via heterotrófica, com a redução no acúmulo de N-
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NO2
- e N-NO3

- no efluente (Chiu et al.,2007; Fu et al.,2010; Hooper et al.,1997; Zeng et 

al.,2003 ).  

Apesar da adição de alcalinidade em excesso ter permitido maior estabilidade do 

sistema quanto à remoção de N-total nas fases 2 e 3 (Figura 2a), a manutenção do pH efluente 

em valores superiores a 8,0 (Figura 2b) fez o sistema trabalhar em uma faixa de pH para a 

qual foram relatadas reduções na taxa de desnitrificação (Surampalli et al., 1997) e acúmulo 

de nitrito (Bae et al., 2002; Villaverde et al., 1997), conforme observado na Figura 2c. 

A elevação do pH interferiu na distribuição da forma do nitrogênio amoniacal em 

solução, favorecendo a formação de amônia livre (Figura 2d) , que em elevadas concentrações 

é apontada como o principal interferente no processo nitrificação (Anthonisen et al., 1976). 

 

 

 
Figura 2: (a) Gráficos Box-Plot para a eficiência de nitrificação( ), eficiência de 

desnitrificação( ) e remoção de N-total ( ) em todas as fases de operação do sistema. (b) 

Gráficos Box-Plot para o pH afluente( ) e pH efluente( ) em todas as fases de 

operação.(c)Gráficos Box-Plot para as concentrações efluentes de nitrato( ) e nitrito( ) em 

todas as fases de operação. (d) Gráficos Box-Plot da concentração de amônia livre em todas 

as fases de operação.  

 

A redução na eficiência de remoção de N-total nas fases 2 e 3 esteve associada a 

elevação na concentração de amônia livre no efluente. A análise de correlação realizada com 

auxílio do software Statistica 7.0® indicou que o N-amoniacal apresentou efeito negativo na 

eficiência de oxidação do sistema. A análise ainda indicou o efeito negativo do N-nitrito para 

as eficiências de oxidação e desnitrificação (Figura 2a). 

Abeling e Seyfried (1992) estudaram a remoção de nitrogênio via nitrito, trabalhando 

com um reator em escala piloto com biomassa imobilizada alimentado com efluente de uma 

indústria de produção de amido de batata. Em pH entre 8,3 e 8,5 os autores verificaram que 

concentrações de amônia livre entre 1 a 5 mgN.L-1 foram capazes de inibir a atividade das 

bactérias oxidadoras de nitrito. 
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A inibição da desnitrificação por elevadas concentrações de N-nitrito foi relatada por 

Glass e Silverstein (1998), sendo que os autores identificaram efeitos inibitórios ao operar um 

sistema em bateladas sequenciais para tratamento de água residuária rica em nitrato. O 

sistema foi mantido em pH próximos ao neutro. Os autores observaram a inibição da 

desnitrificação para concentrações de N-nitrito de 30 mgN.L-1 e 250 mgN.L-1em pH de, 

respectivamente, 6 e 7, atribuindo o efeito ao nitrito na forma de ácido nitroso, em função do 

pH próximo ao neutro. 

Moraes et al. (2012) e Jing et al. (2010) também reportaram a inibição da 

desnitrificação em função do acúmulo de N-nitrito operando reatores para remoção 

simultânea de nitrogênio e sulfeto. 

Dessa forma, a hipótese elaborada para o presente trabalho é que a elevada 

concentração de amônia provocou a inibição da atividade nitratante, levando ao acúmulo de 

N-nitrito (Figura 2c), sendo esse tóxico à biomassa desnitrificante do reator (Figura 2a).  

Diferentemente do observado para a remoção de N-total, a remoção de DQO 

apresentou-se mais homogênea para a Fase 1 de operação, com coeficiente de variação igual a 

32%. A Fase 1 também caracterizou-se pela maior eficiência de remoção de DQO, com média 

de 63% e máxima de 92%. As fases 2 e 3 apresentaram eficiência de remoção de DQO de, 

respectivamente,  38 ± 27% e 48 ± 31%. 

A baixa eficiência de remoção de matéria orgânica no reator SND está relacionada ao 

baixo potencial de remoção por vias biológicas do conteúdo recalcitrante presente no efluente 

do reator anaeróbio, com relação DBO/DQO próximo a 0,55. 

A Figura 3 apresenta o comparativo entre a DQO removida no sistema e a DQO 

calculada estequiometricamente para os casos em que toda a remoção de nitrogênio fosse 

proveniente da desnitrificação heterotrófica via N-nitrato ou por desnitrificação heterotrófica 

via N-nitrito. 

É possível observar que a DQO requerida apresentou, para todas as fases de operação, 

valores significativamente superiores a DQO removida do sistema, indicando o 

desenvolvimento de outros processos de desnitrificação, não relacionados à via heterotrófica 

pela matéria orgânica disponível na água residuária. Tal fato explica a não identificação de 

efeitos positivos na remoção de N-total ao se elevar a relação DQO/N do sistema, como na 

Fase 2. 

Ao conjunto de dados de remoção de N-total e remoção de DQO, com o auxílio do 

software OriginPro 2016®, foi aplicado o Teste de Kolmogorov-Smirnov (α = 0,05), para 

avaliação da normalidade dos dados. O teste ANOVA oneway e Fish Test (α =0,05) foi 

utilizado para a comparação das eficiências de remoção de N-total e DQO nas fases de 

operação. 

O único conjunto de dados que pode ser considerado estatisticamente distinto foi a 

remoção de N-total observada para a Fase 1 de operação, corroborando com a hipótese de 

inibição do processo de desnitrificação pela adição de alcalinidade em excesso. Dessa forma, 

sob o ponto de vista de remoção de N-total, a Fase 1 pode ser considerada como a de melhor 

desempenho. 

Ainda como resultado, foi possível verificar que nenhuma fase de estudo apresentou 

eficiências de remoção de DQO que pudessem ser consideradas estatisticamente distintas. De 

forma similar, as eficiências de remoção de N-total das fases 2 e 3 não podem ser 

consideradas distintas. 



123 
 

 
Figura 3: Comparação entre a DQO removida no sistema e a DQO requerida para a 

desnitrificação via N-nitrito e via N-nitrato. 

 

Conclusões 

 

Os resultados obtidos na presente pesquisa indicaram a potencialidade de aplicação do 

reator de leito fixo e fluxo ascendente submetido à baixa aeração e recirculação do efluente 

para remoção simultânea de matéria orgânica residual e nitrogênio do efluente do reator 

UASB de empresa INCOFAP, caracterizado por elevada carga de nitrogênio amoniacal e 

baixa carga orgânica residual.  

A redução na eficiência de remoção de nitrogênio nas fases 2 e 3 foi atribuída ao pH 

do sistema mantido acima de 8,0. Nessa condição de pH, ocorreu elevação da concentração de 

amônia livre que provocou o acúmulo de nitrito no reator, em função da inibição da 

nitratação. O acúmulo de N-nitrito, com concentrações que superaram 100 mgN.L-1, foi 

responsável pela toxicidade à biomassa desnitrificante, como relatado por diversos autores. 

Em todas as fases de operação a demanda de DQO requerida para remoção de 

nitrogênio, por processo heterotrófico via N-nitrato, foi significativamente superior à remoção 

de DQO observada. A remoção adicional de N-total foi atribuída ao desenvolvimento de 

outras vias de transformação do nitrogênio que necessitam ser estudadas em trabalhos futuros, 

com destaque para a desnitrificação heterotrófica via N-nitrito e a desnitrificação autotrófica 

via N-nitrito com a utilização de sulfeto como doador de elétrons e ANAMMOX. 
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Resumo. Quatro reatores UASB modificados, em escala piloto, submetidos a taxas de 

recirculação de 50% a 400%, foram alimentados com vinhaça de cana-de açúcar com DQO 

de 19400±5675 g L-1, visando a produção de biogás. Os reatores foram submetidos a cargas 

orgânicas volumétricas (COV) crescentes de 0,6 a 33 kgDQO m-3.dia-1. A eficiência média de 

remoção de DQO foi acima de 87% para DQO bruta e acima de 90% para DQO solúvel em 

todos os reatores. A concentração de carboidratos na vinhaça foi de 2091±458 mg L-1 e no 

efluente final dos reatores esteve abaixo de 120 mg L-1. Os ácidos voláteis totais médios no 

efluente dos reatores foram inferiores a 450 mg L-1em todos os reatores. Não foi observado 

acumulo de ácidos orgânicos no efluente dos reatores. O rendimento de metano variou de 76 

a 87% e a produtividade de geração de metanos variou de 61 a 81 % em relação aos valores 

teóricos. Os resultados indicam benefícios da recirculação do efluente dos reatores para a 

digestão anaeróbia da vinhaça. Todos os resultados apresentados indicam que a operação de 

reatores com taxa de recirculação de 50% a 400% foi bem-sucedida com valores acima de 

COV de 20 kgDQO m-3.dia-1.  Esses resultados são muito promissores para projeto de 

reatores em outras escalas para geração de energia elétrica na indústria sucroalcooleira, 

complementando o suprimento de energia pelo etanol e pelo bagaço.    

. 

Introdução 

 

A indústria sucroalcooleira brasileira vem se destacando mundialmente por seu 

pioneirismo, expressivo crescimento e desenvolvimento tecnológico. A preocupação 

estratégica brasileira em relação ao desafio da obtenção de energia limpa e renovável 

impulsionou nas últimas décadas o setor sucroalcooleiro a assumir a direção da eficiência na 

área de combustível e da geração de eletricidade.  

O padrão de progresso tecnológico seguido pela indústria sucroalcooleira envolve 

principalmente o aumento da capacidade e da eficiência dos equipamentos para maior 

aproveitamento da energia da cana-de-açúcar, o maior aproveitamento dos produtos e dos 

subprodutos do processamento da cana-de-açúcar, caracterizando a usina de açúcar e álcool 

como uma unidade produtora de alimento e de energia.  

Embora o desenvolvimento tecnológico do setor sucroalcooleiro seja abrangente, 

esforços científicos e tecnológicos são necessários para aprimorar o aproveitamento da 

energia contida no bagaço, para recuperar a energia contida no vinhoto e na palha das plantas 

disponibilizadas por uma colheita sem queima.  Da energia potencial da cana-de-açúcar, 40% 

são transformados em álcool e 31% são remanescentes nos subprodutos bagaço (26%) e 

vinhaça (5%). O bagaço é utilizado extensivamente para atender a demanda de energia no 

processo produtivo, entretanto o conteúdo de energia remanescente na vinhaça, ainda 

inexplorado tecnologicamente, é muito significativo no balanço energético. 

A geração de biogás na digestão anaeróbia constitui-se uma opção viável para 

aproveitamento do potencial energético da vinhaça. O biogás é um combustível gasoso com 

conteúdo energético elevado, semelhante ao gás natural, composto, principalmente, por 

hidrocarbonetos de cadeia curta e linear (metano) e pode ser utilizado para geração de energia 

elétrica, térmica ou mecânica. 
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 O desenvolvimento de reatores para produção de energia (biogás) a partir da 

degradação anaeróbia da vinhaça, para ser incluído no fluxograma de produção de energia da 

indústria sucroalcooleira, é praticamente inexistente nos países produtores de açúcar e álcool. 

A utilização do biogás será um avanço tecnológico importante na área de produção de 

bioenergia (Moraes et al.,2014). Até o presente momento a produção de biogás a partir da 

transformação anaeróbia da vinhaça em reatores anaeróbios em escala real esteve associada a 

reatores anaeróbios convencionais, impossibilitados de atingir o potencial máximo de 

produção de biogás, devido às lacunas de projeto e às dificuldades de manutenção do processo 

anaeróbio para este tipo de efluente líquido com elevadas cargas orgânicas aplicadas. 

Este trabalho de pesquisa tem como objetivo principal investigar a influência de 

parâmetros operacionais na geração de biogás a partir da digestão anaeróbia da vinhaça. Os 

parâmetros operacionais avaliados foram taxas hidráulicas e de recirculação associadas às 

cargas orgânicas aplicadas aos reatores anaeróbios de fluxo ascendente com manta de lodo 

(reatores UASB) e à biomassa.  

 

Material e métodos 

 

Descrição das instalações experimentais 

As instalações experimentais estão implantadas na Área de Reatores Pilotos do 

Laboratório de Processos Anaeróbios do Departamento de Hidráulica e Saneamento-EESC-

USP- Campus2. 

Estão implantados 3 tanques de armazenamento de vinhaça, 3 reatores anaeróbios de 

fluxo ascendente com manta de lodo, 3 bombas de alimentação e 3 de recirculação, 3 tanques 

de recirculação do efluente tratado e 3 medidores de biogás (Figura1).  

Os reatores UASB são compostos por zona de reação na parte inferior (transformação 

da vinhaça em biogás pelo lodo biológico anaeróbio) seguido por zona de separação 

gás/líquido/sólido (separação física do biogás, do lodo e da vinhaça tratada utilizando defletor 

para o gás e sedimentador para o lodo) e sistema de recirculação interna para ajuste da 

diluição do vinhoto. Os reatores com capacidade de 60L na área de reação (2 m de altura) e 

volume total de 120 L (4 m de altura total) foram construídos em coluna de PVC com 20 cm 

de diâmetro (19,5 de diâmetro interno), equipados com separadores gás-sólido e providos de 

dispositivos de recirculação (baseados nas instalações experimentais de Leitão, 2004). Os 

sedimentadores são constituídos de canalização de PVC de 150 cm de comprimento e 9,5 cm 

de diâmetro interno.  

Para cada reator UASB existe um tanque de armazenamento de vinhaça e de 

recirculação do efluente tratado. A vinhaça e o efluente para recirculação são recalcados a 

partir dos respectivos tanques de armazenamento para os reatores UASB durante 24 horas 

diárias. Os reatores foram operados em períodos diferentes possibilitando a operação de 4 

reatores. 
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Figura 1: Foto dos reatores para geração de biogás a partir da degradação anaeróbia da 

vinhaça. 

 

Operação dos reatores 

Os reatores foram operados com taxas de recirculação que variaram de 50 a 400%. As 

taxas de recirculação e o período operacional de cada reator estão apresentados na Tabela 1. O 

aumento de carga orgânica aplicada aos reatores ocorreu quando a eficiência da remoção de 

DQO foi superior a 80%, a concentração de ácidos voláteis estabilizados e a mínima 

porcentagem de metano no gás de 60% (pH do efluente entre 8,0 e 8,3). 

 

Tabela 1: Situação operacional dos reatores UASB.  

Reator Recirculação Dias de operação 

R1 50% 320 

R2 100% 372 

R3 200 % 776 

R4 400% 617 

  

Caracterização físico-química da vinhaça  

A vinhaça utilizada neste projeto de pesquisa foi coletada principalmente na Usina Rio 

Pardo localiza em Avaré SP. A vinhaça foi coletada depois do equipamento de concentração 

(concentração de 200 g L-1 de DQO). A vinhaça para alimentação dos reatores  foi diluída 10 

vezes para atingir a DQO de 20g L-1, representando uma vinhaça gerada em grande parte das 

destilarias de álcool no Brasil. Na Tabela 2 estão apresentados os resultados da caracterização 

das amostras de vinhaça diluída  durante o período do experimento. 

 

Inoculação dos reatores UASB 

Foram adicionados como inóculo, em cada reator UASB, 60L de lodo anaeróbio 

granulado proveniente de reator anaeróbio de fluxo ascendente com manta de lodo instalado 

no sistema de tratamento de águas residuárias do Abatedouro Rosaves Ltda (Tabela 3), 

localizado na cidade de Pereiras-SP. O volume de 60L de lodo anaeróbio preencheu 

totalmente a área de reação dos reatores.  
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Tabela 2: Caracterização da vinhaça utilizada no período operacional. 

PARÂMETROS  

Ácidos voláteis (mg CaCO3 .L
-1) 1352±480 

Alcalinidade total (mg CaCO3 .L
-1) <1 

DBO bruta (mg O2 .L
-1) 9096±3117 

DQO bruta (mg O2 .L
-1) 19400±5675 

Fenol (mg C6H5OH .L-1) 1,97±2,03 

Fosfato (mg PO43- L-1) 113±169 

Nitrogênio amoniacal (mg N .L-1) 48±26 

Nitrogênio nitrato (mg N-NO3
- .L-1) 516±433 

Nitrogênio nitrito (mg N-NO2
- .L-1) <0,001 

Nitrogênio total Kjeldahl (mg N .L-1) 372±137 

pH 4,18±0,2 

Sólidos totais (mg .L-1) 16185±2627 

Sólidos totais fixos (mg .L-1) 4789±1860 

Sólidos totais voláteis (mg .L-1) 11396±2805 

Sólidos suspensos totais (mg .L-1) 2368±922 

Sólidos suspensos fixos (mg .L-1) 314±115 

Sólidos suspensos voláteis (mg .L-1) 2054±873 

Sólidos dissolvidos totais (mg .L-1) 13817±2474 

Sólidos dissolvidos fixos (mg .L-1) 4476±1897 

Sólidos dissolvidos voláteis (mg .L-1) 9114±2586 

Sulfato (mg SO4
2- .L-1) 1005±945 

Sulfeto (mg S2- .L-1) 5,57±19,47 

Zinco (mg Zn .L-1) 1,41±0,58 

Chumbo (mg Pb .L-1) 0,392±0,173 

Cádmio (mg Cd .L-1) 0,042±0,019 

Níquel (mg Ni .L-1) 0,376±0,337 

Ferro (mg Fe .L-1) 43,498±24,312 

Manganês (mg Mn .L-1) 4,702±1,754 

Cobre (mg Cu .L-1) 0,250±0,083 

Cromo total (mg Cr .L-1) 0,075±0,061 

Cálcio (mg Ca .L-1) 527±222 

Magnésio (mg Mg .L-1) 254±76 

Sódio (mg Na .L-1) 194±528 

Potássio (mg K .L-1) 1625±600 

 

Tabela 3: Caracterização físico-química do lodo utilizado como inóculo. 

PARÂMETROS  
LODO 

INÓCULO 

SÓLIDOS TOTAIS (mg L-1) 44313 

SÓLIDOS TOTAIS FIXOS (mg L-1) 7593 

SÓLIDOS TOTAIS VOLÁTEIS (mg L-1) 36720 

 

Análises físico-químicas 

O monitoramento da vinhaça, dos efluentes líquidos dos reatores e do biogás e do lodo 

anaeróbio é realizado de acordo com as análises e as frequências e os métodos apresentados a 

seguir: pH, alcalinidade Ripley et al. (1986), ácidos voláteis por titulação DiLallo e Albertson 

(1961), DQO e composição e volume de biogás (2 vezes por semana), ácidos voláteis por 

cromatografia gasosa (1 vez por semana). A composição de ácidos voláteis é analisada pelo 

cromatógrafo gasoso modelo GC-2010 (Shimadzu Corp., Japão).  A composição de gás foi 

realizada no cromatógrafo a gás Shimadzu (GC 2014 model), com detector de condutividade 
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térmica  e coluna HP-PLOT (30m x 0,53mm). A medida da vazão de biogas foi realizada pelo 

medidor de gas  Ritter modelo TG 0.5.  As demais análises estão sendo realizadas de acordo 

com Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2005).  

 

Resultados e discussão  

 

Eficiência de remoção de DQO em função da Carga orgânica volumétrica (COV) 

 Os valores de COV aplicadas aos reatores R1, R2, R3 e R4 foram calculadas com e 

sem recirculação do efluente (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Variação da carga orgânica volumétrica aplicada aos reatores. 

Reator COV (kgDQO m-3.dia-1) COV (kgDQO m-3.dia-1) 

com recirculação 

R1                        1,31 a 32,72 1,32 a 35,42 

R2            0,75 a 27,82 0,75 a 33,43 

R3 0,52 a 32,37 0,52 a 38,97 

R4 0,51 a 22,77 0,55 a 35,08 

 

 Verifica-se que as COV aplicadas aos reatores acrescidas dos valores de COV devido 

à recirculação do efluente (com a DQO da vinhaça de alimentação) são superiores aos valores 

de COV levando em consideração somente da vinhaça. A DQO remanescente e presente no 

efluente recirculado foi responsável pelo aumento da carga orgânica aplicada aos reatores. 

 A Tabela 5 apresenta os valores médios, mínimos e máximos da DQO bruta e solúvel 

da vinhaça e dos efluentes de R1, R2, R3 e R4 e os respectivos valores de eficiência de 

remoção de remoção. 

 

Tabela 5: Variação da DQO bruta e filtrada da vinhaça e dos reatores e da eficiência de 

remoção de DQO em relação a DQO bruta e filtrada. 

 Vinhaça R1 R2 R3 R4 

DQO bruta (g L-1)  19,4±2,5 3,0±1,3 2,8±1,7 2,5±1,2 2,1±1,2 

DQO solúvel (g L-1) 15,2±2,0 1,6±0,5 1,4±0,6 1,5±0,7 1,2±0,7 

Efic. de rem. bruta (%)  85,7±5,3 85,3 ±8,4 86,9±6,2 89,1 ±6,6 

Efic. de rem. solúvel  (%)  90,1±4,2 90,9±3,9 90,3±4,3 91,9±5,1 

 

A eficiência de remoção de DQO bruta e solúvel acima de 86% indica que a remoção 

de DQO da vinhaça foi eficiente durante a operação dos reatores. Os maiores valores de 

remoção de DQO dos reatores R1, R2, R3 e R4 indicam que a recirculação foi um 

procedimento adequado para melhorar a remoção de DQO. 

A Figura 2 apresenta o gráfico da COV aplicada aos reatores em função da COV 

removida. Os coeficientes de correlação (r2) foram de 0,9894, 0,9848, 0,9877 e 0,9907 para 

R1, R2, R3 e R4, respectivamente. Os valores indicam que há praticamente uma perfeita 

correlação entre os valores de COV aplicada e COV removida 

Os resultados indicaram que a recirculação do efluente foi positiva para o desempenho 

dos reatores na remoção de DQO, independente da taxa de recirculação aplicada. A 

recirculação incrementou a velocidade ascensional nos reatores, o que provavelmente 

melhorou o transporte de massa no interior dos grânulos, melhorando a eficiência da 

degradação anaeróbia e pode também contribuir com o desprendimento do biogás dos 

grânulos. Por outro lado, a recirculação contribui para diluição da vinhaça, reduzindo os 

efeitos negativos da elevada concentração de matéria orgânica e a presença de substâncias 

inibidoras ao processo anaeróbio. 
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Figura 2: Carga orgânica volumétrica aplicada em função da carga orgânica volumétrica 

removida de R1(■), R2 (●), R3 (▲) e R4 (X) durante o período operacional dos reatores.  

 

Perfil dos reatores UASB. Determinação da eficiência de remoção  

 Amostras do perfil dos reatores foram coletadas de acordo com as cargas atingidas de 

2,5 a 20 kgDQO m-3.dia-1  para avaliar a degradação da vinhaça ao longo do área de reação 

dos reatores R1, R2, R3 e R4. Os pontos P1, P2, P3 e P4 estão localizados ao longo de 2 m de 

altura na manta de lodo enquanto os pontos P5, P6, P7 e P8 estão localizados acima da manta 

de lodo (Figura 1).  

 Os resultados de DQO e da eficiência de remoção de DQO (Tabela 6) obtidos nas 

COV de 0,1 a 20 kgDQOm-3.dia-1 aplicadas aos reatores indicam comportamentos 

semelhantes ao logo do perfil vertical do reator independente da taxa de recirculação e das 

cargas aplicadas aos reatores (Tabela 6) . A maior eficiência de remoção de DQO ocorre em 

P1 e P2, resultando em mais de 80% de eficiência de remoção à altura de 1 m da área de 

reação para todas as cargas aplicadas em todas as taxas de recirculação.   

 

Resultados de carboidratos 

 Os resultados de carboidratos da vinhaça e do efluente dos reatores estão apresentados 

na Tabela 7. Independentemente da recirculação, os reatores apresentaram efluentes com 

valores reduzidos de carboidratos durante todo período experimental. Estes resultados 

indicam que as cargas orgânicas volumétricas aplicadas e a recirculação dos reatores não 

interferiram na redução da concentração de carboidratos da vinhaça, indicando que os 

açucares da vinhaça são prontamente transformados na digestão anaeróbia da vinhaça. 

  

Resultados de ácidos voláteis por titulação 

Os valores de ácidos voláteis do efluente de R1 variaram de 97 a 1066 mg L-1 com 

valor médio de 293±201 mg L-1, de R2 de 51 a 1550 mg L-1  com valor médio de 411±284 mg 

L-1, de R3 de 106 mg L-1 a 980 mg L-1  com valor médio de 434±228 mg L-1 e de R4 de 21 a 

1149 mg L-1 com valor médio de 388±241 mg L-1. 

Apesar dos reatores R1, R2, R3 e R4 apresentarem variações nas concentrações de 

ácidos voláteis, os reatores atingiram cargas superiores a 20 kgDQO/m3.dia com elevada 

eficiência de remoção de DQO e resultados de ácidos que indicam maior equilíbrio da 

população microbiana nas cargas orgânicas aplicadas.  
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Tabela 6: Estatística descritiva do desempenho em relação à remoção de matéria orgânica 

(DQO) com os valores médios ao longo do perfil dos reatores 

 

 DQO (mg L-1) 

Perfil R1 R2 R3 R4 

Vinhaça 17,739 ±1,940 16,101±1,635 15,201±1,161 15,220±1,861 

P1 4,172±2,391 4,615±1,373 3,330±0,942 2,614±1,424 

P2 2,898±1,379 2,744±1,423 1,750±0,550 1,871±0,986 

P3 2,139±0,543 1,706±0,526 1,608±0,756 1,939±1,005 

P4 2,089±0,490 1,594±0,573 1,264±0,281 1,656±0,787 

P5 2,090±0,492 1,557±0,556 1,232±0,294 1,605±0,763 

P6 2,093±0,499 1,524±0,553 1,207±0,297 1,539±0,762 

P7 2,077±0,478 1,518±0,553 1,199±0,317 1,501±0,779 

P8 2,083±0,483 1,476±0,550 1,156±0,316 1,438±0,693 

Efluente  1,979±0,462 1,465±0,466 1,120±0,341 1,311±0,659 

Eficiência de remoção (%) 

Perfil R1 R2 R3 R4 

P1 76,00±14,38 71,65±10,84 78,26±4,83 82,73±9,52 

P2 83,55±8,00 82,91±9,42 88,46±3,72 87,76±6,41 

P3 87,86±3,17 89,40±9,55 89,47±4,91 87,44±6,18 

P4 88,15±2,89 90,20±3,43 91,76±1,33 89,35±4,41 

P5 88,14±2,91 90,49±3,18 91,97±1,40 89,63±4,30 

P6 88,11±3,02 90,68±3,26 92,13±1,44 80,14±3,94 

P7 88,22±2,85 90,73±3,33 92,19±1,61 90,39±4,09 

P8 88,16±2,99 90,99±3,36 92,47±1,58 90,78±3,51 

Efluente  88,75±2,83 91,01±2,49 92,72±1,74 91,64±3,08 

 

Tabela 7: Concentração de carboidrato na vinhaça e no efluente dos reatores R1, R2, R3 e R4  

 Carboidrato (mg L-1) 

Vinhaça 2091±458 (943-3317) 

R1 87±14 (72-109) 

R2 103±33 (16-207) 

R3 77±22 (16-138) 

R4 104±59 (12-170) 

R5 121±62  (25-177) 

 

 

Resultados de ácidos voláteis por cromatografia  

  Ao longo das COV aplicadas aos reatores foram observados valores reduzidos de 

ácidos no efluente dos reatores ao longo do período operacional e ao longo das cargas 

aplicadas. Como exemplo, serão apresentados os resultados do R3 ao longo das cargas 

aplicadas e ao longo do perfil do reator (Figura 7). As maiores concentrações de ácido acético 

e propiônico ocorreram em P1 (438±156 e 307±124 mg L-1) enquanto em P2 as concentrações 

foram de 36±30 e 16±25 mg L-1 e no efluente do reator  foram 32±13 e 5±8 mg L-1, 

respectivamente (Figura 3). 

Os resultados de ácidos voláteis no perfil do R3 indicam que ocorreu equilíbrio nas 

inter-relações microbianas na manta de lodo, com geração e consumo de ácidos, resultando 

em concentrações reduzidas a partir de P3 na manta de lodo. 

A geração de ácidos orgânicos e álcool é um dos fenômenos mais importantes deste 

estudo com aumento gradual de COV nos reatores alimentados com vinhaça.  O sucesso da 

digestão anaeróbia da vinhaça sob elevadas COV aplicadas dependerá do equilíbrio das inter-

relações do consórcio microbiano no lodo anaeróbio de cada reator. A elevada concentração 
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de matéria orgânica na vinhaça poderia conduzir a uma inibição microbiana por excesso de 

substrato. Entretanto, a recirculação do efluente tratado diluiu o afluente aos reatores 

reduzindo a concentração da matéria orgânica. A recirculação também altera a velocidade 

ascensional do líquido no reator.  

A produção de ácidos depende principalmente da característica da água residuárias e 

da COV aplicada. Como as cargas orgânicas aplicadas foram semelhantes, a característica da 

água residuárias, diferenciada em R1, R2, R3 e R4 pela diluição, a recirculação do efluente, 

podem interferir nos resultados de ácidos. Essa comparação será realizada a partir da obtenção 

dos valores de ácidos por cromatografia em todos os reatores. 

 

 (a)  (b) 

 (c)  (d) 

 (e)  (f) 

 (g) 

(a)5 kg COD m-3.d-1 

(b)7.5 kg COD m-3.d-1 

 (c)10 kg COD m-3.d-1 

 (d)12.5 kg COD m-3.d-1 

(e)15 kg COD m-3.d-1 

(f)17.5 kg COD m-3.d-1 

(g)20 kg COD m-3.d-1 

 

 

Figura 3: Concentração de ácidos voláteis ao longo do perfil vertical do R3  
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Resultados da composição de biogás e potencial de geração de energia 

     Os resultados da composição do biogás dos reatores R1, R2, R3 e R4 estão 

apresentados na Tabela 8. A porcentagem de metano no biogás é crescente em relação à taxa 

de diluição nos reatores. A porcentagem de metano foi sempre superior a 60%  e chegou a 

70% em R4 com maior taxa de recirculação. 

 

Tabela 8: Porcentagem de metano nos gases dos reatores R1, R2, R3 e R4. 

Reator Metano (%) 

R1 (50% de recirculação) 66,73±0,05 

R2 (100% de recirculação) 64,69±4,27 

R3 (200% de recirculação) 67,45±6,91 

R4 (400% de recirculação) 69,71±8,36 

 

  As taxas de rendimentos de metano em R1 e R2, com as menores taxas de recirculação, 

foram superiores aos outros reatores (Tabela 9). Da mesma maneira que o rendimento de 

metano, as maiores produtividades de metano por L de reator foram obtidas em R1 e R2 

(Tabela 10). A concentração em DQO do afluente dos reatores é inversamente proporcional às 

taxas de recirculação. Este fator pode ter contribuído para maior rendimento de metano nos 

reatores com afluente mais concentrado. Este fator pode ser fundamental para a escolha da 

melhor taxa de recirculação em projeto de reatores em escala real.  

 

Tabela 9: Rendimento de metano em R1, R2, R3 e R4 comparado com o rendimento teórico. 

Reator Rendimento do metano   Rendimento do metano 

teórico 

 Taxa 

 (LCH4/gDQO removida)  (LCH4/gCOD removida)  (%) 

R1 0,344±0,064  0,395±0,001  87 

R2 0,302±0,070  0,393±0,003  77 

R3 0,299±0,066  0,392±0,004  76 

R4 0,289±0,060  0,391±0,004  74 

 

Tabela 10: Produtividade máxima de metano em R1, R2,  R3 e R4  em função da COV e 

comparação com a produtividade teórica. 

Reator Produtividade de 

metano  

 Produtividade de 

metano teórico 

 COV Taxa 

 (LCH4 Lreator-1.dia-1)  (LCH4 Lreator-1.dia-

1) 

 (kgDQO m-3.dia-1) (%) 

R1 8,78  10,79  30,80 81 

R2 7,82  8,79  23,17 89 

R3 8,06  11,50  27,03 70 

R4 5,16  8,44  19,88 61 

 

Conclusões  

  O principal objetivo deste trabalho de pesquisa é a obtenção de parâmetros de projeto 

de reatores anaeróbios de fluxo ascendente com manta de lodo para geração de biogás com 

elevado potencial de geração de energia elétrica. 

Os resultados apresentados indicam que a operação de reatores com taxa de 

recirculação de 50% a 400% foi bem-sucedida com valores acima de COV de 20 kgDQO m-

3.dia-1.  
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Os resultados de rendimento e porcentagem de metano no biogás indicam que os 

benefícios os reatores R1, R2 e R3 com menor taxa de recirculação apresentaram o maior 

rendimento e a maior produtividade de metano. Este resultado pode indicar que maiores 

concentrações da vinhaça afluente ao reator contribuiem para maior rendimento e 

produtividade de metano. Entretanto, outros aspectos como a geração de ácidos voláteis de 

cadeia maior que o acético ainda devem ser analisadas visando compreender a estabilidade do 

processo anaeróbio. 

A maior produtividade de metano nos reatores R1, R2 e R3  é um resultados é muito 

promissor para geração de energia elétrica na indústria sucroalcooleira e podem ser utilizados 

para projetos de reatores em outras escalas, visando obter o máximo de rendimento de 

energia. Como exemplo, a geração de vinhaça na indústria que fornece vinhaça para a 

pesquisa deste trabalho atingiu 1820000 m3 na safra de 2015/2016) e usando reatores 

anaeróbios com 7000 m3 na zona de reação, com taxa de recirculação de 50%, sob 32 

kgDQO/m3.dia, está planta poderia suprir energia elétrica em torno de 42000 casa (157 

kwh/month). 
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Resumo. A digestão anaeróbia apresenta grande aplicabilidade para o tratamento de 

estrume bovino devido às características deste tipo de resíduo, tais como elevada 

concentração de matéria orgânica e presença de nutrientes. Entretanto, devido à elevada 

concentração de sólidos presente no estrume bovino, os quais apresentam baixa 

biodegradabilidade, verifica-se que a separação parcial do efluente em fração sólida e 

líquida se faz necessária para a aplicação do processo de digestão anaeróbia de alta taxa, 

apresentando resultados vantajosos. Deste modo, este trabalho teve como objetivo avaliar o 

desempenho de reator anaeróbio híbrido de alta taxa no tratamento da fração líquida de 

estrume bovino, o qual foi coletado por meio de “flushing” e pré-tratado por meio de 

peneiramento e decantação, eliminando a fração de sólidos grosseiros. Avaliou-se o 

desempenho do reator perante diferentes configurações operacionais em relação ao tipo de 

vazão de alimentação e de recirculação e também perante crescente aumento da carga 

orgânica aplicada. O reator foi operado por 200 dias até o momento e continua em 

operação. Neste período verificou-se que a configuração mais estável foi a de alimentação e 

recirculação contínua. A carga orgânica bruta aplicada chegou a 5 kg DQO.m-3.d-1e a carga 

orgânica solúvel a 2 kg DQO. m-3.d-1.  

 

Introdução 

 

O consumo de produtos lácteos tem aumentado nos últimos anos e há expectativas que 

a demanda mundial se mantenha crescente, devido ao crescimento da população global e ao 

aumento do consumo médio per capita, em especial nos países emergentes (Salgado, 2013).  

A intensificação da bovinocultura de leite para atender ao aumento do consumo de 

produtos lácteos gera, entre outros problemas, uma grande quantidade de estrume, que se 

caracteriza por apresentar elevada concentração de matéria orgânica, nitrogênio e fósforo 

(Rico, Garcia e Rico, 2011). Este tipo de resíduo quando não tratado de forma correta pode 

causar sérios problemas ambientais, tais como a eutrofização de corpos d’água, ocasionada 

pelo lançamento e/ou lixiviação do efluente até corpos hídricos, e a emissão de gases do efeito 

estufa (Zen et al., 2008). 

Entretanto, um aspecto positivo dos sistemas intensivos de produção de leite é a 

concentração dos resíduos gerados, facilitando a coleta e possibilitando a implantação de 

sistemas de tratamento e de aproveitamento energético para este tipo de resíduo. Neste 

sentido, a digestão anaeróbia possui um grande potencial, pois pode ser aplicada a uma vasta 

variedade de resíduos orgânicos e efluentes biodegradáveis de origem urbana, industrial e 

agrícola (Bollon et al., 2011). Em adição, a elevada carga orgânica presente no efluente indica 

um elevado potencial de aproveitamento energético por meio da geração de biogás, auxiliando 

na diminuição da emissão de gases do efeito estufa. 

As características do estrume dependem das condições em que os animais são 

alimentados, confinados e da forma com que o estrume é coletado, sendo composto por 

resíduos da alimentação, material utilizado na camagem do local onde os animais são 

confinados e dejetos sólidos e líquidos provenientes da digestão dos animais (Rico et al., 

2007). Em geral, além da elevada concentração de matéria orgânica, nitrogênio e fósforo, este 
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resíduo apresenta uma elevada concentração de sólidos suspensos, os quais possuem baixa 

biodegradabilidade anaeróbia (Rico, Garcia e Rico, 2011).   

Devido às características dos sólidos presentes no estrume bovino, o processo de 

separação do resíduo em fração líquida e fração sólida é indicado como pré-tratamento (Rico 

et al., 2007). Por meio dessa operação obtém-se uma fração líquida com menor concentração 

de sólidos e que pode ser tratada em reatores mais simples com menores tempos de detenção 

hidráulica (Liao, Lo e Chieng, 1984). Por outro lado, obtém-se uma fração sólida mais 

concentrada, que pode ser aplicada no solo em áreas agrícolas como fertilizante e 

condicionador de solo, após digestão anaeróbia e compostagem (Rico, Garcia e Rico, 2011).  

Deste modo, obtêm-se menores custos com o transporte da fração sólida, pois esta já estará 

desaguada, apresentado menor volume (Rico, Garcia e Rico, 2011).   

Segundo Vidal (2015), a viabilização de sistemas de digestão anaeróbia de alta taxa 

para a fração líquida do estrume possibilita a ampliação da escala de aplicação destes sistemas 

para este tipo de efluente. Em adição, o mesmo autor cita que a utilização da digestão 

anaeróbia com alta taxa pode diminuir os custos de implantação e operação do sistema, além 

de possibilitar melhorias no aproveitamento energético. 

Deste modo, este estudo tem como objetivo avaliar o desempenho de um reator 

anaeróbio de alta taxa do tipo híbrido aplicado em escala piloto no tratamento da fração 

líquida de estrume bovino, visando avaliar o potencial de remoção de matéria orgânica e, 

indiretamente, o potencial de produção de biogás. 

 

Material e Métodos 

 

Água Residuária 

A água residuária objeto de estudo é proveniente da lavagem do local de confinamento 

de bovinos de leite, processo também conhecido como “flushing”. O efluente é cedido pela 

Fazenda Colorado, situada no município de Araras-SP. A fazenda conta com rebanho de cerca 

de 1.800 animas e o processo de “flushing” é realizado três vezes por dia. 

No local de confinamento, a lavagem é realizada de forma mecanizada. No inicio de 

cada corredor há um ponto de liberação da água para lavagem, a qual sai com pressão e escoa 

por gravidade pelos corredores, que possuem uma pequena declividade, realizando o arraste 

dos resíduos presentes. O efluente é então direcionado para o sistema de tratamento existente 

na Fazenda Colorado. Este sistema é composto por caixa de areia, tanque de equalização, 

peneira estática mecanizada (abertura de 0,75 mm), decantador, tanque de equalização aerado 

e reatores UASB. A coleta do efluente para alimentação do sistema piloto é realizada no 

tanque de aeração. 

 

Sistema de Tratamento Piloto 

O sistema de tratamento piloto implantado na Fazenda Colorado é composto pelas 

seguintes unidades: peneira estática (abertura de 0,50 mm), decantador, tanque de 

equalização, reator anaeróbio híbrido, tanque de recirculação e selo hídrico. A sequência das 

unidades pode ser observada no fluxograma apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1: Fluxograma do sistema de tratamento piloto. 
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Reator Anaeróbio Híbrido 

O reator anaeróbio híbrido implantado no sistema de tratamento piloto é constituído 

pelas seguintes unidades: (1) alimentação, (2) leito de lodo, (3) leito de Biobob®, (4) 

separação sólido-líquido-gás, (5) saída de escuma, (6) saída de efluente, (7) saída de biogás, 

(8) descarte de lodo e (9) pontos de amostragem, conforme é apresentado na  

 

Figura 2: Esquema do reator anaeróbio híbrido. 

 
 

O reator possui 1,20 m de diâmetro e 5,50 m de altura, com um volume total de 6.220 

L. 

Como suporte para imobilização da biomassa foi utilizado o produto comercial 

Biobob®, desenvolvido pela empresa Bio Proj Tecnologia Ambiental Ltda. O Biobob® é 

constituído por matrizes de espuma de poliuretano (PU) envoltas em estruturas rígidas de 

polipropileno (PP), a Tabela 1 apresenta as dimensões e características do material suporte. 

 

Tabela 1: Dimensões e características do material suporte Biobob® 

Parâmetros  

Material PP e PU 

Altura (mm) 60 
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Diâmetro (mm) 45 

Massa Seca (g/unid.) 12 

Massa Úmida (g/unid.) 61 

Porosidade (%) 90 

Densidade (unid./m³) 5.500 

Área Superficial (m²/m³) 270.000 

 

Procedimento experimental 

O procedimento experimental desta pesquisa baseou-se em 3 etapas principais, sendo 

elas: inoculação do reator, início da partida do reator e monitoramento do desempenho do 

reator. 

A inoculação do reator foi realizada utilizando-se lodo proveniente de reator UASB 

instalado na Estação de Tratamento de Esgoto Monjolinho (ETE Monjolinho), localizada no 

município de São Carlos – SP.  Para realizar a inoculação adicionou-se 3 m³ de lodo de 

inóculo, com concentração de 78.207 mg.L-1, no interior do reator e preencheu-se o restante 

do volume útil com água. Após a adição de lodo, o reator foi mantido em repouso por 5 dias 

para propiciar a inoculação do meio suporte. Após esse período iniciou-se a alimentação do 

reator com estrume bovino. 

O inicio da partida do reator consistiu em uma etapa de ajuste de configuração 

operacional do sistema, devido a dificuldades operacionais relacionadas à baixa vazão de 

inicio de partida e às características do efluente, como elevada presença de sólidos. As 

configurações avaliadas variaram de acordo com as seguintes condições: presença e ausência 

de recirculação, recirculação intermitente e continua e alimentação intermitente e continua.  

Desta forma, a sequência de configurações aplicada é apresentada na Tabela 2. 

O monitoramento do desempenho do reator foi realizado diariamente desde o inicio da 

partida por meio da realização de análises físico-químicas em amostras coletadas na entrada e 

saída do reator. Os parâmetros analisados, bem como a frequência de amostragem, são 

apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 2: Características das etapas do início da partida do reator. 

Etapa 
Tipo da Vazão de 

Alimentação 

Tipo da Vazão de 

Recirculação 

Razão de   

Recirculação 

1 Intermitente Intermitente Elevada 

2 Intermitente Contínua Elevada 

3 Intermitente Ausente - 

4 Intermitente Intermitente Baixa 

5 Intermitente Contínua Baixa 

6 Contínua Contínua Baixa 

 

Tabela 3: Parâmetros e frequência de amostragem. 

Parâmetro Frequência Referência 

pH Diária APHA (2012) 

Alcalinidade Diária APHA (2012) 

Ácidos Voláteis Diária RIPLEY et al. (1986) 

DQO bruta 2 x semana APHA (2012) 

DQO solúvel 2 x semana APHA (2012) 

ST 1 x semana APHA (2012) 

SV 1 x semana APHA (2012) 

SST 1 x semana APHA (2012) 

SSV 1 x semana APHA (2012) 

Composição do biogás 1 x semana - 
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A avaliação do desempenho do reator foi realizada perante o aumento progressivo de 

carga orgânica por meio dos parâmetros físico-químicos avaliados. O aumento de carga foi 

realizado semanalmente, avaliando-se a estabilidade do reator a cada condição aplicada. 

 

Resultados Parciais e Discussão 

 

O monitoramento do reator anaeróbio híbrido foi realizado durante 200 dias até o 

presente momento e continua em operação.  

 

Características da água residuária  

O estrume bovino afluente ao reator anaeróbio híbrido foi caracterizado desde o inicio 

da partida do reator. A Tabela 4 apresenta as características médias, bem como o valor 

máximo e mínimo obtido para cada parâmetro avaliado. 

 

Tabela 4: Características da água residuária afluente ao reator anaeróbio híbrido 

Parâmetro Valor médio Valor máximo Valor mínimo 

pH 8,13 9,17 7,28 

Alcalinidade parcial (mg.L-1) 2.609 3.941 1.306 

Alcalinidade total (mg.L-1) 3.639 4.465 2.812 

Ácidos voláteis (mg.L-1) 1.376 2.264 425 

DQO bruta (mg.L-1) 8.602 11.967 4.683 

DQO solúvel (mg.L-1) 4.080 8.283 2.527 

ST (mg.L-1) 9.125 11.400 7.652 

SV (mg.L-1) 5.730 7.790 3.750 

SST (mg.L-1) 4.017 7.720 325 

SSV (mg.L-1) 3.450 6.260 285 

 

Avaliando-se os valores médios, máximos e mínimos e a caracterização temporal dos 

parâmetros analisados (não apresentada neste artigo), observa-se que estes apresentam grande 

variação. Não foi encontrada nenhuma correlação para estas modificações, desta forma, 

acredita-se que as variações se devem a modificação no processo de manejo da água 

residuária, realizado pela fazenda. 

 

Carga orgânica aplicada 

O aumento da carga orgânica aplicada ao reator foi realizado por meio do aumento da 

vazão de alimentação, a qual é inversamente proporcional ao tempo de detenção hidráulica 

(TDH) na unidade. Este aumento de vazão ocorreu semanalmente, perante análise da 

estabilidade do reator em relação à concentração de ácidos voláteis e eficiência de remoção de 

DQO. Quando ocorreu algum desbalanceamento no reator, como acúmulo de ácidos 

orgânicos, paralisou-se a alimentação e efetuou-se apenas a recirculação do efluente até que 

ocorresse a recuperação do reator. Este procedimento precisou ser realizado duas vezes. Na 

primeira vez, após a recirculação, retrocedeu-se para a vazão aplicada no inicio da operação. 

Já na segunda vez, deu-se prosseguimento ao aumento de vazão que estava em marcha. 

A Figura 3 apresenta a vazão de alimentação e o TDH ao longo do tempo de operação 

e a Figura 4 a carga orgânica aplicada (bruta e solúvel). As etapas de operação são indicadas 

pelo número correspondente e os períodos de recirculação são indicados pela letra R. 

 

Figura 3: Vazão de alimentação e TDH no reator em função do tempo de operação 
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Figura 4: Carga orgânica aplicada ao reator em função do tempo de operação 

 
 

A partir da Figura 3, observa-se que na etapa 1 ocorreu um aumento brusco na vazão 

de alimentação, a qual ocasionou uma elevada redução no TDH do reator. Esta variação gerou 

instabilidade no sistema, sendo necessário paralisar a alimentação do reator e realizar apenas a 

recirculação do efluente. Após esta experiência, a taxa de aumento de vazão de alimentação 

foi reduzida, adotando-se uma partida mais lenta. 

Comparando-se o aumento de vazão de alimentação e de carga orgânica, observa-se 

que, embora a vazão de alimentação apresente tendência contínua de crescimento, a carga 

orgânica apresenta alguns pontos que não acompanham esta tendência. Isso ocorre devido à 

variação das características da água residuária em relação à concentração de matéria orgânica, 

avaliada por meio do parâmetro DQO. 

Para avaliar a resposta do reator a carga orgânica aplicada, analisou-se a carga 

orgânica removida em função da carga orgânica aplicada ao reator. Os resultados obtidos para 

carga orgânica bruta e solúvel são apresentados na Figura 5 e Figura 6, respectivamente. 

 

Figura 5: Carga orgânica bruta aplicada versus carga orgânica bruta removida 
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Figura 6: Carga orgânica solúvel aplicada versus carga orgânica solúvel removida 

 
 

Observa-se que o reator apresentou maiores remoções quando menores cargas foram 

aplicadas, sendo que praticamente toda carga aplicada foi removida para COV bruta abaixo de 

1,2 kgDQO.m-3.d-1 e a COV solúvel abaixo de 0,5 kgDQO.m-3.d-1. Para cargas maiores que 

estas, a remoção apresentou-se um pouco menor. 

No geral, os resultados obtidos indicam que o sistema apresenta uma resposta positiva 

em relação à remoção de carga orgânica. Os melhores resultados foram obtidos para a 

remoção de COV solúvel, para a qual a linha de tendência linear apresentou um coeficiente 

angular de 0,663, enquanto que para a COV bruta este coeficiente foi de 0,4486.   

A menor remoção de COV bruta ocorre devido à influência da baixa remoção de 

sólidos observada no sistema, a qual será apresentada no item “Remoção de sólidos”. Esta 

influencia diretamente a remoção de carga orgânica bruta, por meio da permanência de 

sólidos suspensos no efluente o reator, os quais possuem carga orgânica.  

 

Estabilidade do reator 

O pH do efluente do reator não apresentou grandes variações durante o tempo de 

operação, apresentando um valor médio de 7,97 ± 0,30 e encontrando-se dentro da faixa ótima 

de operação para reatores anaeróbios. 

Os ácidos voláteis foram avaliados em função de sua concentração no efluente do 

reator e seu controle foi realizado por meio de manobras de recirculação, efetuadas quando se 

verificou um aumento considerável deste parâmetro em relação aos dados coletados 

anteriormente. Os resultados obtidos são apresentados na Figura 6. 

 

Figura 7: Concentração de ácidos voláteis no efluente do reator 
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A alcalinidade foi avaliada por meio da relação AI/AP (alcalinidade 

intermediária/alcalinidade parcial) no efluente do reator, o qual é um indicador de 

desbalanceamento da produção e consumo de ácidos voláteis, apresentando elevada relação 

quando ocorre desbalanceamento no sistema. Os resultados obtidos são apresentados na 

Figura 8. 

 

Figura 8: Relação AI/AP no efluente do decantador 

 
 

Observa-se que no inicio da partida o reator apresentou uma fase de adaptação, no 

qual a relação AI/AP encontrava-se desbalanceada, apresentando elevada variação. 

Entretanto, após este período inicial, o sistema apresentou maior estabilidade em relação a 

este parâmetro, com quase todos os valores de AI/AP abaixo de 0,3 e a maior parte dos 

valores entre 0,1 e 0,2. 

 

Remoção de DQO 

Analisando os resultados de eficiência de remoção de DQO, apresentados na Figura 9, 

verifica-se que na etapa 1 a eficiência de remoção de DQO apresentou queda considerável, 

passando de 96 % para 58% para DQO bruta e de 97% para 67% para DQO solúvel. Atribuiu-

se esta redução na eficiência de remoção de DQO à “diluição” inicial ocasionada pelo 

preenchimento do reator com água, o qual gerou uma superestimação da remoção de DQO 

inicial. Em adição, neste período ocorreu um aumento brusco na vazão de alimentação, o qual 

gerou um desequilíbrio no sistema, levando a paralisação da alimentação e realização de uma 

etapa de recirculação do efluente.  

 

Figura 9: Eficiência de remoção de DQO bruta e solúvel 
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Na etapa 2 observou-se novamente uma queda na eficiência de remoção de DQO bruta 

e solúvel, as quais chegaram a atingir, respectivamente, os valores de 17% e 5%. Nesta etapa 

atribuiu-se esta queda à dificuldade no controle da vazão de recirculação.  

Da etapa 3 até a etapa 6, observou-se que a eficiência de remoção ainda apresentou 

variações, principalmente, em relação a DQO bruta. Entretanto, verifica-se que não ocorreram 

quedas tão elevadas quanto às citadas anteriormente. Neste período a eficiência média de 

remoção de DQO bruta foi de 51 ± 11% e a de DQO solúvel 64 ± 7%. 

Analisando a eficiência de remoção de DQO em função do TDH, verifica-se que o 

TDH diminui de cerca de 38 dias para 1,8 dias durantes os 200 dias de operação, sem que 

houvesse uma queda diretamente proporcional na eficiência de remoção de DQO, o que é um 

indício de que a biomassa presente no reator está continuamente se adaptando ao aumento de 

carga. Observa-se este resultado em especial na etapa 6, na qual o TDH reduziu de cerca de 6 

dias para aproximadamente 1,8 dias, sendo que a eficiência de remoção de DQO bruta, apesar 

das variações, apresentou tendência de aumento e a remoção de DQO solúvel manteve-se 

estável, com valores médios de, respectivamente 46 ± 10 % e 66 ± 3%. 

Demirer e Chen (2005) utilizaram estrume bovino sem pré-tratamento e obtiveram 

eficiência entre 49% e 56% para reatores com TDH de 20 dias e carga orgânica aplicada 

próxima a 5 kg DQO.m-3.d-1. Nasir et al. (2013) obtiveram uma eficiência de 33 % operando 

um reator alimentado com estrume diluído a uma concentração de 8,8 % de sólidos e TDH de 

20 dias.  Estes resultados indicam que, a fase líquida apresenta melhores resultados que o 

estrume sem tratamento, uma vez que são obtidas eficiências similares com TDH menores.  

Vidal (2015) operou um reator de leito ordenado alimentado com a fração líquida de 

estrume bovino e obteve remoções de DQO superiores a 90% quando o reator operou com 

descargas de fundo e entre 53% e 68% quando houve perda excessiva de sólidos no efluente 

do reator. Este resultado indica que a concentração de sólidos no efluente influencia 

diretamente a concentração efluente de DQO. Esta correlação foi observada em especial na 

etapa 6, como pode ser visto comparando-se esta etapa na Figura 9 e Figura 10. 

 

Remoção de sólidos 

As eficiências de remoção de ST, SV, SST e SSV obtidas por meio do monitoramento 

destes parâmetros na entrada e saída do reator são apresentadas na Figura 10.  

 

Figura 10: Eficiência de remoção de ST, SV, SST e SSV 
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Analisando estes resultados verifica-se que da etapa 1 ao inicio da etapa 5 ocorreu um 

aumento relativo de sólidos na saída do efluente, o qual é indicado pela queda na eficiência de 

remoção. Neste período, observou-se maior remoção de SST e SSV que de ST e SV. Esta 

menor concentração de sólidos suspensos na saída do reator não é atribuída a uma efetiva 

remoção de sólidos, mas sim à retenção parcial destes sólidos no leito empacotado. Por um 

lado, a retenção deste material propicia um maior tempo de detenção para os sólidos, o que 

pode ser um fator positivo para a ocorrência de hidrólise de sólidos biodegradáveis. 

Entretanto, por outro lado, o acúmulo de sólidos no reator também pode ocasionar a 

comaltação do leito, criando caminhos preferencias e diminuindo o desempenho do reator. 

Em adição, observa-se que a etapa na qual ocorreu o maior aumento relativo de 

sólidos no efluente do reator foi a etapa 3, a qual operou sem recirculação, com baixas 

velocidades ascensionais (entre 0,02 e 0,05 m/s). Já as etapas 1 e 2, que operaram com 

elevadas vazões de recirculação e maiores velocidades ascensionais (entre 0,21 a 0,59 m/s),  

foram as que apresentaram as melhores remoções de sólidos. Entretanto, vale ressaltar que 

assim como ocorreu para a DQO, a remoção de sólidos nestas etapas também sofreu 

influência da diluição inicial.  Nas etapas 4 e 5, que operaram com baixas vazões de 

recirculação e velocidades ascensionais medianas (entre 0,12 e 0,39 m/s) observou-se que 

houve estabilização da queda de remoção de sólidos. Desta forma, verifica-se que a remoção 

de sólidos está diretamente relacionada à velocidade ascensional, conforme também foi 

apresentado por Mahmoud et al. (2003).  

Na etapa 6 observa-se que ocorre uma grande variação na concentração relativa de 

sólidos no efluente do reator. Atribui-se este comportamento a uma possível purga de sólidos 

acumulados no reator, a qual foi ocasionada pela instalação de uma nova bomba de 

recirculação, que proporcionou melhor recirculação do efluente no interior do reator. Desta 

forma, observa-se que após esta purga o reator voltou a apresentar tendência de menores 

concentrações relativas de sólidos no efluente, a qual deve continuar sendo avaliada. 

 

Conclusões Parciais 

 

 Avaliando-se o desempenho do reator anaeróbio híbrido de alta taxa aplicado em 

escala piloto no tratamento da fração líquida de estrume bovino em estudo, verifica-se que a 

configuração operacional em relação ao tipo de vazão de alimentação e recirculação e a carga 

orgânica aplicada possuem grande influência no desempenho do reator. Desta forma, a 

definição da melhor configuração operacional e da carga orgânica limite é essencial. 

Neste sentido, até o momento, verificou-se que a configuração de alimentação e 

recirculação contínua, com baixa razão de recirculação, embora tenha apresentado variação 

em relação à remoção de DQO e sólidos foi a que melhor se adequou, apresentando maior 
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estabilidade operacional. Isto se deve ao fato de que a perda de sólidos é inerente a este tipo 

de reator operando no tratamento de estrume bovino, devido ás características da água 

residuária e a capacidade limitada de retenção de sólidos do reator.  Em relação à carga 

orgânica máxima possível de ser aplicada, esta ainda precisa continuar sendo avaliada.  

No geral, pode-se concluir que o reator anaeróbio híbrido em estudo possui elevado 

potencial de se tornar viável para aplicações em escala plena, pois apresenta considerável 

remoção de matéria orgânica, com elevado potencial para produção de biogás. 
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Resumo. O objetivo da presente pesquisa é enriquecer biomassa responsável pelo processo 

de oxidação anaeróbia da amônia (ANAMMOX) e, posteriormente, avaliar a influência das 

concentrações de carbono inorgânico (IC), nitrogênio (N) e enxofre (S) na atividade 

microbiana. Para isso, está sendo utilizado um reator de leito fixo (RLF), preenchido com 

anéis de polipropileno de superfície rugosa, alimentado de modo contínuo por esgoto 

sintético e inoculado com lodo proveniente de uma lagoa aerada tratando efluente de uma 

indústria de ração animal. Espera-se encontrar uma relação IC:N:S ótima, ainda não 

reportada na literatura para o sistema de tratamento utilizado nesta pesquisa. 

 

Introdução 

 

 O processo ANAMMOX, descoberto por Mulder et al. (1995), abriu novas 

possibilidades para o tratamento anaeróbio de esgotos e para a remoção de nitrogênio. A 

reação que descreve a estequiometria do processo pode ser representada pela equação 1, 

obtida através do trabalho realizado por Strous et al. (1998). 

 

4 2 3 2 3

0,5 0,152 2

1,32NO 0,066HCO 0,13H 1,02N 0,26NONH

0,066CH 2,03HO N O

         


           (1) 

 

 Strous et al. (1997) verificaram que a taxa de crescimento da biomassa ANAMMOX é 

muito baixa, sendo o tempo de duplicação de aproximadamente 11 dias, o que faz com que o 

processo ANAMMOX necessite de grande quantidade de inóculo, pouco arraste de biomassa 

e tempo de enriquecimento relativamente longo. Utilizando um RLF, os autores supracitados 

identificaram atividade ANAMMOX após 115 dias de enriquecimento, enquanto Tsushima et 

al. (2007) observaram a atividade ANAMMOX após 50 dias de enriquecimento; Zhang et al. 

(2010) após 57 dias; Wang et al. (2013) após 39 dias; Wang, Zhang e Yang (2016) após 67 

dias; e Wang et al. (2016) após 45 dias. 

 Muitas pesquisas têm sido desenvolvidas para estabelecer condições adequadas de 

enriquecimento das bactérias responsáveis pelo processo ANAMMOX. Nessas pesquisas, são 

testadas diferentes configurações de reatores, tipos de material suporte, lodos para inóculo, 

tempos de detenção hidráulica, variações na temperatura e pH, bem como nas concentrações 

de compostos essenciais para o crescimento microbiano. Tem-se observado que essas 

diferentes características levam a diferentes respostas da biomassa quando a mesma é 

submetida a mudanças nas concentrações de compostos nitrogenados, carbono inorgânico e 

compostos sulfurados, podendo fazer com que eles atuem inibindo ou potencializando a 

atividade ANAMMOX (Jin et al., 2012; Jung et al., 2007; Tang et al., 2010; Strous, 1999; 

Kimura et al., 2010; Kimura et al., 2011; Van de Graff et al, 1996; Liu et al., 2015; Jin et al., 

2013; Dapena-Mora et al., 2007).  

 Diante do exposto, pretende-se dar continuidade aos estudos referentes ao processo 

ANAMMOX, buscando uma maior compreensão do tratamento utilizando o mesmo. Espera-

se encontrar uma relação IC:N:S adequada, ainda não reportada na literatura para o sistema de 

tratamento descrito na próxima seção. 
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Material e Métodos 

 

Instalação experimental 

 Tanto para o enriquecimento quanto para a avaliação da influência de IC, N e S está 

sendo utilizado um RLF de acrílico, cuja instalação pode ser observada no esquema da Figura 

1. 

  

 
Figura 1: Esquema do sistema de tratamento utilizado na pesquisa. (1) Recipiente de 

alimentação. (2) Mangueira de sucção. (3) Bomba. (4) Mangueira de recalque. (5) Meio 

suporte. (6) Dispositivo de coleta do gás gerado. (7) Bolsas contendo gás N2. 

 

 O reator foi preenchido com anéis de polipropileno de superfície rugosa, com 2,5 cm 

de diâmetro, 1 cm de altura, superfície específica de 576 m².m-3 e massa específica de 0,98 

g.cm-3. O reator possui volume útil de 3,12 l e foi submetido a ensaio hidrodinâmico com base 

na metodologia descrita por Levenspiel (2000) para determinar o tempo de residência e o tipo 

de escoamento. O θh teórico adotado foi de 2 dias, com base no trabalho de Wang et al. (2013) 

e Wang et al. (2016). O θh real observado no ensaio foi de 2,024, enquanto o escoamento se 

assemelha ao de um reator de dispersão de pequena intensidade (D/uL = 0,00175). A 

alimentação do reator se dá em fluxo ascensional, com o auxílio de uma bomba peristáltica da 

Grundfos Alldos® modelo DDE 6/10-B-PVC/V/C-X-31U2U2FG, com vazão de 1,56 l.d-1. O 

sistema é mantido no escuro, com pH em torno de 8 e temperatura de 30 a 35 °C.  
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Esgoto sintético 

 A composição do esgoto sintético utilizado é apresentada nos quadros 1, 2 e 3. 

 

Quadro 1: Componentes do esgoto sintético utilizado no estudo 

Substância Concentração inicial 

Sulfato de amônio (NH4)2SO4 330 mg.l-1 (70 mgN.l-1) 

Nitrito de sódio NaNO2 345 mg.l-1 (70 mgN.l-1) 

Bicarbonato de potássio KHCO3 500 mg.l-1 (305 mgIC.l-1) 

Sulfeto de sódio Na2S.9H2O 0 mg.l-1 (0 mgS.l-1) 

Fosfato de potássio monobásico KH2PO4 27,2 mg.l-1 

Sulfato de magnésio MgSO4.7H2O 300 mg.l-1 

Cloreto de cálcio  CaCl2.2H2O 180 mg.l-1 

Solução de elementos traço I 1 ml 

Solução de elementos traço II 1,25 ml 

Fonte: Adaptado de Van de Graaf et al., 1996 

 

Quadro 2: Solução de elementos traço I 

Substância Concentração 

Etilenodiamino tetra-acético EDTA 5 g.l-1 

Sulfato de ferro 2 FeSO4 5 g.l-1 

Fonte: Van de Graaf et al., 1996 

 

Quadro 3: Solução de elementos traço II 

Substância Concentração 

Etilenodiamino tetra-acético EDTA 15 g.l-1 

Sulfato de zinco ZnSO4.7H2O 0,43 g.l-1 

Cloreto de cobalto 2 CoCl2.6H2O 0,24 g.l-1 

Cloreto de manganês 2 MnCl2.4H2O 0,99 g.l-1 

Sulfato de cobre 2 CuSO4.5H2O 0,25 g.l-1 

Molibdato de sódio Na2MoO4.2H2O 0,22 g.l-1 

Cloreto de Níquel 2 NiCl2.6H2O 0,19 g.l-1 

Selenato de sódio Na2SeO4.10H2O 0,21 g.l-1 

Ácido bórico H3BO3 0,014 g.l-1 

Fonte: Van de Graaf et al., 1996 

  

 Soluções de elementos traço I e II, assim como soluções de MgSO4.7H2O a 0,5 M e 

CaCl2.2H2O a 0,5 M foram preparadas previamente segundo Pereira (2013) e permanecem 

estocadas em frascos tipo âmbar, sob refrigeração a 4 ºC, até o momento da mistura com os 

demais componentes do esgoto sintético. 

  A mistura dos componentes do esgoto sintético é feita em frasco tipo Schott e também 

segue a metodologia descrita por Pereira (2013). O pH da mistura é corrigido para 8 com o 

uso de soluções de hidróxido de sódio (NaOH) a 0,5 M e ácido sulfúrico (H2SO4) a 1 M. Gás 

N2 (100%) é fluxionado no frasco por 45 minutos (sendo 5 minutos no headspace) e, durante 

a operação do reator, duas bolsas de coleta de urina contendo gás N2 permanecem conectadas 
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ao recipiente de alimentação para que o gás citado preencha o volume do frasco à medida que 

o líquido do recipiente esvazia. 

  

Inóculo 

 O lodo foi coletado em recipientes de polietileno e alíquotas do mesmo foram 

destinadas a análises de sólidos totais (ST), sólidos totais fixos (STF) e voláteis (STV), 

sólidos suspensos totais (SST), sólidos suspensos fixos (SSF) e voláteis (SSV), visando 

estimar a concentração de biomassa presente no lodo. Alíquotas do lodo também foram 

destinadas a determinação do número mais provável (NMP) de bactérias heterotróficas e do 

NMP de bactérias desnitrificantes. Essas análises foram feitas com base no Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater (APHA/AWWA/WEF, 2005). 

 A parcela do lodo utilizada como inóculo foi centrifugada, visando remover o excesso 

da fração líquida, ajustando a concentração para 3,2 gSSV.l-1. O processo de inoculação 

seguiu Costa (2013). 

 

Análises físico-químicas e de biologia molecular 

 Nitrogênio amoniacal é quantificado pelo método espectrofotométrico do fenol, nitrito 

quantificado pelo método espectrofotométrico da sulfanilamida e nitrato quantificado pelo 

método do ácido cromotrópico. Como trata-se de esgoto sintético preparado de acordo com os 

quadros 1, 2 e 3, o nitrogênio total é estimado pela soma das três formas de nitrogênio 

supracitadas, sem a necessidade de quantificar o NTK. Sulfato é quantificado pelo método 

turbidimétrico e sulfeto quantificado pelo método espectrofotométrico do azul de metileno. 

 Com exceção da análise de nitrato, cujo método do ácido cromotrópico baseia-se em 

West e Ramachandran (1996), todas as demais análises são realizadas de acordo com 

APHA/AWWA/WEF (2005). O pH é determinado por pHmetro e OD por oxímetro. Os 

parâmetros físico-químicos descritos são realizados tanto para o afluente quanto para o 

efluente, três vezes por semana. 

 A presença de biomassa ANAMMOX será confirmada por meio da técnica de 

hibridação in situ fluorescente (Fluorescent in Situ Hybridization - FISH) e da técnica de 

reação em cadeia da polimerase (Polymerase Chain Reaction - PCR). Essas análises serão 

realizadas com auxílio de terceiros e com metodologia a ser definida. 

 

Estratégia operacional 

 Após a montagem do sistema de tratamento e realização do ensaio hidrodinâmico, 

deu-se início a etapa de enriquecimento da biomassa ANAMMOX. O aparecimento da 

atividade ANAMMOX é definido a partir do momento em que as concentrações de NH4
+ e 

NO2
- na saída do reator começam a decair simultaneamente, ou seja, quando há oxidação de 

NH4
+ com simultânea redução de NO2

-, nas proporções da equação 1. Como o período de 

enriquecimento é incerto, optou-se por destinar 6 meses (aproximadamente 180 dias) para 

essa etapa, ou seja, uma folga considerável em relação aos tempos de enriquecimento 

observados na literatura.  

 Uma vez observada a atividade ANAMMOX, o reator deve permanecer com as 

mesmas condições operacionais até que se atinja uma remoção de nitrogênio estável. Após o 

enriquecimento e estabilização da remoção de nitrogênio, amostras de lodo do reator são 

coletadas para realização das análises de biologia molecular a fim de confirmar a atividade 

ANAMMOX. 

 Na etapa seguinte, a relação IC:N é avaliada. As concentrações de nitrogênio 

amoniacal e nitrito permanecem em 70 mgN.l-1 durante toda a operação do reator, mantendo a 

relação NH4
+:NO2

- de 1:1. Enquanto isso, a concentração de IC é reduzida, diminuindo a 

concentração de KHCO3 no esgoto sintético a cada 7 dias até que comece haver impacto 

negativo na remoção de nitrogênio do sistema. Feito isso, a concentração de IC do esgoto 

sintético passa a ser aquela que proporcionar a relação IC:N mais viável, ou seja, a que gasta 
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menores quantidades de KHCO3 sem causar impacto negativo na remoção de nitrogênio do 

sistema.  

 Na próxima etapa, a relação IC:N:S é avaliada. Para isso, a melhor relação IC:N 

encontrada na etapa anterior é mantida constante e Na2S.9H2O passa a ser adicionado ao 

esgoto sintético. A concentração de Na2S.9H2O é elevada a cada 7 dias, sempre observando se 

há melhoria na eficiência de remoção de nitrogênio. O aumento gradativo de Na2S.9H2O 

ocorre até que comece a haver impacto negativo na remoção de nitrogênio do sistema, o que 

caracteriza a inibição por sulfeto. 

 A redução da concentração de KHCO3 e o aumento da concentração de Na2S.9H2O 

são definidos por meio da resposta do reator diante das mudanças realizadas no esgoto 

sintético. A princípio, trabalha-se com reduções de 100 mgIC.l-1 a cada 7 dias até que se 

aproxime das relações IC:N encontradas na literatura, passando a reduzir essa concentração 

mais lentamente. Enquanto isso, trabalha-se com elevações de 5 mgS.l-1 a cada 7 dias, 

também com possibilidade de mudanças. 
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Resumo. O Alquilbenzeno Linear Sulfonado é um surfactante aniônico muito utilizado em 

lavanderias e presentes em detergentes, produtos de limpeza e higiene como consequência, 

encontra-se presente em esgoto doméstico e águas residuárias industriais. Os surfactantes 

têm como efeito a influencia no retardamento do crescimento, a alteração do comportamento 

alimentar e inibição de órgãos químio-receptores da biota aquática. A remoção de LAS em 

reatores anaeróbios de leito fluidificado foram comprovados em estudos anteriores, com 

degradação acima de 90%, entretanto poucos estudos avaliaram a toxicidade de LAS ou se 

nos reatores anaeróbios, a eficiência de operação se estende à diminuição da toxicidade 

desse composto para a biota aquática. Assim, o objetivo principal deste trabalho é avaliar se 

o tratamento de efluente contendo LAS em reator anaeróbio de leito fluidificado é 

ambientalmente eficiente, utilizando-se bioensaios de toxicidade em espécies representativas 

de invertebrados, C. sancticaroli, A. inaequalis e D. magna. Foram realizados testes de 

toxicidade agudo com o LAS padrão. Por meio do software estatístico R, foi estabelecido a 

CL50 e CE50 para cada espécie nas situações testes. Concluiu-se que algumas espécies são 

menos sensíveis ao LAS que outras e os organismos-teste o C. sancticaroli apresentou maior 

resistência ao contaminante avaliado nesse estudo. 

 

Introdução 

 

Os surfactantes são os principais componentes dos detergentes e demais produtos de 

limpeza, podendo ser chamados também de agentes tensoativos. Quando esse produto é 

lançado em um curso d’água ou até mesmo em sistemas de tratamento de água, pode causar 

diversos prejuízos (Braga, 2014). Os surfactantes possuem uma estrutura molecular 

assimétrica, que consiste em um grupo apolar hidrofóbico com uma cadeia de hidrocarboneto 

e um grupo polar hidrofílico (que pode ser iônica, aniônica ou catiônica). Sua classificação é 

feita em função da carga elétrica do componente hidrofílico da molécula (Haigh, 1996; 

Borsato, Galão e Moreira, 1999; Nitschke e Pastore, 2002; Bigardi et al., 2003; Penteado et 

al., 2006). 

Os surfactantes podem provocar danos ao funcionamento e integridade da membrana 

plasmática de células vivas (Shcherbakova, Laurinavichius e Akimenko, 1999), provocada 

pela redução na absorção de nutrientes essenciais, no consumo de oxigênio e na liberação de 

produtos metabólicos tóxicos, causadas pela adsorção do surfactante na superfície celular 

(Lee, 1970).  

Ademais, o LAS pode causar diversos efeitos no meio aquático, como, por exemplo, a 

diminuição da concentração de elementos necessários para a vida aquática, tais como, 

oxigênio dissolvido devido à diminuição da tensão superficial água/ar, diminuição penetração 

da luz, mantendo as partículas em suspensão, aumento da concentração de compostos 

xenobióticos, como bifenilas policloradas e hidrocarbonetos aromáticos policíclicos presentes 

no sedimento por solubilização micelar, inibindo sua degradação (Penteado et al., 2006). 

Warne e Schifko (1999) verificaram que os surfactantes contribuem para a toxicidade 

dos organismos aquáticos deste modo, os efeitos biológicos e o comportamento dos 

surfactantes no ambiente devem ser estudados e compreendidos para avaliar seu risco 

ambiental.  
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A eficiência dos reatores anaeróbios de leito fluidificado no tratamento dos 

surfactantes pode ser avaliada por meio de ensaios de toxicidade utilizando-se biota aquática. 

Testes de toxicidade são ensaios laboratoriais, realizados sob condições experimentais 

específicas e controladas, utilizadas para estimar a toxicidade de substâncias, efluentes 

industriais e amostras ambientais (águas ou sedimentos). Nesses ensaios, organismos-testes 

são expostos a diferentes concentrações de amostra e os efeitos tóxicos produzidos sobre eles 

são observados e quantificados.  

Enquanto as análises químicas identificam e quantificam as concentrações das 

substâncias tóxicas, os testes de toxicidade avaliam o efeito dessas substâncias sobre sistemas 

biológicos (Costa et al., 2008). Testes de toxicidade são ferramentas importantes para medir a 

qualidade das águas e a carga poluidora de efluentes, uma vez que as análises físicas e 

químicas comumente realizadas cujos limites encontram-se estabelecidos nas legislações 

ambientais, como a demanda química de oxigênio (DQO), a demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO), sólidos suspensos, concentrações de metais e de outras substâncias,  não são capazes 

de distinguir entre as substâncias que afetam os sistemas biológicos e as que são inertes no 

ambiente sendo insuficientes para avaliar o potencial de risco ambiental dos contaminantes. 

Enquanto as análises químicas identificam e quantificam as concentrações das substâncias 

tóxicas, os testes de toxicidade avaliam o efeito dessas substâncias sobre sistemas biológicos. 

Assim, as análises químicas e os testes de toxicidade se complementam (Costa et al., 2008). 

Estudos utilizando-se reator anaeróbio de leito fluidificado apontam para a remoção 

acima de 90% de LAS nas amostras, mas pouco se sabe sobre a toxicidade desse composto 

pré e pós-tratamento para a biota aquática. Este trabalho apresenta como hipótese a 

diminuição da toxicidade do LAS para a biota aquática com a remoção de altas concentrações 

do composto em reator anaeróbio de leito fluidificado  

 

Material e Métodos 

 

Teste de sensibilidade 

Os testes de sensibilidade com C. sancticaroli e com A. inaequalis foram realizados 

utilizando Cloreto de Potássio (KCl), como substância de referência. Para a realização dos 

testes de sensibilidade com C. sancticaroli e com A. inaequalis foi preparada solução estoque 

de 100 g.L-1 de KCl. A partir dessa solução estoque foram preparadas 250 mL soluções-teste, 

por meio de diluições em série em água deionizada.  

As concentrações de KCl utilizadas nos testes de sensibilidade com C. sancticaroli 

foram 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 7,0; 9,0; 11,0 e 13,0 g.L-1. Um controle contendo apenas água 

deionizada foi utilizado como simulação da condição ideal de crescimento dos organismos-

testes (Fonseca, 1997) (Fonseca e Rocha, 2004). Os testes de sensibilidade foram realizados 

em béqueres de 500 mL, com 250 mL de solução-teste e 5 mL de Tetramin® (5 g.L-1 em água 

destilada), 50 g de areia tratada, para similar sedimento, e 6 organismos em cada réplica. 

O ensaio foi realizado em triplicata, sem aeração e sem renovação da solução-teste 

(estático) com duração de 96h, 25 ± 2° C e fotoperíodo de 12h luz/12h escuro (Fonseca, 

1997). Para evitar a evaporação, os béqueres foram vedados com filme plástico. A variável 

pH foi medida no início dos testes. 

Os autores Corbi et al. (2015) estabeleceram os organismos A. inaequalis 

bioindicadores para realização de testes toxicológicos no Laboratório de Ecologia de 

Ambientes Aquáticos (LEAA – USP) e os testes de sensibilidade foram realizados utilizando 

metodologia descrita previamente (Corbi et al., 2015).  

As concentrações de KCl utilizadas nos testes de sensibilidade com A. inaequalis 

foram de 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 e 10,0 g.L-1 e controle (Fonseca e Rocha, 

2004).  Os testes de sensibilidade foram realizados em béqueres de 100 mL, com 100 mL da 

solução-teste e 1mL de Tetramin® (5 g.L-1) e 6 organismos em cada réplica. 
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Os testes foram realizados em triplicata, sem aeração e sem renovação da solução-teste 

(estático), com duração de 96h, 25 ± 2° C e fotoperíodo de 12h luz/ 12h escuro 

(FONSECA,1997). Para evitar a evaporação, os béqueres foram vedados com filme de 

plástico transparente. A variável pH foi medida no início dos testes. 

Os testes de sensibilidade com D. magna foram realizados utilizando Sulfato de cobre 

(CuSO4), como substância de referência (ABNT, 2016). As concentrações de CuSO4 

utilizadas foram 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25 mg.L-1 e controle contendo apenas água 

reconstituída (Arauco, Cruz e Machado Neto, 2005). Para a realização dos testes foi preparada 

solução estoque de 100 mg.L-1 de CuSO4. A partir dessa solução estoque foram preparadas as 

soluções-teste, por meio de diluições em série em água reconstituída.  

Os testes foram realizados sem renovação do meio em béqueres de vidro de 100 mL, 

no qual, foi utilizado 100 mL das soluções-testes e foram utilizados como organismo-teste as 

neonatas de D. magna com menos de 24 horas de idade. Foram feitas duas réplicas por 

concentração, com 10 organismos em cada réplica (OECD, 2004). Para evitar a evaporação, 

os béqueres foram vedados com filme plástico. Os indivíduos não foram alimentados, 

mantidos em incubadora (BOD) com temperatura de 18-20°C, fotoperíodo de 16h luz/ 8h 

escuro e duração de 48h (OECD, 2004). As variáveis pH, condutividade elétrica e dureza 

foram medidas no início e no fim dos testes. 

 

Testes de toxicidade aguda 

Os testes para a espécie C. sancticaroli foram realizados utilizando-se as 

recomendações apresentadas por Trivinho-Strixino & Strixino (1995), na qual, foi utilizado 

250 mL da solução-teste em béqueres de vidro de 500 mL, 50 g de areia tratada, em 3 

réplicas. 

A solução-teste consistiu em diluições do LAS padrão (5,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 

30,0; 50,0 mg.L-1 de LAS) ou afluente e efluente do reator anaeróbio de leito fluidificado 

(mistura de água de lavanderia e esgoto bruto). Os controles consistiam em utilização de água 

deionizada. Não houve renovação do meio durante o teste, as condições de temperatura 

utilizadas foram de 22-26 ºC e fotoperíodo de 12h luz/ 12h escuro. Para evitar a evaporação, 

os béqueres foram vedados com filme plástico.  

Nos testes de toxicidade aguda foram utilizadas 6 larvas de IV instar com 3 réplicas. 

As larvas foram alimentadas somente no início do teste com 5 mL de solução de Tetramin® 

(5 g.L-1) de acordo com métodos padronizados por Dornfeld (2006) e mantidas sem aeração 

por 96h. Neste teste foi avaliada a taxa de sobrevivência dos organismos ao ser exposto a 

solução-teste. As variáveis pH, condutividade elétrica e dureza foram medidas no início dos 

testes. 

Para a espécie A. inaequalis foram utilizados 100 mL de solução-teste, em béqueres de 

100 mL, em 3 réplicas, com propósito de avaliar a sobrevivência dos organismos.  

A solução-teste consistiu em diluições do LAS padrão (5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 

10,0 mg.L-1 de LAS) ou afluente e efluente do reator anaeróbio de leito fluidificado (mistura 

de água de lavanderia e esgoto bruto). Água deionizada foi utilizada nos testes controle. Os 

testes foram realizados sem renovação do meio, de forma estática e foram utilizados 6 

organismos por réplica. Os organismos foram alimentados apenas no início do teste com 1 mL 

de solução de Tetramin® em água deionizada (2 g.L-1) de acordo com métodos padronizados 

por Corbi et al. (2015) e mantidas sem aeração até o final do teste (96h). O fotoperíodo 

utilizado foi de 12h luz/ 12h escuro e temperatura entre 23-25ºC. As variáveis pH, 

condutividade elétrica e dureza foram medidas no início dos testes. 

Por fim, para a espécie D. magna os testes foram realizados utilizando-se o protocolo 

da OECD nº 202 (OECD, 2004). Os testes foram estáticos, ou seja, sem renovação do meio, e 

foram utilizados como organismos-teste as neonatas com menos de 24 horas de idade. Para a 

realização dos testes foi utilizado 100 mL da solução-teste em béqueres de vidro de 100 mL, 

com duas réplicas por concentração e 10 organismos em cada réplica.  
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A solução-teste consistiu em diluições do LAS padrão (3,4; 3,6; 3,8; 4,0; 4,2; 4,4; 4,6; 

4,8; 5,0; 5,2; 5,4; 6; 6,2; 6,4; 6;6; 6,8; 7,0; 7,2; 8,0 e 9,0 mg.L-1 de LAS) ou afluente e efluente 

do reator anaeróbio de leito fluidificado (mistura de água de lavanderia e esgoto bruto). 

Para evitar a evaporação, os béqueres foram vedados com filme plástico transparente. 

Água reconstituída foi utilizada nos testes controle. Os indivíduos não alimentados foram 

mantidos em incubadora (BOD) com temperatura de 18-20°C, fotoperíodo de 16h luz/ 8h 

escuro por 48h (OECD, 2004). As variáveis pH, condutividade elétrica e dureza foram 

medidas no início e no fim dos testes. 

 

Análise estatística 

As concentrações que causam efeito agudo nos organismos foram calculados 

utilizando os pacotes “RDC” (Ritz e Streibig, 2005) “MASS” no software “R” (R Core Team, 

2014) a partir dos testes de sensibilidade e testes de toxicidade agudo com os organismos C. 

sancticaroli, A. inaequalis e D. magna. A Concentração Letal Mediana (CL50), ou 

Concentração Efetiva Mediana (CE50) é a concentração real da amostra que causa efeito 

agudo a 50% dos organismos no tempo de exposição e nas condições de ensaio (ABNT, 

2016). A CL50 avalia a letalidade e a CE50 avalia tanto a letalidade, quanto a imobilidade dos 

organismos. 

 

Resultados e Discussão 

 

Teste de sensibilidade 

 

Com organismos C. sancticaroli e A. inaequalis foram realizados dois testes para a 

elaboração das cartas-controle para cada espécie. Na Figura 1, pode-se observar a mortalidade 

das espécies C. sancticaroli com a substancia KCl, no qual, observa-se mortalidade maior que 

50% dos organismos a partir da concentração 7,0 g.L-1. A partir desses resultados foi 

calculado a faixa de CL50 de 6,51 a 6,72 g.L-1 KCl.  

Estudos realizados por Fonseca (1997) e Dornfeld (2006), com a espécie 

C. sancticaroli utilizando a substância KCl, obtiveram ampla faixa de variação da 

sensibilidade, CL50 entre 2,6 a 6,4 g.L-1. Comparando esses resultados com os obtidos no 

presente trabalho (6,51 a 6,72 g.L-1 KCl) nota-se similaridade entre as sensibilidades, 

tornando os resultados deste estudo confiáveis para o contaminante avaliado (LAS).  

 

 

Figura 1: Teste de sensibilidade com KCl para a espécie C. sancticaroli 

 

Na Figura 2 é apresentada a mortalidade da espécie A. inaequalis no teste de 

sensibilidade com Cloreto de Potássio. A partir da concentração 3,0 g.L-1 a mortalidade foi 
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superior a 50% e a partir da concentração 5,0 g.L-1 foi letal a 100% dos organismos. Com 

esses resultados, calculou-se a faixa de CL50 de 2,65 a 2,70 g.L-1 KCl.  

Corbi et al. (2015) avaliaram a sensibilidade de A. inaequalis com Cloreto de Potássio 

e obtiveram faixa de CL50 3,55 a 5,36 g.L-1. Assim, com menor faixa de sensibilidade 

apresentada neste trabalho (2,65 a 2,70 g.L-1 KCl), pode-se inferir maior sensibilidade dos 

organismos dessa espécie neste estudo. 

 

Figura 2: Teste de sensibilidade com KCl para a espécie A. inaequalis. 

 

Para a elaboração da carta-controle com a espécie D. magna foram realizados seis 

testes de sensibilidade. Através dos resultados apresentados na Figura 3 é possível observar 

mortalidade maior de 50% a partir da concentração de 0,1 mg.L-1 CuSO4 e 100% de 

mortalidade a partir da concentração de 0,2 mg.L-1 CuSO4. Com esses resultados calculou-se 

a Concentração Efetiva (CE50) de 0,06 a 0,07 mg.L-1 CuSO4. 

 Estudos realizados por Mount e Norberg (1984) e Elnabarawy e Robideu (1986), 

encontraram CE50 de 0,054 mg.L-1 e 0,041 mg.L-1, respectivamente. Comparando esses 

resultados com os obtidos no presente trabalho (0,06 a 0,07 mg.L-1 CuSO4) nota-se 

similaridade entre as sensibilidades. Assim, os resultados deste estudo tornam-se confiáveis 

para o contaminante avaliado (LAS). 

 

 

Figura 3: Teste de sensibilidade com CuSO4 para a espécie D. magna 

 

Teste de toxicidade agudo 

 

 Os testes de toxicidade agudo para a espécie C. sancticaroli utilizando o LAS padrão 

como contaminante esta apresentado na Figura 4. A partir dos oito testes realizados a 

mortalidade desse organismo foi crescente conforme o aumento da concentração de LAS 
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padrão, observando-se letalidade acima de 50% para a concentração 29,0 mg.L-1. A faixa de 

mortalidade calculada foi de CL50 de 23, 95 a 26,55 mg. L-1 LAS.  

 

Figura 4: Teste agudo com LAS padrão em C. sancticaroli 

 

Na Figura 5 é apresentado os noves testes de toxicidade agudo com a espécie A. 

inaequalis e o LAS padrão. Assim como observado com o C. sancticaroli o aumento da 

concentração de LAS induz maior mortalidade para o A. inaequalis. A partir da concentração 

de 8,0 mg.L-1 nota-se mortalidade acima de 50% dos organismos. Resultando em faixa de 

CL50 de 7,15 a 8,64 mg. L-1. 

 

Figura 5: Teste agudo com LAS padrão em A. inaequalis 

 

Com o organismo D. magna foram realizados nove testes de toxicidade aguda com 

Alquilbenzeno Linear Sulfonado (Figura 6), no qual concentrações acima de 6,0 mg.L-1 

causam mortalidade maior de 50%, A partir dos resultados encontrados neste teste, calculou-

se a faixa de CE50 entre 5,4 a 5,86 mg.L-1 LAS. 
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Figura 6: Teste agudo com LAS padrão em D. magna 

 

Conclusões 

 

Conforme os resultados obtidos neste estudo concluem-se que para a substância de 

referência KCl, a espécie A. inaequalis é mais sensível que a espécie C. sancticaroli, 

entretanto apenas a sensibilidade de Chironomus são similares a encontrada na literatura. A 

inexistência de pesquisas com A. inaequalis origina a necessidade do desenvolvimento de 

estudos sobre esse organismo. Para o contaminante avaliado nesse estudo, LAS, a mortalidade 

seguiu os padrões de sensibilidade inferido na carta-controle, no qual, Daphnia foi mais 

sensível do que Allonais e, este, mais sensível que Chironomus. 

  

Referências Bibliográficas 

 

ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas (2016) Ecotoxicologia aquática- 

toxicidade aguda- Método de ensaio com Daphnia spp (Crustacea, Cladocera). 

Arauco, L.R.R., Cruz, C. e Machado Neto, J.G. (2005) Efeito Da Presença De Sedimento Na 

Toxicidade Aguda Do Sulfato De Cobre E Do Triclorfon Para Três Espécies De 

Daphnia. Pesticidas: Revista de Ecotoxicologia e Meio Ambiente, 15, 55–64. 

Bigardi, T.A.R., Nunes, A.J.T., Carra, L.P. e Fadini, P.S. (2003) Destino de surfactantes 

aniônicos em ETE do tipo lagoa aerada seguida de lagoa de decantação. Engenharia 

sanitária e ambiental, 8, 45–48. 

Borsato, D., Galão, O.F. e Moreira, I. (1999) Detergentes naturais e sintéticos: um guia 

técnico. Editora UEL, Londrina. 

Braga, J.K. (2014) Caracterização microbiana e degradação de surfactante aniônico em reator 

anaeróbio de leito fluidificado com água residuária de lavanderia. Escola de Engenharia 

de São Carlos, Doutorado, f. 

Corbi, J.J., Gorni, G.R. e Correa, R.C. (2015) An evaluation of Allonais inaequalis 

Stephenson, 1911 (Oligochaeta: Naididae) as a toxicity test organism. Ecotoxicology and 

Environmental Contamination, 10, 7–11. 

Costa, C.R., Olivi, P., Botta, C.M.R. e Espindola, E.L.G. (2008) A toxicidade em ambientes 

aquáticos: discussão e métodos de avaliação. Química Nova, 31, 1820–1830. 

Dornfeld, C.B. (2006) Utilização de Chironomus sp (Diptera, Chironomidae) para a avaliação 

da qualidade de sedimentos e contaminação por metais. Dissertação de mestrado, 239. 

Elnabarawy, M.T., Welter, A.N. e Robideau, R.R. (1986) Relative sensitivity of three daphnid 

species to selected organic and inorganic chemicals. Environmental Toxicology and 



160 

 

Chemistry, 5, 393–398. 

Fonseca, A.L. (1997) Avaliação da Qualidade da Água do Rio Piracicaba/SP Através de 

Testes de Toxicidade com Invertebrados. University of São Paulo, São Carlos, São 

Paulo, Brazil. 

Fonseca, A.L. e Rocha, O. (2004) Laboratory cultures of the native species Chironomus 

xanthus Rempel, 1939 (Diptera-Chironomidae). Acta Limnologica Brasiliensia, 16, 153–

161. 

Haigh, S.D. (1996) A review of the interaction of surfactants with organic contaminants in 

soil. Science of The Total Environment, 185, 161–170. 

Lee, B.K.H. (1970) The effect of anionic and nonionic detergents on soil microfungi. 

Canadian Journal of Botany, 48, 583–589. 

Mount, D.I. e Norberg, T.J. (1984) A seven-day life cycle cladoceran toxicity test. 

Environmental Toxicology and Chemistry, 3, 425–434. 

Nitschke, M. e Pastore, G.M. (2002) BIOSSURFACTANTES: PROPRIEDADES E 

APLICAÇÕES. Quimica Nova, 25, 772–776. 

OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development (2004) OECD Guideline 

for testing of chemicals: Daphnia sp., Acute Immobilisation Test. 

Penteado, J.C.P., El, O.A., Carvalho, L.R.F., Química, I. De, Paulo, U.D.S., Prof, A., et al. 

(2006) Revisão. , 29, 1038–1046. 

Ritz, C. e Streibig, J.C. (2005) Bioassay Analysis using R. Journal of Statistical Software, 12, 

1–22. 

Shcherbakova, V.A., Laurinavichius, K.S. e Akimenko, V.K. (1999) Toxic effect of 

surfactants and probable products of their biodegradation on methanogenesis in an 

anaerobic microbial community. Chemosphere, 39, 1861–1870. 

Trivinho-Strixino, S. e Strixino, G. (1995) Larvas de Chironomidae (Diptera) do Estado de 

São Paulo: guia de identificação de diagnose dos gêneros. PPG-ERN/UFSCa, São 

Carlos. 

Warne, M.S.J. e Schifko, A.D. (1999) Toxicity of Laundry Detergent Components to a 

Freshwater Cladoceran and Their Contribution to Detergent Toxicity. Ecotoxicology and 

Environmental Safety, 44, 196–206. 

 



161 

 

TRATAMENTO DE EFLUENTE TÊXTIL COM CORANTE AZO POR PROCESSO 

ANAERÓBIO EM REATOR COM LEITO ESTRUTURADO 

 

Thaíla de Mello Florêncio 1; Leandro Augusto Gouvêa de Godoi 1; Sávia Gavazza dos Santos 
2; Vinícius Carvalho Rocha 3; Márcia Helena Rissato Zamariolli Damianovic 4 

 
1 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Hidráulica e Saneamento; 

2 Professora do Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Federal de 

Pernambuco; 
3 Professor do Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro; 
4 Professora do Departamento de Hidráulica e Saneamento da EESC/USP. 

 

 

Resumo. Avaliou-se o emprego de reator anaeróbio em fluxo ascendente com leito 

estruturado na redução de corante azo Direct Black 22. O tempo de detenção hidráulica 

(TDH) utilizado foi de 24h. Aplicou-se como co-substrato etanol em uma demanda química 

de oxigênio (DQO) de 1000 mg.L-1. Como aceptor final de elétrons, têm-se sulfato (200 mg. 

L-1) e o corante azo (0,06 Mm, equivalente a 65 mg.L-1). Analisou-se a remoção de DQO, 

redução de sulfato, remoção de cor e consequente produção de aminas aromáticas advindas 

da quebra da ligação azo (-N=N-). A vazão, pH e temperatura também foram monitorados. 

Em 400 dias de operação, obteve-se remoção média de 77,70 ± 9,17% para DQO, 77,32 ± 

5,18% para sulfato e 64,41 ± 6,87% para cor. Verificou-se a produção de aminas aromáticas 

através de método espectrofotométrico. 

  

Introdução 

 

 A produção mundial de corantes é estimada em 10.000 toneladas, muito embora 

valores maiores atingindo até 700.000 toneladas já foram citados pela literatura especializada 

(Forgacs et al., 2004; Clarke, Anliker, 1980). Conforme Carliell et al. (1996), entre 60 e 70% 

desta produção é de corantes azo, sendo este o grupo cromóforo mais comum dos corantes 

reativos têxteis. Ainda conforme os autores supracitados, entendia-se que os processos 

biológicos não fossem capaz de conseguir uma boa remoção de cor, causando contaminação e 

alteração de cor nos leitos de rios receptores de tal efluente, muito embora desde 1911 

conhecia-se a redução de ligações azo (-N=N-) através de microrganismos anaeróbios (Meyer, 

1981). 

 Corantes azo são moléculas aromáticas complexas e coloridas com notável diversidade 

estrutural, capazes de formar uma ligação covalente entre a molécula do corante e a fibra, 

geralmente celulósica (Solis et al., 2012, Chinwetkitvanich et al., 2000). O grupo cromóforo 

azo (-N=N-) conecta dois sistemas carbono, geralmente um dos quais é aromático (Lubs, 

1955). Os grupos reativos formam ligações covalentes com grupos -OH, -NH ou -SH em 

fibras nas quais é possível sua atuação, como algodão, lã, seda e náilon (Dos Santos et al., 

2007). A quebra desta ligação gera compostos conhecidos como aminas aromáticas, nocivas 

ao meio ambiente. 

 Plumb et al. (2001) sugeriram que a atuação conjunta entre bactérias redutoras de 

sulfato (BRS) e arqueas metanogências contribuem para o tratamento deste tipo de efluente, 

com a metabolização de grupos sulfonados associados ao corante e subsequente conversão de 

compostos de enxofre a dióxido de carbono, metano e sulfeto de hidrogênio. Os íons sulfeto, 

por sua vez, reduzem quimicamente o corante azo. 

 Efluentes têxteis são produzidos em grande volume, pois boa parte do processo da 

cadeia têxtil depende de água para dissolver e dispersar os corantes e produtos químicos 

auxiliares no tingimento, bem como para lavar as peças tingidas. No Brasil, observa-se 
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número expressivo de lavanderias familiares na região Nordeste, as quais não dispõem de 

incentivos financeiros para métodos altamente tecnológicos e requintados para o tratamento 

do efluente gerado, o qual é descartado nos corpos hídricos mais próximos. Assim, sistemas 

de tratamento de baixo custo e eficientes, como os biológicos, são necessários para reduzir a 

doravante contaminação ambiental provocada (Imram et al., 2016). 

 O presente trabalho teve como objetivo avaliar a quebra do corante azo Direct Black 

22 através de processo biológico anaeróbio empregando um reator de leito estruturado.  A 

metabolização efluente têxtil, simulado com sulfato empregando etanol como co-substrato e 

contendo Direct Black 22, foi avaliada averiguando-se a remoção de DQO, redução de sulfato 

e de corante e produção de aminas aromáticas. A vazão, pH e temperatura também foram 

monitorados. 

 

Material e Métodos 

 

 Empregou-se um reator em acrílico (com volume útil de 3,5 L) com leito estruturado 

de espuma de poliuretano, baseado em Godoi e Damianovic (2013), para fixação e 

crescimento da biomassa, verticalmente fixados dentro do reator às extremidades. O tempo de 

detenção hidráulica foi de 24h, com vazão corrigida para 175 ml.h-1. O inóculo utilizado para 

o lodo anaeróbio foi proveniente de reator UASB de uma estação de tratamento de efluentes 

de abatedouro de aves. 

 Simulou-se o efluente têxtil sintético com base nos estudos de Ferraz Júnior et al. 

(2011), consistindo de um co-substrato (etanol), um aceptor final de elétrons (sulfato) 

normalmente empregado na cadeia produtiva têxtil, corante, solução macro e solução 

micronutriente (Tabelas 1 e 2). A composição final do efluente têxtil simulado é apresentada 

na Tabela 3. O corante Direct Black (Figura 1, fórmula química C44H32N13Na3O11S3 e peso 

molecular 1083,97 g.mol-1) foi hidrolisado para simular as condições reais na cadeia 

produtiva. Tal processo de hidrólise se consiste no aumento de pH da solução para 11 com 

NaOH, seguido por 1h de aquecimento à 80ºC, esfriamento e final correção de pH para 7 com 

HCl. Para tanto, hidrolisou-se uma solução estoque de 18g.L-1. 

 

Tabela 1 : Composição de solução macronutriente. 

Composto Químico Concentração (mol.L-1) 

NH4Cl 0,280 

K2HPO4 0,252 

MgSO4.7H2O 0,100 

CaCl2  0,070 

NaHCO3 0,400 

Tabela 2 : Composição de solução micronutriente. 

Composto químico Concentração (mol.L-1)a 

FeCl2.4H2O 2,000 

ZnCl2 0,050 

MnCl2.4H2O 0,500 

NiCl2.6H2O 0,142 

NaSeO3.5H2O 0,164 

H3BO3 0,050 

CuCl2.2H2O 0,038 

CoCl2.6H2O 2,000 

AlCl3.6H2O 0,090 

(NH4)6.Mo7O24.4H2O 0,050 

EDTA 1,000 

HCl 1,000 a 
a Exceto concentração de HCl, cuja unidade é mL.L-1. 
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Tabela 3:  Composição em concentração para 18L de efluente sintético. 

Componente Concentração Unidade 

Solução macronutriente 300 mL 

Solução micronutriente 4,5 mL 

Corante 0,06 mM 

Na2SO4 296 mg 

Etanol 1000 mg O2. L
-1 

 

 
 

 Figura 1: Estrutura Química do corante Direct Black 22. 

 

A vazão foi mensurada manualmente com proveta cronometrando-se o tempo de 

coleta e após cálculos, corrigida para 175 ml.h-1. O pH foi verificado usando pHmetro Hanna 

Instruments modelo HI 9321. A temperatura era verificada in loco utilizando termômetro. 

 O cálculo de DQO das amostras centrifugadas foi realizado por meio do método 

colorimétrico 5220D (APHA/AWWA/WEF, 1995), com leitura realizada em 

espectrofotômetro da Perkin Elmer, modelo Lambda 25. Para cálculo de concentração de 

corante realizou-se varredura no referido espectrofotômetro em diferentes concentrações e 

leitura do corante no comprimento de onda em que há maior absorbância. A produção de 

aminas aromáticas foi feita através de varredura na faixa do ultravioleta, conforme método de 

Pinheiro et al. (2004). 

 Realizou-se análise de sulfato da água residuária de entrada e saída do reator através 

de kit Sulfa Vac da Lovibond e leitura em espectrofotômetro da Lovibond, modelo 

SpectroDirect. 

 

Resultados e Discussão 

 

 A DQO de entrada, saída e sua remoção (%) obtida durante 400 dias de tratamento 

pode ser verificada na Figura 2. A média de DQO da água residuária de entrada foi de 1078 ± 

145 mg O2.L
-1, enquanto que o efluente tratado apresentou DQO de 234 ± 87 mg O2.L

-1, 

resultando numa remoção de 77,70 ± 9,17% de carga orgânica, próxima ao obtido por Ferraz 

Júnior et al. (2011), a qual apresentou remoção mínima de 69 e máxima de 77%. Amaral et al. 

(2014) obtiveram remoção de DQO máxima de 43% para TDH = 12h, em um UASB de uma 

lavanderia que recebia diferentes corantes, mas principalmente o Direct Black 22. O valor 
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baixo se justifica pela falta de adição de um co-substrato e variações de composição do 

efluente real durante o período de tratamento, muito embora os valores de DQO na entrada do 

reator foram próximos (cerca de 1045, 1143 e 1103 mg O2.L
-1 ) ao do presente trabalho. O 

controle de temperatura a 30 ± 5ºC também propiciou metabolização ótima pela biomassa, 

que é principalmente mesofílica. 
 

 
Figura 2: Carga Orgânica – Demanda Química de Oxigênio (mg O2.L

-1 ) 

 

 A concentração de sulfato (mg.L-1 ) de entrada e saída do reator durante o período de 

experimento é apresentada na Figura 3, bem como a porcentagem de sulfato reduzido durante 

o período. A concentração média de sulfato na água residuária foi de 216 ± 13 mg.L-1 com 

remoção de 77,32 ± 5,18 %. Ferraz Júnior et al. (2011) obtiveram remoção de sulfato de até 

63% para um efluente real de uma lavanderia com concentrações de sulfato variando de 14.5 

a 52 mg.L-1.  

 A média de sulfato no efluente tratado na saída do reator foi de 49 ± 11 mg.L-1 . O pH 

médio de saída (7,8) foi levemente mais alcalino do que o de entrada (7,73) ocasionado pela 

presente sulfetogênese. Em lavanderias, observou-se mais do que o dobro da concentração 

aqui estudada devido ao uso ampliado de metabissulfito de sódio (Amaral et al., 2014). A 

remoção para o supracitado estudo foi de até 54%.  

 No presente trabalho, a relação DQO:Sulfato foi de cerca de 5, indicando que não 

houve aparente limitação de carbono para a remoção de sulfato. Lens et al., 1998, 

recomendam uma relação DQO:Sulfato de 0,67 para BRS, sendo que valores maiores do que 

2,7 são favoráveis à ocorrência de metanogênese. 
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Figura 3 : Concentração de sulfato na entrada e saída do reator. 

 

 Para leitura das concentrações de corante, realizou-se varredura no UV-Visível em 

diferentes concentrações, das quais observou-se que o comprimento de onda de maior 

absorbância foi de 475 nm, também obtido por Amaral (2014). A curva do corante obtida é 

apresentada na Figura 4, através da qual foi calculado a concentração de corante obtida após o 

tratamento. 

 

 
Figura 4: Curva do corante Direct Black 22. 

 

 Conforme Figura 5, as concentrações iniciais de corante foram menores nos primeiros 

120 dias de operação (cerca de 0,015 mM) a fim de estabelecer-se a adaptação da biomassa ao 

corante azo. A remoção de corante apresentou eficiência de 64,41 ± 6,87 % durante os 400 

dias de operação do reator. Já Amaral (2015) obteve remoção de cor de 67% em 12h de TDH 

em um UASB. 

 Os valores médios de concentração de corante na entrada e saída do reator foram de 

0,05 ± 0,015 mM e 0,016  ±  0,00056 mM. Na Figura 6, apresentam-se as concentrações de  

corante antes e após o tratamento no reator anaeróbio de leito estruturado. 
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 Figura 5: Concentração de corante Direct Black 22 na entrada e saída do reator. 

 

 

 
Figura 6 – Água residuária têxtil simulada antes e após o tratamento biológico em reator 

anaeróbio de leito estruturado. 

 

 

 Também se observou a remoção de corante e a produção de aminas aromáticas (Figura 

7) em 394 dias de operação, as quais são apresentadas na região do UV (entre 240 e 290 nm), 

similar ao obtido por Amaral (2015), também trabalhando com o corante Direct Black 22. 
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Figura 7 – Produção de Aminas Aromáticas e diminuição de corante Direct Black 22 em 

varredura no UV-Visível. 

 

Conclusões parciais 

 

 O presente estudo objetivou o uso de processo biológico anaeróbio no tratamento de 

efluentes têxteis com corante azo. Remoções acima de 77% foram obtidas para carga orgânica 

e sulfato presentes na água residuária. Com relação à cor, foi possível remover uma média de 

cerca de 64% da concentração inicial de corante. Foi observada a produção de aminas 

aromáticas, corroborando a redução do corante azo Direct Black 22. Além da redução 

enzimática, a produção de sulfetos, através da redução de sulfato, também pode ter 

contribuído para a remoção do corante no efluente. A sulfetogênese presente no reator 

colaborou para manutenção do pH superiores a 7,0. Ressalta-se a necessidade de tratamento 

biológico aeróbio para a remoção das aminas aromáticas, as quais podem ser mais tóxicas do 

que o corante que as originou. 
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Abstract. Anaerobic digestion has been frequently used to treat antibiotic-contaminated 

livestock wastewaters. Their removal is mainly associated to biodegradation and to sludge 

adsorption. In environmental concentrations, e.g., from ng.L-1 to a few hundreds of µg.L-1, 

cometabolism is the most suitable biodegradation pathway. Moreover, the anaerobic reactor 

physical characteristics deeply impact the substrate consumption mechanisms. In its turn, the 

overall process performance may be also affected by the hydraulic retention time and the 

affluent chemical composition variations. The former influences can be mitigated by biomass 

immobilization; besides, the effects of both factors can be better understood by a mathematical 

model. Furthermore, considering the horizontal immobilized biomass reactors, in general, the 

models neglect the biomass heterogeneity along it. For these reasons, the aim of this paper is 

to develop a model that can represent an anaerobic process treating sulfamethazine. The model 

was divided into two growth/substrate consumption stages, that were adjusted to the measured 

chemical oxygen demand (COD) consumption and organic along a horizontal anaerobic 

immobilized biomass reactor. The sulfamethazine cometabolism was evaluated in association 

with both stages. In addition, the kinetic parameters were also adjusted to the several changes 

in the affluent COD concentration and in the flow rate.  

 

Introduction 

 

Antibiotics are probably the most successful class of drugs used to improve health 

conditions for both humans and animals. Among them, the sulfonamides are the most exploited 

synthetic antibiotic class. They are extensively applied to enhance animal feeding and as growth 

promoters (Hruska and Franek, 2012). Once consumed, antibiotics are generally transformed 

by the body tissues, where may be metabolized and converted to other products that are excreted 

via urine and feces. However, depending on the substance, approximately 15% to 60% of its 

original form may excreted (Perez et al., 2005). If such residues are discharged to the 

environment, even in trace amounts, they can significantly impact the microbiosphere, since 

drug-resistant microorganisms could prevail (Baran et al., 2011). This characteristic is 

emphasized in the synthetic antibiotics, because sulfonamides appear to resist biodegradation 

considerably.  

Anaerobic digestion (AD) has been used to treat antibiotic-contaminated livestock 

wastewaters, despite it is not always effective (Oliveira et al., 2016). It was found in previous 

researches that the sulfonamide sulfamethoxazole was completely removed, while no 

sulfamethazine degradation was observed (Carballa et al., 2007; Mohring et al., 2009). This 

indicates that the involved degradation mechanisms are crucial to the process performance. 

Note that, their removal is mainly associated to biodegradation and to sludge adsorption. 

Furthermore, in environmental concentrations, e.g., from ng.L-1 to a few hundreds of µg.L-1, 

cometabolism is the most suitable biodegradation pathway for the veterinary antibiotic 

sulfamethazine, which is determined by energy support substrate (Oliveira et al., 2016; Pomies 

et al., 2013). 
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The anaerobic reactor physical characteristics may impact overall process performance, 

because the mass-flow transfer depends on the biomass concentration and its characteristics 

(Saravanan and Sreekrishnan, 2006). Moreover, the removal of micropollutants from 

wastewaters depends on the physicochemical properties of the substance and, additionally, its 

efficiency varies with the reactor operational conditions (Pomies et al., 2013). Considering the 

hydraulic retention time (HRT), increasing the fluid superficial velocity, the sludge-wastewater 

contact is increased. However, low HRT may prevent important biochemical reactions (Xie et 

al., 2016). Moreover, sudden variations of HRT or organic loading rates (OLR) may shift the 

metabolic pathways between volatile fatty acids producers and consumers, inhibiting acids 

degradation and influencing the process performance (Leitao et al., 2006).  

Mathematical models can help to understand and quantify how these factors affect the 

process. Despite the large number of developed models in the literature, they are scarce 

concerning antibiotics treatment in AD processes. In addition, if it is considered the use of fixed 

bed reactors, the models neglect the biomass heterogeneity along it, what compromise the 

variables estimations. Notice that, these reactors are interesting to treat low strength antibiotic 

polluted swine wastewater because of the high surface contact area between the particles (Zaiat 

et al., 2000). Thus, the aim of this report was to develop a model structure to describe COD 

consumption, organic acids (OA) formation and consumption in an anaerobic process treating 

sulfamethazine and, this latter, removal mechanisms under several distinct organic loading rates 

(OLR) and hydraulic retention times (HRT) in a horizontal anaerobic immobilized bed reactor. 

The process was divide in two stages: 1) hydrolysis/acid formation and 2) acid consumption. 

The sulfamethazine cometabolic degradation was evaluated in association with both stages. 

 

Experimental Procedures 

 

The experiments were conducted in horizontal anaerobic immobilized reactor, which 

was crafted in a plastic tube with 5 cm of inner diameter and 100 cm of length. The reactor was 

fulfilled with cubes of polyurethane foam, sliced in cubes with 0.5 cm side, which resulted in a 

bed porosity of 0.62. Four sampling equally space sampling devices were used to measure the 

reactor liquid phase. A synthetic wastewater was used to evaluate the process efficiency under 

ten distinct conditions and during the acclimatization period (Oliveira, 2016). The 

acclimatization period was divided in two stages; the first was the acclimatization to OLR range 

of this study and the second was the acclimatization to the presence of sulfamethazine in the 

affluent. 

 

Mathematical Modeling 

 

Several mechanisms were evaluated to match biomass concentration, total COD 

consumption and acids formation/consumption. Nevertheless, due to the physical 

characteristics of the used reactor the Contois growth kinetics (Contois, 1959) was the one 

which presented the best adjustment considering the spatial limitations of the fixed bed. In 

addition, some assumptions were made to achieve the modelling objective. 

1. The HAIB reactor flow-pattern was considered plug-flow. 

2. The process can be represented in two stages: hydrolysis/acidogenesis and acid 

consumption stages, and one microbial population is associated to each one. 

3. The biomass concentration varies along the reactor, the populations are superposed and 

each one occupies its respective niche.  

4. The biomass grows attached to the inert support and the particles achieve the due to the 

liquid flow movement.  

5. Biomass grows in overlapping layers. 

6. Biomass death rate and sludge retention time are not clearly separable in a series of 

experiments with the same TDH. 
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7. The reactions rates vary according to the biomass concentration, being slower in lower 

layers. 

8. The reaction rates vary with organic loading rates and with hydraulic retention time. 

9. Due to bed porosity, the reactional volume varies in function of the biomass concentration. 

The HAIB reactor modeling approach was a series of N continuous stirred tank reactor 

because it was considered as plug-flow, which was split into 100 reactors. Since the foam matrix 

porosity was 0.62 and, due to the 28 (𝑘𝑔. 𝑚−3) of the polyurethane foam, the reactional volume 

(Vr) without any biomass was considered of 13.57 (𝑚𝐿𝑔𝐹𝑜𝑎𝑛
−1 ). The sludge density was 

considered as 1.0 (𝑔. 𝑚𝐿−1) and the reactional volume fraction (𝜂) during the experiment 

varied along the reactor as a function of the biomass according to the Equation (1). 

𝜂 = 1 −
𝑋

𝜌𝑋𝑉𝑟
          (1) 

The first stage of the model corresponds to the hydrolysis of the complex substrate, 

which is transformed into volatile acids that are consumed in the second stage. For both stages, 

the measured values were taken in chemical oxygen demand (COD) units. The microbial 

growth was divided into two populations, a hydrolytic and an acid consuming group. The main 

restriction for growth in both groups was spatial and, because of this reason, the Contois 

function presented the best adjustment for substrate degradation and for the measured biomass. 

The Equation (2) and (3) represents, respectively, the total COD consumption and acids 

formation/consumption stages, the Equations (4) and (5) determines the substrate consumption 

rate of each stage. 

 
𝑑𝐶𝑂𝐷𝑘

𝑑𝑡
= (𝐶𝑂𝐷𝑘−1

− 𝐶𝑂𝐷𝑘
)

𝐷𝐻

𝜂
− 𝑘1𝑆1𝑘

𝑋ℎ𝑘
       (2) 

𝑑𝑉𝐴𝑘

𝑑𝑡
= (𝑉𝐴𝑘−1

− 𝑉𝐴𝑘
)

𝐷𝐻

𝜂
+ 𝑘1𝑆1𝑘

𝑋ℎ𝑘
− 𝑘2𝑉𝐴𝑘

𝑋𝑎𝑘
     (3) 

𝑘1 =
𝐾1𝑚

𝐾𝑆ℎ
(𝑋ℎ𝑘

+𝑋𝑎𝑘
)+𝑆1𝑘

       (4) 

𝑘2 =
𝐾2𝑚

𝐾𝑆𝑎(𝑋ℎ𝑘
+𝑋𝑎𝑘

)+𝑉𝐴𝑘

       (5) 

 

Note that 𝑆1𝑘
= 𝐶𝑂𝐷𝑘

− 𝑉𝐴𝑘
− 𝐶𝑂𝐷𝑒

, with 𝐶𝑂𝐷𝑘
(𝑚𝑔𝐶𝑂𝐷 . 𝐿−1. ℎ−1) representing the total COD 

measured and 𝐶𝑂𝐷𝑒
 the inert part of the influent COD, which was estimated around 9%. In this 

sense, 𝑆1𝑘
(𝑚𝑔𝐶𝑂𝐷 . 𝐿−1. ℎ−1) was the hydrolysable mass of the total COD. 𝐷𝐻(ℎ−1) is the 

hydraulic retention time for each tank, it was calculated as the ratio between the liquid 

superficial velocity and the length of the tanks. Thus, the HRT was described by Equation (6), 

where L=100cm is the reactor length and N=100 is the number of tanks and the flow superficial 

velocity by Equation (7). The parameters 𝐾1,2𝑚
(𝑚𝑔𝐶𝑂𝐷 . 𝑔𝐹 . 𝑔𝑆𝑆𝑉

−1 ) and 𝐾𝑆ℎ,𝑎
(𝑚𝑔𝐶𝑂𝐷 . 𝑔𝐹 . 𝑔𝑆𝑆𝑉

−1 ) 

are, respectively, the maximum rates for hydrolysis and acids consumption/formation and the 

half saturation biomass for the Contois kinetics. 

 

𝐷𝐻 =
𝑣𝑠

𝐿/𝑁
(ℎ−1)        (6) 

𝑣𝑠 =
𝐿

𝑇𝐻𝐷𝑇
=

100𝑐𝑚

24ℎ
= 4.167 (

𝑐𝑚

ℎ
)       (7) 

 

The biomass concentration for each tank was defined as shown in the Equations (8) and 

(9). 

𝑑𝑋ℎ𝑘

𝑑𝑡
= Yh𝑘1𝑆1𝑘

𝑋ℎ𝑘
− (𝐾𝑑 +

𝐷𝑠

𝜂
(

𝑣𝑠

𝑣𝑠0

)
2

) 𝑋ℎ𝑘
     (8) 

𝑑𝑋𝑎𝑘

𝑑𝑡
= Ya𝑘2𝑉𝐴𝑘

𝑋𝑎𝑘
− (𝐾𝑑 +

𝐷𝑠

𝜂
(

𝑣𝑠

𝑣𝑠0

)
2

) 𝑋𝑎𝑘
     (9) 
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Where Yh,a(𝑔𝑆𝑆𝑉 . 𝐿. 𝑔𝐹
−1. 𝑚𝑔𝐶𝑂𝐷

−1 ) is the growth yield coefficient, 𝐷𝑠(ℎ−1) is the sludge 

retention time for all experiment, which, associated with the term 𝜂−1(𝑣𝑠 . 𝑣𝑠0
−1)

2
, represents the 

effects of the shear stress force in the sludge retention time due to HDT changes and to flow 

variations at each tank caused by the biomass concentration (Horn et al., 2003). Lastly, 𝐾𝑑(ℎ−1) 

is the biomass death rate and 𝑣𝑠0
= 4.167(𝑐𝑚ℎ−1) is the reference affluent flow rate.  

Two hypotheses were evaluated to the sulfamethazine degradation, by using the 

cometabolism proposed by (Criddle, 1993). The first, as shown in Equation (10), is hydrolysis 

stage associated and, the second, presented in Equation (11), is related to acids consuming stage.  

 
𝑑𝑆𝑀𝑍𝑘

𝑑𝑡
= (𝑆𝑀𝑍𝑘−1

− 𝑆𝑀𝑍𝑘
)

𝐷𝐻

𝜂
− 𝑌𝑆ℎ

𝑘1𝑆1𝑘
𝑋ℎ𝑘

𝑆𝑀𝑍𝑘
      (10) 

𝑑𝑆𝑀𝑍𝑘

𝑑𝑡
= (𝑆𝑀𝑍𝑘−1

− 𝑆𝑀𝑍𝑘
)

𝐷𝐻

𝜂
− 𝑌𝑆𝑎

𝑘2𝑉𝐴𝑘
𝑋𝑎𝑘

𝑆𝑀𝑍𝑘
      (11) 

 

Where 𝑌𝑆ℎ,𝑎
 (𝜇𝑔𝑆𝑀𝑍

. 𝑚𝑔𝐶𝑂𝐷
−1 ) are the yields for hydrolysis or acids consuming associated with 

cometabolism. 

 

Parameters Adjustment Procedure 

Because this was long-term experimental procedure, with operational conditions been 

changed after some periods, the adjustment procedure was conducted iteratively. The fitting 

procedure was carried out in three major stages: the first was to define a structure and to adjust 

its parameters to experiment 7 data. The initial conditions set of the simulation was the linearly 

interpolated experimental data of the previous experiment. Defined the model structure, the 

next step was to state the initial values for the parameters adjustment procedure.  

The focus of the second stage was a manual adjust of the parameters for all experiments, 

beginning with the biomass acclimatization (experiment 1), in which the biomass initial 

conditions were defined as 𝑋ℎ = 𝑋𝑎 = 0.25(𝑔𝑥𝑔𝐹
−1) with all other state variables set to zero. 

The parameters related to biomass growth, e.g., 𝑌ℎ, 𝑌𝑎, 𝐾𝑑 , 𝐷𝑠, 𝐾𝑆ℎ
 and 𝐾𝑆𝑎

 were considered 

fixed for all OLR changes. The parameters 𝑘1 and 𝑘2 were sequentially adjusted for each 

experiment, from 1 to 7, and the value of the biomass growth parameters recalculated at each 

iteration, according to the fitting procedure describe in this section. The relationship between 

SRT with HRT was defined in this stage. 

 In the third stage, a response surface methodology, determined by a central composite 

designs technique, was associated with an evolutive operation to optimize the both parameter 

fitting and suppress any one that was not statistically relevant to the process (Singh et al., 2005; 

Kumar et al., 2011). This last stage also followed the iterative idea of the fitting procedure in 

the parameters adjustment. The main difference was that, here, the parameters were adjusted in 

pairs, e. g., 𝑌ℎ and 𝑌𝑎; 𝐾𝑑 and 𝐷𝑠; 𝐾𝑆ℎ
 and 𝐾𝑆𝑎

. In general, the CCD was conducted with five 

level for each pair, but in some cases seven levels were required to a more precise assessment 

of the factors. For the parameters 𝐾𝑑 and 𝐷𝑠, the main restriction was the biomass variations 

between experiments 7 and 11. The cost function was to maximize the R2 of the estimations. 

Once fitted the growth and substrate consumption parameters, the sulfamethazine 

degradation hypotheses were evaluated. For the Criddle cometabolism, as shown in Equations 

(10) and (11), the values of 𝑌𝑆ℎ
 and 𝑌𝑆𝑎

 were simply adjusted to the best R2 for all experiments.  

 

Results and Discussion 

 

Concerning the modelling, as discussed by (Donoso-Bravo et al., 2011), two questions 

should arise: 1- if the model structure was able to fit the experimental data, without 

overparametrization; and 2- if the model structure allows a unique optimal set of parameters. 
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Concerning the first question, among several model structures that were tested, only a 

combination of the reactional volume fraction, 𝜂, with both stages describe by the Contois 

kinetics resulted in an accurate representation of the state variables of the experimental 

condition, with theoretical background. The Contois function is commonly used to describe 

hydrolysis/disintegration of particulate wastes (Ramirez et al., 2009), e.g., when the biomass 

attach to an insoluble particle and grows around it. As consequence, the outer biomass cellular 

activity is impaired. In contrast, here the biomass grows attached to the foam matrix and the 

biological activity of the inner layers biomass is weakened, whose effects are very similar. The 

fitted values of these parameters in first stage are shown in Table 1.  

With respect to the second question and considering the overparametrization problem, 

during the fitting third stage was noticed that 𝐾𝑑 and 𝐷𝑠, 𝐾𝑆ℎ
 and 𝐾𝑆𝑎

 had to be reevaluated, 

because some of these parameters presented no significant effect on the modelling accuracy. In 

this sense, it was noted an ambiguity in the optimum adjustment of the biomass when analyzing 

𝐾𝑑 and 𝐷𝑠 for experiments 7 and 11. For E7, the variations of 𝐾𝑑 had no significant impact, 

meanwhile, the lower the 𝐷𝑠, the higher the R2. On the other hand, for E11 the highest values 

of R2 were found with higher values of 𝐷𝑠 and lower for 𝐾𝑑 . Another evaluation was conducted, 

but with 𝐾𝑑 closing to zero. In this situation, only 𝐷𝑠 was significant for both experiments. 

When suppressing the parameter 𝐾𝑑, no loss on the biomass adjustment was observed for all 

experiments. Thus, the parameter 𝐾𝑑 was excluded from the modelling.  

Concerning 𝑌ℎ and 𝑌𝑎, an optimum value was found, e.g.,  𝑌ℎ = 7.0 × 10−6 and 𝑌𝑎 =
2.2 × 10−6 presented the best adjustment for all experimental conditions. For 𝐾𝑆ℎ

 and 𝐾𝑆𝑎
, for 

E7 an optimum was found at 𝐾𝑆ℎ
= 530 and 𝐾𝑆𝑎

= 530, however, for E11, only the first was 

significant with the higher its value, the better the fitting accuracy. Due to these observations, a 

reduction in the number of parameters was tried. In this sense, 𝐾𝑆ℎ
 was set equal to 𝐾𝑆𝑎

 and a 

stage three analysis was conducted considering 𝐷𝑠 to evaluate the combined effects. It was 

found an optimum adjustment at 𝐾𝑆ℎ
= 830 and 𝐷𝑠 = 35 × 10−5. These were considered as 

new fixed values for the parameters and the parameters 𝑘1 and 𝑘2 were readjusted to fit the 

experimental observations. The results are shown in Table 1, where the average affluent OLR 

is also described (COD0
). The R2 for biomass in the experiments 7 and 11 were, respectively: 

0,94 and 0,92. In Table 1, 𝐶𝑂𝐷 0
 refers to the affluent concentration, 𝑇 refers to the time, in days, 

that the process was conducted in such conditions, 𝑘1 is the hydrolysis and acids formation rate, 

𝑘2 is the acids consumption rate, 𝑅𝐶𝑂𝐷𝑇

2  and 𝑅𝑉𝐴
2  are both stages fitting adjustment. 

 

Table 1: Optimum parameters adjust. 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 

𝑪𝑶𝑫𝟎
 2000 2000 1000 540 1500 2000 4000 2000 2000 2000 1200 

𝑻 34 40 64 28 22 35 24 16 21 25 92 

𝒌𝟏 500 1350 1200 1200 1550 2100 1200 1275 1100 1650 800 

𝒌𝟐 - 1900 35000 20000 42000 70000 1500 1700 3000 5700 8000 

𝑹𝑪𝑶𝑫𝑻

𝟐  0,99 0,99 0,99 0,95 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

𝑹𝑽𝑨
𝟐  - 0,97 NC NC NC NC 0,98 0,96 0,94 0,95 0,06* 

 

It is noticed in Table 1 that the parameters 𝑘1 and 𝑘2 present significant changes along 

the experiment. In both cases, these variations are correlated to process acclimatization and to 

affluent concentration. For the hydrolysis stage, except for E11, the affluent concentration is 

more significant than the acclimatization, meanwhile for the acids consuming stage is on the 

contrary. These findings indicate that the first stage is much more robust to process variations 

than the second, since there are more possible limiting step in the second stage than in the first 

(Batstone et al., 2002). 
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In Figure 1 are superposed the experimental and the simulated data for all experiments. 

In sequence, (a) refers to E2, (b) refers to E3, (c) refers to E4, (d) refers to E5, (e) refers to E6, 

(f) represents E7, (g) refers to E8, (h) represents E9, (i) refers to E10, (j) represents E11. 

According to it, the acids formation occurs very early in the process, what is corroborated by 

Figure (2), since the greatest acid consuming bacteria concentration appears before the first 

sampling port. For E3, E4, E5 and E6, respectively, Figs. (b), (c), (d), and (e) the acids are 

produced and consumed in that region. It also observable that the OA consumption rate is not 

affected by all OLR changes, since only in E7 (f) it was slower in the time series. It is important 

to note that after E7, the OA consumption was not readily recovered. Moreover, OA appeared 

to not be significantly affected by HRT changes, since in E11 results remained between E2 and 

E3. By it turn, the simulated total biomass was accurate to predict the estimate in both 

experiments. The assumptions on biomass modelling proved to be correct, due to the limitations 

that they imposed to growth, otherwise, despite the biomass data could be adjusted, the other 

variables would not be correctly fitted.  

 

 
Figure 1: Comparison of the total COD and the organic acids fittings for all experiments. 
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Figure 2: Comparison between measured and simulated biomass for experiments. The Figure 

(a) refers to E7 and (b) to E11. 

 

The sulfamethazine modelling showed that the most suitable hypothesis for the 

cometabolism was the acids consuming stage. As shown in Table 2 and presented if Figure 3, 

the adjustments for the second stage are overall better than the first. On the other hand, by 

varying the HDT, none was able adjust properly the experimental data. Two hypotheses can 

arise from these observations: 1- the mechanisms evaluated for cometabolism were not the most 

correct for the problem; or, 2- the impact of the shear stress caused by the increases of the 

affluent superficial velocity, Equation (8) and (9), can significantly decrease the SRT and, by 

consequence, reduce the bacteria community diversity (Pomies et al., 2013). It was also noted 

that the lower the affluent OLR, the higher the cometabolism yields coefficients. This last 

observation is important, since in future reactor operation developments, the fact that a higher 

removal efficiency is related to lower OLR can be taken into account. 

 

Table 2: Adjusted parameters for cometabolism yields. 

Exp 𝑲𝒄𝒂𝒂
 𝑹𝑺𝒎𝒛

𝟐  𝑲𝒄𝒂𝒉
 𝑹𝑺𝒎𝒛

𝟐  

2 3,45 × 10−4 0,90 3,20 × 10−4 0,91 
3 8,00 × 10−4 0,88 8,00 × 10−4 0,88 
4 1,40 × 10−3 0,98 1,38 × 10−3 0,98 
5 1,05 × 10−3 0,99 1,08 × 10−3 0,99 
6 7,00 × 10−4 0,99 6,95 × 10−4 0,99 
7 3,65 × 10−4 0,95 3,00 × 10−4 0,79 
8 5,10 × 10−4 0,98 4,73 × 10−4 0,77 
9 2,45 × 10−4 0,63 2,50 × 10−4 0,33 

10 1,40 × 10−4 0,41 1,45 × 10−4 0,18 
11 6,90 × 10−4 0,93 6,80 × 10−4 0,91 
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Figure 3: Comparison between simulated and experimental sulfamethazine degradation 

behavior for both hypotheses. 

 

Conclusions 

 

In this study, a mathematical model was developed to represent total COD consumption, 

acids formation and consumption, as well two hypotheses for sulfamethazine degradation. A 

basic structure was developed and, after several optimization steps, it was possible to avoid the 

use of two parameters that were not significant to the model. Despite the acids consuming 

related cometabolism have fitted more accurately the antimicrobial removal, than the hydrolysis 

related hypothesis, it is interesting to note that none was able correctly represent the impacts of 

the hydraulic retention time variations in its removal. Due to these observations, further 

investigations will be conducted. 

The next steps will concern the development of new hypotheses for sulfamethazine 

degradation and the development of an adaptive function that can describe the parameters 𝑘1, 

𝑘2 and 𝐾𝑐𝑎  evolution along the experiments. 
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Abstract: Sugarcane vinasse has proven to be a suitable substrate for biohydrogen (bioH2) 

production by dark fermentation. Recent studies have successfully defined optimal operating 

conditions for bioH2 production in vinasse-fed acidogenic reactors, however very little is still 

known about the structure and mainly the dynamics of the microbial consortia in such systems. 

In this context, this study aimed to better understand the role of different microbial groups and 

the determining fermentation pathways in a bioH2-producing reactor fed with sugarcane 

vinasse by using next-generation sequencing and principal component analysis (PCA). Both 

microbial structure and dynamics were characterized. The highest BioH2 production levels 

were associated with the Thermoanaerobacterium genus, whilst LAPB comprised the dominant 

genera (e.g. Lactobacillus and Leuconostoc) within the reactor at both stable and unstable 

bioH2-producing periods. PCA further revealed that the fermentation of lactate played a dual 

role in the reactor, as both bioH2-producing (butyrate + bioH2) and non-bioH2-producing 

(propionate + acetate) routes could be observed. Overall, the results suggested that lactate is 

the primary alternative carbon source in vinasse-fed systems subjected to carbohydrate-

shortage conditions. 

 

Introduction 

 

Biohydrogen (bioH2) production via dark fermentation (DF) comprises a promising 

alternative pathway to conventional hydrogen (H2) production because it combines important 

benefits, primarily, low energy requirements due to the operation of the systems under mild 

conditions of temperature and pressure, and the potential of using organic residues as substrate, 

which reduces/eliminates additional expenses on raw material purchases (Ghimire et al., 2015). 

The potential for bioH2 production from different industrial organic wastewaters using DF has 

been recently assessed, such as cassava wastewaters Gomes et al. (2016), dairy and food 

processing wastewaters (Marone et al., 2017). Special attention has also been given to vinasses 

from different raw materials, such as tequila (Buitrón et al., 2014) and sugarcane (Ferraz Jr. et 

al., 2014; 2015; Fuess et al., 2016), considering the high residual organic matter concentrations 

from either beverage or ethanol production chains. The recovery of bioH2 from vinasses may 

increase the net energy production in biorefineries (Fuess et al., 2017), based on its combustion 

in engines to enhance biogas burning or the direct electricity production from fuel cells 

(Ghimire et al., 2015). 

In particular, bioH2 production from sugarcane vinasse has been specifically addressed 

in recent studies in an effort to define suitable operating conditions for acidogenic systems. 

Using packed-bed (APBR) and fluidized-bed (AFBR) reactors has been largely explored to 

assess the impacts of different operating aspects, such as the type of support material, 

temperature conditions and the organic loading rate (OLR), on the performance of the process 

(Ferraz Jr. et al., 2014; 2015; Fuess et al., 2016; Santos et al., 2014). Despite the remarkable 

scientific findings reported in such cases, which associate the highest bioH2 production levels 

with thermophilic conditions, some gaps in the knowledge still make it difficult to efficiently 
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use sugarcane vinasse as a substrate for bioH2 production. In particular, very little is known 

about the structure and, especially, the dynamics of the microbial consortia involved in the 

conversion of sugarcane vinasse. Given the complexity of the vinasse composition, 

understanding the microbial interactions in the bioreactors is an important step to properly 

design, operate and monitor full-scale plants, and thus enhance bioenergy recovery in sugarcane 

biorefineries. 

Microbial communities in thermophilic acidogenic reactors applied to sugarcane 

vinasse have already been characterized in recent studies (Ferraz Jr. et al., 2014; 2015; Santos 

et al., 2014), usually presenting similar characteristics (i.e., the presence of specific genera, 

such as Clostridium, Caloramator and Lactobacillus), regardless of the operating conditions. 

In particular, the Thermoanaerobacterium genus seems to play an important role in the 

thermophilic bioH2 production from sugarcane vinasse (Ferraz Jr. et al., 2014; 2015; Santos et 

al., 2014), whereas the role of lactate-producing bacteria (LAPB), such as the Lactobacillus 

and Leuconostoc genera, still remains unclear. Overall, the role of LAPB in DF systems aimed 

at bioH2 production is inconclusive, as both positive and negative effects have been reported. 

Studies have indicated that providing lactic acid (LaH) to carbohydrate-fed acidogenic bacteria 

enhances bioH2 production (Matsumoto and Nishimura, 2007; Baghchehsaraee et al., 2009; 

Kim et al., 2012), indicating that LaH favorably shifts the microbial metabolism for enhanced 

hydrogenogenic activity. On the other hand, bioH2 production was severely affected in the 

presence of LAPB in other studies (Gomes et al., 2016), considering negative effects of 

substrate competition between LAPB and H2-producing bacteria (HPB) and excretion from 

bacteriocins by LAPB. The production of LaH leads to null bioH2 production rates, whereas 

bacteriocins have antimicrobial properties against other bacteria, such as Clostridium sp. 

(Gomes et al., 2016). 

Taking this into account, this study aimed to better understand the role of different 

microbial groups, as well as determine metabolic pathways in thermophilic acidogenic systems 

aimed at producing bioH2 from sugarcane vinasse. The microbial structure of a thermophilic 

APBR fed with sugarcane vinasse from a Brazilian biorefinery under long-term operation was 

characterized using next-generation sequencing (NGS, Illumina MiSeq® System). Relative 

abundance results were then correlated with performance data (e.g. bioH2 production and main 

intermediates from fermentation) through a principal component analysis (PCA), providing 

reliable data to clarify the main conversion routes established within the acidogenic system. 

Understanding the microbial dynamics during the fermentation of sugarcane vinasse will enable 

proposing measures to explore the acidogenic phase according to the desired target product, 

i.e., bioH2 and/or specific organic metabolites, based on the selection of different operating 

strategies in further studies. 

 

Materials and Methods 

 

Acidogenic reactor 

A thermophilic (55ºC) bench-scale APBR (working volume of 2.3 L) was continuously 

operated for 240 days at an OLR of 84.2 kg COD m-3 day-1 (hydraulic retention time of 7.5 h). 

The inoculum was obtained from the natural fermentation of sugarcane vinasse under 

thermophilic conditions (55ºC), based on Ferraz Jr. et al. (2014). In addition to applying a 

continuous and high OLR, the reactor was subjected to specific operating strategies to recover 

from performance losses in terms of bioH2 production, including: bottom biomass discharges 

(BBD) and continuous control of the pH in the acidified vinasse (5.1–5.2). Because previous 

studies on the bioH2 production from sugarcane vinasse under equivalent operating conditions 

(APBR, 55°C, OLR = 84.2 kg COD m-3 day-1) have indicated continuously decreasing 

production rates after approximately 50 days of operation (Ferraz Jr. et al., 2015), BBD were 

predicted to occur every 50 days (Fuess et al., 2016). Four BBD were carried out throughout 

the operating period, i.e., on the 51st, 98th, 105th and 150th days. The removed amount of solids 
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in BBD #2 and #3 (22.9 g VSS) was equivalent to the amount removed in BBD #4 (20.5 g VSS) 

(Fuess et al., 2016). In turn, the influent pH (raw vinasse) was adjusted to 5.5–7.5 with a 50% 

(m/v) sodium hydroxide (NaOH) solution, depending on the effluent pH. Details of the 

experimental apparatus assembly and in-depth discussions on the monitoring and performance 

of the APBR are presented in Fuess et al. (2016).  

 

Molecular analyses: sampling and sample preparation for DNA extraction 

Six samples were used for the NGS on the MiSeq® Sequencing System (Illumina), 

including the inoculum from natural fermentation, four samples from each BBD and a 

composite sample collected at the end of the operation. The composite sample was obtained 

from the five sampling points distributed along the height of the APBR (Figure 1). In this case, 

centrifugation (5 min at 6,000 g and 25ºC) was initially used to pellet suspended cells. The wet 

biomass from each sampling point (0.2 g) was then pooled into a composite sample of 1.0 g, 

corresponding to the whole fixed-bed of the reactor.  

 

DNA extraction, library construction and sequencing 

The FastDNA SPIN Kit for soil (MP Biomedicals, Irvine, CA) was used to extract the 

metagenomic DNA from each sample. The universal primers 515F and 806R (Caporaso et al., 

2011) targeting the V4 region of the 16S rRNA gene for bacteria and archaea, respectively, 

were modified by inserting sequences of nucleotides complementary to the Illumina 

sequencing: 515F 5’ (TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGGTATAAGAGACAGGTGCCAGC 

MGCCGCGGTA) 3’ and 806R 5’ (GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAG 

GGACTACHVGGGTWTCTAAT), where the underlined regions are the sequences of 

nucleotides of the adapters inserted in each primer. The polymerase chain reaction (PCR) was 

performed as described by Fuess et al. (2017).  The library was constructed using the Nextera 

DNA Sample Prep Kit (Illumina) and quantified by qPCR quantification with the Kapa Library 

Quantification Kit (Kapa Biosystems). Finally, all six libraries were pooled in equimolar 

concentrations and submitted to sequencing using the MiSeq® Reagent Kit v2 (300 cycles). 

  

Bioinformatic analyses 

The UPARSE pipeline (Edgar, 2013) was used to process the 16S libraries, whilst the 

Trimmomatic software (Bolger et al., 2014) was used to filter the quality reads. Only the reads 

with a minimum length of 200 nucleotides and maximum expected error of 0.5 were used in 

downstream analyses. Reads were dereplicated and clustered into operational taxonomic units 

(OTU) at a similarity level of 97% using the UPARSE-OTU algorithm. The identified OTUs 

were further compared to the RDP Gold 16 database as a reference to filter chimera sequences 

using chimera uchime (Edgar et al., 2011) and implemented in usearch v8.1.1803. Taxonomic 

assignment was performed using an RDP classifier implemented in Mothur software (Schloss 

et al., 2009), with Silva database v119 (Pruesse et al., 2007) as a reference and a bootstrap 

cutoff of 80%. Raw sequences were deposited in the European Nucleotide Archive (ENA) 

under accession number PRJEB19911. The principal component analysis (PCA) was performed 

using PAST® software (Hammer et al., 2001) through correlating relative abundance results 

with performance data (bioH2 production, main intermediates from fermentation and specific 

organic loading rate – SOLR). 

 

Results and Discussion 

 

Structure of the bioH2-producting microbial community 

The characterization of the microbial structure of the APBR throughout the operating 

period is depicted in Figure 1, considering samples from the inoculum, four periodic BBD and 

a composite sample from the entire fixed-bed obtained at the end of the operation. Only the 

most representative genera (relative abundance > 1%) were considered in Figure 1, and 20–
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45% of the sequences were unclassified at the genus level, depending on the sample. Overall, 

no marked variations were observed in the identified genera, with the predominance of two 

primary genera (Figure 1): Lactobacillus (21.3–24.8%) and Clostridium (14.5–19.0%). This 

pattern suggests that the variations in the performance of the APBR, such as decreasing bioH2 

production rates and alterations in the profiles of metabolic intermediates (Fuess et al., 2016), 

resulted primarily from metabolic alterations within the metabolism of the established microbial 

populations rather than modifications in the structure of the community. In particular, the 

similarity observed for the microbial samples from the BBD (Figure 1) suggests that the 

discharges did not affect the establishment of these microbial communities within the reactor. 

 

Figure 1: Microbial composition (genus level) of samples obtained throughout the operation 

of a thermophilic vinasse-fed bioH2-producing acidogenic reactor based on 16S rRNA (V4 

region) – data derived from metagenomic DNA. Relative abundance > 1% are shown. 

 

The Clostridium genus includes the microorganisms with the highest bioH2 potential, 

despite the high heterogeneity of this group due to the wide metabolic diversity associated to 

the different species (Ferraz Jr. et al., 2015). The molecular results indicate that bioH2 

production in the APBR was associated to this genus throughout the operating period, given the 

maintenance of an approximately constant abundance relative (14.5–19.0%) and the relatively 

lower relative abundances of other bioH2-producing genera, such as the 

Thermoanaerobacterium (1.2–9.3%) and Caloramator (0.5–1.0%) (Figure 1). High relative 

abundances were observed for the Thermoanaerobacterium genus only in the first BBD (7.2%) 

and at the end of the operation (9.3%) (Figure 1), after a period of approximately 100 days 

without biomass discharges. These results suggest that periodic discharges did not favor the 



183 

establishment of this particular genus within the APBR, indicating that these bacteria are unable 

to efficiently grow attached to support materials. Moreover, performance data indicate that this 

specific genus was directly associated with the highest bioH2 production levels in the APBR 

(1,115 and 1,059 mL H2 L
-1 day-1), which were observed at the initial (1–51st days) and final 

(151–240th days) operating periods, respectively. A similar trend was observed for the 

Caloramator genus, which presented higher relative abundances in the inoculum (5.1%), 

second BBD (3.9%) and at the end of the operation (2.4%). In particular, individuals belonging 

to the Caloramator genus were most likely responsible for maintaining a relatively high bioH2 

production (650 mL H2 L-1 day-1) up to the second BBD. The virtual absence of both the 

Thermoanaerobacterium and Caloramator genera (relative abundance < 1.0%; Figure 1) in the 

periods prior to BBD #3 and #4 may explain the marked bioH2 production losses observed in 

the APBR.  

LAPB were characterized as the main microbial group in the APBR, including the 

genera Lactobacillus (21.3–24.8%), Sporolactobacillus (1.0–4.6%), Leuconostoc (0.6–3.0%), 

Enterococcus (0.1–0.6%) and Lactococcus (0.0–1.2%) (Figure 1). LAPB are the most acid-

tolerant bacteria (Siegumfeldt et al., 2000), and their predominance in reactors fed with 

sugarcane vinasse (Ferraz Jr. et al., 2015; Santos et al., 2014) is primarily due to contamination 

events in juice fermentation process in the biorefineries, as LAPB survive low pH conditions 

(2.0–2.5) resulting from the high inputs of sulfuric acid into the vessels in the prevention of 

microbial contamination adopted by biorefineries. 

Finally, some genera presented high relative abundances (> 1%) only in the inoculum 

and/or at the beginning of the operating period (i.e., up to the first BBD), such as: Klebsiella 

(4.3% – inoculum), Sphingobium (2.7% – inoculum), Brevundimonas (4.4% – inoculum), 

Pseudomonas (4.7% – first BBD) and Thermoactinomyces (4.6% – first BBD) (Figure 1). This 

pattern indicates the establishment of unfavorable environmental conditions to such genera in 

the operation of the APBR, primarily anaerobiosis and the high temperatures. Bacteria 

belonging to Sphingobium and Thermoactinomyces genera grow under aerobic conditions 

(Song et al., 2001; Verma et al., 2014), whilst high temperatures inhibit the growth of 

Pseudomonas and Klebisiella (Tsuji et al., 1982). 

 

Dynamics and metabolic correlation of the microbial populations 

The main results obtained from PCA are presented in Figures 2a-b. The correlation 

observed for acetic (AcH) and propionic (PrH) acids and the Clostridium genus (Figure 2a) 

most likely resulted from the high LaH concentrations (3.5–6.7 g L-1) measured in raw 

sugarcane vinasse, as LaH may be fermented to PrH and AcH (Seeliger et al., 2002) by several 

bacteria belonging to the Clostridium genus: C. propionicum, C. neopropionicum, C. 

homopropionicum and C. lactatifermentans (Baghchehsaraee et al., 2009; Stams et al., 1998; 

Seeliger et al., 2002; Madigan et al., 2014). LaH produced in loco, i.e., by the LAPB established 

within the APBR, may have also contributed to this correlation. LaH fermentation comprises 

an alternative pathway used by bacteria to obtain energy at low carbohydrate-availability 

conditions. This strategy replaces the direct conversion of carbohydrates, which provides higher 

energy yields to the microbial metabolism – e.g. AcH and PrH production from glucose (Saady, 

2013). The low availability of carbohydrates observed in the APBR most likely resulted from 

the accumulation of biomass within the packed-bed, which unbalanced the food-to-

microorganism ratio of the system (Fuess et al., 2016). This pattern was shown by SOLR 

decreasing values throughout the operation of the system (5.8 to 1.6 g carbohydrates g-1VSS 

day-1), as the BBD were not sufficient to properly control the amount of biomass retained within 

the reactor (Fuess et al., 2016). 

The correlation obtained for AcH, PrH and the Clostridium genus (Figure 2a) may have 

also resulted from the fermentation of ethanol (Tholozan et al., 1992), also corresponding to an 

alternative pathway for obtaining energy. High ethanol concentrations were observed in the raw 

sugarcane vinasse throughout the harvest (up to 1.6 g L-1) in order to characterize ethanol as an 
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available carbon source to bacteria. A buildup of ethanol was also observed in the acidified 

vinasse throughout the operation (8.7–24.1% of the measured effluent COD; 1–150th day of 

operation), which could have resulted from a parallel bioH2-producing pathway from glucose 

(Anzola-Rojas et al., 2016). The contribution of ethanol-type fermentation for bioH2 production 

from sugarcane vinasse has also been considered in previous studies (Ferraz Jr et al., 2014) for 

both mesophilic (25ºC) and thermophilic (55ºC) ranges, so that this particular pathway may be 

also relevant in vinasse-fed acidogenic systems. Microorganisms from the Caloramator genus 

have been associated with the production of AcH and ethanol from glucose (Ogg and Patel, 

2009). However, in this study a direct correlation between ethanol production and the 

Caloramator genus was not observed (Figure 2a). 

 

Figure 2: Principal component analysis considering monitoring data (reactor performance + 

microbial composition) of the vinasse-fed bioH2-producing acidogenic reactor: (a) overall 

results and (b) details of specific relations. 

 

Another relevant result from PCA indicated a direct correlation among butyric acid 

(BuH), ethanol and the Lactobacillus genus (Figure 2a), in which the availability of LaH again 

most likely played a determining metabolic role. The production of ethanol could also be 

associated with the metabolism of heterolactic bacteria, which ferment carbohydrates primarily 

into LaH and ethanol (Madigan et al., 2014). This association explains the correlation observed 

between the Lactobacillus genus and ethanol (Figure 2a). Evidence from heterolactic 
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fermentation in acidogenic systems have also been reported elsewhere (Ren et al., 2007; Sreela-

or et al., 2011), in which the production of LaH and ethanol has been also associated with the 

Lactobacillus genus. High relative abundance values were also observed for the Leuconostoc 

genus (2.6–3.0% – Figure 1), which was linked to the heterolactic fermentation of 

carbohydrates (Sreela-or et al., 2011). These bacteria convert pyruvate into ethanol as a strategy 

to regenerate NADH molecules (re-oxidation to NAD+) (Budinich et al., 2011), as they play a 

determining role in transporting electrons in the cellular metabolism.  

LaH and AcH may also be used as substrate for H2, CO2 and BuH production 

(Matsumoto and Nishimura, 2007), which explains the correlation observed for the 

Lactobacillus genus and BuH (Figure 2a). This metabolic pathway also characterizes a 

metabolic strategy used by bacteria to obtain energy at low carbohydrate levels (Diez-Gonzalez 

et al., 1995). Positive effects from LaH in bioH2-producing DF systems have also been reported 

elsewhere (Matsumoto and Nishimura, 2007; Baghchehsaraee et al., 2009; Kim et al., 2012; Jo 

et al., 2008). Baghchehsaraee et al. (2009) suggested that providing high LaH concentrations 

to acidogenic systems unbalances the conversion of pyruvate into LaH (Baghchehsaraee et al., 

2009), leading to a NADH buildup. This mechanism would further favor the production of 

bioH2 through the re-oxidation of NADH molecules into NAD+ (Baghchehsaraee et al., 2009). 

Santos et al. (2014) also associated positive effects of LaH concerning the production of bioH2 

and BuH from sugarcane vinasse under thermophilic conditions, in order to highlight the 

determining role of the Lactobacillus genus in providing LaH for the HPB. Several species 

belonging to the Clostridium genus have been associated to the production of BuH and H2 from 

LaH (Matsumoto and Nishimura, 2007), including: C. acetobutylicum (Diez-Gonzalez et al., 

1995); C. diolis JPCC H3, C. butyricum, C. beijerinckii (Matsumoto and Nishimura, 2007); 

and, C. tyrobutyricum (Jo et al., 2008). 

PCA results also indicated a relationship among two specific genera, namely, 

Thermoanaerobacterium and Caloramator, and the hydrogen yield (Figures 2a-b), which 

confirms the pattern previously discussed. The Thermoanaerobacterium genus was the primary 

genus associated with the highest BioH2 production levels within the APBR (Figure 2b), as 

reported elsewhere for thermophilic acidogenic systems processing different substrates (Santos 

et  al., 2014; Ren et al., 2008). Ferraz Jr. et al. (2014; 2015) have also highlighted the 

determining role of the Thermoanaerobacterium genus for bioH2 production in thermophilic 

vinasse-fed DF reactors at high OLR (72.4–84.2 kg COD m-3 day-1). Such findings suggest that 

the enhancement of bioenergy recovery from sugarcane vinasse through bioH2 is directly 

associated with the maintenance of high relative abundances of the Thermoanaerobacterium 

genus within the systems, so that alternative operating strategies replacing or optimizing the 

BBD should be considered. In particular, the use of reactor configurations with high void 

indices (i.e., lower surface area for biomass attachment) could be an approach to favor the 

establishment of the Thermoanaerobacterium genus. Given that the attached growth seems not 

to favor this particular genus, reducing the amount of support material available for biofilm 

formation could positively impact bioH2 production. Moreover, high void indices favor biomass 

washout, which has been indicated as an important operating strategy to maintain continuous 

bioH2 production in fermentative systems (Carrillo-Reyes et al., 2016). The continuous (but 

controlled) biomass washout seems to better control the SOLR compared to BBD, therefore, 

performance improvements should be observed. Using the structured-bed reactor (Anzola-

Rojas et al., 2016; Anzola-Rojas and Zaiat, 2015) may be an important approach to achieve 

higher bioH2 production rates from sugarcane vinasse, as this particular configuration combines 

high void indices with the provision of surface area for biofilm growth. Therefore, both the 

suspended and attached growth may be coupled to a higher and more controlled biomass 

washout, favoring the continuous renewal of the acidogenic biomass. The large distance 

observed between the volumetric hydrogen production rate and the other components (Figure 

2a) resulted from the high variability/instability in bioH2 production throughout the operation 
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(Fuess et al., 2016), which is consistent with the high variance observed in the principal 

component 1 (99.96%). 

Finally, an additional relation including four microbial genera 

(Thermoanaerobacterium, Pseudomonas, Sporolactobacillus and Thermoactinomyces) and the 

SOLR was observed from the PCA results (Figure 2b), which shows evidence of the 

establishment of such microbial groups at lower biomass concentrations, i.e., higher SOLR, 

within the APBR. Despite the close relation observed for these genera, this particular result was 

most likely due to two different phenomena. The growth of specific genera, such as 

Pseudomonas and Thermoactinomyces, was negatively affected during the operation of the 

APBR due to the anaerobic and thermophilic conditions, which explains the higher relative 

abundances at the beginning of the operation (i.e., at low biomass concentration or higher 

SOLR), whilst the establishment of both Thermoanaerobacterium and Sporolactobacillus 

genera was most likely affected by the periodic BBD. 

 

Conclusions 

 

The correlations observed herein suggest that lactate-producing bacteria play relevant 

roles in the microbial dynamics of vinasse-fed acidogenic systems by providing an alternative 

carbon source, i.e., lactic acid, to other acidogenic bacteria. Using lactic acid as a primary 

substrate for producing metabolic energy most likely resulted from the establishment of 

carbohydrate shortage conditions in the reactor, given the high levels of biomass accumulation 

within the packed-bed system. Metabolic correlation results indicated that the fermentation of 

lactic acid played a dual role in the reactor, as both hydrogen-producing (butyric acid and 

hydrogen production) and non-hydrogen-producing (propionic and acetic acids production) 

routes could be observed. The established route most likely depended on the predominant 

species belonging to the Clostridium genus, as well as on the availability of secondary 

metabolites, such as acetic acid. Finally, the Thermoanaerobacterium genus was identified as 

the primary hydrogen-producing microbial group in the fixed-film reactor, although the results 

suggest that these bacteria do not efficiently form biofilm. 
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Abstract. Effects from sulfide in anaerobic treatment plants are widely known. 

Effluent recirculation was tested as an alternative to reduce sulfide concentration at 

the liquid phase, as an alternative approach to sulfide stripping by N2. The effects of 

recirculation on conversion efficiencies from an acidogenic reactor were evaluated 

at three different conditions: operation without recirculation and applying 

recirculation velocities of 2 and 3 m.h-1. The experiment aimed to evaluate mainly 

sulfate removal, the concentration of sulfide in the liquid medium and volatile fatty 

acid production. The applied turbulences provided the reduction in the mass transfer 

resistance in the system. Therefore recirculation resulted to increase conversion 

efficiencies of organic matter and sulfate. At upflow velocities of 2 and 3 m.h-1 

enhanced both sulfate removal and sulfide flow rate in the gas phase. Both velocities 

also provided an increase in the conversion of organic matter into volatile fatty 

acids. By applying recirculation the enhanced alkalinity generation from 

sulfidogenesis maintained pH values within the adequate range for SRB, without 

requiring external alkali inputs.  

 

Introduction 

 

 The anaerobic treatment of sulfate-rich wastewaters usually produces sulfide, which 

may lead to losses in treatment performance  due to its toxic effects over microorganisms 

(Lens et al., 1998). 

 Sulfide speciation in the liquid phase is directly related to the pH conditions. At 30°C, 

dissociated sulfide (HS-) is the predominant form at pH values above 7. On the contrary, at 

pH values below 7, the undissociated and more toxic form of sulfide (H2S) prevails (Lens et 

al, 1998; Moosa and Harrison, 2006). Molecular sulfide easily permeates the cell membrane 

of microorganisms (Koschorreck, 2008). 

 Another problem from the presence of dissolved sulfide is associated with the 

precipitation of metals in the form of insoluble metal sulfides. The reduction of trace metals 

concentration available to essential cellular synthesis may inhibit biomass activity within the 

reactor (Koschorreck 2008). 

 Several studies applied nitrogen gas (N2) as an alternative to reduce dissolved sulfide 

concentrations in the liquid phase, as N2 promotes sulfide stripping. Such a practice tends to 

reduce the toxic effects of sulfide over the biomass, as well as mitigate problems associated to 

the corrosion of metallic structures (Maree et al., 2004; McMahon and Daugulis 2008). 

 The impacts from sulfide toxicity may affect all groups of microorganisms, including 

sulfate-reducing bacteria (SRB), which are responsible for the conversion of sulfate. Lopes et 

al. (2007) enhanced sulfate conversion from 25-35 to 96% by using N2 as carrier gas, so that 

dissolved sulfide concentrations in the liquid phase were reduced to levels below 50 mg. L-1. 

 Another strategy for sulfide removal constitutes its enhanced precipitation within the 

reactor (Dhar, et al., 2012), which may be conducted by dosing appropriate concentrations of 

metals, such as iron salts, to the systems (McFarland and Jewell, 1989; Zhang et al., 2009). 

 The application of higher temperatures also reduces gas solubility within the liquid 
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phase, including hydrogen sulfide. Consequently, enhanced sulfide removal from anaerobic 

systems could be achieved by using thermophilic conditions in the treatment of sulfate-rich 

wastewaters. Another advantage of thermophilic systems is the low sludge production and the 

capacity to withstand high organic loads (Anderson, Sallis, Uyanik 2003). 

 The anaerobic treatment of organic and sulfate-rich wastewaters still requires further 

studies to provide a better understanding on the drawbacks of sulfide presence in both liquid 

and gaseous phases, especially when the use of biogas as an energy source is intended. The 

removal of sulfur compounds in a first stage reactor (acidogenic) may promote the generation 

of an effluent with adequate quality for the subsequent treatment in a methanogenic reactor 

(second stage). Thus, the biogas generated in the final stage would not require high treatment 

costs for purification. Another important factor is the conversion of organic matter to volatile 

fatty acids (VFA), such as the conversion of ethanol into acetate (the main precursor from 

methanogenesis) in the sulfidogenic via (Saady, 2013; Zhou and Xing, 2015) (Reactions 1 and 

2). 

 

2 C2H5OH + SO4
2- → 2 CH3COO- + HS- + H+ + 2H2O (∆G = -132.7 kJ mol-1)  Reaction (1) 

2 C2H5OH + 3SO4
2- → 3HS- + 4HCO3

- + 3H+ + 2H2O (∆G =  -227.3 kJ mol-1)  Reaction (2) 

 

 By increasing the degree of mixing in the fixed-bed of reactors reductions of dead 

zones are observed, so that an enhanced contact between biomass and substrate may also be 

attained. Several studies have reported the use of mixture as a strategy to increase the 

conversion efficiency and gas production in wastewater treatment systems (Kaparaju et al, 

2008;. Bertolino et al, 2015.). Turbulence in the liquid phase may be accomplished through 

mechanical mixer or by recirculating the liquid effluent or biogas (Karim et al., 2005). 

 Another advantage of applying high upflow velocities constitutes a decreasing 

resistance in the liquid-solid mass transfer, enhancing the contact of the substrate with the 

biofilm and consequently leading to higher conversion efficiencies (Zaiat et al., 1996; Ramos 

et al. 2003;). 

 Based on the above described context, the main objective of this study was to test an 

alternative method for reducing the deleterious effects of sulfide on anaerobic systems. 

Different effluent recirculation velocities were applied, aiming to reduce the toxic effects of 

sulfide over the biomass and increase both sulfate and organic matter conversions. 

 

Methods 

 

Reactor 

 The study has been developed using a structured-bed reactor (Figure 1), constructed 

in an acrylic tube and using polyethylene rings as support material for biomass attachment. 

Reactor dimensions were the following: diameter = 61.5 mm, total height = 820 mm and 

working volume = 2.08 L. The reactor was maintained at thermophilic conditions (55°C) and 

was operated under acidogenic conditions at a hydraulic retention time (HRT) of 12 h. 

 The system included an effluent recirculation line to enhance both the mass transfer in 

the structured-bed and the biogas release from the liquid phase into the headspace. 

In order to avoid the rapid volatilization of sulfide, samples were collected from a 

submerged septum near the effluent outlet (Figure 1). 

The system has been operated under three conditions: phase I, without effluent 

recirculation (vr = 0) and then by applying recirculation velocities of 2 (phase II) and 3 m.h-1 

(phase III). 
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Figure 1: Scheme of the acidogenic-sulfidogenic reactor with structured bed. (1) Feed tank; 

(2) Feed pump; (3) Influent; (4) Inlet chamber; (5) Fixed bed; (6) Sampling; (7) Outlet 

chamber; (8) Septum to liquid sampling; (9) Water seal; (10) Gas meter; (11) Septum to 

biogas sampling; (12) Effluent; (13) Recirculation pump; (14) Recirculation; (15) Sludge 

drain. 

 

Inoculum 

 The reactor was inoculated with a mixture of sludge aliquots from an anaerobic 

thermophilic methanogenic reactor processing sugarcane vinasse and from a methanogenic 

mesophilic reactor treating wastewaters from a poultry slaughterhouse. Such sludge mixture 

aimed to increase the microbial diversity within the reactor, due to prior exposure to the 

inoculum temperature (thermophilic sludge) and sulfate (mesophilic and thermophilic sludge). 

In start-up reactor, 100 ml of sludge thermophilic and mesophilic 200 ml of sludge was added 

to 5000 ml of synthetic medium being remained the reactor under recirculation closed for a 

week. 

 

Synthetic wastewater 

 The inorganic fraction of the synthetic wastewater was prepared based on a complex 

effluent (sugarcane vinasse) supplemented with micronutrients (based on Torres, 1992) with 

the following composition (mg.L-1): FeCl3.6H2O, 11.347; MnCl2.4H2O, 2.328; ZnCl2, 0.204; 

CuCl2.2H2O, 0.197; NiCl2.6H2O, 0.170; PbCl2, 0.092; CdCl2.H2O, 0.030; CaCl2.2H2O, 

366.833; MgCl2.6H2O, 504.102; NH4Cl 790.717; KH2PO4, 71.154; CoCl2.6H2O, 0.024; 

H3BO3, 0.010; NaMoO4.H2O, 0.024; Na2SeO3.5H2O, 0.026; KCl, 1042.0. As a nutritional 

complement, 1 mL.L-1 of a vitamin solution (Touzel and Albagnac, 1983) was added prior to 

feeding the reactor. Ethanol was used as the carbon source and sodium sulfate as the sulfate 

source. The COD applied to the systems was 10,000 mg.L-1, whereas sulfate concentrations 

was fixed at 4,000 mg.L-1, maintaining applied organic (OLRa) and sulfate (SLRa) of 20 

kgCOD m-3.d-1 and 8 kgSO4.m
-³.d, respectively. 

 The influent pH was maintained approximately at 7.0, in order to meet the optimal 

range for the activity of SRB (i.e., 6.9-7.7) and to prevent the excessive acidification of the 

final effluent (Lens et al., 1998). There was not external addition of alkali. 
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Performance assessment: analytical methods 

 Samplings were collected and analyzed twice a week for the determination of pH, 

sulfate (turbidimetry), sulfide (methylene blue) and COD according to Standard Methods 

(APHA, 2005). Alkalinity (Ripley et al., 1986) and organic fatty acids (Dilallo and Albertson, 

1961) were determined by titrimetric methods. 

 The biogas flow rate was measured with a gas meter model MGC-1 V30 (Ritter®). 

Biogas composition (CH4, CO2, N2 and H2S) was determined by gas chromatograph 

Shimadzu GC-2014AT, equipped with a thermal conductivity detector and HP-PLOT Q 

column (30m x 0.53mm x 40μm) using hydrogen gas as drag (Lebrero et al., 2015). For the 

measurement of hydrogen a gas chromatograph Shimadzu GC-2010 equipped with a thermal 

conductivity detector, a column Carboxen Plot 1010 (30m x 0.53mm x 40μm) and employing 

argon as the carrier gas was used (Perna et al. 2013). 

  pKa determination for the calculation of the fractions of dissolved sulfide species 

(H2S and HS-)  was based on Equations (1) and (2) (Callado et al., 2015), leading to a value of 

6.6 at 55°C. 

 

 Equation (1) 

 

Equation (2) 

 

Results and discussion 

 

Effect of recirculation in liquid phase 

 Figure 2 depicts the influence of recirculation (i.e., 0, 2 and 3 m.h-1) on the 

performance of the acidogenic-sulfidogenic reactors, considering both removed volumetric 

organic (OLRr) and sulfate (SLRr) loading rates, the VFA concentrations and total dissolved 

sulfide (TDS) for similar OLRa and SLRa values. 

The results indicated that the application of high recirculation velocities (phases II and 

III) positively affected the performance of the reactors. By applying and increasing effluent 

recirculation, increments were observed for both the sulfate reduction to sulfide and the 

conversion of ethanol into VFA, compared to phase I, when no recirculation was applied 

(Figure 2). 

A greater data dispersion could be observed in phase I, particularly for the removal of 

organic matter and sulfate (Figures 2a-b). This pattern results from the dramatic decrease in 

removal efficiencies (or removed loads) during this stage. 

The SLRr for phase III (vr = 3 m.h-1) was also higher than that achieved in phase II (vr 

= 2 m.h-1) (Figure 2a), directly resulting in a higher sulfide generation via sulfate reduction. 

However, sulfide concentrations in the liquid phase were quite similar in both stages. Taking 

into account the sulfate loads removed, sulfide concentrations generated during phases I, II 

and III should be approximately 421, 747 and 832 mg.L-1, respectively (assuming that 1 mg 

reduced sulfate produces 0.333 mg of sulfide). As the observed sulfide concentrations in the 

liquid phase were approximately 61% (phase I), 42% (phase II) and 37% (phase III) of the 

theoretical values, it should be highlighted that increasing the recirculation promptly reduced 

dissolved sulfide concentrations, as the mass transfer to the gas phase was enhanced. It is 

important to note that the sulfide removed from the liquid phase to the gas phase must be 

properly disposed in the environment. 

Higher VFA concentrations also resulted from effluent recirculation (Figure 2d), 

which can be attributed to the enhancement of the sulfidogenic pathway in the reactor. 

Average VFA concentrations observed in phases II and III reached values (3,155 and 3,732 

mg.L-1, respectively) approximately 2- to 3-fold higher compared to phase I (1,482 mg.L-1). 

COD removal was maintained at about 20% for phases II and III, indicating that incomplete 



193 

 

oxidizer SRB governed sulfate reduction. Ethanol was converted to organic fatty acids, 

especially acetic acid (data not shown). The presence of methanogenic activity was 

considered negligible, as methane production was not observed during the experimental 

period. 

 
Figure 2: Reactor performance according to different recirculation velocities: (a)  SLRr; (b) 

OLRr; (c) TDS and (d) VFA generated. 

 

One possible hypothesis for the poor reactor performance when no recirculation was 

applied (phase I) is the maintenance of lower pH within the system. This pattern implies a 

displacement in the equilibrium of dissolved sulfide fractions, leading to the predominance of 

the most toxic form (molecular H2S) (Table 1). In fact, the conversion of ethanol to acid 

enhanced the acidification of the liquid phase, however, the generation of alkalinity from the 

sulfidogenic pathway (Table 1) maintained the pH at approximately 6.2 in phases II and III. 

On the other hand, the pH of the effluent was of about 6.0 in phase I. 

Bertolino et al. (2012) obtained similar results in terms of increasing VFA productions 

by applying effluent recirculation. The authors attributed this pattern to the re-introduction of 

alkalinity in the reactor, so that the pH was maintained within the optimum range for SBR. 

 Although the relative toxicity of sulfide over the metabolism of SRB is widely 

reported in the literature (Maree et al., 2004), both total and undissociated sulfide 

concentrations observed in phase III were higher compared to phase I (Table 1). Therefore, 

the toxicity due to sulfide should not be used as the sole factor to explain the performance 

losses observed in phase I. 

 During phase I, when the system was operated without recirculation, both the ethanol 

conversion into acids and the alkalinity production were lower compared to the application of 

recirculation. In addition, pH values were always below 6.2. Particularly, this characteristic 
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could have been a limiting factor for the metabolism of SRB, as the optimal pH range for such 

microbial group is close to neutrality (Lens et al., 1998).  

 

Table 1: Average performance of the reactor according to the recirculation applied. 

Parameter Phase I Phase II Phase III 

Recirculation velocity (m.h-1) 0 2 3 

OLRa (kgCOD.m-³.d-1) 19.05 18.09 19.52 

SLRa (kgSO4.m
-³.d-1) 8.72 8.29 8.86 

Total dissolved sulfide  (mg.L-1) 258 319 306 

H2S (mg.L-1) 205 233 207 

HS- (mg.L-1) 53 86 99 

Alcalinity (mg.L-1) 81 188 206 

pHeffluent 6.02 ± 0.15 6.17 ± 0.05 6.28 ± 0.09 

 

 It is also likely that the enhancements in reactor performance when applying 

recirculation resulted from the higher superficial velocities, so that the resistance to mass 

transfer from the liquid phase to the biofilm was reduced (Zaiat et al., 1996). Higher mass 

transfer tends to increase substrate  conversion rates (Ramos et al. 2003; Lima and Zaiat, 

2012), resulting in higher COD and sulfate conversion efficiencies, as observed. The 

enhancement of sulfidogenesis also led to a higher production of alkalinity, which improved 

the buffering capacity of the systems and thus maintained appropriate pH values, even after 

the increase in the generation of volatile acids (Figure 2d). 

 

Spatial characterization of the reactor operating without recirculation 

The lower reactor performance in phase I may also be related to the formation of gradients 

with higher concentrations of sulfide due the worst mixing conditions, increasing toxic effects 

over the biomass. 

 In an effort to evaluate this hypothesis, a profile for both dissolved sulfide 

concentrations and pH was conducted along the height of the reactor (bottom to top), 

according to five sampling points (Figure 1): wastewater inlet (point 1) sampling I, III and V 

(2, 3 and 4) and effluent sampling (point 5). The results are summarized in Figure 3. 

In point 1, the pH value was 6.15, so that in this zone the mixing between the raw 

wastewater (neutral pH) and the liquid phase of the reactor is observed. The immediate 

reduction of the pH in the mixing zone is usually observed in acidogenic reactors (Anzola-

Rojas, 2010). 

In next point (sampling 2) the pH was less than 5.70, resulting in the largest proportion 

of molecular sulfide (H2S) within the reactor. Indeed, this form of sulfide (H2S) has a greater 

toxicity potential for microorganisms (Reis et al., 1992). Throughout the reaction zone of the 

reactor (points 3-5) increasing pH values and TDS concentrations were observed. However, it 

is most likely that the highest H2S concentration associated with the lowest pH in point 2 has 

affected the overall process of sulfate reduction, leading to a decrease in alkalinity and 

production of volatile acid in the system, causing the imbalance observed during this step. 
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Figure 3: Longitudinal profile of dissolved sulfide and pH for the phase I (without effluent 

recirculation). 

 

Biogas 

Average percentages of sulfide in biogas for phases I, II and III were 11.9, 2.3 and 2.7%, 

respectively. CO2 contributed to only 2.9% from biogas composition during phase I, whereas 

for phases II and III, the concentrations were below the detection limit of the gas 

chromatograph used. 

Hydrogen (H2) and methane (CH4) were also most likely below the detection limit of 

the chosen method during the operating period, so that both gases were considered absent in 

biogas. 

Expressive levels of N2 were observed during the three operating phases, i.e., above 

85% in phase I and above 95% in phases II and III, which could be attributed to the low 

biogas production (flow rate, Figure 4). The low biogas production is a common characteristic 

from anaerobic systems operated under sulfidogenic conditions, which hinders the 

pressurization of the headspace. 

The higher N2 percentages in biogas during phases II and III may be also associated to 

the air uptake into the recirculation system (Figure 1), which formed by silicone hoses. The 

proven permeability of this material has been used to enhance the micro-aeration of effluents 

from sulfidogenic reactors, aiming the partial oxidation of sulfide into elemental sulfur, under 

specific conditions (Camiloti et al., 2016; Valdés et al, 2016). Therefore, the CO2 produced by 

the reactor during the phases with effluent recirculation may have been diluted by the intake 

of atmospheric N2, which hindered the detection and quantification of such a gas. On the other 

hand, the introduction of N2 must have contributed to drag  H2S from the liquid phase into the 

gas phase, aiding the stripping. 

Despite the higher sulfide concentrations in biogas during phase I, lower sulfide flow 

rates were observed (Figure 4), which most likely resulted from both the drop in ethanol 

conversion via sulfidogenesis and the lower sulfide dragging to the gas phase due to the 

absence of recirculation. 

In turn, in phases II and III higher sulfide flow rates were achieved, being compatible 

with the higher sulfate loads removed (Figure 2) and with the atmospheric air inlet as carrier 

gas by the system recirculation line. 

The results presented herein indicate that sulfide transfer to the gas phase was most 

likely facilitated by the turbulence introduced in the system by increasing the degree of 

mixing, as the resistance to mass transfer from the liquid to the gaseous phase was reduced 

(Lima and Zaiat, 2012). The higher recirculation rates promoted a more effective release of 
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sulfide, despite its high solubility in the liquid phase (Pauss et al., 1990). N2 inputs into the 

recirculation line may also have contributed to the stripping of H2S, as previously discussed. 

 
Figure 4: Average sulfide (H2S) flow rate values in biogas according to the operating phase. 

 

Furthermore, the pH of the liquid phase may also be considered a determining factor 

for biogas composition, as it directly affects the equilibrium between the liquid and gas 

phases. Since the pH values in phase I remained below 6.2 (Table 1), there was a higher 

sulfide concentration in the headspace of the system, despite the absence of recirculation and 

a lower concentration in the liquid phase. The pH values below 6.60 (pKa calculated for the 

pair H2S/HS- at the operating conditions) observed in this phase, observed during this phase, 

most likely favored the presence of undissociated sulfide in the systems, which is highly 

volatile. The CO2 measurement in the headspace during phase I may also have been possible 

by the pH drop in the liquid medium, resulting in displacement of the balance of bicarbonate 

to form CO2, since the pKa for the pair CO2/HCO3
- is approximately 6.29 at 55 ° C (Speece, 

1996). 

Considering phases II and III, pH values of the liquid phase reached slightly higher 

levels, leading to higher concentrations of ionized sulfide (HS-) (Table 1), which are 

particularly less toxic to SRB. In turn, the predominance of bicarbonate in the liquid phase 

was indicated by the higher alkalinity values observed during the monitoring of the reactor. 

As previously pointed, biogas composition analyses did not allow to state for the 

production of hydrogen. However, the H2 produced during ethanol fermentation was promptly 

consumed in the systems, justifying its absence on biogas (Reaction 3) (Martins and Pereira, 

2013). In fact, hydrogenotrophic SRB are able to maintain the partial pressure of H2 under 

control, even at levels which do not allow the establishment of hydrogenotrophic 

methanogenesis (Stams et al., 2005). 

 

4H2 + SO4
2- + H+ → HS- + 4H2O (∆G = -152,2 kJ mol-1)  Reaction (3) 

 

In addition to such aspects, other factors may have also inhibited the establishment of 

methanogens in the system, including: the high applied organic loading rate, the high sulfide 

concentrations and the competition with SRB by the available substrates. 

 

Conclusions 

 

 During phase I, the higher sulfide concentration in biogas resulted from the lower pH 

values in the liquid phase. This result was accompanied by decreasing sulfate conversions, 

which could be attributed to limitations in the provision of alkalinity due to the absence 

recirculation and also to the establishment H2S gradients within the reactor. 

 Higher recirculation rates led to higher sulfide flow rates, so that a more effective H2S 
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release from the gas phase could be observed. Such effect was similar to stripping, 

considering the turbulent conditions promoted in the liquid phase and the inputs of N2 in the 

recirculation line. 

 Effluent recirculation associated to the upflow velocity of 3 m.h-1 led to the best 

reactor performances. In this condition there was a higher ethanol conversion associated with 

the reduction of sulfate, which may be attributed to better mass transfer conditions in the 

system. This phase also provided relevant production of volatile acids, making possible the 

treatment of the acidified effluent in a subsequent methanogenic reactor. 
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Resumo. O alquilbenzeno linear sulfonado (LAS) é um surfactante aniônico globalmente 

utilizado em produtos de limpeza doméstica e industrial. O lançamento de LAS nos cursos 

d’agua causa sérios problemas ambientais, relacionados com alterações na biodiversidade, 

no equilíbrio do ecossistema e nas características físicas do corpo receptor. Neste trabalho 

foi estudado a remoção e degradação do LAS em esgoto sanitário afluente da estação de 

tratamento do município de São Carlos-SP, em reator de leito fluidificado, com areia como 

material suporte. O reator foi operado em TDH de 18h. Para operação e monitoramento do 

reator foram realizadas análises físico-químicas, tais como, ácidos orgânicos voláteis, 

alcalinidade, DQO, LAS, pH, sólidos totais voláteis, sulfato e sulfeto. Para o cálculo do 

balando de massa foi analisado o LAS adsorvido no biofilme da areia, em relação aquele 

removido e degradado em função do tempo de operação. 

 

Introdução 

 

Água residuária lançada no ambiente sem o devido tratamento pode acarretar diversos 

problemas, como a contaminação de solos e corpos hídricos, afetando negativamente a fauna 

e flora, tanto terrestre, quanto aquática e aérea. O excesso de matéria orgânica despejada 

inadequadamente no copo hídrico pode acarretar em diminuição do oxigênio, causando a 

mortalidade de peixes e organismos aquáticos. Os detergentes presentes no esgoto sanitário 

podem provocar espuma em áreas onde existam turbulências da água, com isso causando a 

diminuição da troca gasosa na interface água e ar, reduzindo a incidência de luz solar no 

corpo hídrico, além da sua toxicidade aos organismos aquáticos. 

O alquilbenzeno linear sulfonado (LAS) é o surfactante mais utilizado mundialmente, 

sua aplicação em lavanderias e limpeza doméstica representa cerca de 80% de seu mercado 

(HERA, 2013). Este composto foi detectado no esgoto sanitário, estações de tratamento de 

esgoto e cursos d’água, em concentrações de 1 a 18 mg.L-1 (Mungray e Kumar, 2009;  

Camacho-Muñoz et al., 2014). 

Água residuária lançada no ambiente sem o devido tratamento pode acarretar diversos 

problemas, como a contaminação de solos e corpos hídricos, afetando negativamente a fauna 

e flora, tanto terrestre, quanto aquática e aérea. O excesso de matéria orgânica despejada 

inadequadamente no copo hídrico pode acarretar em diminuição do oxigênio, causando a 

mortalidade de peixes e organismos aquáticos. Os detergentes presentes no esgoto sanitário 

podem provocar espuma em áreas onde existam turbulências da água, com isso causando a 

diminuição da troca gasosa na interface água e ar, reduzindo a incidência de luz solar no 

corpo hídrico, além da sua toxicidade aos organismos aquáticos. 

Dentre as tecnologias disponíveis para o tratamento de esgoto sanitário as que utilizam 

o tratamento biológico são as mais utilizadas. Levando em conta as opções que utilizam o 

tratamento biológico, os reatores de leito fluidificado que utilizam biofilme aderido a um 

meio suporte (Correia e Gebara, 2014) pode ser uma alternativa de uso e foi amplamente 

empregado na remoção e degradação de LAS em escala de bancada (Oliveira et al., 2010a; 

Carosia et al., 2014; Macedo, 2015). Sistemas de tratamentos de efluente que utilizam meio 

suporte para a imobilização microbiana dispõem da possibilidade de operar com 
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concentrações elevadas de microrganismos sem a necessidade de recirculação do lodo 

(Ryhiner et al., 1992; Weber, 2006; Ferreira, 2012) 

 

Material e Métodos 

 

Reator de Leito Fluidificado 

Para o experimento foi utilizado reator RALF (Reator Anaeróbio de Leito 

Fluidificado) confeccionado em PVC e acrílico com altura total de 4,10 m e 0,20 m de 

diâmetro possuindo volume total de 0,128 m³. Foi operado com TDH de 18±1,96 horas e 

vazão de alimentação de 7,11±0,60 L.h-1. Na parte inferior do reator foi adicionado areia com 

diâmetro entre 1,41 e 1,68 mm, que serviu de meio suporte para adesão do consórcio de 

micro-organismos, para a fluidificação do leito foi utilizado uma bomba centrifuga que 

mantinha a velocidade ascensional do fluido no interior do reator em 2,4 cm.s-1. Foi utilizado 

efluente real, que era captado após o tratamento preliminar da estação de tratamento de 

efluentes (ETE) de São Carlos – SP por meio de uma bomba centrífuga. Ao longo do corpo 

do reator foram alocados pontos de amostragem, por onde foi possível realizar a coleta do 

efluente para análise. Para a inoculação do reator foi utilizado com 4 L de lodo granular 

liquefeito proveniente de reator UASB do tratamento de água residuária da Avícola Céu Azul 

Alimentos da cidade de Pereira – SP com 32,52 g.L-1 de sólidos totais, 3,67 g.L-1 de sólidos 

totais fixos e 28,75 g.L-1 de sólidos totais voláteis. Na Figura 1 é possível observar um 

diagrama esquemático da disposição do reator anaeróbio de leito fluidificado na Estação de 

Tratamento de Esgoto Monjolinho. 

 

 
Figura 1.  Diagrama esquemático da ETE Monjolinho e reator anaeróbio de leito fluidificado: 

“a” – gradeamento; “b”– medidor de vazão e dosagem de hidróxido de cálcio; “c” – remoção 

de areia e gordura; “d” – tratamento primário e secundário; - e disposição em corpo hídrico; 

“f” – caixa de homogeneização; “g” – bomba de alimentação; “h” – RALF; e “i” – bomba de 

 

 

Caracterização do Esgoto Sanitário 

Uma campanha de amostragem foi realizada totalizando 31 amostras diárias e 

realizadas as seguintes analises: concentração de LAS (Duarte et al., 2006); alcalinidade 

(Ripley et al., 1986); pH (potencial hidrogeniônico) (APHA 2005); demanda química de 

oxigênio (DQO) (APHA 2005); ácidos orgânicos voláteis (ácido acético, butírico, capróico, 

cítrico, fórmico, isobutírico, isovalérico, lático, málico, propiônico, succínico e valérico) 
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(Penteado et al., 2013); metais potencialmente tóxicos (cádmio, chumbo, cobre, cromo total, 

ferro, manganês, níquel e zinco) (Penteado et al., 2013); série nitrogenada (nitrato, nitrito e 

nitrogênio amoniacal) (APHA 2005); fosfatos (APHA 2005); sólidos dissolvidos, suspensos e 

totais (APHA 2005); sulfato; e sulfeto (APHA 2005). Duas amostras, contendo as maiores 

concentrações de LAS (11,545 mg.L-1 e 10,568 mg.L-1) dos 30 dias de caracterização, foram 

selecionadas e enviadas para análise em Gas Chromatography – Mass Spectrometry (CG/MS) 

na Central Analítica do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas (SP) para 

caracterização analítica de outros compostos recalcitrantes. O tipo do espectrômetro utilizado 

foi o quádruplo linear QP-5000 Shimadzu. 

 

Análises Físico-Químicas e Cromatográficas de monitoramento do reator 

Foram realizadas análises de monitoramento temporal do afluente e efluente do reator 

RALF. Conforme está listado na Tabela 1 as análises de ácidos orgânicos voláteis, 

alcalinidade, DQO, LAS, pH (potencial hidrogeniônico), sulfato e sulfeto foram realizadas 2 

vezes na semana, já sólidos voláteis totais era realizado semanalmente.  

Tabela 1: Análises de monitoramento do reator. 

Parâmetro Método 
Periodicidade 

Semanal 
Referência 

Ácidos Orgânicos 

Voláteis (mg.L-1) 
Titulométrico 2 vezes 

Dillalo e Albertson 

(1961) 

Alcalinidade  

(mg CaCO3.L
-1) 

Titulométrico 2 vezes 

Dillalo e Albertson 

(1961) modificada por 

Ripley et al., (1986) 

DQO bruta e 

filtrada  

(mg.L-1) 

Espectrofotométrico 2 vezes APHA (2005) 

LAS (mg.L-1) CLAE 2 vezes (Duarte et al., 2006) 

pH Potenciométrico 2 vezes APHA (2005) 

Sólidos Voláteis 

Totais 
Gravimétrico 1 vez APHA (2005) 

Sulfato (mg.L-1) Turbidimétrico 2 vez APHA (2005) 

Sulfeto (mg.L-1) Turbidimétrico 2 vez APHA (2005) 

 

LAS adsorvido 

Para a realizar o balanço de massas foi feita a extração do LAS adsorvido no lodo 

granular de inóculo e da biomassa aderida na areia ao final do período de operação do reator 

de acordo com a metodologia modificada de Duarte et al., (2006). 

 

Resultados e Discussão 

 

Caracterização do Esgoto Sanitário 

Na Tabela 2 é possível observar o resume das análises realizadas para a caracterização 

físico-química do esgoto sanitário dos 31 dias de coleta. 
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Tabela 2: Valores da caracterização físico-química do esgoto sanitário. 

Parâmetro 
Concentração 

Mínima 

Concentração 

Máxima 

Concentração 

Média 

LAS (mg.L-1) 0,94 11,54 6,19±3,25 

DQO (mg.L-1) 386,60 1.018,5 653,50±169,30 

Sulfato (mg.L-1) 60 78,80 82,0±56,50 

Sulfeto (mg.L-1) 0,36 2,50 1,60±0,890 

Nitrito (mg.L-1) 0,02 0,17 0,062±0,075 

Nitrato (mg.L-1) 0,2 1,09 1,09±1,27 

NTK (mg.N-NH4
+.L-1) 34,01 75,10 44,81±7,83 

Fosfato (mg.L-1) 1,20 2,70 2,10±0,35 

Sólidos Totais (mg.L-1) 101,33 574,67 252,40±99,90 

Sólidos Totais Voláteis (mg.L-1) 12 221,30 116,70±73,40 

Sólidos Totais Fixos (mg.L-1) 21,33 366,67 135,67±102,35 

 

Dentre os metais analisados (Figura 2) o Cobre e o Cromo Total ficaram abaixo do 

limite de detecção, sendo 0,003 mgCu.L-1 e 0,005 mgCr.L-1, assim como o Cádmio na 

Amostra 1 e o Níquel na amostra 2. Dentre os ácidos orgânicos voláteis analisados, apenas o 

ácido acético e o ácido propiônico foram observados. Foram detectados concentrações do 

surfactante LAS em todas as análises. Os compostos recalcitrantes detectados no esgoto 

sanitário foram: Butil Benzenosulfonamida, Ácido Hexadecanóico, Limoneno, Terpineno, 

Fenol, Indolizina, Cafeína e Isobutil Octadecil Ftalato. 

 

 
Figura 2. Metais analisado na caracterização de esgoto doméstico. 

 

 

Remoção de surfactante LAS e matéria orgânica  

Na Tabela 3 é possível observar os valores encontrados durante o período de 222 dias 

em que o reator foi operado.  
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Tabela 3: Valores dos parâmetros físico-químicos analisados 

LAS 

Afluente (mg.L-1) 8,60±2,81 

Efluente (mg.L-1) 5,80±2,80 

Eficiência (%) 32±22 

Adsorvido na biomassa (%) 2,13 

DQO filtrada 

Afluente (mg.L-1) 266,31 ± 65,99 

Efluente (mg.L-1) 135,91 ± 53,42 

Eficiência de remoção (%) 48,52 ± 15,99 

DQO bruta 

Afluente (mg.L-1) 503,84 ± 187,06 

Efluente (mg.L-1) 210,53 ± 78,35 

Eficiência de remoção (%) 56,1 ± 14,08 

COV  0,67 

COV – carga orgânica volumétrica; DQO – demanda química de oxigênio 

 

Durante a operação do reator a eficiência de remoção de LAS foi 32,91±22,49% para 

concentração afluente do surfactante de 8,60±5,80 mg.L-1, valores estes abaixo do esperado, 

em comparação a outros trabalhos realizados na remoção do surfactante LAS em Reatores 

Anaeróbios de Leito Fluidificado (Andrade et al., 2016; Braga e Varesche, 2014; 

Macedo et al., 2015). Provavelmente, essa instabilidade do sistema está relacionada a 

presença de surfactantes e aos demais compostos xenobióticos presente no esgoto domestico. 

Como é possível observar na Figura 3, apesar da instabilidade do sistema, foram 

encontrados valores de remoção de matéria orgânica a 90% e de 60% para o surfactante LAS  

 

 
Figura 3. Box-plot da eficiência de remoção dos parâmetros: DQO bruta; DQO filtrada e 

surfactante LAS 

 

 

Sulfato, Sulfeto, pH e Alcalinidade 
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Os valores de pH encontrados no afluente e no efluente foram 7,14±0,26 e 7,15±0,26 

respectivamente, valores estes considerados neutros. Verificou-se alcalinidade parcial afluente 

de 130,28±34,06 mgCaCO3.L
-1 e efluente de 175,12 ±54,35 mgCaCO3.L

-1, respectivamente. 

Em relação à alcalinidade total afluente e efluente verificou-se 206,67±46,76 e 

243,69±67,42 mgCaCO3.L
-1, respectivamente. 

A concentração de sulfato encontrada no afluente foi de 56,26±57,40 mg.L-1 , com 

eficiência de remoção em torno de 25%. Com a redução do sulfato em sulfeto pelas BRS 

(bactérias redutoras de sulfato), no efluente do reator foram medidas concentrações de sulfeto 

de 4,49±2,30 mg.L-1. 

 

Conclusões 

 

Por meio das análises por GC/MS, foram observados 9 compostos recalcitrantes no 

afluente, sendo estes: Butil Benzenosulfonamida, Ácido Hexadecanóico, Limoneno, 

Terpineno, Fenol, Indolizina, Cafeína e Isobutil Octadecil Ftalato, bem como metais 

potencialmente toxicos. 

A presença do surfactante LAS bem como a presença dos compostos recalcitrantes, 

podem ter influenciado negativamente na instabilidade de remoção de matéria orgânica.  

A maior parte da remoção do surfactante LAS foi feita por degradação, apenas 2,13% 

foi retido por adsorção na biomassa. 
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Abstract: The down-flow fixed-structured bed reactor (DFSBR) was operated 

during 270 days treating a synthetic mixture of acid mine drainage (AMD) and 

sugarcane vinasse. Synthetic sugarcane vinasse was dosed as electron donor for 

biological sulfate-reduction, resulting in a chemical oxygen demand (COD) influent 

close to 4000 mg L-1. The final concentration of sulfate in influent was kept close to 

2000 mg L-1 and a gradual increase of iron concentration (0 to 400 mg L-1) was 

applied. COD removal efficiencies higher than 93% were obtained, while the sulfate 

removal efficiencies were close to 100%. Iron removal efficiencies higher than 80% 

were achieved. The precipitate collected at the reactor bottom showed increasing 

proportions of iron and sulfur, indicating the possibility of metal sulfides recovery 

from the system. The establishment of an association between sulfidogenic and 

methanogenic process also enables the energy recovery from a methane-rich biogas 

produced. 

 

Introduction 

 

 The mining activity is associated with large production of acid mine drainage (AMD), 

which is characterized by low pH and high concentrations of sulfate and dissolved metals 

(Johnson & Hallberg, 2005). The discharge of AMD in the environment can severely affect 

the quality of water bodies, soils, aquatic life and human health (Akcil & Koldas, 2006). 

 The most conventional technique for AMD treatment is based on chemical 

neutralization (by lime addition, e.g.) with consequent hydroxide precipitation of metals 

(Johnson & Hallberg, 2005). However, its applicability has been characterized by several 

factors, including: high operational costs, large solid generation and hard waste disposal 

(Garcia et al, 2001). 

In the other hand, the biological process carried out by sulfate reducing bacteria (SRB) 

under anaerobic conditions has become a suitable alternative for AMD treatment. Among the 

benefits of this bioprocess pathway are the alkalinity generation and metal sulfide 

precipitation (Gallegos-Garcia et al., 2009). The insoluble metal sulfides produced, in turn, 

can also be separate from liquid phase by appropriate strategies (Villa-Gomez et al. 2011), 

making the sulfidogenic treatment of AMD an attractive alternative from an economic and 

environmental point of view. 

Different reactor’s configurations have been tested for the metal precipitation at the 

biological treatment of AMD (Kaksonem & Puhakka, 2007). The present work intends to 

present and evaluate a new reactor configuration: the down-flow fixed-structured bed reactor 

(DFSBR). This configuration was recently presented for continuous biohydrogen production 

(Anzola-Rojas and Zaiat, 2016). The maintenance of a free cross-sectional area in the bed 

structure prevents excessive biomass accumulation (Mockaitis et al., 2014). Moreover, the 

downward flow mode, the effluent recirculation ratio and the settling zone, without material 

support at the bottom of the reactor, are strategies that can also increase the potential of the 

system for the separation of metal sulfides. 

 

Material and Methods 
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Reactor configuration 

A down-flow fixed-structured bed reactor (Figure 1) with 1.85 L of total volume 

(including the water level equalizer) was operated at 20 h of hydraulic retention time (HRT). 

The reactor was kept at controlled temperature (30 °C) during the entire experimental period 

(270 days). An effluent recirculation ratio equal to 100 was applied to increase the superficial 

flow velocity, promoting the mixed conditions and the drag of the metal sulfides to the 

conical bottom of the reactor. The fixed-structured bed consisted of four vertical columns of 

low-density polyethylene rings (20 mm of diameter) inoculated with sludge from an up-flow 

anaerobic sludge blanket reactor (UASB) treating poultry slaughterhouse effluent. 

 

 
Figure 1. Schematic representation of the down-flow fixed-structured bed reactor (DFSBR) 

and a cross-sectional view of the bed. 

 

Synthetic wastewater 

 The reactor was feed with a synthetic effluent simulating the mixture of an AMD and 

the soluble fraction of a diluted sugarcane vinasse (Table 1), which was used as carbon source 

and electron donor for the SRB metabolism (Gonçalves et al. 2007). The pH of the synthetic 

medium was adjusted to 6.0 with NaOH - 50%. To simulate the iron and sulfate 

concentrations from an AMD, the organic medium was complemented with a solution 

containing FeCl2.4H2O and Na2SO4. 

 

Table 1. Characterization of the synthetic organic wastewater (based on soluble fraction of a 

diluted sugarcane vinasse). 

Component Concentrations 

DQOSoluble (mg O2 L
-1) 4000 

Sucrose (mg L
-1) 2100 

Ethanol (mg L
-1) 582 

Acetic acid (mg L-1) 345 

Propionic acid (mg L-1) 111 

Butyric acid (mg L
-1) 140 

Phenol (mg L
-1) 1.5 

Sulfate (mg SO4
2-

 L
-1) 239.8 
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Nitrogen (mg NTK L-1) 165.5 

Phosphorus (mg PO4
3+ L-1) 12.9 

Potassium (mg K L
-1) 453.5 

Calcium (mg Ca L
-1) 80.0 

Sodium (mg Na L
-1) 135.7 

Magnesium (mg Mg L-1) 48.2 

Iron (mg Fe3+
 L

-1) 1.87 

Manganese (mg Mn L
-1) 0.52 

Zinc (mg Zn L
-1) 0.08 

Cupper (mg Cu L-1) 0.06 

Lead (mg Pb L
-1) 0.06 

Nickel (mg Ni L-1) 0.03 

Cadmium (mg Cd L-1) 0.01 

 

Experimental design and analytical procedures 

 The COD/sulfate ratio was kept close to 2.0 throughout the experimental period. The 

influent COD and sulfate concentrations were 4000 mg L-1 and 2000 mg L-1, respectively. 

The iron (Fe2+) concentration was gradually increased from 0 mg L-1 (phase I) to 50 mg L-1 

(phase II), 100 mg L-1 (phase III), 200 mg L-1 (phase IV) and 400 mg L-1 (phase V). 

 COD, pH, sulfate and total sulfide were determined according to Standard Methods 

(APHA, 2005). Iron was measured by the ferrozine method (Viollier et al. 2000). Volatile 

fatty acids were determined by gas chromatography. The biogas production was measured by 

a Ritter Milligascounter® and its composition was also evaluated by gas chromatography. The 

samples collected in the conical reactor bottom were calcinated at 550°C for 2 h and analysed 

by EDX (Energy-dispersive X-ray spectroscopy) for sulfur and iron determination. The 

dissolved sulfide was estimated according to the improved method for COD balance proposed 

by Poinapen et al. (2009). 

 

Results and Discussion 

 

Organic matter and sulfate removal 

 The DFSBR reactor achieved COD removal efficiencies close to 93% over the entire 

experimental period (Figure 2.a). The sulfate removal efficiency was close to 95% during the 

first operational step (phase I without iron dosage) and after the iron introduction (phases II to 

V) the reactor reached sulfate removal efficiencies close to 100% (Figure 2.b). The pH in the 

reactor effluent remained above 8.0 throughout the entire period. 

 The high COD removal efficiencies observed can be explained by the COD/sulfate 

ratio of 2.0 applied (above the stoichiometric ratio of 0.67), which allowed the establishment 

and maintenance of methanogenesis (Figure 2.c) in association with sulfate reduction process 

(Damianovic and Foresti, 2009). 

 The sulfate removal improvement observed at phases II to V, after the iron 

introduction at the system, and the simultaneous increase in methane production were 

attributed to the decrease in the dissolved sulfide concentrations in the bulk liquid (Figure 

2.d), caused by the iron sulfide precipitation. Since high concentrations of dissolved sulfide 

can cause toxic effects to the sulfate reducing organisms (Reis et al., 1992) and to the 

methanogenic archaeas (Maillacheruvu et al., 1993), the sulfide removal by precipitation as 

insoluble metal sulfides can stimulate the both pathways for organic matter removal. 

 Furthermore, the increase in the remaining concentration of acetic acid at the reactor 

effluent (Figure 3) indicates the involvement of SBR incomplete oxidizers (Damianovic and 

Foresti, 2007). These microorganisms are able to maintain the acetate production regardless 

the hydrogen partial pressure, promoting the maintenance of a balanced anaerobic digestion 

and favouring the acetoclastic methanogenesis. The maintenance of an active methanogenic 

https://en.wikipedia.org/wiki/Energy-dispersive_X-ray_spectroscopy
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community at sulfate-reduction systems, in turn, allows keeping the acetic acid concentrations 

within tolerable limits, avoiding the accumulation of such organic acid, which usually 

becomes problematic in sulfidogenic reactors (Nagpal et al., 2000; Gallegos-Garcia et al., 

2009). 

 

 
Figure 2. Boxplot analysis of COD (a) and sulfate (b) removal efficiencies, methane 

production (c) and dissolved sulfide concentrations (d). 

 

 
Figure 3. Averages of COD and acetate remaining concentrations (in COD terms) in the 

DFSBR reactor effluent. 

 

Iron precipitation 

 Regarding to the metal precipitation, the DFSBR reactor presented iron removal 

efficiencies between 60% and 80% in the phase II, with 50 mg L-1 of iron concentration, and 

close to 80% in phases III and IV, operated with iron influent concentrations of 100 mg L-1 
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and 200 mg L-1, respectively. In the last step (phase V), with iron concentration of 400 mg L-1, 

the iron removal efficiencies were close to 90% (Figure 4.a). 

 Despite the close values of efficiencies in iron removal during the first three steps, the 

iron removal rate gradually increased with the rise of iron dosage (Figure 4.b), confirming the 

potential of DFSBR reactor configuration for the treatment of sulfate-rich wastewaters aiming 

the metal precipitation. Since at the neutral pH range, the solubility of iron sulfide is higher 

than the other metal sulfides solubilities (such as zinc, copper, lead, nickel and cadmium) 

(Lewis, 2010), these results open perspectives for the application of this new reactor 

configuration (DFSBR) for valuable metals recovery. 

 The frequency in the purge to remove the sludge with the metal sulfide precipitated 

from the settling zone also showed to be an important strategy to prevent excessive 

accumulation of metal sulfide at the system. The increased frequency in the purge during the 

last phase (from monthly to weekly) possibly favoured the increase of metal removal 

efficiencies by avoiding the saturation of the reactor's settling zone. 

EDX analyses, essentially qualitative, were performed with calcinated samples of the 

precipitate collected from the reactor’s settling zone. The percentages of the elements iron 

(Fe) and sulfur (S) in precipitate (% in weight) from each phase are summarized in Figure 4.c. 

Such results confirmed the hypothesis of a gradual increase at the removal of metal sulfides 

throughout the operational phases, making possible the metal sulfides recovery in the DFSBR 

reactor. 

 

 
Figure 4. Boxplot analysis of iron removal efficiencies (a) and iron removal rate (b), and 

averages of iron and sulfur in the precipitate (c). 

 

Conclusions 

 

 The anaerobic down-flow fixed-structured bed reactor (DFSBR) enabled the 

establishment of balanced processes for organic matter and sulfate removal. The concomitant 

methanogenesis and sulfidogenesis in this system, provided by the COD/sulfate ratio applied 
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(2.0), allowed the maintenance of adequate acetic acid concentrations. The methane 

production achieved also suggests the possibility of energy recovery by using the biogas. 

 Regarding to the metal removal, the present reactor configuration showed to be a 

suitable alternative for the precipitation and recovery of metal sulfides, since the precipitate 

produced is periodically collected, adding economic value to the AMD treatment process. 
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Abstract. Standard solutions with known concentrations of bicarbonate (HCO3
-), 

bisulfide (HS-) and a mixture of both anions were titrated with strong sulfuric acid 

(H2SO4 0.8 N) until pH values of 5.75 and 4.3 for determination of partial, 

intermediate, total and sulfide alkalinities in effluents produced by sulfidogenic 

reactors. The theoretical speciation of sulfide in aqueous solution was used to 

estimate the contribution of HS- to the global alkalinity of the system. The proposed 

calculation was found to be suitable for determining the variation between sulfide 

and bicarbonate alkalinities at the treated effluent from an anaerobic down-flow 

fixed-structured bed reactor (DFSBR) treating a sulfate-rich wastewater, which was 

submitted to increasing doses of iron to promote the metal sulfide precipitation. 

Therefore, our preliminary results indicate that sulfide alkalinity could be a suitable 

parameter for the monitoring of sulfidogenic reactors, in order to provide a better 

characterization of the buffer capacity in such systems. 

 

Introduction 

 

 High organic matter removal efficiencies can be achieved in anaerobic reactors 

applied to wastewater treatment through suitable operational control, promoting the 

establishment and maintenance of a complex microbial community within the system. Among 

the main monitoring parameters for anaerobic digestion, alkalinity should be highlighted, as it 

represents the system buffering capacity. Depending of the wastewater characteristics, the 

increasing production of volatile fatty acids (VFA) will require large amounts of alkalizing 

agents (externally or internally produced by anaerobic digestion), in order to avoid the pH 

instability and the consequent acidification of the bulk liquid, which can inhibit the 

microrganism metabolisms (Callander and Barford, 1983). Although an important fraction of 

alkalinity at the pH range of anaerobic digestion (between 6.0 to 8.0) has been provided by 

bicarbonate ion (HCO3
-), other proton acceptors can also influence the total alkalinity (AT) of 

the system. 

 In the sulfate presence, sufate-reducing bacteria (SRB) compete with methanogenic 

bacteria (MB) and acetogenic bacteria (AB) for the bioavailable substrates (Lens et al., 1998). 

Such competition is primarily regulated by the wastewater COD/sulfate ratio, which 

determines the fractions of sulfide and methane that will be produced at the end of the 

treatment (Hulshoff Pol et al., 1998; Lens et al., 1998). Sulfide generated by the biological 

sulfate reduction process is distributed among sulfide (S2-), bisulfide (HS-) and hydrogen 

sulfide (H2S) in solution according to the pH of the bulk liquid.  Only H2S(aq) can be 

transferred through the gas-liquid interface, resulting in gaseous emissions of hydrogen 

sulfide. In the presence of metals, sulfide may also precipitate as an insoluble metal sulfide 

(MeS) (Lens et al., 1998). In fact, H2S in solution acts as a weak acid and dissociates as 

follows (Lewis, 2010):  

 

 Reaction 1 
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 Reaction 2 

 

 The pKa2 values for the second dissociation (Reaction 2) are conflicting in literature, 

varying from 13 to 19 (Myers, 1986). Therefore, near neutral pH levels (which is a 

characteristic typical from anaerobic systems) only the first dissociation of H2S is relevant. 

Considering that the pKa1 value of the pair H2S/HS- is close to 6.99 (Lewis, 2010), high 

concentrations of the bisulfide anion may represent a significant portion of total alkalinity of 

the system, due to HS- ability to neutralize the H+ and produce H2S (Reaction 1). 

 The monitoring of total alkalinity within the operation of anaerobic reactors is usually 

carried out through titrimetric procedures based on the sample tritation with a strong acid 

(APHA, 2005; Ripley et al., 1986). Although such methods characterize the buffer capacity of 

the systems, the results obtained do not take into account the sulfide contribution, which is 

also measured as total alkalinity (combined with HCO3
-). This fact becomes more significant 

in reactors in which sulfidogenesis has a substantial participation in the global organic matter 

removal. 

 Acid mine drainage (AMD) constitutes a type of sulfate-rich wastewater potentially 

suitable to anaerobic digestion. This wastewater is generated by mining activity, being 

characterized by high concentrations of metals, mainly heavy metals. In this context, the 

biological pathway for AMD treatment aims to increase the liquid medium pH and the metal 

sulfides immobilization (Johnson and Hallberg, 2005). 

 According to Reaction 3, the precipitation of metal sulfides generates acidity 

(Gallegos-Garcia et al., 2009), as well as the consumption of HS- ions available at the 

solution. Furthermore, due to the low pH of AMD (Johnson and Hallberg, 2005), it is 

necessary to ensure the adequate buffer capacity of the medium in order to maintain the 

appropriate conditions for microbial metabolism. 

 

 Reaction 3 

 

 Based on the above-mentioned considerations, this study aimed to evaluate the 

importance of both sulfide and bicarbonate alkalinities at the treated effluent collected from 

an anaerobic down-flow fixed-structured bed reactor (DFSBR) treating a synthetic AMD 

concomitantly with the precipitation and removal of iron sulfide from the system. 

 

Material and Methods 

 

Analytical procedure for evaluation of sulfide alkalinity 

 In order to obtain hydrogen sulfide from a concentrated solution of sodium sulfide 

(Na2S.9H2O), the experimental apparatus presented in Figure 1 was employed. In the first 

flask (Flask 1) a 100 mL-solution containing 10 g of Na2S.9H2O was prepared. In the second 

flask (Flask 2) a few drops of phenolphthalein indicator were added to 400 mL of distilled and 

degassed water. Then, the initial pH of this solution was adjusted to 12.0 by adding NaOH 

solution (50%). The headspace of Flask 1 was connected by a silicone tube to the Flask 2. A 

syringe was used to directly inject HCl into Flask 1 to produce hydrogen sulfide (Reaction 4). 

The concentrated sodium sulfide solution (Flask 1) was continuously bubbled with argon 

during 30 minutes in order to provide the H2S stripping, which was trapped in the alkaline 

solution in Flask 2. The pH in Flask 2 was visually monitored, and when it dropped because 

of the H2S accumulation (indicated by the fading of phenolphthalein), more NaOH was added 

to Flask 2 to ensure the sulfide absorption. 

 

 

 Reaction 4 
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 The final concentration of total dissolved sulfide (TDS) in Flask 2 was determined 

through the methylene blue colorimetric method (APHA, 2005). Simultaneously, a sodium 

bicarbonate (NaHCO3) solution was prepared with a final concentration of 2 g L-1 of 

bicarbonate ion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Schematic representation of the apparatus used to collect H2S(aq) from a concentrated 

solution of sodium sulfide. 

 

 Aliquots of H2S and HCO3
- solutions were combined with distilled water resulting in 

standard solutions with known concentrations of bicarbonate (1000 e 500 mg L-1), sulfide 

(825, 340 e 170 mg L-1) and a mixture of both anions. Then, a pH meter (Qualxtron, model 

8010) was used for monitoring the acid titration (H2SO4 0.8 N) of 50 mL of each standard 

solution to pH = 5.75 (partial alkalinity) and pH = 4.3 (total alkalinity), as proposed by Ripley 

et al. (1986). In the case of sulfide solutions, before the titration process, the pH was previous 

adjusted to 8.3 by adding H2SO4 (0.8 N). This step was adopted in order to destroy the 

hydroxide (OH-) and carbonate (CO3
2-) alkalinities (Jenkins and Moore, 1977). All tests were 

performed in triplicates. 

 

Determination of dissolved sulfide species 

 Based on Reaction 1, the dissociation constant of H2S/HS- (Equation 1) was 

determined, so that the negative logarithm was equalled to the reaction pka1 (6.99) for 

experimental conditions of temperature and pressure (25°C e 1 atm), as shown in Equation 2. 

Considering the molar concentration of total dissolved sulfide [TDS] determined by 

colorimetric method and establishing that this variable is given by the sum (in terms of molar 

concentration – mol L-1) of the molecular sulfide in solution [H2S] and the bisulfide ion [HS-] 

(Equation 3), further algebraic manipulations were carried out to obtain the HS- molar 

concentration (Equation 4). As the initial pH of sulfide standard solutions were previously 

adjusted to 8.3, the S2- concentration was considered negligible. Moreover, to simplify the 

calculations, it was also considered that pH = - log [H+]. 
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Equation 1 

 
Equation 2 

 Equation 3 

 
Equation 4 

 

where: 

Kpa1 is the H2S/HS- dissociation constant; 

[HS-] is the molar concentration of HS- ion (mol L-1); 

[H+] is the molar concentration of H+ ion (mol L-1); 

[H2S] is the molar concentration of dissolved H2S (mol L-1); 

[TDS] is the molar concentration of total dissolved sulfide (mol L-1). 

 

Partial, total, intermediate and sulfide alkalinities 

 All alkalinity values are expressed in terms of CaCO3, as it is usual for the monitoring 

of anaerobic reactors (APHA, 2005). 

 The partial alkalinity (AP), frequently associated with the presence of weak acids 

anions in anaerobic systems, was obtained by samples titration with H2SO4 (0,8 N) up to pH 

equal to 5.75 and by applying Equation 5, in which 50.000 is the CaCO3 gram equivalent (mg 

L-1) and V1 is the acid volume used during the titration. 

 

 
 

Equation 5 

 The total alkalinity (AT) was determined continuing the titration process up to pH 

equal to 4.3 and calculated according to Equation 6, in which V2 is the acid volume used 

during the titration. 

 

 
Equation 6 

 

 The intermediate alkalinity (AI), commonly related to the VFA concentration in 

anaerobic effluents, also contains about 20% of the bicarbonate alkalinity (ABIC). For AI 

determination, the AI value was subtracted from AT, as indicated at Equation 7. 

 

 Equation 7 

 

 Considering that one mol of HS- is able to consume one mol of H+ (Reaction 1), the 

HS- molar concentration obtained by Equation 4 was used to estimate the theoretical alkalinity 

due to bisulfide anion, according to the calculations proposed below: 

 

 
 

Equation 8 

 

DFSBR operation applied for AMD treatment 
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 The cylindrical-shaped and down-flow fixed-structured bed reactor with working 

volume of 1.85 L treating a synthetic AMD was operated during 270 days with an hydraulic 

retention time (HRT) of 20 h (Godoi and Damianovic, 2016). The reactor was fed with a 

synthetic effluent simulating the mixture of an AMD and the soluble fraction of a diluted 

sugarcane vinasse, resulting in an influent average COD of 4000 mg L-1. The COD/sulfate 

ratio was kept close to 2.0 throughout the experimental period. The iron (Fe2+) applied 

concentration was gradually increased (from 0 to 400 mg L-1) in order to promote the iron 

sulfide precipitation. The initial pH of synthetic medium was adjusted to 6.0 by adding NaOH 

solution (50%). pH, total sulfide (APHA, 2005), titrimetric alkalinity (Ripley et al. 1986) and 

VFA determination (Dillalo and Albertson, 1961) were performed twice a week. 

 The VFA alkalinity (AVFA – Equation 9) was obtained by titration of 50 mL sample 

with NaOH standard solution. Considering the AVFA and the sulfide alkalinity (AHS-), which 

was estimated from TDS concentration at the liquid medium (Equations 4 and 8), it was 

possible calculating the bicarbonate alkalinity (ABIC) at DFSBR effluent by the Equation 10. 

 

 
Equation 9 

 Equation 10 

 

 

Results and Discussion 

 

Evaluation of sulfide alkalinity 

 Table 1 summarizes the results obtained for standard solutions titration and the 

respective calculations performed to determine the AP, AI, AT and AHS- values. 

 

Table 1: Titulometric determination of partial, total and intermediate alkalinity and sulfide 

alkalinity for solutions of bicarbonate, sulfide and a mixture between bicarbonate and sulfide. 

Solution 
HCO3

- TDS Initial 
pH  

V1 V2 AP
 AT AI

 AHS-* AHS-
 fAi/At HS-

REC 

(mg L-1) (mL) (mg CaCO3 L-1) (%) 

1 1000 - 8.36 

± 0.03 

0.73 

± 0.04 

0.90 

± 0.02 

576 

± 28 

713 

± 18 

137 

± 12 

- - 19 - 

2 500 - 8.26 

± 0.02 

0.39 

± 0.01 

0.52 

± 0.02 

310 

± 9 

410 

± 14 

100 

± 5 

- - 24 - 

3 - 825 8.31 

± 0.01 

1.59 

± 0.01 

1.77 

± 0.02 

1254 

± 8 

1394 

± 12 

139 

± 9 

1394 1230 10 113 

4 - 340 8.28 

± 0.09 

0.64 

± 0.05 

0.77 

± 0.05 

502 

± 37 

607 

± 36 

105 

± 5 

607 505 17 120 

5 - 170 8.29 

± 0.05 

0.37 

± 0.02 

0.43 

± 0.01 

289 

± 12 

337 

± 5 

47 

± 11 

337 250 14 135 

6 1000 825 8.30 
± 0.07 

2.26 
± 0.05 

2.58 
± 0.03 

1783 
± 11 

2035 
± 9 

252 
± 10 

1322 1230 12 107 

7 1000 340 8.34 

± 0.07 

1.23 

± 0.01 

1.57 

± 0.05 

970 

± 10 

1234 

± 39 

264 

± 39 

521 505 21 103 

8 500 170 8.31 

± 0.01 

0.65 

± 0.02 

0.80 

± 0.01 

510 

± 16 

628 

± 5 

118 

± 14 

218 250 19 87 

 

 The observed sulfide alkalinity (AHS-*) was defined by discounting the AT value for 

solutions 1 (to 1000 mg HCO3
- L-1) or 2 (to 500 mg HCO3

- L-1) from the AT value measured in 

samples 6, 7 and 8 (containing HCO3
- and HS-). These values were compared with the 

theoretical sulfide alkalinity (AHS-) defined by Equation 8. Furthermore the relative fraction 

between AI and AT (fAi/At =100 x AI/AT) and the recovering factor of sulfide alkalinity for 

each tested standard solution (HS-
REC = 100 x AHS-*/AHS-) were calculated. 

 An overall assessment of the data in Table 1 shows that the major fraction (about 
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85%) of sulfide alkalinity was measured as bicarbonate until pH equal to 5.75. A remaining 

fraction (about 15%) was titrated from pH values of 5.75 and 4.3. This behaviour was quite 

similar to that observed for ABIC, which commonly presents a fraction of 20% identified at pH 

range from 5.75 to 4.3. Such result can be explained by the fact that the pKa1 value for 

H2S/HS is equal to 6.99, which is very close to the pKa1 value for HCO3
-/CO2 (6,30, 

according to Speece, 1996). Therefore, it becomes hard to separate the real participation of 

each buffer system to the total alkalinity measurement. 

 The presented calculations to quantify the disulfide anion concentration (Equations 1 

to 4) were proven to be a suitable alternative to determine the portion of AT provided by the 

sulfide in solution. Afterwards, this value should be converted in terms of alkalinity, as 

proposed in Equation 8. As a result, it was observed a relevant difference between the 

theoretical (AHS-) and observed (AHS-*) sulfide alkalinities (Table 1). In the case of sulfide-

content standards (solutions 3, 4 and 5), AHS-* was significantly higher than AHS- (HS-
REC > 

110 %). On the other hand, for the mixtures of HS- e HCO3
- (solutions 6 and 7), typical in 

effluents of sulfidogenic reactors, the AHS-* values satisfactorily drawn up to AHS- (HSREC ≈ 

100%). Except in the case of solution 8, the recovering factor was inferior to 100% (HS-
REC < 

90%). 

 The difference between AHS-* and AHS- values observed for solution 8 can be 

attributed to the method limitation for determination of low values of alkalinity, caused by the 

high volatility of aqueous hydrogen sulfide. For more concentrated solutions (solutions 6 and 

7) this drawback seems to be less significant. 

 Moreover, regarding the sulfide-content standards (solutions 3, 4 and 5) AHS-* values 

were always larger than the theoretical ones (Table 1). This finding indicates that, in 

bicarbonate absence, the sulfide buffering capacity for a pH range inferior to 5.75 is 

negligible. Another major source of uncertainty was the use of a sulfuric acid solution with 

high normality (≈ 0,8 N). A single drop, mainly at the pH range between 5.75 and 4.3, led to a 

wide pH decrease. A more diluted acid solution could be adopted in order to obtain more 

accurate results. 

 Nevertheless, the theoretical calculation proposed for the sulfide alkalinity 

determination, mainly confirmed by the titration of standards 6 and 7 (Table 1), has shown to 

be adequate for predicting the amount of alkalinity due to HS- in effluents from sulfidogenic 

reactors. The proposed calculations were further applied at the case study that will be 

presented below. 

 In order to evaluate the behaviour of sulfide alkalinity in a sulfidogenic system, which 

is directly linked to the total dissolved sulfide (TDS) concentration, the graph presented in 

Figure 2 was plotted (Equations 4 and 8). As already mentioned, the pH-dependency of 

sulfide speciation was taken into consideration. For these simulations, the pH values of 5.0, 

6.0, 7.0, 8.0 and 9.0 were chosen to be representatives of the pH range in which sulfidogenic 

anaerobic reactors are operated. 

 It can be seen that for pH values situated at lightly acidophilic conditions (5.0-6.0), 

even elevated TDS concentrations will lead to a negligible AHS-, as a reduced fraction of 

sulfide is present at dissociated form. On the other hand, for higher pH values (neutral- to 

alkaliphilic conditions), in which a major part of TDS is present as HS-, a relevant 

participation of HS- ion at total alkalinity at the system (Figure 2) is expected. For pH values 

above of 9.0, the sulfide ion (S2-) becomes more significant in terms of alkalinity generation. 

This may be explained by the S2- ability to neutralize a double portion of protons in 

comparison with HS- ion. However, this situation is not included at this present study. 
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Figure 2: Sulfide alkalinity behavior regarding variation at pH values and TDS concentration. 

 

Sulfide alkalinity in a DFSBR reactor 

 DFSBR reactor treating a synthetic AMD was subjected to increasing iron 

concentrations (0 a 400 mg L-1), which decreased the dissolved sulfide concentrations in the 

bulk liquid caused by the iron sulfide precipitation (Table 2). 

 

Table 2: Mean values and standard deviations of TDS, HS-, total alkalinity, bicarbonate 

alkalinity and sulfide alkalinity during the operational phases. 

 

 Figure 3 depicts the effluent quality in terms of AT, ABIC and AHS- (based on 

Equations 6, 10 and 8, respectively). The increasing in iron dosages led to reductions in the 

sulfide alkalinity (AHS-) measured in the reactor, up to negligible values. This pattern results 

from the low concentrations of remaining dissolved sulphide (Table 2). Therefore, it can be 

suggested that the buffering capacity of the reactor started being provided solely by the 

bicarbonate from phase 5 onwards. 

 Furthermore, one of issues that emerges from these findings was the gradual decrease 

of ABIC, which was also followed by the increasing of iron dosage, because of the metal 

sulfide production at the system (Reaction 3). Although the AT and ABIC observed declines for 

the increased applied iron concentrations (50, 100, 200 e 400 mg L-1), any instability at 

anaerobic digestion was identified. During all operational phases, the remaining alkalinity in 

the reactor was able to maintain the pH values into the neutral range (Table 2). 

Phase Influent 

iron (Fe2+) 

Effluent 

dissolved 

sulfide (TDS) 

Effluent 

dissulfide 

anion (HS-) 

AT ABIC AHS- pH 

(mg L-1) (mmol L-1) (mg CaCO3 L-1)  

1 0 13.3 ± 0.49 9.0 ± 0.72 2448 ± 63 1997 ± 85 450 ± 36 7.32 ± 0.08  
2 50 3.9 ± 1.86  2.4 ± 1.08 1911 ± 182  1825 ± 164 121 ± 58 7.23 ± 0.07 

3 100 2.9 ± 0.69 2.0 ± 0.47 1689 ± 120  1589 ± 104 100 ± 24 7.32 ± 0.09 

4 200 1.3 ± 1.29 0.8 ± 0.83 1500 ± 161  1460 ± 130 40 ± 41 7.19 ± 0.17 

5 400 0.4 ± 0.22 0.2 ± 0.16 1299 ± 263  1288 ± 258 11 ± 8 7.20 ± 0.29 
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Figure 3: Averages concentrations of bicarbonate, sulfide and total alkalinity in the DFSBR 

reactor effluent. 

 

 These results are different from that achieved by Gallegos-Garcia et al. (2009) 

treating a synthetic AMD in a down-flow fluidized bed reactor. Applied influent 

concentrations of iron, zinc and cadmium in the order of 320 mg L-1, 220 mg L-1 e 20 mg L-1, 

respectively, promoted acidity generation in the system, demanding a pH adjustment from 5.0 

to 6.0. Therefore, this pH regulation provided an adequate buffering, resulting in an average 

effluent alkalinity of 1000 mg CaCO3
- L-1 (Gallegos-Garcia et al., 2009). 

 In sulfate-rich wastewater treatment systems, operated at neutral pH, in which the 

presence of metals can be considered negligible, the buffering capacity is dependent of the 

TDS and the HCO3
- amounts produced by the SBR metabolism (Reaction 5). In this context, 

its important take into account the fraction of alkalinity provided by the HS- simultaneously 

titrated with the bicarbonate, as the real buffering capacity of the system tends to be masked. 

When some strategy is adopted to remove the dissolved sulfide, the loss in alkalinity due to 

the HS- removal cannot be estimated. 

 

 

 

Reaction 5 

 Systems in which the presence of sulfide alkalinity is not considered can lead to an 

overestimation of bicarbonate amount produced by the SBR metabolism. Such condition may 

imply erroneous conclusions regarding the metabolic pathways or about the system 

robustness. This fact can be more pronounced in conditions under high HS- concentrations. 

 

Conclusions 

 

 The theoretical calculation proposed for the estimation of the partial, intermediate, 

total and sulfide alkalinities has proven to be suitable for determining the amount of alkalinity 

due to bisulfide anion in effluents from sulfidogenic reactors. However, it was hard to 

separate the real participation of each buffer system (HS- and HCO3
-) to the total alkalinity 

measurement. This can be explained due to the close proximity between the pKa1 values for 

H2S/HS and HCO3
-/CO2 (6.99 and 6.30, respectively). 

 An overall assessment of the results obtained for the DFSBR reactor treating a 

synthetic AMD showed that an increasing in the iron dosage resulted at the reduction in the 
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total alkalinity concentrations in the system, caused by the iron sulfide precipitation. This 

suggests that, from this point onwards, the buffering capacity of the reactor was provided 

exclusively by the bicarbonate buffer system. Nevertheless, for the applied concentrations of 

iron, the balance of anaerobic digestion was maintained. 
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Resumo. O reator EGSB (Expanded Granular Sludge Bed) foi operado com TDH de 36 

horas e instalado na ETE de São Carlos-SP. Análises físico-químicas e cromatográficas 

foram realizadas para a caracterização do esgoto sanitário e monitoramento do reator. 

Observou-se no esgoto sanitário DQO e LAS de 653,50 ±169,30 mg.L-1 e 6,189 ±3,25 mg.L-1, 

respectivamente. Metais potencialmente tóxicos foram observados, tais como Cádmio, 

Chumbo, Ferro, Manganês, Níquel e Zinco. Para os compostos recalcitrantes observou-se 

Butil Benzenosulfonamida, Ácido Hexadecanóico, Limoneno, Terpineno, Fenol, Álcool 

Feniletílico, Indolizina, Cafeína e Isobutil Octadecil Ftalato. O reator foi monitorado durante 

314 dias e observou-se 75,5±11,9% de eficiência de remoção de DQO e 60,37±29,84% de 

eficiência de remoção de LAS. Por meio do balanço de massa constatou-se que 41% do LAS 

foram removidos, 10,7% adsorvido e 30,4% biodegradado. Ao longo da operação do EGSB 

houve desestruturação dos grânulos, tal fato corrobora com a maior concentração efluente 

de sólidos totais e totais voláteis no primeiro mês e ao final da operação em comparação com 

a média geral de sólidos efluentes. Foram identificados por meio da plataforma Illumina 

MiSeq, 18 gêneros relacionados a degradação do LAS, tais como Synergistes, 

Syntrophorhabdus, Syntrophus, Clostridium, Geobacter e Desulfovibrio. 

 

Introdução 

 

 Os surfactantes são um grupo de diversos produtos químicos conhecidos 

principalmente pelos seus usos em detergentes, produtos de higiene pessoal e outros produtos 

de limpeza. Seus resíduos podem causar graves alterações à biota devido a sua propriedade de 

diminuir a tensão superficial água/ar e muitos organismos aquáticos dependem 

fundamentalmente desta tensão superficial. Outro fator preocupante é sua capacidade em 

dissipar poluentes através da formação de espumas e inibir microrganismos responsáveis 

pelos processos de depuração natural, configurando uma situação prejudicial no que diz 

respeito à saúde da população e conservação ambiental (García et al., 2005; Rinaldi et 

al.2007; Ivanković e Hrenović, 2010). Por isto é muito importante a realização de estudos 

sobre a biodegradação e remoção do surfactante LAS, bem como desenvolver tecnologias 

economicamente viáveis que permitam sua aplicação em sistemas de tratamento para a 

melhoria sanitária do esgoto doméstico e água residuária. 

Os tensoativos aniônicos são os surfactantes mais comuns, como o LAS. No Laboratório 

de Processos Biológicos (LPB) – Escola de Engenharia de São Carlos/USP, existe um grupo 

de pesquisa que estuda a remoção e degradação anaeróbia do LAS em águas residuária de 

lavanderia por meio da aplicação de reator RALF (Andrade et al., 2017), reator operado em 

bateladas sequenciais (Duarte et al., 2010b), UASB (Okada et al., 2014) e EGSB (Delforno et 

al., 2015). Apesar dos avanços tecnológicos das pesquisas desenvolvidas até o momento, é 

necessário o desenvolvimento de estudos que se aproximem mais à realidade das estações de 

tratamento de esgoto sanitário. Para tanto, este trabalho foi realizado na Estação de 
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Tratamento de Esgoto de São Carlos – SP utilizando-se do afluente à ETE para alimentação 

do reator EGSB em escala piloto. 

 

Material e Métodos 

 

Descrição do Reator 

O reator EGSB foi construído com as seguintes dimensões: 0,069 m3 de volume, 4,1 m 

de altura, 15 cm de diâmetro e área de seção de aproximadamente 0,018 m2. Ao longo de toda 

sua extensão foram instalados 12 pontos de amostragem. O esgoto para a alimentação foi 

captado pós-tratamento preliminar da ETE de São Carlos – SP. Durante toda a operação do 

reator foi mantido o TDH de 35,79±3,42 horas e vazão de recirculação de 55 L.h-1. O reator 

foi inoculado com 12 L de lodo granular proveniente de reator UASB do tratamento de água 

residuária da Avícola Céu Azul Alimentos da cidade de Pereira – SP com 32,52 g.L-1 de 

sólidos totais, 3,67 g.L-1 de sólidos totais fixos e 28,75 g.L-1 de sólidos totais voláteis. 

 

Caracterização do Esgoto Sanitário 

Foram coletadas amostras para caracterização analítica do esgoto sanitário, durante 31 

dias, quanto à concentração de LAS (Duarte et al., 2006), alcalinidade (Ripley et al., 1986), 

pH (potencial hidrogeniônico) (APHA 2005), demanda química de oxigênio (DQO) 

(APHA 2005), ácidos orgânicos voláteis (ácido acético, butírico, capróico, cítrico, fórmico, 

isobutírico, isovalérico, lático, málico, propiônico, succínico e valérico) 

(Penteado et al., 2013), metais potencialmente tóxicos (cádmio, chumbo, cobre, cromo total, 

ferro, manganês, níquel e zinco) (Penteado et al., 2013), série nitrogenada (nitrato, nitrito e 

nitrogênio amoniacal) (APHA 2005), fosfatos (APHA 2005), sólidos dissolvidos, suspensos e 

totais (APHA 2005), sulfato e sulfeto (APHA 2005). Duas amostras, contendo as maiores 

concentrações de LAS (11,545 mg.L-1 e 10,568 mg.L-1) dos 31 dias de caracterização, foram 

selecionadas e enviadas para análise em Gas Chromatography – Mass Spectrometry (CG/MS) 

na Central Analítica do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas (SP) para 

caracterização analítica de outros compostos recalcitrantes. 

 

Monitoramento do Reator EGSB: Análises Físico-Químicas e Cromatográficas 

 Análises físico-químicas e cromatográficas foram realizadas para monitoramento 

temporal do reator EGSB, tais como: Ácidos Orgânicos Voláteis (Penteado et al., 2013); 

alcalinidade (Ripley et al., 1986); DQO (APHA 2005); LAS (Duarte et al., 2006); pH (APHA 

2005); série de sólidos (APHA 2005); sulfato (APHA 2005) e sulfeto (APHA 2005). 

 

Adsorção de LAS 

A extração do LAS adsorvido no lodo granular de inóculo e do reator EGSB ao final 

da operação e o balanço de massa foram realizados de acordo com a metodologia modificada 

de (Duarte et al., 2006). 

 

Granulometria 

A dimensão dos grânulos, do lodo de inóculo e do lodo do reator EGSB ao final da 

operação, foi determinada pela metodologia de Alves et al. (2016). 

 

Análise Filogenética 

 Para análise filogenética da diversidade microbiana do lodo de inóculo e do reator 

EGSB foi utilizado o sequenciamento do gene RNAr 16S através da plataforma Illumina 

MiSeq. Amostras dos lodos foram enviadas para a realização do sequenciamento na empresa 

de Biologia Molecular Mr. DNA, localizada na cidade de Shallowater, Texas, Estados 

Unidos. Foram utilizados os primers 515F e 806R que amplificam para a região variável V4 

do gene RNAr 16S (Caporaso et al., 2012). 
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Resultados e Discussão 

 

Caracterização do Esgoto Sanitário 

A Tabela 1 resume as concentrações obtidas a partir da caracterização físico-química 

do esgoto sanitário  de São Carlos-SP durante 31 dias. 

 

Tabela 1: Valores obtidos da caracterização físico-química do esgoto sanitário. 

Parâmetro 
Concentração 

Mínima 

Concentração 

Máxima 

Concentração 

Média 

LAS (mg.L-1) 0,94 11,54 6,19±3,25 

DQO (mg.L-1) 386,60 1.018,5 653,50±169,30 

Sulfato (mg.L-1) 60 78,80 82,0±56,50 

Sulfeto (mg.L-1) 0,36 2,50 1,60±0,890 

Nitrito (mg.L-1) 0,02 0,17 0,062±0,075 

Nitrato (mg.L-1) 0,2 1,09 1,09±1,27 

NTK (mg.N-NH4
+.L-1) 34,01 75,10 44,81±7,83 

Fosfato (mg.L-1) 1,20 2,70 2,10±0,35 

Sólidos Totais (mg.L-1) 101,33 574,67 252,40±99,90 

Sólidos Totais Voláteis (mg.L-1) 12 221,30 116,70±73,40 

Sólidos Totais Fixos (mg.L-1) 21,33 366,67 135,67±102,35 

 

Em relação aos ácidos orgânicos voláteis, observou-se apenas o ácido acético e o ácido 

propiônico. Dentre os metais analisados, somente o Cobre e  Cromo total não foram 

detectados. A maior concentração de metais observada foi a de Ferro (2,24 mg.L-1) e a menor 

para o Cádmio (0,003 mg.L-1). Os compostos recalcitrantes detectados no esgoto sanitário 

foram: Butil Benzenosulfonamida, Ácido Hexadecanóico, Limoneno, Terpineno, Fenol, 

Indolizina, Cafeína e Isobutil Octadecil Ftalato. 

 

Reator EGSB: Remoção da Matéria Orgânica e LAS 

O reator EGSB foi operado durante 314 dias. A Tabela 2 resume as concentrações 

obtidas de LAS e DQO. 

 

Tabela 2: Valores obtidos de LAS e DQO durante a operação do reator EGSB. 

LAS (314 dias de operação) 

Afluente (mg.L-1) 7,35±3,76 

Efluente (mg.L-1) 3,32±3,08 

Eficiência de Remoção (%) 60,37±29,84 

Carga Específica (mg.gVS-1.d-1) 1,37±0,69 

Carga Aplicada (mgLAS.L-1.d-1) 4,90±2,51 

Carga Removida (mgLAS.L-1.d-1) 2,73±1,90 

Relação Carga Removida/Carga Aplicada 0,60±0,30 

Adsorvido nos grânulos do reator EGSB (%) 10,7 

Recuperado no efluente (%) 59 

Removido (%) 41 

Biodegradado (%) 30,4 

DQO 

Afluente (mg.L-1) 265,82±82,36 

Efluente (mg.L-1) 63,24±40,67 

Eficiência de Remoção (%) 75,5±11,9 

Carga Orgânica Específica (mgDQO.gSV-1.d-1) 49±15,34 

Carga Orgânica Volumétrica (mgDQO.L-1.d-1) 177,24±54,92 
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A média de DQO afluente, para os 314 dias de operação foi 265,82±82,36 mg.L-1 com 

eficiência de remoção de  75,5±11,9%, obtendo essa porcentagem média de remoção desde o 

primeiro mês de operação (78,1±19,9% no primeiro mês). Portanto, pode-se observar rápida 

adaptação da biomassa às condições hidráulicas do reator e a composição dos substratos 

orgânicos. 

Durante o monitoramento do LAS não se observou variação da concentração afluente, 

mas houve diminuição da remoção em 9,72%, podendo ser, provavelmente, devido à 

toxicidade do LAS. Segundo Mosche e Meyer, (2002) muitos processos de tratamentos 

anaeróbios são afetados pela toxicidade do surfactante, pois elevado tempo de contato da 

biomassa com o LAS pode prejudicar a atividade dos microrganismos, devido ao seu efeito 

tóxico por meio da inibição imediata e subsequente diminuição da atividade bacteriana. 

Faria, (2015) observou diminuição da remoção do LAS após adição de esgoto sanitário na 

alimentação de reator EGSB. Na fase inicial o reator foi alimentado com água residuária de 

lavanderia diluída em água de abastecimento, com remoção de 77,2±14,9% de LAS para 

18,8 mg.L-1 afluente. Na fase final, com alimentação com água residuária de lavanderia 

diluída em esgoto sanitário a remoção passou a ser 55,3 ± 18,4% para 18,8 mg.L-1 afluente. 

Delforno et al., (2014) relataram aumento da remoção do LAS após adição de água residuária 

de lavanderia na alimentação de reator EGSB. Na primeira fase de operação, o reator foi 

alimentado com LAS padrão e obteve-se remoção de 63 ± 10% 13,2 mg.L-1 afluente. Na 

segunda fase de operação, o reator foi alimentado com água residuária de lavanderia e a 

remoção foi 78±18% para 11,2 mg.L-1 afluente. A presença de sequestrantes (EDTA – ácido 

etilenodiamino tetra-acético), que podem complexar os íons Ca2+ e Mg2+, é comum na água 

residuária de lavanderia (Jaworska et al., 2002) e influenciam na remoção e adsorção do LAS 

devido a redução da repulsão eletrostática, dificultando a adsorção do LAS na biomassa 

(Westall et al., 1999). No caso específico desse trabalho não foi adicionado EDTA e a 

remoção foi de 60,37±29,84% de LAS para 7,35±3,76 mg.L-1 afluente. 

A adição de co-substratos complexos, como extrato de levedura e sacarose, favorece a 

formação de consórcio microbiano responsável pela degradação do LAS, bem como 

proporciona nutrientes necessários para manter a atividade dos microrganismos 

(Khleifat, 2006). De acordo com Abboud et al., (2007), os microrganismos responsáveis pela 

degradação do LAS necessitam de co-substratos para sua atividade enzimática ser estável. 

Delforno et al., (2012) avaliaram a remoção de LAS em reator EGSB com TDH de 32 h. O 

reator foi alimentado com meio mineral modificado, bicarbonato de sódio, co-substratos 

(metanol e etanol) e 14 mg.L-1 de LAS padrão, obtendo-se remoção de 74%. Okada et al., 

(2013b) avaliaram a remoção de LAS em reator UASB, operado com TDH de 24 h e 

alimentado com 14 mg.L-1 de LAS padrão, álcoois de cadeia curta (metanol e etanol) e extrato 

de levedura como co-substratos. Para as condições de alimentação do reator com metanol e 

etanol os autores observaram remoção de 41% de LAS e, quando adicionaram na presença de 

extrato de levedura, a remoção foi de 50%. Neste trabalho, optou-se por não suplementar a 

alimentação do reator com co-substratos para assim poder melhor estudar e avaliar a remoção 

do LAS e da matéria orgânica do reator EGSB alimentado apenas com esgoto sanitário. A 

partir dessas considerações, obteve-se remoção de LAS de 60,37±29,84% (Figura 1). 
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Figura 2. Variação Temporal da Remoção do LAS. 

Reator EGSB: Ácidos Orgânicos Voláteis 

Na Tabela 3 estão sintetizados os valores observados de ácido acético (determinado 

por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência) e a somatório dos ácidos orgânicos voláteis 

(AOV) (determinados por titulação). 

 

Tabela 3: Ácidos, Concentração de LAS Afluente e Remoção de LAS em 270 Dias e 314 Dias 

de Operação do Reator EGSB. 

 270 dias de operação 314 dias de operação 

Ácido acético Efluente (mg.L-1) 6,52 - 

AOV Totais Afluente (mgHAc.L-1) 19±15,2 24,22±22 

AOV Totais Efluente (mgHAc.L-1) 85,32±16,64 88,26±23,68 

LAS Afluente (mg.L-1) 9,31±3,69 6,711±3,93 

Remoção de LAS (%) 24,6±14,81 60,37±29,84 

 

Durante todo período operacional foi observado somente 6,52 mg.L-1 de ácido acético 

efluente após 270 dias de operação, evidenciando estabilidade reacional do sistema.  

 

Reator EGSB: Granulometria e Sólidos 

Os valores de sólidos totais (ST), sólidos totais fixos (STF) e sólidos totais voláteis (STV) 

do afluente e efluente do reator EGSB estão na Tabela 4. Os valores da granulometria do lodo 

de inóculo, lodo do reator EGSB após 180 dias de operação e lodo do reator EGSB ao final da 

operação (314 dias) estão apresentados na Figura 3.2.  
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Tabela 4: Valores Médios dos Sólidos Afluente e Efluentes do Reator EGSB. 

Parâmetro 
Média Total dos 314 

dias 

Início – primeiros 30 

dias 
180 dias 

Final – últimos 30 

dias 

Afluente 

ST (g.L-1) 0,25±0,01 0,18±0,1 0,19±0,1 0,13±0,1 

STF (g.L-1) 0,14±0,1 0,07±0,04 0,012±0,01 0,01±0,02 

STV (g.L-1) 0,11±0,07 0,11±0,07 0,11±0,1 0,15±0,1 

Efluente 

ST (g.L-1) 0,17±0,09 33,36±47,15 0,21±0,04 0,21±0,01 

STF (g.L-1) 0,03±0,04 0,04±0,05 0,08±0,05 0,006±0,004 

STV (g.L-1) 0,14±0,09 33,32±47,09 0,13±0,01 0,205±0,008 

 
 

Figura 3. Distribuição da Frequência do Tamanho dos Grânulos do Lodo de Inóculo e do 

Reator 

 

Verificou-se no primeiro mês de operação que os sólidos totais efluente do reator 

EGSB foram 196 vezes maior em relação aos sólidos totais efluente após 314 dias de 

operação. Esta maior liberação de sólidos no efluente do reator se repetiu, porém em menor 

proporção, após 180 dias e ao final da operação (últimos 30 dias). Delforno et al., (2012) 

relataram aumento de sólidos totais no reator EGSB em 261% após a adição de LAS na 

alimentação, além da diminuição do diâmetro médio. Os autores relacionaram a 

desestruturação dos grânulos e aumento dos sólidos a adição do surfactante associado a alta 

velocidade do fluxo ascendente do reator EGSB. Faria, (2015) avaliou a remoção de LAS em 

água residuária de lavanderia (diluída em água de abastecimento e diluída em esgoto 

sanitário) em reator EGSB. Em tal estudo, foi relatado acréscimo de sólidos totais no reator 

após a introdução de esgoto sanitário na alimentação. No caso específico do reator EGSB da 

ETE de São Carlos – SP, observou-se aumento significativo dos sólidos totais e sólidos totais 

voláteis nos primeiros 30 dias de operação (33,36±47,15 g.L-1 e 33,32±47,09 g.L-1, 

respectivamente). 

Grânulos são agregados microbianos provenientes de interações hidrofóbicas e 

hidrofílicas. A quebra da tensão superficial causada pelos surfactantes pode desestabilizar 

essas interações, ocasionando em diminuição do diâmetro dos grânulos e perda de biomassa 

(Daffonchio et al., 1995). Deve-se destacar que em 180 dias de operação, pode-se observar 

que a concentração de sólidos totais voláteis (que representam em grande parte a biomassa) 

constituiu 60% dos sólidos totais e ao final da operação, essa porcentagem foi de 97%. Tal 

acontecimento pode ser justificado devido à diminuição do diâmetro dos grânulos. A 
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frequência de grânulos maiores (5,6 a 8,0 mm) foi maior para o lodo de inóculo e para o lodo 

após 180 dias de operação, em relação ao lodo dos 314 dias de operação. A frequência dos 

grânulos menores (1,1 a 2,1 mm) foi maior ao final da operação (314 dias), em relação aos 

grânulos do inóculo e após 180 dias de operação. 

Yan e Tay (1997) descreveram que a predominância dos grânulos com tamanhos entre 

0,2 e 2,2 mm indica fase de crescimento ou então fase de decomposição, enquanto grânulos 

com tamanho entre 2,3 a 3,0 mm indica estágio de maturação. A partir da análise da 

distribuição dos grânulos do inóculo, dos grânulos após 180 dias de operação e ao final da 

operação (314 dias), pode-se inferir que além do processo de formação e maturação dos 

grânulos, outros parâmetros colaboraram para a diminuição do diâmetro dos grânulos na 

manta de lodo ao longo da operação do reator EGSB. O lodo do inóculo foi proveniente de 

um reator UASB de tratamento de água residuária de abatedouro de aves. Nesse sistema era 

aplicada carga orgânica volumétrica maior em relação àquela aplicada ao reator EGSB 

alimentado somente com esgoto sanitário. 

Além de tais fatores, deve-se levar em consideração a alta velocidade ascensional do 

reator EGSB, o que promove cisalhamento e, como consequência, a diminuição dos diâmetros 

dos grânulos. Brito e Melo (1999) descreveram que, em condições de escoamento de líquido 

turbulento, e, portanto, maior tensão de cisalhamento, há efeito sobre a espessura do biofilme, 

conduzindo a diferentes coeficientes de transferência de massa. Alves (2015) também relatou 

redução no diâmetro dos grânulos de reator UASB após agitação. 

Portanto, a exposição da biomassa ao surfactante, a diminuição da carga orgânica 

volumétrica e o fator hidráulico da expansão do leito, acarretaram na diminuição do diâmetro 

dos grânulos do reator EGSB. 

 

Reator EGSB: Caracterização Microbiana 

A caracterização microbiana foi feita para bactérias e arquéias do lodo granular do 

inóculo e do lodo granular do reator EGSB. Tal análise resultou em 179.111 sequências do 

lodo do inóculo e 169.199 sequências do lodo EGSB para bactérias. Em relação as arquéias, 

obteve-se 28.854 sequências para o do inóculo e 35.775 sequências do lodo do reator EGSB. 

Foram identificados 191 gêneros do Domínio Bacteria para as amostras de lodo granular. 

Dentre tais gêneros, 18 foram relacionados com a degradação de LAS (Delforno et al., 2012; 

Okada et al., 2013a; Okada et al., 2014; Braga et al., 2015; Delforno et al., 2015). 

Representantes dos gêneros Synergistes, Syntrophorhabdus, Syntrophus, Clostridium, 

Geobacter e Desulfovibrio obtiveram maior abundância relativa (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Gêneros do Domínio Bacteria Relacionados com a Degradação do LAS com 

Maiores Abundância Relativa (AR). 

Gêneros AR do Inóculo (%) AR Lodo do Reator EGSB 

(%) 

Synergistes 16,66 15,94 

Syntrophorhabdus 2,95 1,81 

Syntrophus 4,68 4,96 

Clostridium 6,30 4,77 

Geobacter 1,91 1,82 

Desulfovibrio 1,02 1,16 

 

Syntrophorhabdus pertence ao filo Proteobacteria e família Syntrophobacteraceae.  

São bactérias anaeróbias obrigatórias e capazes de oxidar compostos aromáticos em 

sintrofismo com metanogênicas hidrogenotróficas (Qiu et al., 2008). Bactérias semelhantes a 

Geobacte e Synergistes foram relacionadas a capacidade metabólica de realizar a β-oxidação. 

Enquanto aquelas semelhantes a Desulfovibrio foram relacionadas a capacidade de realizar 
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dessulfonação (Brenner et al., 2005). Clostridium foi relacionado a capacidade de realizar β-

oxidação e dessulfonação (Braga et al., 2015b). Representantes do gênero Syntrophorhabdu 

são capazes de degradar compostos aromáticos, como o fenol e hidroxibenzoato  (Gilbride; 

Fulthorpe, 2004; Krieg et al., 2010). Delforno et al., (2015) também identificaram 

representantes dos gêneros Synergistes, Geobacter, Syntrophorhabdus e Desulfovibrio em 

reator EGSB utilizado na remoção do surfactante LAS de água residuária de lavanderia. 

Braga et al., (2015b) identificaram bactérias semelhantes a Syntrophorhabdu em RALF 

utilizado para remoção de LAS de água residuária de lavanderia. Os autores relacionaram tais 

gêneros a degradação de LAS. 

Outros gêneros identificados foram Desulfobulbus, Syntrophobacter, 

Desulfomicrobium e Desulfomonile, porém com menor abundância relativa. Tais bactérias 

estão relacionadas a redução de compostos de enxofre, como o sulfato, tiossulfato e sulfeto 

(Vos; Garrity e Jones, 2011; Brenner et al., 2005). 

 

Conclusões 

 

 Foram detectados traços de metais potencialmente tóxicos, como Cádmio, Chumbol, 

Ferro, Manganês, Níquel e Zinco e de compostos recalcitrantes, como Butil 

Benzenosulfonamida, Ácido Hexadecanóico, Limoneno, Terpineno, Fenol, Indolizina, 

Cafeína e Isobutil Octadecil Ftalato no esgoto sanitário da Estação de Tratamento de Esgoto 

de São Carlos – SP. 

 A remoção da matéria orgânica não foi afetada pela exposição ao LAS, a metais 

potencialmente tóxicos e a compostos recalcitrantes caracterizados no esgoto sanitário. 

 Pequena porcentagem de LAS foi removida por adsorção, sendo a maior parte 

removida por biodegradação. 

 Houve desestruturação dos grânulos do lodo do reator EGSB provavelmente devido a 

exposição da biomassa ao surfactante, a diminuição da carga orgânica volumétrica e ao fator 

hidráulico da expansão do leito. 

 Foram identificados 18 gêneros relacionados a degradação do LAS, dentre eles os 

gêneros Synergistes, Syntrophorhabdus, Syntrophus, Clostridium, Geobacter e Desulfovibrio 

obtiveram maiores abundâncias relativas. 
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Abstract. A novel horizontal mixed anoxic-aerobic fixed-bed reactor configuration based on 

nitrification coupled with autotrophic denitrification using hydrogen sulfide as an electron 

donor was developed. The nitrification removal efficiency (RE) reached values greater than 

99%, although it was slightly affected by the accumulation of dissolved sulfur species in the 

liquid phase. The denitrification RE reached 99% with a H2S inlet load of 28.6 g S m-3 h-1, 

although the use of aluminum polychloride (PAC) as a sulfur coagulant in the anoxic zone 

affected the buffer capacity of the system and resulted in a decrease in the RE. The 

performance of the reactor was primarily affected by the buffer capacity of the system, 

although this effect could be controlled with an increase in NaHCO3 concentrations. The 

recovery of biogenic elemental sulfur was possible using PAC as a coagulant, although the 

solid collected at the bottom of the settling tank contained only 1.5% S0. 

 

Introduction 

 

Conventionally, the post-treatment of wastewater for biological nitrogen removal has 

involved a combination of autotrophic nitrification and heterotrophic denitrification (Moraes, 

Orrú and Foresti, 2013). However, effluents from anaerobic reactors that treat domestic 

sewage that is rich in ammonium and poor in organic matter require a supplemental external 

carbon source for denitrification (Waki et al., 2008). The use of hydrogen sulfide (H2S) from 

biogas as an electron donor for autotrophic denitrification is a suitable alternative that can 

reduce costs because biogas is produced during the anaerobic process and is often burned in 

flares (Santos et al. 2016). However, the use of biogas for energy production is limited 

because of the presence of H2S, which is highly corrosive. Therefore, when treating from 

wastewater, simultaneous nitrogen removal and biogas biodesulfurization is very attractive. 

Certain groups of microorganisms derive energy from the oxidation of inorganic 

compounds, such as reduced sulfur compounds. Bacteria from the genera Thiobacillus and 

Thiosphaera are able to oxidize reduced sulfur compounds (S2-, S2O3
2-, SO3

2- and S0) using 

nitrate (NO3
-) as the final electron acceptor in anoxic/anaerobic conditions (Maslon and 

Tomaszek, 2009). 

Reactors with different configurations have been studied to determine whether they 

can perform nitrogen removal via the use of H2S as the electron donor for autotrophic 

denitrification. These reactors include aerobic-anoxic fixed-bed reactors (Pantoja Filho et al., 

2014), bubble column reactors (Deng et al., 2009), and the semi-partitioned reactor (Waki et 

al., 2008). Researchers have examined the use of dissolved sulfide in the liquid phase as an 

electron donor (Moraes et al., 2011; Moraes et al., 2012; Moraes et al., 2013; Souza and 

Foresti, 2013), and nitrification inhibition by sulfide has been observed. Reactors in which 

nitrification and denitrification are conducted in different chambers or zones represent better 

alternatives for avoiding inhibition. The aerobic-anoxic fixed-bed reactor studied by Pantoja 

Filho et al. (2014) is a vertical fixed-bed reactor where nitrification and denitrification are 

conducted in different zones. In this configuration, biogas is injected at the bottom of the 

reactor and the unused biogas and air are discharged together at the top. On the other hand, in 

the semi-partitioned reactor developed by Waki et al. (2008), the nitrification and 
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denitrification process also occurs in a single reactor but without a mixture of unused biogas 

and air, which is important for two reasons: methane contamination with oxygen is prevented, 

thus allowing for post-energy generation, and the mixture of biogas and oxygen can be 

explosive. This case illustrates the advantages of using horizontal reactors instead of vertical 

reactors. However, the use of an immobilized cell reactor as developed by Waki et al. (2008) 

could increase the cell retention time and eliminate the need to stir the sludge.  

Another advantage associated with the use of H2S as an electron donor is the 

possibility of recovering elemental sulfur, which is a product of partial H2S oxidation. 

Elemental sulfur is extremely useful, particularly for the manufacture of insecticides and the 

production of sulfuric acid and fertilizers. However, biogenic sulfur is colloidal, which 

increases the difficulty of separating solids from liquid (Chen et al., 2016). Using aluminum 

polychloride (PAC) as a coagulant, Chen et al. (2016) achieved a 97.53% S0 flocculation rate. 

The aim of the present work was to study the technical feasibility of post-treating 

wastewater for the simultaneous removal of ammonium and recovery of elemental sulfur via 

the combination of aerobic nitrification and autotrophic denitrification in a novel mixed 

aerobic-anoxic horizontal fixed-bed reactor (MAAFBR) configuration using H2S for 

denitrification. The advantage of this novel reactor configuration is the use of a fixed bed and 

the increased biomass retention compared with that of suspended cells reactors. Furthermore, 

elemental sulfur can be obtained as a product from the process and recovered in a settling 

tank. 

 

Materials and Methods 

 

 Experimental setup 

 

The experimental system (Fig. 1) was composed of a horizontal mixed aerobic-anoxic 

fixed-bed reactor combined with a system for elemental sulfur recovery (slow mixing 

container and settling tank). In this configuration, aerobic nitrification and H2S-driven 

denitrification occurred on opposite sides of the same horizontal reactor because of the 

different experimental conditions of each side, which favored the development of nitrifying 

and denitrifying communities in the different zones of the reactor. This biological reactor was 

coupled with a physical-chemical system that allowed for the separation of the elemental 

sulfur produced in the anoxic zone. PAC (16.36% Al2O3) was used as a sulfur coagulant.  

 

 
Figure 1: 1. Synthetic wastewater pump; 2. horizontal reactor; 3. air flowmeter; 4. coagulant 

pump; 5. slow mixing container; and 6. settling tank. 

 

The acrylic horizontal reactor was cylindrical and had an inner diameter of 96 mm and 

a length of 890 mm (4.0 L of liquid phase and 1.2 L of headspace). The useful volume for the 

nitrification and denitrification zones was 2.0 L each. The active length was packed with 14 

fixed polyurethane foam strips (23 kg m-3, 95% porosity and 543 µm average pore size), 

which constituted 17.91 g of support material. The reactor had nine sampling ports distributed 

along the column. A partition divided the headspace of the reactor in two parts to prevent the 

gases from mixing during discharge. At the bottom of the reactor, two gas stone bubble bars 
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were placed on each side for air and N2/H2S dispersion. The N2/H2S stream was synthetic and 

used to simulate the H2S content of biogas produced in anaerobic reactors. 

Air was supplied to the aerobic zone (2.2 – 3.5 L min-1) by an aquarium air pump, and 

synthetic N2/H2S was supplied to the anoxic zone (1.0 L min-1). The H2S was chemically 

produced by the reaction between Na2S and HCl (Ramírez et al., 2009) and used to feed the 

bioreactor. 

The PAC was supplied in the anoxic zone at 3.0 mL dia-1. 

 

 Inoculum and feed composition 

 

The inoculum was composed of 50% activated sludge obtained from a sanitary 

wastewater treatment plant (51.8 g total volatile solids (TVS) L-1) and 50% sludge from an 

Up-flow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) reactor for the treatment of poultry 

slaughterhouse wastewater (51.0 g TVS L-1). The granules from the UASB and the aerobic 

flocs inoculum were fragmented before inoculation. 

The synthetic wastewater simulated effluents from a UASB reactor treating domestic 

sewage. The composition was (in mg L-1): NH4Cl (153.0), KH2PO4 (65.9), NaCl (50.0), 

MgCl2 6H2O (1.4), CaCl2 2H2O (0.9), NaHCO3 (500.0 (day 1-13); 1000.0 (day 14-53); 

1250.0 (day 54-74); 1500.0 (day 74-77), Acetic Acid (3.7), Isobutyric acid (1.0), Butyric acid 

(0.7), Isovaleric acid (3.14), ethanol (11.5) (Adapted from Canto et al., 2008). 

 

 Experimental procedure 

 

The immobilization was performed in situ in the bioreactor over 9 days. The 

bioreactor was inoculated with 3 L of synthetic wastewater and 1 L of the sludge mixture. The 

reactor start-up process was conducted in batch mode without recirculation. N2 was supplied 

in the anoxic zone without sulfide to avoid nitrification inhibition. 

Ammonium removal was observed after 9 days of immobilization. Subsequently, 

100% of the liquid medium was drawn off and fresh wastewater was then added. After 2 more 

days of batch mode, the continuous feeding mode was started with a hydraulic retention time 

(HRT) of approximately 13.5 h (approximately 6.75 h in the aerobic zone and 6.75 h in the 

anoxic zone). Such a high HRT value was used to avoid kinetic limitations. Waki et al. (2008) 

utilized a HRT of 2.1 days in a similar semi-partitioned reactor. 

After nitrification establishment, the anoxic zone started to receive the H2S gas stream. 

The experiment was divided into 3 phases. In phase 1, the inlet H2S concentration was 

gradually increased from 112 to 764 ppmv (0.15 to 1.00 g m-3) over 29 days. In phase 2, a 

stationary period was observed, and in phase 3, PAC was injected into the anoxic chamber as 

a sulfur coagulant.  

The flowrate of the gas stream was controlled at 1.01±0.1 L min-1. The air flowrate 

was controlled between 2.2 and 3.6 L min-1. 

 

 Analytical techniques 

 

All chemical analyses (ammonium, nitrate, nitrite, sulphate and total sulphides) were 

conducted according to the Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 

(APHA/AWWA/WEF, 2005). The elemental sulfur content was determined according to Hart 

(1961). The H2S concentration in the gas phase was measured with a Hydrogen Sulfide 

Analyzer (RMT-EP, Los Gatos Research, Mountain View, CA). An energy-dispersive X-ray 

(EDX) analysis was conducted using an EDX LINK ANALYTICAL system (Isis System 

Series 300). The retained biomass on the polyurethane foam was measured as TVS contents 

according to standard methods. 
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Results and Discussion 

 

 Nitrogen removal 

 

After 9 days of microorganism immobilization, the reactor was operated continuously 

for 77 days (Fig. 2). The MAAFBR was effective for ammonium removal coupled with the 

use of H2S for autotrophic denitrification. 

 
Figure 2: (A) Evolution of nitrification removal efficiency and TDS; and (B) denitrification 

removal efficiency and H2S inlet loading rate over 77 days of operation. Phase 1 represents 

the period during which H2S gradually increased in the inlet load in the anoxic chamber; 

Phase 2 is a stationary period; and Phase 3 is the period in which PAC was injected into the 

anoxic zone as a sulfur coagulant. 

 

After 8 days of operation, a nitrification removal efficiency (RE) greater than 99% was 

observed. This time to nitrification establishment was slightly shorter than that described by 

Moraes et al. (2013) (20 days) and Pantoja et al. (2014) (15 days). The main difference 

between the values observed in these previous studies and the present study was the 

immobilization procedure. In the previous studies, the researchers used matrices of 

polyurethane for biomass immobilization, and they maintained contact between the 

polyurethane foam and the inoculum for 2 h. In this study, a decrease in RE was observed 

following the increase of H2S in the inlet load in the anoxic zone from 15.6 to 28.6 g S m-3 h-1 

(day 29) (Fig. 2A). This finding can be explained by the fact that at this H2S inlet load, the 
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concentration of total dissolved sulfur species (H2S, HS-, and S2-) in the liquid phase increased 

and likely affected the nitrifying community.  

Sears et al. (2004) previously described the sulfide sensibility of ammonia oxidizing 

bacteria, and they observed that sulfide concentrations of 0.5 mg L-1 could completely inhibit 

ammonia oxidation. Moraes et al. (2013) also observed nitrification inhibition by sulfide 

during simultaneous nitrification/denitrification (SND) in a sequencing batch reactor (SBR). 

These authors concluded that the use of a single SBR for SND coupled with sulfide oxidation 

was not adequate for the post-treatment of domestic effluents from UASB reactors. In the 

present work, despite the slight sulfide inhibition caused by the presence of excess H2S, the 

nitrification process exhibited high stability and an average ammonium RE of 97.3±3.2% 

from the third day of operation. Pantoja et al. (2014) reached an average ammonium RE 

greater than 94% using a fixed-bed aerobic/anoxic reactor (AAFBR) (HDT of 7.5 h), although 

they also observed that sulfide was toxic to nitrification. These results indicate that the use of 

partitioned reactors is more effective for the post-treatment of UASB effluents when sulfide is 

used as an electron donor for autotrophic denitrification. 

The denitrification RE reached values greater than 99% after 29 days of operation 

(Fig. 2B) when the H2S inlet loading rate reached approximately 28.6 g S m-3 h-1 (764.4 

ppmv; 1.00 g m-3) and the NaHCO3 concentration was increased from 500 (days 1-13) to 

1000 (days 14-53) mg L-1. Pantoja et al. (2014) studied the potential use of biogas for 

denitrification in a two-step fixed-bed reactor, and they found that denitrification was 

established after the seventh day of biogas injection and the average denitrification efficiency 

was 92% (HDT of 7.5 h). In the present work, denitrification reached maximum efficiency 

after only 29 days because the gradual increase of H2S concentration represented a careful 

method of establishing denitrification while avoiding nitrification inhibition related to the 

reactor configuration. If the dissolved sulfide in the liquid is not consumed by the denitrifying 

community, it may diffuse to the aerobic zone and inhibit the nitrifying community. 

The continuous injection of PAC in the anoxic zone was started on day 49 to facilitate 

the recovery of biogenic elemental sulfur produced by the partial oxidation of H2S, and a 

decreased denitrification RE from 99.9 to 78.5% was observed. The RE was recovered after 

an increase in the buffer capacity of the system (from 78.5 to 99.4%). The effect of the buffer 

capacity is discussed in section 3.3. 

The average nitrification, denitrification and total nitrogen RE trends are shown in Fig. 

3. 
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Figure 3: Nitrification, denitrification and total nitrogen removal efficiency. Data include 

inter-quartile deviations and medians (larger box), (□) average values, (ₓ) outliers and (—) 

maximum (upper whisker) and minimum (lower whisker) limits of non-discrepant values. 

 

The maximal total nitrogen RE was 98.9%, and the average nitrification and 

denitrification removal rates were 0.135±0.017 g N L-1 d-1 and 0.129±0.024 g N L-1 d-1, 

respectively. The total N-NH4
+ removal rate was 0.065±0.012 g N L-1 d-1, which is 

comparable with the results obtained by Waki et al. (2008) of 0.060±0.015 g N L-1 d-1. Based 

on this removal rate and the 100% RE, the HRT for ammonium rich effluents (50 – 100 mg N 

L-1) was estimated at approximately 23 h for 60 mg N L-1 and 38.6 h for 100 mg N L-1. 

However, these values were estimates; thus, they may not represent the optimum values. 

The average levels of nitrogen compounds in the effluent under the optimal conditions 

(without sulfide inhibition and with a good buffer capacity) were (Fig. 4) 0.96±0.73 mg L-1 N-

NH4
+, 0.015±0.025 mg L-1 N-NO3

- and 0.041±0.040 mg L-1 N-NO2
-. These values are below 

the levels permitted by Brazilian legislation (CONAMA Resolution No. 430 of May 13 of 

2011) for the disposal of effluent. 

 

 
Figure 4: Evolution of N-NH4

+; N-NO3
- and N-NO2

- concentrations over 77 days of operation. 

 

The reactor start-up method did not involve a sulfide supply in the anoxic zone, and it 

may have contributed to the establishment of the nitrifying community and the good 

performance obtained during reactor operation. The gradual increase of the H2S inlet load was 

an effective strategy that favored the development and adaptation of the denitrifying 

community in the anoxic zone and prevented nitrifying activity inhibition in the aerobic zone. 

Additionally, the use of a fixed-bed reactor likely contributed to the quality of the 

performance, whereas the immobilization period provided a high biomass density that was not 

washed out with the effluent. Further, the biofilm provided enhanced resistance in the 

microorganisms to shock loads and toxic compounds (Chaudhry and Beg, 1998; Cohen, 

2001). The biomass retained on the polyurethane foam at the end of the experiments was 

estimated at 14.06 g TVS. However, this value cannot be considered the total biomass in the 

reactor because visual observations indicated that a fraction of biomass was suspended. Waki 

et al. (2008) observed an average 4.3 g L-1 of mixed liquor volatile suspended solids 
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(MLVSS) that was obtained by stirring the reactor 1 min every 3 h to mix the settled sludge; 

in addition, the sludge from the settling tank was returned to reactor by recirculation. 

 

 H2S removal from the gas phase 

 

The biogas from the anaerobic treatment of waste can contain a range of H2S 

concentrations (from 500 to 20,000 ppmv) depending on the type of waste (Woodcock and 

Gottlieb, 2004). In the present work, the synthetic H2S concentration range was 0 to 797.7 

ppmv (0 to 1.04 g m-3). The gas biodesulfurization RE (Fig. 5A) reached values greater than 

99% (first 27 days) when excess H2S was not available for the stoichiometry required to 

complete NO3
- and NO2

- (final electron acceptor) reduction. 

 

 
Figure 5: Evolution of (A) H2S concentration, H2S RE and (B) pH over 77 days of reactor 

operation. 

 

Although H2S was found in the off gas from the aerobic zone on days when excess 

H2S was present (data not shown), the concentration was very low (0.64±0.81 ppmv). The 

biogas was simulated using N2 and H2S because the enrichment of denitrifying anaerobic 

methane oxidizing microorganisms is difficult because of the slow growth of these 

microorganisms. Previous studies have demonstrated enrichment times from 4 to 16 months 

(Raghoebarsing et al.,2006; Ettwig et al., 2009; Hu et al., 2009; Luesken et al., 2011; Hu et 

al., 2011; Haroon et al., 2013). Pantoja et al. (2014) observed high levels of methane removal 

when the gas contained low H2S concentrations, although trace amounts of methanol 
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(intermediate from mixotrophic denitrification using methane) were detected, specifically at 

the top of the anoxic chamber (micro-aerophilic stratum). These authors proposed that 

methane was used as an electron donor by methanotrophic microorganisms in the production 

of methanol, and it was then used by methylotrophic denitrifiers (methanol users). On the 

other hand, Waki et al. (2008) observed that injections of biogas containing an average of 

77.2% of methane in a semi-partitioned reactor resulted in the discharge of approximately 

76.9% in the off gas and reduced the H2S concentration from approximately 170 ppm to 0 – 

31 ppmv. In the air supply side, a CH4 level of approximately 2.1% was found. 

Therefore, H2S was used as an electron donor rather than CH4 in the present work.  

 

Effect of the buffering capacity 

 

The buffer capacity of the system was found to be a key parameter that was 

responsible for achieving a denitrification RE greater than 99%. Fig. 5 shows that 500 mg L-1 

of NaHCO3 in the influent was not sufficient to maintain the buffer capacity for H2S inlet 

loads higher than 13 g S m-3 h-1. Increases of the H2S inlet load led to a pH decrease from 8.23 

(influent pH) to 6.50 (effluent pH), and the H2S RE decreased from 99.4 to 59.8% (day 13, 

Fig. 5A and 5B). The pH value affects the partition between ionized (HS- and S2-) and non-

ionized (H2S) sulfide species. As shown in equations [1] and [2], under pH values greater than 

7, the gas-liquid mass transfer was enhanced, which increased the RE because the gas 

residence time is low. 

                                              [1] 

                                                    [2] 

Another parameter that affected the buffer capacity of the system was the continuous 

injection of PAC in the anoxic zone (day 49; Fig. 2B) because of its low pH value 

(approximately 0.45). However, the increased NaHCO3 concentration to 12,500 mg L-1 was 

sufficient to reestablish the RE. 

 

 Sulfur recovery 

 

In the first 49 days of operation prior to PAC injection into the anoxic zone, elemental 

sulfur accumulated on the packing material and the walls of the reactor, and it presented a 

characteristic yellowish color. Following the PAC injection in the anoxic chamber, the 

chamber was apparently cleaned and solids were recovered in the settling tank. Chen et al. 

(2016) compared the ability of PAC, polyacrylamide (PAM) and microbial flocculant (MBF) 

to flocculate biogenic S0. PAC demonstrated the highest efficiency, and the optimum 

conditions were pH 4.73, 129 r min-1 stirring speed and 2.42 mg PAC mg-1 S. 

The EDX data showed that the composition of the solids obtained in the settling tank 

contained approximately 1.5% sulfur (10.82% C, 51.66% O, 20.76% Al, 3.13% Na, 3.81% Si, 

5.18% P, 2.28% Cl, 0.29% K, 0.44% Ca and 0.14% Fe). The results of the quantitative 

analysis of the elemental sulfur contents confirmed the EDX analysis (1.54%). The inlet load 

of PAC was likely high compared with amount of elemental sulfur formed in the reactor. This 

step may be optimized to increase the percentage of elemental sulfur recovered from the 

solids. 

 

Conclusions 

 

The MAAFBR reactor coupled with the use of H2S from biogas for autotrophic 

denitrification represents a feasible method for post-treating wastewater to remove nitrogen. 

The immobilization of microorganisms on the polyurethane foam was an efficient method of 

developing two different communities (nitrifying and denitrifying) on each side of the reactor. 
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The single reactor exhibited successful nitrification and denitrification REs, and the use of 

PAC as a coagulant allowed for sulfur recovery in the settling tank. However, the step of 

sulfur recovery may be further optimized to increase the percentage of sulfur recovered from 

the solids. 
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Resumo. O tratamento de efluentes em baixas temperaturas é um problema pouco recorrente 

no Brasil, no entanto se aplica à estação de pesquisa antártica brasileira, no continente 

antártico. Em baixas temperaturas ocorrem alterações físico-químicas e biológicas das águas 

residuárias, afetando consideravelmente o design e as condições operacionais dos sistemas 

de tratamento. Parte das tecnologias de tratamento de águas residuárias em baixas 

temperaturas foi baseada no aperfeiçoamento de parâmetros operacionais de reatores 

anaeróbios desenvolvidos para condições mesofílicas. No entanto, a manutenção da 

biomassa, separação entre o tempo de detenção hidráulica e o tempo de residência celular, 

lento crescimento celular e a baixa difusividade dos compostos solúveis, ainda são limitantes 

para o tratamento anaeróbio sob baixas temperaturas. O presente trabalho pretende avaliar 

o conceito de reator anaeróbio de fluxo ascendente com nichos mesofílicos para tratar esgoto 

doméstico sintético a temperatura de 15 °C. 

 

Introdução 

 

 Questões econômicas e ambientais acerca do tratamento de águas residuárias, têm 

contribuído para o desenvolvimento de novas tecnologias e aperfeiçoamento operacional de 

sistemas de tratamento já existentes. Uma das questões ambientais e econômicas relevantes é 

o tratamento biológico de águas residuárias em condições de baixas temperaturas, conciliando 

elevada eficiência na remoção de matéria orgânica com baixo gasto energético. 

 A temperatura é um dos principais fatores que controlam o crescimento, metabolismo 

e diversidade das comunidades microbiológicas (Adams et al., 2010). Em baixas temperaturas 

ocorre a diminuição da atividade dos microrganismos e alteração das condições físico-

químicas das águas residuárias, levando à diminuição das taxas metabólicas dos 

microrganismos, diminuição do consumo de substrato e crescimento celular, além, do 

aumento da solubilidade dos gases na fase líquida e diminuição da difusividade dos 

compostos dissolvidos (Lettinga et al., 2001). Tais fatores levam a diminuição da eficiência 

na remoção da matéria orgânica, e consequente necessidade de adaptações operacionais ou 

aquecimento do sistema de tratamento (EPA, 1986). 

 As principais adaptações operacionais de reatores que tratam efluentes em baixas 

temperaturas (<20°C) foram feitas em reatores anaeróbios. Isso se deve as suas 

potencialidades em relação aos sistemas aeróbios convencionais, como: menor produção de 

lodo, menor custo operacional, recuperação de energia na forma de biogás, além de ser um 

processo autorregulado (Lettinga, 1995; Foresti, 2002). Até o momento uma variedade de 

conceitos de reatores foi testada tratando águas residuárias em condições psicrofílicas 

(<20°C) com biomassa mesofílica (20°C a 40°C) aclimatada (Connaughton et al,. 2006; 

Álvarez et al., 2006; Akila e Chandra, 2007; O’Reilly et al., 2009; Smith et al., 2013). 

A maior parte das pesquisas concentraram-se na adaptação de lodos mesofílicos às 

condições psicrofílicas. O sucesso deste processo depende, em ultima análise, da presença de 

organismos psicrotolerantes presentes no inóculo mesofílico (Bowen et al., 2014), o que é 

uma condição de difícil controle operacional. Alguns trabalhos utilizaram biomassa 

psicrofílica oriunda de ambientes frios como de regiões polares e alpinas (Petropoulos et al., 
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2017; Xing et al., 2010), entretanto estes organismos apresentam crescimento lento e são de 

difícil obtenção em ambientes naturais (Bej et al., 2009). 

 Aspectos adicionais como, pré-sedimentação, recirculação do efluente, aumento do 

TDH, utilização de reatores com membranas também foram avaliados no intuito de melhorar 

a eficiência do tratamento de águas residuárias em baixas temperaturas. Estas medidas foram 

adotadas no intuito de reduzir o teor de sólidos, aumentar a mistura do meio para favorecer a 

transferência de metabólitos entre os microrganismos, aumentar o tempo de contato entre o 

substrato e a biomassa, e para separar o TDH do tempo de residência celular (Singh e 

Viraraghavan, 1998; Rebac et al., 1999; Smith et al., 2013; Poirrier et al., 2016). 

 Mesmo com as alterações operacionais e diferentes configurações de reatores, a 

imobilização da biomassa, o lento crescimento dos microrganismos, o longo período para 

condicionamento da biomassa, bem como a baixa difusividade dos compostos solúveis ainda 

são limitantes para processos mais eficientes sob baixas temperaturas (Lettinga et al., 2001). 

Com isso, um aspecto ainda pouco explorado é a combinação entre sistemas de aquecimentos 

parciais em condições de baixas temperaturas, como no trabalho de Zhang et al. (2016), em 

que obtiveram maior eficiência na remoção de matéria orgânica utilizando uma fase de 

hidrólise mesofílica, seguida das etapas subsequentes em baixas temperaturas (Zhang et al., 

2016). 

 Neste contexto, o presente trabalho propõe um reator anaeróbio composto por um 

nicho mesofílico com aquecimento direcionado à biomassa aderida ao meio suporte. Este 

modelo foi inspirado no conceito de reator de leito estruturado, visto seus benefícios com 

relação à retenção e preservação da biomassa, tempo de retenção celular, fixação/proteção da 

biomassa, separação entre o TDH e tempo de residência celular, e resistência à presença de 

compostos tóxicos e altas cargas orgânicas (Lima et al., 2005; Fia et al., 2010; Mockaitis et 

al., 2012; Si et al., 2015; de Aquino et al., 2017; Fuess et al., 2017). 

Com isso espera-se preservar a biomassa aderida e favorecer seu crescimento, e, em 

função dos processos de troca de calor, estabelecer um gradiente térmico para favorecer a 

difusão dos compostos solúveis envolvidos na degradação anaeróbia da matéria orgânica. 

Como consequência do processo de aquecimento, o sistema proposto irá utilizar biomassa 

mesofílica aderida à espuma de poliuretano, e com isso, contornar a necessidade de 

aclimatação da biomassa mesofílica, levando a diminuição do tempo necessário para partida 

do reator.  

  

Material e Métodos 

 

Aparato experimental 

 O reator foi construído em acrílico e o nicho mesofílico foi montado com uma 

resistência elétrica tipo cartucho, de 500W e 220v, envolta por espuma de poliuretano (meio 

suporte), e posicionado no centro do reator (Figura 1). Os pontos F1 e F2, respectivamente, 

foram utilizados como entrada e saída da água residuária. Os pontos intermediários, P1, P2, 

P3 e P5 foram utilizados para inserção dos medidores de temperatura e os pontos P4 e P6 

foram utilizados para coleta de amostras. 
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Figura 1: Detalhes do reator anaeróbio de fluxo ascendente com nicho mesofílico (medidas 

em cm) 

 
Fonte: Produção do autor 

 

 Para medir a temperatura no interior do reator foram utilizados 16 termopares tipo K 

(Cromel/Alumel), ligados ao multiplexador 16/32 Campbell Scientific®, por sua vez 

conectado ao data logger CR1000 Campbell Scientific®. 

 Durante o experimento o reator foi mantido em câmara fria simulando um ambiente a 

17 °C. A seguir a Figura 2 ilustra a montagem do experimento juntamente com a localização 

dos dispositivos de medição de temperatura. 

 

Figura 2: Leiaute da montagem do reator anaeróbio com nicho mesofílico sob ambiente a 

17°C. 

 
Fonte: Produção do autor 
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Características do material suporte  

 Foi utilizada uma tira de espuma de poliuretano com as seguintes dimensões: 150 cm x 

3, 5 cm x 1 cm. A espuma foi enrolada ao longo da resistência tubular de aço inox com 

diâmetro de 9,53mm. As características da espuma de poliuretano são apresentadas na Tabela 

1. 

 

Tabela 1: Características da espuma de poliuretano.  

Característica Valor Unidade 

Densidade aparente 23 g L-1 

Porosidade 92 % 

Principal diâmetro do poro 543 µm 

Área superficial 43,8 m2 g-1 

Fonte: (Moura, 2011) 

 

Perfil térmico no interior do reator 

 A dispersão térmica foi avaliada por meio de métodos de interpolação dos valores de 

temperatura medidos pelos termopares, utilizado-se o software ArcGIS 10.0®. Foram 

utilizados os interpoladores: Inverso da distância ponderada (IDW), Krigagen e Spline. 

 

Efluente sintético 

 A água residuária utilizada no estudo segue o método proposto por Torres (1992), no 

qual a DQO é de 500 mg L-1. Os constituintes da água residuária são: sacarose, amido, 

celulose, extrato de carne, óleo de soja, NaCl, CaCl2.2H2O, MgCl2.6H2O, NaHCO3, ácido 

nitrilotriacético, FeCl3. 6H2O, MnCl2.4H2O, CoCl2.6H2O , ZnCl2 anidro, CuCl2.2H2O , 

H3BO3, molibdato de sódio. H2O, Na2SeO3.5H2O, NiCl2.6H2O. 

 

Métodos analíticos 

As variáveis físico-químicas analisadas seguiram os métodos padronizados do 

“Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”. As análises realizadas 

durante o experimento são listadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Análises físico-químicas a serem realizadas 

Parâmetros Unidade Método 

Alcalinidade 
mg 

CaCO3/L 
Titulométrico* 

pH - Potenciométrico 

Ácidos 

Voláteis 
mg/L Cromatógrafo** 

Temperatura ºC Medida direta 

DQO mg/L Colorimétrico 

SST mg/L Gravimétrico 

SSF mg/L Gravimétrico 

SSV mg/L Gravimétrico 

*Metodologia conforme Mota et al. 2015; ** 

Metodologia conforme Lazaro et al. (2008). 

Fonte: Produção do autor 
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Operação do reator  

 Após a inoculação do reator com lodo anaeróbio, foi realizado um período de 

adaptação de 15 dias utilizando a concentração de 250 mg L-1 DQO como alimentação. O 

TDH utilizado neste trabalho foi de 24 h, equivalente a uma vazão de aproximadamente 0,47 

L h-1, com base nas dimensões do reator (Figura 1). A etapa de operação totalizou 40 dias. 

 

Resultados e Discussão 

 

Perfil de temperatura no interior do reator 

 Foi aplicada uma potência média de 10W à resistência térmica, sendo assim mantida 

uma temperatura média de 35 °C na resistência em contato direto com o meio suporte. A 

distribuição térmica no interior do reator foi obtida por meio da interpolação das medidas de 

temperatura. Foram utilizados interpoladores disponíveis no software ArcGis®. Com base nas 

temperaturas médias de temperatura, foi possível delinear o perfil térmico no interior do 

reator. A Figura 3 mostra um esquema da posição dos pontos interpolados, seguida pela 

Figura 4 que mostra o gradiente térmico com base nos diferentes métodos de interpolação.  

 

Figura 3: Esquema da posição dos pontos de medição de temperatura e da região interpolada 

em função das temperaturas medidas. 

 
Fonte: Produção do autor 
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Figura 4: Distribuição da temperatura no interior do reator, com base na interpolação dos 

pontos de medição por diferentes técnicas. 

 
Fonte: Produção do autor 

 

 Visualmente a interpolação pelo método Spline e Kriging foram mais condizentes ao 

fenômeno avaliado, em função do fluxo ascensional do fluido no reator, no entanto, o método 

Kringing apresentou menor valor de desvio padrão em relação aos gerados pela interpolação. 

Independente do sistema de interpolação, os resultados evidenciaram o aumento radial da 

temperatura ao longo do fluxo ascensional, bem como longitudinal. Tais resultados estão de 

acordo com outros trabalhos que avaliaram a troca de calor por convecção natural em 

cilindros (Keyhani et al., 1983; Reda, 1986). Estes estudos reportam o aumento da camada 

limite em função do deslocamento vertical do fluido. Porém, até o momento, nenhum trabalho 

avaliou o perfil térmico e os efeitos de convecção em reatores biológicos. 

Com relação ao efeito da temperatura sobre a colonização do nicho mesofílico, 

comparando a biomassa extraída da espuma de poliuretano da metade superior e inferior, 

constatou-se que a metade superior possui maior concentração (14,41 mg SSV L-1) de 

biomassa que metade inferior (8,07 mg SSV L-1). Os resultados da colonização parecem estar 

relacionados às maiores temperaturas presentes na metade superior. Outro aspecto relevante é 

que mesmo o reator submetido à temperatura de 17ºC, o aquecimento interno foi suficiente 

para manter o interior do reator na faixa mesofílica de temperatura, com isso é possível 

inocular o reator com lodo mesofílico, reduzindo a necessidade de aclimatação da biomassa às 

temperaturas psicrofílicas (<20ºC). Tal fato é um ponto forte do sistema proposto visto que a 

maior parte dos sistemas que tratam águas residuárias em baixas temperaturas requerem 

elevados períodos de aclimatação da biomassa para a obtenção de condições estáveis de 

remoção de DQO. 

 

 

Remoção de DQO 

A eficiência do sistema foi de aproximadamente 78% de remoção de DQO bruta, com 

pouca variação (Figura 5). Os resultados deste estudo são melhores que outros trabalhos que 

trataram efluentes em baixas temperaturas (<20ºC) utilizando reatores UASB, cujas 
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eficiências máximas foram de aproximadamente 60% de remoção de DQO (Singh e 

Viraraghavan, 1998; Uemura e Harada, 2000; Álvarez et al., 2006). Já estudos utilizando 

sistemas combinados, reatores anaeróbios seguido de filtração por membrana, reportaram 

eficiências de até 90% (Smith et al., 2013; Shin et al., 2014), no entanto são sistemas que 

ainda apresentam custo elevado e maior complexidade operacional.  

 

Figura 5: Distribuição das medidas de DQO do período inicial de operação do reator. 

 
Fonte: Produção do autor. 

 

Com relação aos fatores operacionais, destaca-se que a amplitude de variação da DQO 

bruta afluente, está relacionada à precipitação do amido no tanque de alimentação, visto que 

sua solubilidade diminui quando armazenado na câmara fria (Figura 2). Para resolver o 

problema foi utilizado um misturador mecânico intermitente. 

 

Conclusões 

 

Com base nos resultados das interpolações pelo método Spline e Kriging, a potência 

média de 10 W, foi suficiente para manter a temperatura interna do reator em condições 

mesofílicas. Em função da manutenção do nicho mesofílico e da condição térmica mesofílica 

no interior do reator, o sistema proposto apresenta potencial para a utilização de inóculo 

mesofílico, reduzindo ou eliminando a necessidade de longos períodos de aclimatação da 

biomassa às baixas temperaturas ambientais de operação (<20ºC). 
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Resumo. Reator de leito estruturado, submetido à aeração intermitente (LEAI), com espuma 

de poliuretano como suporte, foi alimentado com efluente de reator UASB de bancada, usado 

no tratamento de esgoto sanitário (com espuma de poliuretano) e suplementado com 

fermentado de glicerol. Operou-se o reator com TDH de 12 h e razão de recirculação de 3. 

Nas primeiras 4 fases, o reator foi alimentado em modo contínuo sob aeração intermitente 

(aeração/sem aeração) de 2h/1h sem glicerol, 3h/1h sem glicerol, 2h/1h com glicerol, 3h/1h 

com glicerol. A adição de glicerol fermentado ocorreu nos períodos não aerados. Verificou-

se baixa eficiência de remoção de N-total nas fases em que não inseriu o fermentado, 

atingindo 49,6±13,5% (2h/1h) e 29,2±10,1% (3h/1h). Entretanto, nas demais fases, as 

eficiências de remoção de N-total foram 64,9±21,6% (2h/1h) e 69,5±11,7% (3h/1h). Não se 

verificou remoção de fósforo nas operações com alimentação contínua. Após modificação do 

sistema para operação em alimentação por batelada sequencial (RSB), observou-se 

estabelecimento da comunidade acumuladora de fósforo, obtendo-se eficiência de remoção 

de fósforo de 56,1±8,5% e aumento na eficiência de remoção de N-total para 86,2±6,2%. 

Concluiu-se que o fermentado do glicerol apresenta potencial para uso como fonte de 

carbono no processo de remoção de fósforo e N-total. 

 

Introdução 

 

 A redução da qualidade das águas é um problema ambiental preocupante. Conforme 

Tundisi (2003), os despejos sem um tratamento prévio têm gerado uma contínua deterioração 

da qualidade e quantidade da água, dificultando ainda o atendimento das normas 

regulamentadoras vigentes relacionadas com as diretrizes ambientais para o enquadramento 

dos corpos d’água (CONAMA 357, 2005) e com os padrões de lançamento dos efluentes 

(CONAMA 430, 2011). 

Tem-se, como exemplo de problemas ambientais, o lançamento de águas residuárias 

que contêm macronutrientes como o nitrogênio e fósforo, os quais são nutrientes importantes 

para os processos biológicos. Contudo, o excesso dos mesmos nos efluentes estimula o 

crescimento exacerbado de algas e acarreta na eutrofização do meio no qual está contido (e.x. 

lagos e lagoas). 

Até a década de 70, as estações de tratamento de efluentes (ETE), priorizavam a 

remoção de matéria orgânica carbonácea. A partir da década de 80, a preocupação em 

remover macronutrientes tem sido significativa, visando evitar e/ou minimizar os problemas 

associados aos mesmos (Schmidell; Reginatto, 2007). 

Atualmente, tem-se estudado processos biológicos para remoção simultânea de 

nitrogênio e fósforo, sendo a disponibilidade de matéria orgânica um dos fatores limitantes 

para a desnitrificação heterotrófica e para a liberação de fósforo na zona anaeróbia e 

assimilação da biomassa aeróbia (Isaacs; Henze, 1995; Ahmed et al., 2008; Wang et al., 

2009). A adição de fonte externa de carbono é prática usual, quando a contribuição nas águas 

residuárias é insuficiente. 
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Como fonte carbonácea em estudos em escala de bancada, já foram utilizados diversos 

compostos como: metanol, etanol, ácido acético e glicerol. O glicerol tem sido exposto como 

uma fonte de carbono com potencial, visto que é economicamente viável em comparação com 

as outras fontes, e é um subproduto originado da produção de biodiesel. Esse combustível 

conta com incentivo constante para sua produção no Brasil, favorecendo a disponibilidade do 

glicerol no mercado (Cyplik et al., 2013, Bodík et al.,2009). Quando se utiliza o fermentado 

do glicerol disponibiliza, assim, com uma maior facilidade os ácidos presentes na rota 

metabólica do glicerol e, pode-se, favorecer a utilização dos mesmos pelos microrganismos 

desnitrificantes e acumuladores de fósforo (Carneiro, 2015). 

Diante do exposto, será verificada a viabilidade de um sistema de bancada composto 

por reator UASB, alimentado com esgoto sanitário, seguido de um reator de leito estruturado 

submetido à aeração intermitente na remoção de DQO, nitrogênio e fósforo. A fonte de 

carbono para a desnitrificação e remoção biológica do fósforo será o produto obtido da 

fermentação de glicerol. 

  

Material e Métodos 

 

Reatores Biológicos  

O sistema operacional foi construído nas dependências do Laboratório de Processos 

Biológicos (LPB), localizado na Área 2 do Campus da Universidade de São Paulo, Escola de 

Engenharia de São Carlos. Este foi composto por dois reatores de acrílico em série: um Reator 

UASB, seguido por um reator de leito estruturado com aeração intermitente (LEAI). O reator 

UASB possuía forma prismática, com altura total de 70 cm e volume total de 11,15 L. O 

LEAI possuía forma cilíndrica, com diâmetro interno de 13 cm, altura de 93 cm e 12,30 L de 

volume total, como evidenciado na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema representativo do sistema UASB + LEIA. 

 

O sistema foi operado em escoamento ascendente e alimentação contínua, com a 

entrada do esgoto doméstico localizada na base do reator UASB, do qual o efluente era 

direcionado ao reator LEAI e a saída do efluente tratado localizada na parte superior deste 

último reator, a 83 cm da base. A saída de recirculação do LEAI estava situada a 70 cm da 

base e a entrada da recirculação na base do reator. No decorrer das primeiras fases, ambos os 

reatores foram operados sob alimentação contínua. Somente na última fase, o reator LEAI foi 

adaptado para permitir sua operação como RSB, visando obter melhores eficiências de 

remoção de nutrientes, especialmente o fósforo.  
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O UASB foi alimentado com uma bomba peristáltica dosadora, da marca ProMinent, 

modelo Concept B, com vazão média de 1,00 L.h-1, resultando em TDH médio de 9 horas. O 

LEAI recebia o efluente do UASB por meio de outra bomba de mesma marca e modelo que o 

primeiro reator, operando com uma vazão média de 0,70 L.h-1 obtendo TDH médio de 12 

horas. O LEAI era provido de uma bomba de recirculação (marca ProMinent, Modelo 

Concept B) com vazão de 2,1 L.h-1 (Qr/Q=3), valor este definido a partir do trabalho de 

Moura (2014). Esse autor observou que tal razão foi suficiente para garantir condições de 

mistura no interior do reator que limitaram a amplitude da variação nas características do 

efluente. 

A aeração do LEAI foi realizada pela injeção de ar vinda de um compressor acoplado 

a uma mangueira de saída de ar, que estava conectada a uma pedra porosa para distribuir o 

fluxo de gás no leito por meio de micro bolhas e facilitar a transferência de massa. O 

compressor estava conectado a um temporizador, que permitiu a programação de diferentes 

tempos de aeração. 

Utilizou-se a aeração intermitente para proporcionar a ocorrência tanto da nitrificação 

quanto da desnitrificação e remoção de fósforo, sendo que na fase aerada a concentração de 

OD foi mantida entre 2,5 a 3,5 mg.L-1. Adotou-se o leito fixo estruturado, visto que este 

favorece o escoamento e facilita o acesso dos compostos nitrogenados e do oxigênio à 

superfície do biofilme. 

Os reatores foram mantidos em câmara escura para evitar proliferação de algas e 

foram, inicialmente, mantidos em um câmara climatizada a 30 ± 5 ºC. Contudo, em virtude de 

problemas com a manutenção de temperatura pela câmara, posteriormente, a partir do 88º dia 

de operação, adotou-se um sistema de serpentinas e termostatos para garantir a temperatura de 

30 ºC. 

 

Alimentação 

O sistema foi alimentado com esgoto sanitário, pré sedimentado, que era bombeado 

para reator UASB, cujo efluente era destinado ao reator LEAI. 

O reator LEAI, além do esgoto sanitário, recebia o fermentado do glicerol quando a 

aeração do sistema era desligada, visando o aporte de doadores de elétrons, necessário à 

ocorrência da desnitrificação heterotrófica de nitrogênio e para auxiliar no processo de 

remoção de fósforo. Esse fermentado era inserido no reator LEAI com auxílio de uma bomba 

de baixa vazão, a qual estava ligada a um timer, e sua entrada era situada próxima à zona 

recirculação, buscando a melhor distribuição do glicerol no reator. 

 

Material Suporte do reator LEAI  

Como meio suporte para o reator LEAI, foram utilizadas 13 estruturas cilíndricas de 

espuma de poliuretano, cada uma com 3 cm de diâmetro e altura de 60 cm. 

 

Inóculos 

Inoculou-se o reator UASB com lodo anaeróbio da estação de tratamento de águas 

residuárias da Avícola Dacar, localizada no município de Tietê, estado de São Paulo, que 

apresentou as respectivas concentrações iniciais em termos de sólidos totais (ST) e sólidos 

totais voláteis (SVT) de 52 gST.L-1 e 40,5 gSVT.L-1. 

Inoculou-se o reator LEAI, com uma mistura (50% em volume) de lodo biológico 

anaeróbio da estação de tratamento de águas residuárias da Avícola Dacar e lodo proveniente 

de um sistema de lodos ativados com atividade nitrificante, da estação de tratamento de águas 

residuárias da Fábrica de Motores da Volkswagen (São Carlos/SP). Este último apresentou as 

seguintes concentrações de sólidos: 5,7 gST.L-1 e 1,5 gSVT.L-1. 

O lodo foi imobilizado nas estruturas de espuma, conforme a metodologia proposta 

por Zaiat et al. (1994). 
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Procedimento experimental 

Após a inoculação, o reator UASB foi operado durante uma semana com TDH de 

aproximadamente 24 h e vazão de alimentação (QA) de 0,38 L.h-1. No reator LEAI, inoculou-

se o lodo no material suporte que foi fixado no reator. Deu-se, então, a partida no sistema, 

iniciando-se a adaptação do lodo. Nos tempos 0 e 1 de dia de operação do sistema, este reator 

foi mantido somente em recirculação, após enchê-lo com esgoto real. A partir do dia 2, este 

foi conectado em série com o reator UASB e operado com TDH de 24 h, com razão de 

recirculação equivalente a 3, QA de 0,36 L.h-1, e sob condições de aeração contínua até 

constatar-se a ocorrência de nitrificação total superior a 80%. Conforme Nocko (2008), a 

concentração de OD permaneceu entre 2,0 a 3,5 mg.L-1. 

Após a fase de adaptação, o reator LEAI passou a ser operado continuamente com 

aeração intermitente e TDH de 12 horas, preservando-se a razão de recirculação de 3, 

conforme explicitado na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Condições de aeração e não aeração aplicados no reator LEAI com alimentação 

contínua e em batelada. 

LEAI com alimentação contínua 

Fases de 

operação 

Períodos de aeração intermitente 

(aerado / não aerado) 

Inserção de fermentado 

de glicerol 
Duração (dias) 

I 2h/1h Não 35 

II 3h/1h Não 42 

III 2h/1h³ Sim 35 

IV Aeração contínua Não 21 

V 3h/1h³ Sim 44 

LEAI com alimentação em batelada 

VI1 1,5h/2h/2,5h2 Sim 49 

¹ Na fase VI, o sistema operou primeiramente sem aeração (anaeróbio), com aeração (aeróbio) 

e sem aeração (anóxico). 
2 No início do período anóxico, o fermentado do glicerol era inserido com Q de 0,18 mL.h-1. 

³ Na etapa não aerada, da fase III e fase V foi inserido o fermentado do glicerol a uma vazão 

de 0,25 mL.h-1.   

  

 Durante a aeração intermitente, a concentração de oxigênio dissolvido no meio 

permaneceu em torno 2,0 a 3,5 mg.L-1 nos períodos aerados e próxima a zero nos períodos 

não aerados, permitindo a ocorrência da NDS. Na última fase operacional (VI), visando 

obter melhor eficiência no tratamento, optou-se por retirar a alimentação contínua do reator 

LEAI, inseriu-se um reservatório (v= 15 L com um sistema de extravasamento) intermediário 

entre os reatores, e assim, fez-se com que o reator LEAI operasse como um RSB, conforme 

condições apresentadas na Tabela 1.  

 O reator foi operado sob condições aeróbias, anaeróbias e anóxicas. Iniciou-se com a 

fase anaeróbia (ausência de oxigênio e nitrato), para auxiliar na seleção dos microrganismos 

acumuladores de fósforo. Seguiu-se na fase aeróbia (presença de oxigênio) para a ocorrência 

do acúmulo de fósforo no interior dos microrganismos acumuladores deste elemento e do 

processo de nitrificação. E por fim, finalizou-se com a fase anóxica para a ocorrência do 

processo de desnitrificação. 

 Durante a fase aerada, o compressor de ar foi ligado por um temporizador, obedecendo 

a faixa de OD adotada nas demais fases. No início de cada ciclo, 4 L do efluente eram 

retirados do reator com o auxílio de uma válvula solenoide acoplada em uma das saídas 

laterais do reator localizada no meio do mesmo. Em seguida, 4L de efluente do UASB eram 

adicionados ao reator.  

 

Métodos Analíticos 
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 O pH, a DQO, o nitrogênio (incluindo N-NO2
-, N-NO3

-, N-NH4
+), o fósforo (P-PO4

3-) 

e análises de sólidos foram medidas de acordo com o método padrão APHA (2005). A 

alcalinidade seguiu a metodologia de Dillalo e Albertson modificado por Ripley et al. (1961). 

E o glicerol de acordo com Greenhill (2003). 

 

Resultados e Discussão 

 

Desempenho do reator: Operação modo contínuo 

 A Figura 2 ilustra o desempenho de remoção para DQO, N-total, Porg e oxidação de 

NTK durante todo o período operacional. Conforme mostrado na Figura 2, a eficiência de 

remoção de DQO manteve elevada durante todo a operação, com valores entre 79±8 (fase I) e 

93±3 (fase IV).  

 

 

 
Figura 1: Desempenho de remoção para DQO (c), N-total (a), Porg (d) e oxidação de NTK (d) 

durante todo o período operacional em modo contínuo. 

 

Observa-se que as fases I, II e IV apresentaram baixas eficiências de remoção de N-

total, o que pode estar relacionado com a baixa disponibilidade de doares de elétrons (matéria 

orgânica), visto que, nessas fases, não foi adicionada fonte exógena de carbono. A relação 

DQO/N foi 2,0 ± 1,0; 2,5 ± 0,7; 3,2 ± 1,7, respectivamente. 

De acordo com He, Xue e Wang (2009), sistemas NDS com bactérias aeróbias 

heterotróficas e bactérias desnitrificantes necessitam de relação C/N ou DQO/N elevada para 

uma eficiente remoção N-total. Para tanto, uma quantidade significativa de matéria orgânica 

deve estar disponível ao longo do processo de difusão no biofilme. Nesse trabalho, ao 

utilizarem um reator NDS biológico para tratar água residuária sintética, os autores 

constataram que, ao adequar a quantidade de matéria orgânica para o sistema, a eficiência de 

remoção de N-total aumentou 66%, passando de 30,3% para 89,9%. Diante disso, verificaram 

que o aumento da disponibilidade de matéria orgânica, além de satisfazer as necessidades dos 

microrganismos aeróbios heterotróficos, servem de substrato aos microrganismos 

desnitrificantes, devido a DQO remanescente no sistema. 
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 Na fase II, além da baixa relação DQO/N, a baixa eficiência de remoção N-total pode 

estar associada também ao fato de que a temperatura esteve entre 19ºC a 29ºC, por problemas 

de controle de temperatura. Na fase III (2 horas com aeração/ 1 hora sem aeração), o valor 

DQO/N foi x superior às fases I e II, resultando em eficiência de N-total superior a ambas. 

Barana et al. (2013) obtiveram na pesquisa eficiência de remoção de N-total 

equivalente a 30%, ao operar um reator LEAI sob aeração intermitente (2 horas aerando/1 

hora sem aeração), em TDH de 24 horas e relação DQO/N = 7,18. Observa-se que, com 

menor valor de TDH e uma relação DQO/N ligeiramente superior, a eficiência de remoção de 

N-total (64,9%) foi mais elevada. 

 Comparando-se a as fases I e III, e, as fases II e V, observou-se que, quando operado 

com a mesma duração dos períodos de aeração e não aeração, o aumento da relação DQO/N 

melhorou a eficiência de remoção de N do sistema, conforme relatado por He, Xue e Wang 

(2009). 

Em relação à oxidação de NTK, observando a fase I, verificou-se que a dificuldade no 

controle do aporte de oxigênio (que variou entre 1,5 mg.L-1 e 5 mg.L-1), fato este que 

ocasionou redução na eficiência de remoção de nitrogênio (figura 1b), 69,9±14,8%, associada 

à perda da capacidade de nitrificação. Silva (2016) operando reator semelhante obteve 80% de 

eficiência média, com concentração de OD de 3,2±0,6 mg.L-1.  

Na fase II, a eficiência de oxidação foi superior à primeira, apresentando uma 

eficiência média de oxidação de NTK de 74%. Novamente à redução de aporte de OD 

ocasionou redução na capacidade de nitrificação do reator.  

A partir da observação do potencial de nitrificação, elaborou-se a hipótese de que a 

baixa remoção de N foi dependente da relação DQO/N, que estava baixa devido a 

insuficiência de matéria orgânica a desnitrificação heterotrófica. Com isso, iniciou-se a 

inserção do fermentado do glicerol (fonte exógena carbonácea) no sistema, somente na fase 

de não aeração (Fase III). 

A remoção de NTK foi próxima a 70% nas fases I e III, entretanto a remoção de N, 

ocasionada pelo incremento na desnitrificação foi obtida com o aumento da relação DQO/N, 

sendo 2,0±1,0 e 8,5±6,9, respectivamente. 

A elevação da concentração afluente de NTK (26,3±14,6 mg.L-1), não interferiu na 

eficiência de remoção de N-total, indicando então, que não havia biomassa suficiente para 

transformar os compostos nitrogenados, requerendo, assim, a readaptação da biomassa 

nitrificante, com a manutenção da aeração durante toda a fase operacional IV.   

A oxidação de NTK na fase V, com adição de glicerol na fase anóxica, não alterou a 

eficiência de remoção de matéria orgânica no reator. 

Na Tabela 2, estão apresentadas as concentrações de nitrato e de nitrito, juntamente 

com a eficiência de nitrificação (oxidação de NTK) e de desnitrificação. Por meio da mesma, 

evidencia-se que nas fases com maiores eficiências de desnitrificação (Fases III e V), foram 

observados os menores teores efluentes de NO3
- e NO2

-. 

 

Tabela 2: Teores de NO2
- e de NO3

- e eficiência de nitrificação e de desnitrificação. 

Fases 

operacionais 

Teor de NO2
- 

efluente (%) 

Teor de NO3
- 

efluente (%) 

Eficiência de 

nitrificação (%) 

Eficiência de 

desnitrificação 

(%) 

I 4,66 9,83 69,9 ± 14,8 68,6±26,0 

II 13,54 9,10 74,4 ± 14,9 38,3±27,1 

III 2,23 3,53 69,1 ± 9,0 87,0±19,8 

IV 0,09 28,61 82,4± 6,2 40,0±27,1 

V 0,09 3,99 72,4 ± 9,7 72,4±3,8 

 

Verifica-se, na Tabela 2, que na fase IV, mesmo mantendo a aeração contínua, 

observou-se desnitrificação, fato este que confirma a participação do biofilme, e a resistência 
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à transferência (ou difusão) do OD no biofilme, permitindo a ocorrência da SND. De acordo 

com Münch et al. (1996), a remoção biológica SND está associada à habilidade que alguns 

microrganismos possuem em nitrificar de forma heterotrófica e/ou desnitrificar em ambiente 

aeróbio, fato este observado na fase operacional IV. 

 A deficiência na remoção de fósforo, que foi praticamente nula nas fases I a V, pode 

estar associada à necessidade de etapa anaeróbia seguida de aeróbia, sendo ambas as etapas 

bem determinadas no reator para o estabelecimento da população de microrganismos 

acumuladores de fósforo. Dessa forma, optou pela operação do reator em alimentação em 

bateladas sequenciais, apresentada na fase VI. 

A eficiência de remoção de N-total 86,8% ± 6,2 na fase VI (Figura 3) pode estar 

associada à disponibilidade de matéria orgânica (relação DQO/N de 11,2 ± 2,6), suficiente 

para a ocorrência do processo de desnitrificação heterotrófica. 

 

Desempenho do reator: Operação em batelada sequencial 

  

 
Figura 3: Desempenho de remoção para DQO (b), N-total (a), Porg (c) durante todo o período 

operacional em batelada sequencial. 

  

 Além disso, a operação em batelada permite um melhor controle da qualidade do 

efluente, em função da possibilidade de aplicação de tempos de reação variáveis (IRVINE E 

RICHTER, 1976). 

He et al. (2016) obtiveram a eficiência de remoção de N-total de 93,88% ± 6,78 em 

reator em batelada sequencial, tendo como alimentação o esgoto sintético, similar ao obtido 

por Wang et al. (2016), cuja eficiência de remoção de N-total foi de 92,1%. 

Em relação à remoção de DQO, verificou-se que a operação em modo RSB, mostrou-

se com a menor média de remoção (77 ± 5%) que as demais do processo.  

 Pode-se evidenciar que, durante toda a fase VI, ocorreu a remoção de fósforo, 

apresentando uma eficiência média equivalente a 56,1 ± 8,5%. Os resultados obtidos 

estiveram aquém dos obtidos por Callado (2001), que obteve remoções de N e P acima de 

90%, operando reatores subsequentes em modo de bateladas, utilizando acetato como doador 

de elétrons, e de He et al. (2016) e Wang et al. (2016), com eficiência de remoção de fósforo 

equivalente a 97,1 ± 3,6% e 92,1%, respectivamente.  
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O perfil de concentrações do reator na fase VI, são do final do período de operação do 

reator (Figura 4) indicou a nitrificação total e o processo de desnitrificação, associado à 

concentração de oxigênio, que foi adequada aos processos envolvidos. A inserção do glicerol 

foi necessária, uma vez que 50% da matéria orgânica afluente foi consumida na fase aerada. A 

retenção de fósforo foi observada durante a fase aerada, conforme fundamentos descritos por 

Van Loodsdrecht et al. (1997) e WEF (2010). 

 
Figura 4: Perfil do reator operando em batelada sequencial. 

 

Conclusões 

 

 O fermentado do glicerol apresenta potencial significativo para uso como fonte 

exógena de carbono no processo de remoção de fósforo e N-total, não alterando a qualidade 

final do efluente com respeito ao conteúdo de matéria orgânica, tanto em modo operacional 

contínuo quanto em batelada sequencial.  

A eficiência de oxidação de NTK de 90,5 ± 2,7%, de remoção de matéria orgânica de 

93±3% e de desnitrificação de 87,0±19,8%, mostram que o LEAI é uma alternativa 

interessante em comparação às tecnologias praticadas atualmente para pós-tratamento de 

efluentes de reatores anaeróbios, em ambos os modos operacionais.  

 Embora o glicerol fermentado contenha compostos favoráveis à remoção de fósforo 

em reatores de leito estruturado, a alimentação contínua do reator com aeração intermitente, 

não promove as condições ideais para o estabelecimento de processo estável de remoção de 

fósforo. Essa ocorreu, apresentando concentrações de 2,20±0,40 mg.L-1 de fósforo no efluente 

do reator operado em bateladas sequenciais. 
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Resumo. Este projeto buscou avaliar a utilização do glicerol como fonte de carbono 

para desnitrificação e  remoção biológica de fósforo de um efluente sintético, semelhante 

ao efluente anaeróbio de reator tratando esgoto doméstico. Primeiramente, analisou-se a 

fermentação do glicerol em reatores operados em bateladas sequenciais, buscando-se 

formação de ácidos graxos voláteis (AGV),  que possibilitassem a desnitrificação, 

associada à remoção biológica de fósforo. Em uma segunda etapa, os produtos da 

fermentação foram aplicados durante a fase anóxica de reatores alimentados em 

bateladas sequenciais para  desnitrificação e para favorecer os organismos removedores 

de fósforo. O sistema foi avaliado variando-se os principais fatores que podem, segundo 

a literatura, interferir nos processos, quais sejam os tempos de ciclo, duração das etapas 

aeradas e não aeradas e as relações carbono/nitrogênio (C/N) e carbono/fósforo (C/P). 

O fermentado de glicerol aplicado na relação 3,4gDQO/gN-NO3
- e 28,9gDQO/gP-PO4

-3 

em sistema de batelada alimentada e aeração intermitente favoreceu o aparecimento de 

organismos acumuladores de fósforo e redutores de nitrato, apresentando remoção 

média de 90 ± 10,68% e 98,48 ± 3,10% do fósforo e nitrogênio afluente ao sistema, 

respectivamente. 

 

Introdução 

 

 No Brasil, segundo estimativas realizadas no ano de 2008 pelo IBGE, dos 55% 

dos municípios que dispõem de sistemas esgotamento sanitário, apenas 28,5% coletam e 

tratam esgoto doméstico. O tratamento biológico em sistemas convencionais, aplicados 

no Brasil, é, em geral, voltado para a remoção de matéria carbonácea (CHERNICHARO 

et al., 2006). 

A digestão anaeróbia apresenta-se como alternativa consolidada para remoção de 

fração considerável da matéria orgânica do esgoto nas regiões de climas tropical e 

subtropical (FORESTI; ZAIAT; VALLERO, 2006). O reator de manta de lodo (UASB) 

tem sido a principal opção para pré-tratamento devido ao seu baixo custo de implantação 

e operação, baixa produção de lodo e reduzida área necessária para sua implantação 

(SILVA; AQUINO; SANTOS, 2007).  

Segundo Haandel e Lettinga (1994), a remoção do material orgânico varia de 65% 

a 80% em reatores UASB. Mesmo apresentando remoção adequada de matéria 

carbonácea (FORESTI; ZAIAT; VALLERO, 2006), efluentes de reatores anaeróbios 
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dificilmente atendem à legislação ambiental do país. De forma geral, sistemas compactos 

de tratamentos, tal como reatores UASB, resultam em efluentes com constituintes 

residuais, tais como organismos patogênicos e nutrientes, que apresentam concentrações 

próximas às do esgoto bruto (CHERNICHARO et al., 2006).  

A descarga, em corpos d’água e sistemas aquáticos, de efluente resultante de 

sistema de tratamento que apresenta baixa eficiência de remoção de nutrientes, pode 

acelerar o crescimento de macrófitas aquáticas e de algas. O desequilíbrio entre espécies 

leva à eutrofização dos corpos d’água (CONLEY et al., 2009; PIJUAN et al., 2004; 

SCHINDLER, 2006; WANG; WANG, 2009).  

A aplicação de lodos ativados convencionais, em efluentes de reatores anaeróbios, 

resulta em inexpressiva remoção biológica de fósforo e não atende às condições para que 

ocorra a desnitrificação (VON SPERLING; CHERNICHARO, 2005). Para tanto, é 

indispensável que o sistema possibilite a existência de uma região anóxica. Segundo 

Kuba et al. (1996), condições alternadas de fornecimento e ausência de oxigênio 

possibilita o desenvolvimento de organismos acumuladores de fósforo. 

Os sistemas de remoção biológica de fósforo, bem como de nitrogênio, também 

são dependentes, dentre outros parâmetros, da disponibilidade de ácidos graxos voláteis. 

Na maioria dos casos, o efluente de reatores anaeróbios não apresenta concentração de 

matéria orgânica suficiente para disponibilizar AGV para a remoção biológica de P 

(TORRES; FORESTI, 2001).  

Aliada à necessidade de uma fonte exógena de carbono para remoção eficiente de 

nitrogênio e fósforo, é importante investigar novos usos para o glicerol, que é um 

subproduto da produção de biodiesel. Destaque-se que, no ano de 2013, cerca de 250 

toneladas de glicerol foram produzidas no Brasil (BEATRIZ; ARAÚJO; LIMA, 2011).  

No momento, é importante que se pesquisem novos usos para o glicerol, uma vez 

que há a clara tendência de esgotamento do mercado consumidor desse produto pelo 

excesso de produção. O acúmulo desse material poderá causar impacto ambiental, se for 

considerado um resíduo sólido a ser disposto no ambiente (CARNEIRO, 2015). Além 

disso, a fermentação de glicerol resulta em proporções de propionato e acetato que 

favorecem a atuação de organismos acumuladores de fósforo, visto que organismos 

competidores não são capazes de utilizar propionato quando na ausência de oxigênio 

(FERRARO et al., 2009; HIMMI et al., 2000; ZHANG; YANG, 2009). 

O uso de glicerol como fonte de carbono para remoção de fósforo e de nitrogênio 

vem sendo estudado (CARNEIRO, 2015) nos últimos anos. Determinados parâmetros em 

relação a esta aplicação do glicerol já foram analisados (GUERRERO et al., 2011), assim 

como a produção de propionato a partir da fermentação do glicerol (FERRARO et al., 

2009; HIMMI et al., 2000; ZHANG; YANG, 2009). Contudo, embora sustentável e 

economicamente viável, há ainda a necessidade de se aprofundar o conhecimento sobre 

os processos de remoção de nutrientes a partir do uso de glicerol, como fonte exclusiva 

de carbono, bem como as condições operacionais dos reatores que viabilizam a 

ocorrência desses processos.  

 

Material e Métodos 

 

 A metodologia aplicada foi semelhante à aplicada por Callado e Foresti (2011) e 

Guerrero et al. (2011),  visando separar a fermentação do glicerol da etapa de remoção de 
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nutrientes. Os ensaios de fermentação foram executados em frascos Duran ® de 500 ml 

operados em bateladas e submetidos à atmosfera de N2 (100%), durante 5 a 10 minutos, 

para manutenção das condições de anaerobiose, após inoculação.  

A primeira etapa da pesquisa consistiu na aplicação de lodos de reatores 

anaeróbios que foram testados quanto a capacidade de fermentar glicerol. Para inoculação 

dos reatores em batelada voltados à produção de ácidos de cadeia curta, foi utilizado lodo 

acidogênico mesofílico obtido no  Laboratório de Processamentos Biológicos (LPB).   

Foram operados reatores anaeróbios para duas condições distintas de pH inicial, 7 

e 7,5. Para ambos os valores de pH inicial, foram testadas diferentes concentrações de  

glicerol (1) 5 g.L-1; (2) 10,0 g.L-1; (3) 15,0 g.L-1; (4) 20,0 g.L-1; (5) 25,0 g.L-1 e, por fim, 

(6) 30,0 g.L-1. Os ensaios foram realizados em frascos Duran ® de 500 ml, sendo 225 ml 

de volume reacional e 250 ml de headspace, cuja atmosfera original constitui-se de N2 

(100%). Foram preparados, para cada ensaio, 1,35 L de meio Barbirato et al. (1995) 

adaptado, conforme Tabela 1, distribuídos em reatores anaeróbios em batelada, cada um 

dos reatores contendo uma concentração de glicerol distinta. O pH no início do período 

de incubação foi 7,0 para os primeiros ensaios e passou a 7,5 em ensaios posteriores. A 

temperatura de incubação foi 30±1 ºC e a agitação de 120 rpm.  

 

Tabela 1: Meio Barbirato et al. (1995) modificado  

Nutrientes Concpretendida (mg.L-1) (Barbirato modificado) 

K2HPO4.3H2O 3400 

KH2PO4 1300 
(NH4)Cl 1,619 

MgSO4.7H2O 200 

CaCl2.2H2O 20 

FeSO4.7H2O 5 

 

Os ácidos de cadeia simples obtidos pela fermentação do glicerol foram estocados 

e mantidos em congelador a fim de serem usados posteriormente, durante a fase anóxica, 

para remoção de nitrogênio e estoque/formação de PHB, o que possibilita a captura de 

fósforo na fase aeróbia. 

A aplicação do fermentado obtido a partir da primeira etapa se deu em ensaios de 

aeração intermitente realizados em frascos Duran ® de 1000 ml, sendo o volume de 

controle utilizado para o tratamento do esgoto sintético afluente de 900 ml. Foram 

operados reatores em condição de aeração intermitente para duas configurações distintas 

de adição de fermentado. A primeira condição, ou configuração inicial, contou com 

adição de 40 ml de fermentado, enquanto que a segunda condição, ou configuração de 

verificação, contou com adição de 20 ml de fermentado de glicerol. A adição do produto 

do glicerol fermentado ocorreu durante fase anóxica para ambas condições.  

A batelada voltada ao ensaio de remoção de nutrientes foi inoculada com lodo 

aeróbio obtido da estação de tratamento de águas residuárias da Volkswagem e Lodo de 

UASB proveniente do tratamento da Avícola Dacar – Ltda., em uma proporção de 3:1, 

resultando em 1,22 gSSV/L. 

Durante a primeira etapa, que consistia na adição de 40 ml de fermentado, o 

descarte era feito para 300 ml ou para a terça parte do volume do reator. Em uma segunda 
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etapa, que consistia na adição de 20 ml de fermentado, o descarte era realizado para 450 

ml, que representava metade do volume de controle do reator em batelada alimentada. 

Os ciclos programados para a configuração inicial foram alternados de modo que 

dois deles ocorressem durante o dia de forma completa e seguidos um do outro, sendo o 

sistema, então, desligado durante a noite. Em termos práticos, devido a operação manual 

do sistema, foram destinadas 5 horas para cada um dos ciclos se completarem. Os 

primeiros 20 minutos foram destinados à alimentação do sistema com 260 ml esgoto 

sintético e 40 ml de fermentado, seguidos por 2 horas de aeração desligada, 2 horas 

destinadas a etapa aerada, 20 minutos voltados à sedimentação e, por fim, 20 minutos 

destinados a preparação para que fosse realizado o descarte de 300 ml do efluente tratado. 

A segunda condição da pesquisa, ou configuração de verificação, foi realizada a 

partir da adição de apenas 20 ml de fermentado. Os ciclos foram alternados de forma que 

viessem na sequência um do outro. Para esta segunda configuração o sistema não foi 

desligado e os ciclos não foram interrompidos durante o período da noite. Desta forma, 

foram destinadas 5 horas para cada um dos ciclos. A descrição da operação manual do 

sistema foi dividida de forma semelhante à primeira configuração, sendo os primeiros 20 

minutos destinados à alimentação, seguidos por 2 horas de etapa desprovida de aeração, 2 

horas voltadas à etapa aerada, 20 minutos destinados a sedimentação e, por fim, 20 

minutos para que fosse realizado o descarte de 450 ml do efluente tratado. Finalizado o 

ciclo de duração de 5 horas, outro ciclo era iniciado na sequência. 

 

Resultados e Discussão 

 

Fermentação de glicerol 

Ensaios voltados a fermentação de  glicerol realizados em pH 7,0, sem adição de 

alcalinidade às bateladas, mostraram que a variação de pH devido à formação de ácidos 

de cadeia curta formados a partir da fermentação de aproximadamente 8 g.L-1 de glicerol 

reduz o pH do sistema  para 4,5, aproximadamente. O  pH de 4,5 inibiu a fermentação de 

glicerol e formação de compostos menos complexos, tais como ácidos graxos voláteis, 

requerendo adição de álcali (bicarbonato) para correção do pH do fermentado em  7,5 . A 

adição de alcalinidade possibilitou a conversão total de glicerol nas condições testadas.  

Os resultados observados para a produção de ácidos orgânicos, ao final da 

batelada estão apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2: Ácidos orgânicos determinados em HPLC para ensaios de fermentação de 

glicerol 

Ácidos em HPLC 
Concentração inicial de glicerol 

10 g.L
-1

 15 g.L
-1

 20 g.L
-1

 25 g.L
-1

 30 g.L
-1

 

Ácido cítrico (mg.L-1) 33 28 3 35 4 

Ácido málico (mg.L-1) 26 24 28 26 28 

Ácido succínico (mg.L-1) 207 166 315 266 303 

Ácido lático (mg.L-1) 1174 905 1305 1159 1265 

Ácido fórmico (mg.L-1) 382 297 1159 638 1129 

Ácido acético (mg.L-1) 461 418 660 566 642 
Ácido propiônico (mg.L-1) 79 51 64 94 53 

Ácido isobutírico (mg.L-1) 86 109 111 125 110 

Ácido isovalérico (mg.L-1) 36 35 76 15 17 

Ácido butírico (mg.L-1) 46 0 21 56 79 
Total Ácidos (mg.L-1) 2534 2036 3746 2986 3634 

 

Remoção Biológica de Nitrogênio e Fósforo   

Segundo Payne (1973), a natureza da fonte de carbono utilizada tem influência 

sobre a razão DQO/NO3
- requerida para que haja completa redução do composto nitrato 

pelas bactérias desnitrificantes. Dentre os estudos realizados tendo glicerol como fonte 

única de carbono em ensaios voltados a remoção biológica de nutrientes, está a relação 

DQO/N sugerida por Carneiro (2015) de 5,22gDQO/gN-NO3
-. Sendo a DQO filtrada 

média do fermentado produzido na presente pesquisa igual a 9180 mg DQO para cada 

litro de fermentado, optou-se, para a primeira sequência de ciclos, pela adição de 40 ml 

do fermentado durante etapa anóxica do sistema de batelada alimentada voltada à 

remoção de nutrientes. Por tanto, cada ciclo contava com a adição de 40 ml de 

fermentado, resultando em uma relação aproximada de 6,8gDQO/gN-NO3
-, conforme 

Tabela 3. 

A remoção média de nitrato, desconsiderando os dois primeiros ciclos, foi de 

98,75% ± 11,95, com base nos resultados de concentração apresentados na Figura 2.  

Com relação à remoção biológica de fósforo, os resultados indicaram que a 

quantidade de fósforo afluente ao sistema era superior ao que estava sendo inserido 

apenas pelo efluente sintético, 10 mg.L-1. A concentração  de fósforo afluente variou de  

630mgP a 600mgP para cada litro de fermentado, devido a solução tampão adicionada 

aos macronutrientes, resultando em concentração afluente da ordem de 33 mg P.L-1.  

Os 8 primeiros ciclos resultaram em acúmulo de fósforo no sistema, levando a 

concentrações de P no efluente superiores aos ciclos anteriores, conforme Figura 2.  A 

remoção de fósforo pode ser observada a partir do ciclo 9, em que, durante a fase 

anóxica, houve liberação de fosfato e, durante a fase aerada, redução de fósforo em 

relação à concentração medida no inicio do mesmo ciclo. Os resultados demostraram um 

acréscimo de 13,99% ± 12,34 na concentração de fósforo, enquanto que após a fase 

aerada houve redução na concentração de fósforo em 19,73% ± 12,30. Os resultados para 

o ciclo 11 demostraram um acréscimo de 27,27% ± 6,64 na concentração de fósforo ao 

final da fase anóxica; enquanto que, após a fase aerada, houve redução na concentração 

de fósforo em 36,36% ± 8,32, Tabela 4. 

O  período de altas concentrações para fósforo (33 mgP.L-1 afluentes ao sistema) 

durante os ciclos que ocorreram no primeiro ensaio contribuiu para  seleção de 
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organismos acumuladores de grânulos de polifosfato, em relação aos organismos 

acumuladores de glicogênio. De acordo com Oehmen et al. (2005), baixas relações de 

COD/P favorecem  crescimento de organismos acumuladores de polifosfato (OAP). 

Sendo, segundo Sudiana et al. 1 (1999 apud MUKERRINS et al., 2003), efluentes de 

cargas baixas para fósforo responsáveis por restringir o desenvolvimento de organismos 

acumuladores de polifosfato, favorecendo o estabelecimento de organismos 

acumuladores de glicogênio.  

 

 
Figura 2: Resposta do sistema de batelada alimentada para segundo ensaio para os 

parâmetros DQO, fósforo e nitrato em mg.L-1 

Para a segunda etapa de avaliação da eficiência da aplicação de fermentado de 

glicerol como fonte exógena de carbono foi testada  a adição de 20mL de fermentado 

para cada ciclo iniciado. A adição de fermentado possibilitava a entrada de 

3,4gDQO/gNO3
-, conforme Tabela 3. Para a maioria das fontes de carbono, uma razão 

mássica de DQO/N-NO3
- de 3 a 6 permite a redução completa de nitrato para nitrogênio 

elementar (BHAGAT; SKINDE, 1982). No entanto, devido a complexidade da 

composição do fermentado e concentração limitada de ácidos de cadeia curta, faz-se 

necessário análise da resposta do sistema a adição da quantidade limitada da fonte de 

carbono. 

Os resultados para a segunda etapa de aplicação de fermentado em etapa anóxica 

de batelada alimentada indicaram que a desnitrifição alcançou uma média de 67,73% 

± 12,66  de eficiência ao final da etapa anóxica e 98,96% ± 3,10 de eficiência ao final da 

etapa aeróbia. 

A amostra de biomassa retirada de etapa não aerada apresentou predominância de 

grânulos PHB nas células. No entanto, ao final da etapa anóxica, grânulos de polifosfatos 

também foram identificados. A presença em etapa anóxica de grânulos de PHB e de 

grânulos de polifosfato foi indicativo de que parte dos organismos acumuladores estariam 

utilizando nitrato como aceptor final de elétron, portanto, ainda que na ausência de 

aeração, grânulos de polifosfatos estariam sendo formados a medida que o excesso de 

ortofosfato era liberado por organismos acumuladores restritos ao oxigênio como aceptor 
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final de elétron. 

Estudos relatam uma significante proporção de organismos acumuladores de Poli-

P que reduzem nitrato a medida que acumulam fósforo quando na ausência de oxigênio 

dissolvido utilizando o PHB formado (FREITAS; TEMUDO; REIS, 2005; KUBA et al., 

1993). A ocorrência de organismos acumuladores de Poli-P que usam nitrato como 

elétron aceptor poderia justificar a reduzida liberação de ortofosfato para o meio durante 

a etapa anóxica, além de parte da remoção de nitrato ocorrer ainda em fase aeróbia.  Para 

tanto, na presença de nitrato durante a etapa anóxica, Poli-P estaria sendo formado por 

alguns microrganismos, enquanto outra parte dos organismos acumuladores, que utilizam 

unicamente oxigênio como aceptor de elétron, estariam liberando ortofosfato para o 

meio.  

A fisiologia de outros organismos tem sido relatada como casos isolados em 

sistemas voltados à desnitrificação e remoção biológica de fósforo. Segundo Barak 

(2000), em contraste com organismos acumuladores convencionais, determinados 

organismos, tais como o Paracoccus denitrificans, sintetizam grânulos de polifosfatos 

apenas na presença de fonte externa de carbono durante as estapas anóxicas ou aeróbias. 

Diferentemente de organismos acumuladores de polifosfato (PAO), Paracoccus 

denitrificans não utiliza PHB como fonte de energia para síntese de Poli-P, a energia 

proveniente do PHB armazenado é suficiente para redução do nitrato.  

Portanto, outra possível explicação para a síntese de grânulos de polifosfato ainda 

que em etapa sem aeração, etapa anóxica, seria a presença desses organismos 

heterotróficos desnitrificantes capazes de sintetizar Poli-P, tal como apresentado por 

Barak (2000), ao isolar  em laboratório organismos desnitrificantes e sintetizadores de 

Poli-P em presença de fonte externa de carbono.  A Figura 3 a seguir apresenta valores da 

resposta do sistema com relação a remoção biológica de fósforo para ciclos operados com 

adição de apenas 20 ml de fermentado durante as etapas anóxicas. 

 

 
Figura 3: Resposta do sistema de batelada alimentada para segundo ensaio para os 

parâmetros DQO, fósforo e nitrato em mg.L-1 

Os resultados para o ciclo 11 demostraram um acréscimo de 50% na concentração 

de fósforo ao final da etapa anóxica, enquanto que, após a fase aerada, houve redução na 



269 

concentração de fósforo em 90%± 10,68, Tabela 4, chegando ao valor de 0,5 mgP/L em 

efluente tratado. A média de remoção de fósforo para os ciclos completos durante o 

segundo ensaio foi de  60,26% ± 24,54 ou 68,64% ± 15,97, excluindo os dois primeiros 

ciclos.  A Figura 3 associa valores da resposta do sistema com relação a remoção 

biológica de fósforo, nitrato e DQO para ciclos operados com adição de apenas 20 ml de 

fermentado durante as etapas anóxicas. 

Os dados verificados pela pesquisa constam de forma resumida em Tabelas 3 e 4. 

 

Tabela 3: Relação (DQO/N-NO3
-) empregada para cada condição  

 
Adição de 
fermentado 

Relação (gDQO/gN-
NO3

-) 
Desnitrificação Média 

(%) 

Condição Inicial 40 ml  6,80gDQO/gN-NO3
- 98,75% ± 11,95 

Condição Verificação 20 ml  3,40gDQO/gN-NO3
- 98,96% ± 3,10 

 

Tabela 4: Relação média (DQO/P-PO4
-3) para cada condição  

 

Adição de 

fermentado 
Relação (gDQO/g P-PO4

-3) 
Redução de P alcançada 

pelo último ciclo (%) 

Condição Inicial 40 ml  9,85gDQO/g P-PO4
-3 36,36% ± 8,32  

Condição Verificação 20 ml  28,92gDQO/g P-PO4
-3 90%± 10,68 

 

Conclusões 

 

A produção de acetato, bem como demais ácidos de cadeia curta, foi intensificada 

com a utilização de 20 g.L-1 de glicerol como substrato, na condição de bateladas 

voltadas à fermentação. Mais especificamente, para a concentração de 20 g.L-1 a 

produção de acetato foi cerca de 20,26 ± 12,79% superior à média de produção 

alcançadas  pelas demais concentrações iniciais de glicerol empregadas.  

O fermentado de glicerol pode ser aplicado como doador de elétrons na remoção 

de nutrientes. Ao ser aplicado na relação 3,4gDQO/gN-NO3
- e 28,9gDQO/gP-PO4

-3 em 

reatores de batelada alimentada, com  ciclos constituídos por etapas anóxica e aeróbia, 

propiciou o desenvolvimento de organismos acumuladores de fósforo e redutores de 

nitrato. 

A resposta do sistema de batelada alimentada e aeração intermitente com relação 

à remoção biológica de fósforo apresentou remoção média de 90 ± 10,68% do fósforo 

afluente ao sistema. Com relação ao nitrato afluente ao sistema de tratamento, a remoção 

durante a etapa anóxica ou não aerada alcançou uma média de 67.73 ± 12,66%; enquanto 

que ao final da etapa aeróbia a média de remoção foi de 98,48 ± 3,10%. 
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Resumo. Foram empregados 5 reatores em batelada (R1, R2, R3, R4 e R5) contendo água 

residuária de lavanderia comercial e esgoto doméstico em proporções de volume que 

resultaram entre 8,3 e 74,1  mg.L-1 de LAS na ausência (ensaio 1) ou presença de etanol 

(ensaio 2). Os reatores foram inoculados com biomassa de lodos ativados imobilizada e 

adaptada em areia em reator de leito fluidificado e mantidos a 120 rpm e 30°C durante 144 

horas. Ocorreu decréscimo das constantes cinéticas aparentes de degradação (kLAS e kDQO) ao 

longo dos ensaios indicando cinética de inibição. Os valores foram muito próximas para kLAS 

em R1, R2 e R3 nos ensaios 1 e 2, não ocorrendo interferência do etanol (50 mg.L-1) na 

velocidade de degradação para as menores concentrações de LAS. A adição do álcool 

favoreceu maiores kLAS para as concentrações mais elevadas do surfactante em R4 e R5. De 

maneira geral, os valores para kDQO foram superiores na presença do etanol. Em relação à 

diferenciação da biomassa inicial, foi observada menor similaridade em R4 e R5 para os 

ensaios 1 e 2 que foram submetidos às condições mais extremas de concentração de LAS e 

DQO. 

 

Introdução 

 

 Modelos cinéticos são de fundamental importância para se compreender e otimizar os 

processos de tratamento, auxiliar no desenvolvimento de projetos e aumento de escala de 

reatores biológicos. Diversos trabalhos têm sido realizados para investigar a possibilidade de 

degradação do LAS, porém há escassez de dados relativos à cinética de degradação deste 

composto. Ademais, sabe-se que pode haver uma cinética de inibição do processo para 

eficiência de remoção para concentrações elevadas de LAS (Manousaki et al. 2004; 

Garcia et al. 2006).  

Alguns trabalhos sugerem que a degradação de LAS requer suplementação com fontes 

alternativas de carbono e nitrogênio para manter a atividade dos microrganismos. 

Abboud et al. (2007), por exemplo, observaram aumento da degradação de LAS (de 60% para 

100%) com a adição de outras fontes de carbono e nitrogênio, em consórcio de bactérias 

anaeróbias facultativas. Duarte et al. (2008), por sua vez, observaram aumento da remoção de 

LAS (de 20% para 37%) após adição de extrato de levedura, um co-substrato complexo, fonte 

de nitrogênio, micronutrientes e vitamina B, em reator anaeróbio horizontal de leito fixo 

(RAHLF). Neste sentido, enquanto em reatores alimentados com LAS sintético comercial foi 

adicionada suplementação alimentar e favorecida a eficiência de remoção do surfactante 

(Oliveira at el. 2010; Okada et al. 2013; Delforno et al. 2014), no caso de reatores 

alimentados com água residuária de lavanderia comercial, essa adição foi sugerida como 

desnecessária (Okada et al. 2014; Delforno et al. 2015; Macedo et al. 2015a) devido à 

concentração constante de ácidos orgânicos voláteis, nitrogênio e fósforo da água residuária 

de lavanderia (Okada et al. 2014; Braga e Varesche, 2014).   

Todavia, nestes estudos, quando foram empregadas concentrações superiores de LAS 

verificou-se instabilidade nos sistemas biológicos com diminuição da eficiência de remoção 

de DQO e LAS. Delforno et al. (2015) observaram diminuição na eficiência de remoção de 

LAS e DQO em reator anaeróbio de leito granular expandido (EGSB) para concentrações 
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maiores de LAS  afluente em água residuária de lavanderia (93% e 59% de remoção LAS e 

61% e 48% de remoção de DQO para 12 e 29 mg.L-1 LAS, respectivamente). 

Braga et al. (2015) relataram redução de aproximadamente 10% na eficiência de remoção de 

LAS empregando reator anaeróbio de leito fluidificado (AFBR) quando a concentração LAS 

afluente em água residuária de lavanderia comercial foi incrementada de 9±3 a 23±5 mg.L-1. 

No entanto, esses autores empregaram co-substrato metabólico na alimentação (extrato de 

levedura e sacarose) em ambas as fases operacionais.  Macedo et al. (2015b), por sua vez, 

observaram remoções mais elevadas do surfactante, da ordem de 73% para 25 mg.L-1 de LAS 

afluente, em reator alimentado com água residuária de lavanderia comercial suplementado 

com etanol. Os autores relataram que a adição do álcool favoreceu o desenvolvimento de 

comunidade microbiana capaz de degradar LAS. A obtenção de parâmetros cinéticos pode 

proporcionar melhor entendimento dos processos envolvidos.  

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência da composição 

resultante da mistura de água residuária de lavanderia comercial e esgoto doméstico em 

diferentes proporções, bem como da adição de etanol como co-substrato metabólico na 

cinética de degradação do LAS e da matéria orgânica em termos de DQO.  

 

Material e Métodos 

 

 Os ensaios foram realizados em batelada em frascos de vidro (Duran®) de 2 litros com 

volume útil de 1 litro, composto de água de lavanderia comercial contendo LAS e esgoto 

doméstico (características descritas na Tabela 1) em proporções de volume que resultaram em 

5 concentrações de LAS crescentes (Tabela 2). Os ensaios foram repetidos na presença e 

ausência de etanol como co-substrato metabólico (50 mg.L-1; Carosia et al. 2014) em 

duplicata. Bicarbonato de sódio foi adicionado como agente tamponante em todos os reatores 

(200 mg.L-1). Os reatores em batelada foram inoculados com biomassa imobilizada em areia, 

tendo sido mantida a relação de volume de areia proporcional ao empregado no reator de leito 

fluidificado operado em escala aumentada (105 mL) e mantidos em câmara agitadora a 

120 rpm e temperatura constante de 30°C durante 144 horas. 

 

Tabela 1: Principais características da água residuária de lavanderia comercial e esgoto 

doméstico empregados nos ensaios cinéticos 

Parâmetros 
Água residuária de 

lavanderia comercial 
Esgoto Doméstico 

DQO (mg.L-1) 658±8 191±6 

LAS (mg.L-1) 60 2,5±0,03 

pH 7,00 7,27 

Alcalinidade Parcial  130 120 

Alcalinidade Total 184 174 

Sólidos (mgSSV.L-1) 0,1135 0,0825 

DQO = Demanda química de oxigênio; LAS = Alquilbenzeno linear sulfonado 

 

Os reatores foram nomeados de R1, R2, R3, R4 e R5, nesta ordem, para os ensaios 1 e 

2, ausência e presença de etanol, respectivamente, de acordo com a concentração crescente de 

LAS inicial, proporcional ao volume de água residuária de lavanderia comercial e esgoto 

doméstico (Tabela 2). 

A fim de colonizar a areia e ativar o aparato enzimático na presença de LAS para 

realização do ensaio cinético, um reator de leito fluidificado (volume útil de 19,8 litros, 

2,52 m de altura, 0,1 m de diâmetro, vazão de fluidificação aplicada de 240 L.h-1) foi operado 

durante 45 dias em 3 etapas distintas (Tabela 3), tendo sido inoculado com lodo oriundo de 

lodos ativados da estação de tratamento do esgoto doméstico da fábrica de motores da 
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Companhia Volkswagem, São Carlos, SP (Andrade et al. 2016). A concentração média de 

sólidos totais voláteis no lodo foi de 3,9±0,08 gSTV.L-1.  

 

Tabela 2: Composição da alimentação do AFBR 

Água  residuária de lavanderia comercial Esgoto doméstico LAS (mg.L-1) 

 mL % mL % 
Ensaio 1 

sem etanol 

Ensaio 2 

com etanol 

R1 85 8,5 915 91,5 8,7 8,3 

R2 250 25 750 75 13,0 13,2 

R3 500 50 500 50 24,0 24,2 

R4 835 83,5 165 16,5 44,1 34,8 

R5 947* 94,7 53 5,3 72,7 74,1 

*água residuária de lavanderia comercial com adição de LAS sintético  

 

Tabela 3: Estágios de operação do AFBR para colonização suporte e adaptação da biomassa 

Estágio de operação 
Tempo 

(dias) 
Circuito Composição do meio 

I – Inoculação 12 Fechado 

Lodo ativados (30% volume do reator) + extrato 

de levedura + etanol + solução de sais (Torres, 

1992) + bicarbonato de sódio (Macedo et al. 

2015b) 

II – Adaptação 26 Fechado 

Esgoto doméstico + água de lavanderia 

(~20 mg.L-1 de LAS) + 200 mg.L-1 bicarbonato de 

sódio 

III – Alimentação 7 Aberto 

Esgoto doméstico + água de lavanderia 

(~20 mg.L-1 de LAS) + 200 mg. L-1 bicarbonato 

de sódio 

 

Análises Físico-Químicas e Cromatográficas 

Análises de demanda química de oxigênio (DQO), pH (potencial hidrogeniônico) e 

sólidos suspensos voláteis  foram realizadas de acordo com APHA (2005). A determinação da 

alcalinidade foi realizada de acordo com Ripley et al. (1986). Os ácidos voláteis foram 

determinados por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), segundo metodologia de 

Penteado et al. (2013). As análises para a determinação da concentração de LAS foram 

realizadas utilizando-se cromatografia líquida (Agilent 1200 series - Palo Alto, CA) acoplada 

a espectrometria de massas (LC-MS/MS). Sendo o sistema composto por analisadores 

híbridos, um triplo quadrupolo e um ion trap linear QTRAP 5500 (AB SCIEX, Foster, CA), 

tendo a fonte um turbo ion spray acoplado ao sistema de cromatografia líquida. Foi utilizado o 

software Analyst® 1.5.1 da ABSciex®, para análises, construção do método e operação do 

LC-MS/MS. Os eluentes utilizados na corrida cromatográfica com posterior análise em 

espectrometria de massas foram: (A) trietilamina (5mM), ácido fórmico (5mM) e acetato de 

amônio (10mM); (B) acetonitrila com ácido fórmico 0,1% (v/v).  

Amostras do material suporte (areia) contendo biomassa imobilizada foram coletadas 

no início e ao final da operação dos reatores para determinação do LAS adsorvido e cálculo 

do balanço de massa de LAS de acordo com Duarte (2006). 

A modelagem cinética foi baseada na degradação de DQO e LAS, por meio de perfis 

temporais, obtendo-se uma curva de consumo do substrato em função do tempo.  

 Para a avaliação da cinética de remoção da DQO, utilizou-se o modelo de primeira 

ordem com resíduo, considerando que quase sempre há demanda de oxigênio residual no 

efluente de sistemas biológicos. Para os reatores em batelada, o modelo poder ser expresso 

como descrito na equação 1: 
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  equação 1 

 

Para a cinética de remoção do LAS, o modelo de primeira ordem simples se ajustou 

melhor aos resultados experimentais, conforme equação 2: 

 

 equação 2 

 

Em que C é a concentração do parâmetro avaliado referente ao tempo de ensaio; C0 é a 

concentração afluente do parâmetro avaliado; CR é a concentração residual do parâmetro 

avaliado e k1ap é a constante cinética aparente de primeira ordem. O ajuste matemático, bem 

como os parâmetros cinéticos, foram obtidos usando o Software OriginPro 8 (OriginLab 

Corporation, Northampton, MA, EUA) de acordo com o algoritmo Levenberg-Marquardt. 

 

Extração de DNA e PCR/ DGGE 

Ao final da operação dos reatores, amostras da biomassa foram desprendidas do 

material suporte segundo Vazoller (1995). O DGGE (Eletroforese em Gel com Gradiente 

Desnaturante) foi realizado segundo Muyzer (1993) para o domínio bactéria. A construção de 

dendograma a partir da análise dos diferentes perfis de bandas das distintas amostras foi 

realizada com auxílio do software Bionumerics®. O teste de similaridade entre as amostras foi 

realizado utilizando a correlação de Pearson. 

 

Resultados e Discussão 

 

 Observou-se que a constante cinética aparente de primeira ordem de degradação do 

LAS (kLAS) decresceu ligeiramente e foi muito próxima na ausência ou presença de etanol 

para R1, R2 e R3 nos ensaios 1 e 2. Verificou-se decréscimo mais acentuado da constante 

para R4 e R5, sendo que, na ausência de etanol, esta diminuição foi mais expressiva. Além 

disso, em R4 e R5 a concentração de LAS residual foi mais elevada que nos demais reatores 

em ambos os ensaios, sendo ainda maior na ausência de etanol (9,1 e 27,9 mg.L-1 no ensaio 1 

e 1,5 e 0,8 mg.L-1 no ensaio 2; Tabela 4).  

 Nos ensaios em batelada dos reatores R1 a R5 aumentou-se progressivamente a 

concentração de LAS nos ensaios 1 e 2 (sem e com etanol, respectivamente). Segundo 

Manousaki et al. (2004), entre 20 e 50 mg.L-1 de LAS podem restringir as vias de sua 

degradação e concentrações maiores podem ainda ter efeito inibitório total em sistemas 

anaeróbios. Segundo Garcia et al. (2006), a inibição do processo metanogênico diminui em 

baixas concentrações de LAS (<25 mg.L-1). Madsen e Rasmussen (1996) observaram inibição 

de 50% da atividade acidogênica a partir de 18,9 mg de LAS.L-1. Inibição competitiva na 

biomassa de lodos ativados foi observada por Karahan (2010). Neste trabalho, o inóculo 

oriundo de lodos ativados foi submetido a condições anaeróbias facultativas e observou-se 

redução na constante cinética aparente de degradação, principalmente para concentrações 

maiores que 24 mg.L-1 de LAS. Todavia, apesar das constantes cinéticas de degradação do 

LAS terem sido menores, a eficiência de remoção observadas se mantiveram elevadas nos 

reatores 4 e 5 do ensaio 2, com etanol (95,6% e 98,8% para R4 e R5, respectivamente), 

menores no ensaio 1, sem etanol (77,5% e 59,0% para R4 e R5, respectivamente) (Tabela 1).  

 As bactérias que degradam o LAS perdem a capacidade de oxidá-lo quando afetadas 

por sua toxicidade, sendo a presença de co-substratos, como álcoois alifáticos, aldeídos ou 

ácidos carboxílicos, um mecanismo para reativação da sua atividade, uma vez que o LAS em 

si não auxilia na recuperação dos microrganismos (Schöberl, 1989). Desta forma, o etanol 

pode ter auxiliado neste sentido, sobretudo em R4, no ensaio 2, já que a constante de 

degradação foi superior à observadas no ensaio 1. 

 Okada et al. (2013) relacionaram a carga orgânica aplicada à remoção de LAS, sendo 

obtidas maiores eficiências de remoção do surfactante para menores cargas aplicadas. Neste 
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estudo, a carga orgânica teve relação direta com a concentração de LAS, uma vez que para 

obter a concentração de LAS afluente desejada foi necessário aumentar ou diminuir a diluição 

da água residuária de lavanderia, responsável por contribuir com DQO. A adição de etanol no 

ensaio 2, teoricamente, também seria responsável pelo incremento de carga orgânica. As 

maiores constantes cinéticas de degradação do LAS, realmente, foram observadas para os 

reatores com menor volume de água residuária de lavanderia e DQO que, por sua vez, 

continham concentrações mais baixas do surfactante. A variação de DQO provocada pela 

adição de etanol, todavia, não provocou variação significativa nas constantes (kLAS) em R1, 

R2 e R3. 

  

Tabela 4: Parâmetros de ajuste do modelo cinético de primeira ordem com residual para o 

perfil temporal de LAS dos reatores em batelada na presença e ausência de etanol. 

Parâmetro Co-substrato R1 R2 R3 R4 R5 

Proporção 

(mL) 

ARL 85 250 500 835 947* 

ED 915 750 500 165 53 

kLAS 

(h-1) 

Sem etanol 0,085 0,057 0,041 0,009 0,005 

Com etanol 0,086 0,061 0,039 0,020 0,010 

LAS0 

(mg.L-1) 

Sem etanol 8,7 13,1 24,0 40,4 68,1 

Com etanol 8,3 13,2 24,2 34,8 66,9 

LASf 

(mg.L-1) 

Sem etanol 0,4 0,3* 0,3* 9,1 27,9 

Com etanol 0,3* 0,3* 0,3* 1,5 0,8 

Remoção final 

(%) 

Sem etanol 95,4 97,7 98,8 77,5 59,0 

Com etanol 96,3 97,7 98,8 95,6 98,8 

R2 
Sem etanol 0,99 0,97 0,97 0,99 0,91 

Com etanol 0,97 0,95 0,99 0,94 0,85 

*L.D. (Limite de Detecção) do método; ARL = Água residuária de lavanderia comercial; ED= 

esgoto doméstico  

  

 Da mesma forma que para o LAS, foi observada redução na constante cinética 

aparente de degradação de matéria orgânica (DQO) nos ensaios, sugerindo cinética de 

inibição (Tabela 5). Oviedo et al. (2004) relataram que a presença de LAS influenciou a 

capacidade de degradação, tanto de matéria orgânica como do próprio surfactante em 

processos aeróbios com biomassa de lodos ativados. De maneira geral, os valores da constante 

cinética aparente de degradação de matéria orgânica foram superiores nos ensaios com adição 

de etanol (50 mg.L-1), exceto para R5. Em reatores contínuos não se observou prejuízo da 

degradação de matéria orgânica frente à adição do LAS (Duarte et al. 2008, 

Oliveira et al. 2010, Braga et al. 2015). Todavia, esta interferência foi observada em reatores 

em batelada sequenciais. Duarte et al. (2010) observaram que a adição de LAS prejudicou a 

remoção de matéria orgânica que diminuiu de 74±19% para 44±14% em ASBR com 

22 mg.L-1 de LAS afluente. Da mesma forma, Pinheiro (2008) reportou que o sistema foi 

sensível à concentração do LAS e que este influenciou negativamente na remoção de matéria 

orgânica, que diminuiu de 91 para 83% em ASBR com carvão vegetal, inóculo oriundo de 

UASB empregado no tratamento de resíduos de suinocultura e 32 mg.L-1 de LAS afluente.  

 Karahan (2010) observou que o LAS exerceu inibição não-competitiva sobre o 

mecanismo de hidrólise do esgoto sintético e inibição competitiva sobre o crescimento de 

biomassa. O grupamento alquilíco gerado por meio de hidrólise pode ser utilizado pela 

biomassa dos lodos ativados, enquanto o grupo fenólico exerce efeitos inibidores sobre o 

sistema (Oviedo et al. 2004). Desta forma, a hidrólise do efluente sintético desacelera por 

inibição não-competitiva, uma vez que as enzimas de hidrólise também são usadas na 

degradação do LAS. 



277 

 A eficiência de remoção de DQO foi maior na presença de etanol sendo de 67,3% e 

69,3% para R4 e R5, respectivamente, no ensaio 1, e 82,0% e 86,7% para R4 e R5, 

respectivamente, no ensaio 2. DQO residual mais elevada também foi observada em R4 e R5 

na ausência do álcool. 

 Os parâmetros cinéticos de conversão aeróbia heterotrófica de matéria orgânica em 

águas residuárias com LAS em lodos ativados reportada por Liwarska-bizukojca et al. (2008) 

foi de 0,11 h-1, próximo aos resultados mais elevados observados neste estudo na ausência de 

etanol e, segundo os autores, próximos aos reportados na literatura para conversão aeróbia 

heterotrófica de matéria orgânica (Kappeler e gujer, 1992; Henze et al. 2002). Os autores 

empregaram reação de primeira ordem simples para o ajuste. Na presença do etanol obteve-se 

maior constante cinética de degradação de matéria orgânica de 0,147 h-1, ou seja, superior aos 

estudos mencionados. 

 

Tabela 5: Parâmetros de ajuste do modelo cinético de primeira ordem com residual para o 

perfil temporal de DQO solúvel dos reatores em batelada na presença e ausência de etanol 

Parâmetro Co-substrato R1 R2 R3 R4 R5 

Proporção 

(mL) 

ARL 85 250 500 835 947* 

ED 915 750 500 165 53 

kDQO (h
-1) 

Sem etanol 0,111 0,105 0,087 0,062 0,065 

Com etanol 0,147 0,122 0,096 0,098 0,062 

DQO0
sol 

(mg.L-1) 

Sem etanol 171 258,5 289,2 465,3 519,5 

Com etanol 238,2 296,5 381,8 482,0 519,25 

DQOres
sol 

(mg.L-1) 

Sem etanol 30 33 86 152 159,5 

Com etanol 45,8 36,3 82 87 138,50 

Remoção 

final (%) 

Sem etanol 82,5 87,2 70,3 67,3 69,3 

Com etanol 80,8 87,8 78,5 82,0 86,7 

R2 Sem etanol 0,99 0,95 0,99 0,99 0,91 

Com etanol 0,97 0,95 0,97 0,94 0,85 

ARL = Água residuária de lavanderia comercial; ED = esgoto doméstico 

 

  Considerando o modelo cinético de Monod (1950), em concentrações elevadas, o 

sistema reacional tem comportamento típico de ordem zero. Entretanto, para o modelo 

cinético proposto por Andrews (1968) para substrato limitante e inibidor, o aumento da 

concentração de substrato reduzirá a velocidade de conversão do mesmo, reduzindo sua 

constante cinética. Neste estudo, de acordo com os resultados obtidos percebe-se um processo 

de inibição, já que houve decréscimo das constantes cinéticas aparentes de degradação do 

LAS e DQO.   

 Verificou-se manutenção do pH inicial entre neutro e alcalino para todas as amostras 

(7,3-8,0) chegando ao final do ensaio com valores ligeiramente ácidos, menor que 7 para 

todos os reatores (6,4-6,8). Entretanto, observou-se para a razão alcalinidade intermediária e 

alcalinidade parcial AI/AP valor menor ou igual a 0,3 ao final do ensaio, indicando que o 

tamponamento do sistema foi efetivo (Tabela 6; Ripley et al. (1986)). 

 Em termos de ácido acético verificou-se consumo ao longo do tempo operacional para 

todos os reatores, ou seja, não se verificou acúmulo significativo no sistema, indicando 

adequado equilíbrio do consórcio microbiano (Tabela 6). A produção de ácidos orgânicos 

voláteis é importante na degradação de LAS (Lobner et al. 2005). Analisando um reator 

UASB com TDH de 48 horas com 10 mg LAS.L-1 afluente, os autores verificaram que maior  

remoção de LAS foi obtida para concentração de ácidos orgânicos voláteis abaixo de 50 

mgHAc.L-1. Okada et al. (2013) também relataram melhor remoção de LAS para 

concentração de ácido acético menor que 10 mg.L-1 em reatores UASB e EGSB. 
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Tabela 6: pH, relação AI/AP e AOV inicial e final para ensaio 1 e 2 

 Ensaio 1   Ensaio 2   

 pH  

inicial 

pH  

final 
AI/AP 

AOV 

inicial  

AOV 

final  

pH 

inicial 

pH 

final 
AI/AP 

AOV 

inicial  

AOV 

final  

    (mgHAc.L-1)    (mgHAc.L-1) 

R1 7,6 6,6 0,2 85,1 80,1 7,6 6,5 0,2 135,1 13,8 

R2 7,8 6,8 0,3 103,9 0,0 7,5 6,7 0,3 172,8 15,1 

R3 7,7 6,8 0,3 181,7 26,4 7,4 6,7 0,3 193,8 64,0 

R4 7,6 6,8 0,2 168,8 59,9 7,4 6,6 0,3 680,5 94,2 

R5 7,5 6,7 0,3 202,7 90,9 7,5 6,4 0,3 122,7 0,0 

AOV = Ácidos orgânicos voláteis, AI = Alcalinidade intermediária, AP = Alcalinidade 

parcial. 

 

 De maneira geral, houve baixa concentração de LAS adsorvido no material suporte e 

biomassa ao final do experimento. A maior porcentagem ocorreu para R4, tanto na condição 

de ausência, como na presença de etanol (3,5 e 1,1 mg de LAS adsorvido.L-1, 

respectivamente; Tabela 7) 

 

Tabela 7: Quantidade de LAS adsorvido e biodegradado em massa e porcentagem 

 

Comparando-se os reatores com condições de alimentações semelhantes entre os 

ensaios 1 e 2, pelo coeficiente de similaridade baseado na correlação de Pearson (Figura 1), 

verificou-se para as amostras da biomassa de R5 – ensaio 1 e R5 – ensaio 2 menor coeficiente 

de similaridade (57%). Entre R1, R2, R3 e R4 nos ensaios 1 e 2 os coeficientes foram de 88%, 

83%, 90% e 82% de similaridade. Comparando-se os reatores para cada ensaio, observou-se 

para a biomassa do R5, tanto no ensaio 1, como no ensaio 2, menor coeficiente de 

similaridade em relação as demais condições. Sendo de 66% entre a biomassa de R1 e R5, R3 

e R5 e R4 e R5 e de 68% entre a biomassa de R2 e R5 no ensaio 1 e de 57% entre R1 e R5, 

R2 e R5, R3 e R5 e R4 e R5 no ensaio 2. Para os demais reatores os coeficientes de 

similaridade entre as amostras de biomassa foram maiores ou iguais a 70%. Em relação à 

diferenciação da biomassa de lodos ativados adaptada no reator de leito fluidificado foi 

observada maior diferenciação em R4 e R5 para os ensaios 1 e 2 (68% e 56%, 

respectivamente). Realmente, estes reatores foram submetidos às condições mais extremas de 

concentração de LAS e DQO e verificou-se comportamento diferenciado em relação aos 

demais. 

 

 

 

Total inicial 

(adsorvido + 

adicionado) 

(mg) 

Adsorvido 

(mg) 

Removido 

(Total - 

Final) 

(mg) 

Biodegradado 

(Removido - 

Adsorvido) 

(mg) 

Biodegradado 

(%) 

Ensaio 1 

R1 8,727 0,065 8,427 8,362 95,8 

R2 23,097 0,005 22,697 22,692 98,2 

R3 24,027 0,017 23,727 23,710 98,7 

R4 44,127 3,513 35,127 31,614 71,6 

R5 72,717 0,027 44,817 44,790 61,6 

Ensaio 2 

R1 8,367 0,050 8,067 8,017 95,8 

R2 13,257 0,726 12,957 12,231 92,3 

R3 24,237 0,052 23,937 23,885 98,5 

R4 34,807 1,099 31,707 30,608 87,9 

R5 74,147 0,011 73,347 73,336 98,9 
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Figura 1. Dendograma do coeficiente de similaridade baseado na correlação de Pearson para 

amostras da biomassa inicial adaptada aderida na areia e amostras de biomassa ao final da 

operação dos reatores em batelada. 

 

Conclusões 

  

 De acordo com o decaimento das constantes cinéticas de degradação, com o aumento 

da concentração de LAS e DQO nos ensaios 1 e 2, inferiu-se possível cinética de inibição na 

degradação de LAS e DQO. A adição de etanol favoreceu maiores valores para constante 

cinética aparente de degradação do LAS nos reatores em batelada com maiores concentrações 

de LAS (R4 e R5), bem como maiores valores para constante cinética aparente de degradação 

de DQO. De acordo com o coeficiente de similaridade baseado na correlação de Pearson, 

provavelmente, o maior volume de água residuária de lavanderia, concentração de LAS, 

substâncias recalcitrantes e co-subtratos adicionados resultou em maior diferenciação das 

populações microbianas em R5.  Nos ensaios 1 e 2, foram observados os menores coeficientes 

de similaridade entre a biomassa de R4 e R5 em relação à biomassa inicial empregada, 

possivelmente, devido às condições mais extremas de concentração de LAS e DQO a que 

foram submetidos. 
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Resumo. As culturas de banana (Musa spp.) estão entre as culturas mais abundantes no 

mundo, gerando grandes quantidades de resíduos sólidos provindos dos descartes dos frutos 

desde a colheita até a comercialização. Tais resíduos se tornam fontes de poluição ambiental 

quando são indevidamente descartados. Este estudo teve como objetivo avaliar e selecionar 

variáveis preditas que influenciam a produção de biohidrogênio utilizando resíduo de banana 

como substrato de fonte natural de bactérias fermentativas. Os reatores anaeróbios em 

batelada foram operados em triplicatas e calculou-se os efeitos das variáveis independentes 

(inóculo (%), DQO (mg.L-1), pH, temperatura (ºC) e headspace (%) na produção de H2 e 

remoção de carboidratos. As variáveis DQO, pH e temperatura foram estatisticamente 

significas a 10% e verificou-se que as maiores produção de H2, cerca de 21 mmol.L-1, foram 

obtidas em condições mesofílicas (30ºC), DQO 10 g.L-1, mantendo 40% de headspace. O pH 

teve um efeito positivo a medida que passou de 5,5 para 7,5, aumentando a estabilidade do 

processo.  Deste modo, a metodologia de screening design foi uma ferramenta utilizada como 

estratégia sequencial para selecionar as variáveis a serem estudadas em um planejamento 

experimental completo (DCCR) objetivando a otimização da produção de H2 e metabólitos de 

interesse biotecnológico. 

 

Introdução 

 

 Atualmente processos biotecnológicos tem se destacado no desenvolvimento 

tecnológico mundial apresentando características operacionais econômicas com subprodutos 

de valor agregado, como o gás H2 e ácidos orgânicos. Devido ao seu alto rendimento 

energético (122 kJ.g-1) e ser considerado energia limpa não poluente ao ambiente, o gás 

hidrogênio (H2) pode ser estimado como sendo uma alternativa de fonte de energia mais 

sustentável que os combustíveis fósseis (Marone et al., 2014). No entanto, para torná-lo 

competitivo com energia convencional e garantir seus benefícios sustentáveis, mais avanços 

na tecnologia, bem como a melhoria de conhecimento prático e científico são essenciais 

(Kumar et al., 2016). Além do H2, subprodutos orgânicos derivados da fermentação, como os 

ácidos orgânicos e polifenóis são de interesse comercial biotecnológico devido à variedade de 

benefícios e aplicações, principalmente nas indústrias de alimentos, cosméticas, farmacêuticas 

e de processos biológicos ambientais (Panda et al. 2016). A composição dos ácidos orgânicos 

está correlacionada com o desempenho do processo em relação a produção de hidrogênio e 

permite uma melhor compreensão para otimizar o processo. 

Cerca de 200 bilhões de toneladas de biomassa lignocelulósica foram geradas 

mundialmente pelo setor agrícola primário (Guo et al., 2010) e no Brasil, a agroindústria 

produz em média 597 milhões de toneladas de resíduos de várias culturas por ano (Ferreira-

Leitão et al., 2010). Atualmente, na Europa, a biomassa lignocelulósica contribui com 4% da 

energia total fornecida e até 2.020 o uso de energia renovável deve contribuir em 20% (Gissén 

et al., 2014).  

A Banana, é uma das frutas in natura mais consumidas no Brasil e consequentemente 

gera grande quantidade de biomassa; para cada tonelada de bananas colhidas, 100 kg de frutas 

são descartadas e cerca de 4 toneladas de resíduos lignocelulósicos são gerados (Fernandes et 

al. 2013). Estes resíduos precisam de um tratamento adicional devido ao seu alto teor de 
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matéria orgânica e nutrientes. Tais propriedades podem causar diversos impactos ambientais 

negativos quando dispostos em ambientes inadequados, incluindo aterros sanitários, 

provocando proliferação de vetores de doenças, bem como emissões de gases de efeito estufa 

durante sua degradação no solo e nos corpos d’água causando eutrofização em consequência 

do excesso de nutrientes na água (Christofoletti et al., 2013). Em vez de prejudicial, a carga 

orgânica excedente pode viabilizar esses resíduos a serem substratos promissores para geração 

de hidrogênio através de processo de fermentação. 

Países tropicais como o Brasil, com temperaturas médias anuais de 25°C, favorecem a 

atividade de comunidades produtoras de hidrogênio durante a fermentação anaeróbia e 

oferecem uma oportunidade para investigar o potencial de produção de hidrogênio através de 

vários substratos sem requerer entrada de energia (Maintinguer et al., 2015). A utilização de 

bagaço de maça (BM) como fonte de carbono em processos fermentativos para produção de 

hidrogênio foi avaliada por Feng et al. (2010). A condição fermentativa ótima para produção 

de H2 a partir do BM foi a 37ºC, pH inicial de 7,0 e 15 g.L-1 de substrato, no qual resultou em 

rendimento máximo acumulativo de hidrogênio de 101,08 mL.gST-1 e taxa de produção de 

8,08 mL.gST-1.h-1. Os principais produtos finais obtidos pelos autores foram H2, ácido 

acético, ácido propiônico, ácido butírico e etanol. A produção de hidrogênio também foi 

avaliada por Nathoa et al. (2014), os autores utilizaram casca de banana triturada em 

partículas de aproximadamente 0,5 mm como substrato em diferentes concentrações (23,75-

95,0 gSV.L-1), correspondendo a fração A/M (alimento/micro-organismo) de 2,5-10. Os 

reatores em bateladas foram inoculados com lodo proveniente do tratamento de água 

residuária de manipueira em reator UASB com 4,75 g.L-1 de sólidos totais voláteis (STV). O 

melhor rendimento e conteúdo de hidrogênio de 209,9 mL.gSV-1 e 35%, respectivamente, 

foram observados para A/M de 5,0, 37ºC e pH inicial de 6,0. Após 50 h de fermentação os 

autores observaram que o principal produto da fermentação foi ácido acético, embora etanol e 

ácido propiônico também tenham sidos observados em pequenas concentrações durante a rota 

de produção de H2. Os autores concluíram que o rendimento de hidrogênio de 4 mols H2.mol 

glicose-1 foi decorrente em grande parte da conversão do ácido acético. Deste modo, a 

produção de energia limpa pode representar uma alternativa interessante na gestão de resíduos 

sólidos principalmente àqueles provindos da produção agrícola. Portanto, o objetivo do 

presente estudo foi avaliar o potencial reuso do resíduo de banana madura, gerado em grandes 

quantidades pela agricultura e centrais de abastecimento, como substrato e fonte de inóculo 

para produção biológica de hidrogênio, empregando o delineamento de screening design do 

tipo Plackett-Burman (PB) para análise dos efeitos das variáveis pH, inóculo, temperatura, 

concentração do substrato e headspace.  

 

Material e Métodos 

 

Substrato 

Para realização dos ensaios, foram utilizados resíduos de bananas nanicas maduras 

provenientes do “Varejão Cheiro Verde”, localizado na cidade de São Carlos/SP, Brasil. A 

escolha deste resíduo deve-se a elevada quantidade de perdas desse fruto na escala comercial. 

Para obtenção do substrato, os resíduos de bananas maduras (fruto e casca) coletados foram 

submetidos ao pré-tratamento físico através do processo de trituração em liquidificador 

industrial e posteriormente, peneirado em malha de 2 mm e posteriormente armazenados em 

garrafas plásticas e congelado. 

  

Obtenção e ativação do consórcio de bactérias 

Para obtenção do consórcio de bactérias, dois reatores em batelada (2 L volume total) 

contendo 800 mL de meio de cultivo PCS (substrato DQO 10 g.L-1; extrato de levedura, 1 g.L-

1; peptona, 5 g.L-1; NaCl 5 g.L-1, NaCO3 5 g.L-1; pH 6,5) (Haruta et al., 2002) e 1.200 mL de 

headspace submetidos à atmosfera de N2 (100%) foram montados e mantidos à 37ºC até a 
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estabilização da produção de H2. Nesta etapa dispensou o uso de uma fonte externa de 

inóculo, sendo que a microbiota natural presente no próprio resíduo atuou como inóculo. 

Durante toda a etapa de obtenção da biomassa, os reatores foram monitorados indiretamente 

por meio de análises de produção de H2 e no final quantificado a concentração de sólidos 

suspensos voláteis (SSV). 

Após um período, os reatores foram reativados com a finalidade de manter o consórcio 

bacteriano obtido ativo para os próximos delineamentos experimentais. A reativação da 

biomassa consistiu na montagem de novos reatores de 2 L nas mesmas condições anteriores 

utilizando-se a biomassa obtida acima como inóculo. Para isso, 80 mL de suspensão celular 

(centrifugado 4ºC, 10.000 rpm por 10 min) foram inoculados nos reatores em batelada, 

equivalente a 10% do meio reacional e correspondendo à 350 mg.L-1 de sólidos suspensos 

voláteis (SSV).  

 

Operação dos reatores anaeróbios em batelada 

Para avaliar os efeitos das variáveis que pudessem interferir no processo fermentativo 

para produção de hidrogênio, foi utilizado o delineamento de screening design do tipo 

Plackett-Burman (PB) com 12 ensaios para as cinco variáveis estudas em dois níveis, com 

adição de 3 pontos centrais totalizando 15 ensaios, calculado a partir da fórmula abaixo.  

r ⋅PB + cp = 1 ⋅ 12 + 3 = 15 

Sendo, 

r = repetições; PB = ensaios; cp = pontos centrais. 

As variáveis e os níveis estudados estão apresentados na Tabela 1. O substrato 

utilizado nesse planejamento experimental foi o resíduo de banana com DQO ajustada à 

concentração de interesse e o inóculo foi o consórcio de bactérias obtido.  

 

Tabela 1. Valores das variáveis do planejamento do tipo Plackett-Burman (PB) e seus 

respectivos níveis codificados. 
Variáveis Código -1 0 1 

Inóculo (%) X1 5 10 15 

DQO (g.L-1) X2 10 20 30 
pH X3 5,5 6,5 7,5 

Temperatura (ºC) X4 30 37 44 

Headspace (%) X5 40 50 60 

 

Como respostas, foram avaliados os potenciais de produções de H2 (Y1), taxas 

máximas de produção (Y2), tempo da fase lag (Y3) e eficiência de remoção de carboidratos 

totais (Y4). Os resultados das médias de cada ensaio foram utilizados nas análises estatísticas 

dos efeitos das variáveis independentes sobre as respostas determinadas. 

 

Crescimento celular e caracterização do substrato 

O crescimento celular foi monitorado e expresso na forma de sólidos suspensos 

voláteis (SSV g.L-1). O crescimento celular e demanda química de oxigênio (DQO) foram 

determinados em amostra do substrato in natura (Tabela 2) de acordo com o Standard 

Methods for Examination of Water and Wastewater (2005). O consumo de carboidratos no 

resíduo de banana foi monitorado através do método de fenol-ácido sulfúrico de Dubois et al. 

(1956) adaptado por Herbert et al., (1971), utilizando glicose como padrão. Os ajustes do pH 

foram realizados com adição de ácido clorídrico (HCl P.A) ou hidróxido de sódio (NaOH), e a 

mensurações foram realizadas no início e final dos ensaios.  
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Tabela 2. Caracterização do substrato (resíduo de banana) 

Componentes  

pH* 4,42 

DQO 56.866 mg.L-1 

SST 108 g.L-1 

SSV 24 g.L-1 

Frutose  7.760 mg.L-1 

Glicose  8.698 mg.L-1 

Xilose 3.175 mg.L-1 
*adimensional, SST = sólidos suspensos totais, SSV = sólidos suspensos voláteis 

Determinação do gás H2 e açúcares  

Os componentes gasosos presentes no headspace dos reatores anaeróbios foram 

realizados através da retirada de 0,5 mL de amostra da fase gasosa, utilizando seringa gastight 

com trava e avaliados através do cromatógrafo a gás, Shimadzu GC-2010, equipado com 

detector de condutividade térmica e coluna capilar Carboxen™ 1010 PLOT (30m x 0,53 mm, 

Supelco) com argônio como gás de arraste. 

Os açúcares serão determinados por cromatografia de alta eficiência (CLAE, 

Shimadzu®), com detector de índice de refração (RID). 

 

Ajuste dos dados experimentais 

 

Para analisar a produção de H2 os dados experimentais foram ajustados para valores 

médios obtidos de triplicatas dos reatores anaeróbios em batelada. Os dados de produção 

acumulada de hidrogênio foram ajustados por meio da equação de Gompertz modificada 

descrita abaixo, onde será possível estimar o potencial de produção de hidrogênio (P); taxa 

máxima de produção de hidrogênio (Rm) e tempo de Fase lag (λ). 

 
Sendo, 

P = potencial de produção de hidrogênio (mmol H2/L); Rm = taxa máxima de produção de 

hidrogênio (mmol H2. L
-1); λ = Tempo da fase lag (h); e = constante (2,71828182). 

Para a aplicação das estratégias experimentais, tais como o uso de métodos e modelos 

estatísticos e para interpretação dos dados foi utilizado o software Protimiza Experimental 

Design. 

 

Resultados e Discussão 

 

Características do substrato 

Verificou-se que o substrato contém concentrações elevadas de matéria orgânica na 

forma de sólidos suspensos totais (SST) e material solúvel (DQO) (Tabela 1), o que 

possibilita sua conversão em metabólitos de interesse como gás H2 e ácidos orgânicos. 

Observou-se concentração de 56.866 mg.L-1 de DQO bruta e 108 g.L-1 de SST. Meneses et al. 

(2015) também caracterizaram o resíduo de banana e observaram valores semelhantes de 

DQO (67.000 mg.L-1) e SST (122,8 g.L-1) ao presente estudo. De acordo com Guo et al. 

(2014), altas concentrações de matéria orgânica no substrato podem resultar em maior 

concentração de biomassa, diminuição da fase lag no crescimento microbiano e, por fim 

influenciar positivamente nas etapas da fermentação. O substrato é rico em carboidratos, 

sendo a glicose, frutose e xilose, os principais monossacarídeos presentes no resíduo de 

banana, com valores de 8.698, 7.760 e 3.175 mg.L-1, respectivamente (Tabela 1). Torquato et 

al. (2016) caracterizaram água residuária do processamento de citrus e também verificaram 

predominância de glicose e frutose, 12.454 e 3.862 mg.L-1, respectivamente, como principais 

carboidratos no resíduo frutícola. A presença destes açúcares como principais carboidratos de 



286 
 

frutas é devido a degradação do amido durante a maturação do fruto, liberando glicose e 

frutose, que poderá ser utilizado para o metabolismo microbiano (Doerflinger et al., 2015), 

tornando o processo de hidrólise um fator determinante para disponibilização de açúcares 

solúveis (Beruter, 2004). De acordo com Jesus et al. (2004) e Chitarra e Chitarra (2005) o tipo 

e a quantidade dos açúcares solúveis se alteram de acordo com as variedades, estádios de 

maturação e condições de cultivo das bananeiras. O pH ácido no valor de 4,42 detectado no 

resíduo pode ser justificado pela presença de ácidos orgânicos provindos da degradação do 

próprio substrato via fermentação natural.  

 

Efeitos das variáveis na produção de H2 

O potencial de produção de hidrogênio (P), a taxa máxima de produção de hidrogênio 

(Rm), tempo da fase lag (λ) e remoção de carboidratos dentro das faixas analisadas para as 

variáveis estudas foram de 1,18 a 22,58 mmol.L-1; 0,50 a 6,18 mmol. L-1.h-1, 3,23 a 16,86 h e 

30 a 93% respectivamente, valores estes mínimo e máximo para os 15 tratamentos. É 

importante observar que a variação tanto de P, Rm e λ para a condição do ponto central 

(ensaios 13, 14 e 15) para produção de H2 apresenta uma variação pequena, com valores 

próximos, indicando a repetibilidade do processo. Observou-se que a produção máxima de H2 

foi alcançada a partir de 5 horas e foi estabilizando após 25 de incubação na maioria dos 

ensaios experimentais. A taxa de produção de H2 (Rm) foi maior nos ensaios correspondentes 

aos pontos centrais (inóculo 10%, DQO 20 g.L-1, pH 6,5, temperatura 37ºC e volume do 

headspace de 50%). Os resultados dos 15 ensaios realizados estão expostos na Tabela 3, no 

qual pode-se calcular a média, os efeitos principais e o erro padrão (Tabela 4). O número 

entre parênteses do valor t é igual a 9 graus de liberdade, ou seja, 15 ensaios menos 6 

informações determinadas (5 efeitos + média). 

 

Tabela 3. Valores codificados e respostas dos potenciais de produção de hidrogênio (P), taxas 

máximas de produção de hidrogênio (Rm), tempos da fase lag (λ) e remoção de carboidratos 

(%) 

Ensaios X1 X2 X3 X4 X5 
P 

mmol.L-1 

Rm 

mmol.L-1h-1 

λ 

(h) 

Remoção 

(%) 

1 +1 -1 +1 -1 -1 21,93 2,92 14,91 77 
2 +1 +1 -1 +1 -1 3,90 0,80 3,44 76 

3 -1 +1 +1 -1 +1 15,41 2,01 16,86 90 

4 +1 -1 +1 +1 -1 11,70 2,75 11,11 53 
5 +1 +1 -1 +1 +1 1,18 0,50 3,46 58 

6 +1 +1 +1 -1 +1 17,56 2,19 15,31 94 

7 -1 +1 +1 +1 -1 13,09 2,11 11,51 76 

8 -1 -1 +1 +1 +1 7,87 0,44 8,30 92 
9 -1 -1 -1 +1 +1 3,53 0,62 3,23 93 

10 +1 -1 -1 -1 +1 14,04 4,68 13,60 56 

11 -1 +1 -1 -1 -1 13,45 1,66 4,59 80 
12 -1 -1 -1 -1 -1 22,58 1,13 5,51 83 

13 0 0 0 0 0 10,58 5,31 14,60 92 

14 0 0 0 0 0 10,06 6,18 14,74 92 
15 0 0 0 0 0 8,63 1,53 8,86 30 

 

Afim de minimizar o risco de excluir da etapa seguinte algum fator importante para o 

processo, foram considerados significativos os parâmetros com p – valores menores que 10% 

(p < 0,1) para seleção das variáveis. Assim, os resultados mostraram que a produção de 

hidrogênio (mmol.L-1) foi influenciada pela DQO (p = 0,0542), pH (p = 0,0051), temperatura 

(p = 0,0000) e headspace (p = 0,0072). Um incremento na concentração da DQO (nível -1 

para +1) conduziu a um decréscimo na produção de H2, obtendo um efeito negativo de -2,84 

mmol.L-1, provavelmente a concentração máxima do substrato avaliado (30 g.L-1) foi 
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inibitória para a biomassa devido ao excesso de matéria orgânica, compostos inibidores como 

os fenóis e/ou sobprodutos da fermentação como ácidos orgânicos. O pH teve um efeito 

positivo, indicando que ao passar de 5,5 para 7,5 houve um aumento da produção de H2 em 

média de 4,81 mmol.L-1, indicando que valores de pH abaixo de 5,5 pode provocar perda da 

estabilidade do processo fermentativo. 

 

Tabela 4. Análise dos efeitos para as respostas do potencial de produção de hidrogênio (P), 

taxa máxima de produção de hidrogênio (Rm), tempo da fase lag (λ) e remoção de 

carboidratos (%). 

Fatores Média 
Inóculo  

(mL) 

DQO  

(g.L-1) 
pH 

Temperatura 

(ºC) 

Headspace 

(%) 

P
 

m
m

o
l.

L
-1
 Efeito 12,19 -0,94 -2,84 4,81 -10,62 -4,51 

Erro Padrão 0,63 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 

t (9) 19,33 -0,74 -2,25 3,82 -8,42 -3,58 

p - valor 0,0000 0,1231 0,0542 0,0051 0,0000 0,0072 

R
m

 

m
m

o
l.

 

L
h

-1
 

Efeito 1,82 0,98 -0,54 0,50 -1,23 -0,16 
Erro Padrão 0,46 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

t (9) 3,96 1,07 -0,59 0,55 -1,34 -0,17 

p - valor 0,0042 0,3178 0,5692 0,5974 0,2178 0,8701 

λ
 

(h
) 

Efeito 9,32 1,97 -0,25 7,36 -4,95 1,62 

Erro Padrão 0,80 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 

t (9) 11,71 1,24 -0,16 4,62 -3,11 1,01 

p - valor 0,0000 0,2507 0,8799 0,0017 1,0144 0,3401 

R
em

o
çã

o
  

(%
) 

Efeito 77,33 -16,67 3,33 6,00 -5,33 6,33 

Erro Padrão 6,31 12,63 12,63 12,63 12,63 12,63 

t (9) 12,25 -1,32 0,26 0,48 -0,42 0,50 

p - valor 0,0000 0,2235 0,7985 0,6474 0,6839 0,6296 

 

As variáveis temperatura e headspace apresentaram um efeito negativo na produção 

de H2. A medida que aumentou o volume do headspace de 40 para 60%, houve a queda de 

4,51 mmol.L-1 de H2, ou seja, quanto maior o headspace e menor o meio reacional, a 

produção de hidrogênio diminui. Conjuntamente, observou-se que o aumento da temperatura 

de 30ºC para 44ºC reduziu cerca de 10,62 mmol.L-1 a produção de H2, levando a considerar 

que as bactérias presentes no consórcio não tendem a ser termofílicas, obtendo seu melhor 

desempenho metabólico em temperaturas próximos ao ambiente, cerca de 30ºC. Do ponto de 

vista econômico em uma produção em grande escala, o fato de a temperatura não ser uma 

variável significativa é um ponto positivo, tendo em vista o custo energético de equipamentos 

para manter uma temperatura controlada, sendo assim esta variável não entrará no próximo 

planejamento experimental, e a temperatura será mantida a 30ºC.  

O pH exerceu um efeito importante nos ensaios em alta temperatura, sendo que em pH 

neutro (7,5) e alta temperatura (44ºC) (ensaios 4, 7, e 8) a produção foi maior, quando 

comparado aos ensaios onde o pH foi ajustado a 5,5 à 44ºC (ensaios 2, 5 e 9). Portanto, o pH 

selecionou e favoreceu o metabolismo de um grupo de bactérias, reforçando que o consórcio 

obtido tem uma variedade de microrganismos e as variáveis e faixas a serem estudadas são de 

extrema importância para otimizar o processo.  

A variável inóculo, não foi estatisticamente significativa a 10% de significância, isso 

significa que dentro das faixas estudadas (-1, 0 e +1) correspondente à 5, 10 e 15% de inóculo 

proporcional ao volume reacional a produção de H2 não foi motivada. Além de não ser 

estatisticamente significativa, a concentração do inóculo teve um efeito negativo quando 

passou no menor nível para o maior nível, sendo assim, o aumento do volume da biomassa, 

promoveu uma redução de 0,94 mmol.L-1 na produção de H2. Contudo, optou-se por fixar o 

volume de inóculo na faixa média estudada (0).  
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Analisando os efeitos da Tabela 4 para taxas máximas de produção de hidrogênio 

(Rm) e remoções de carboidratos (%), observou-se que todas as variáveis (inóculo, DQO, pH, 

temperatura e headspace) não foram estatisticamente significativas a 10% de significância 

dentro das faixas estudadas, portanto a taxa de produção de H2 não foi favorecida nestas 

condições e suas respostas à estas variáveis independe dos valores pré-estabelecidos. Vale 

ressaltar que as remoções de carboidratos totais foram satisfatórias, média de 76% para os 15 

ensaios. Torquato et al. (2017) relataram remoções máximas de carboidratos de 88 e 100% 

para água residuária do processamento de citrus e vinhaça respectivamente, as DQO 

correspondentes a estas remoções eram de 5,4 e 5,3 g.L-1. Neste trabalho as máximas 

remoções de carboidratos foram de 94% com DQO inicial correspondente a 30 g.L-1. 

Portanto, altas remoções foram obtidas em ambos os trabalhos, mas neste caso a remoção 

ocorreu a partir de uma concentração de DQO cinco vezes superior, o que possibilita trabalhar 

com altas concentrações de matéria orgânica sem comprometer a remoção de carboidratos. 

Reatores anaeróbios em batelada foram operados com proporções diferentes de 

substrato (50, 80 e 100%), mantidos a temperatura 37ºC e pH ajustado à 5,5. Os autores 

verificaram valores de produção de H2 de 8,8, 12,7 e 13,4 mmol.L-1 para efluente de vinhaça 

do processamento de citrus com valores de DQO referente a 5,30, 7,10 e 6,70 g.L-1, 

respectivamente (Torquato et al., 2017). Tais valores foram parecidos aos obtidos neste 

estudo nos ensaios a 37ºC, porém com DQO bem superior (20 g.L-1). Porém, quando 

comparado aos ensaios com temperatura 30ºC neste trabalho (P máximo 22,58 mmol.L-1), as 

produções de H2 obtidas por Torquato et al. (2017) foram inferiores, enaltecendo o potencial 

do consórcio de bactérias obtido do resíduo de banana em converter material carbonáceo em 

produto de interesse como o H2.  

Os efeitos das variáveis para o tempo de fase lag (λ) revelaram que o pH influenciou 

no tempo de início da fermentação, sendo altamente significativo a 10% de significância (p = 

0,0017) adotando p < 0,1. Quando o pH passou do nível -1 para +1 houve o acréscimo de 7,36 

h, ou seja, o aumento do pH de 5,5 para 7,5 apesar de proporcionar as melhores produções de 

H2, o pH neutro retardou o início da fermentação. Sendo assim, o tempo de adaptação da 

microbiota ao pH neutro é maior quando comparado ao pH ácido, isso deve-se ao fato de que 

as bactérias hidrolíticas e acidogênicas tem um crescimento mais rápido que as demais 

bactérias envolvidas das rotas de fermentação, pois a etapa hidrolítica é primordial para a 

ocorrências das demais etapas. A temperatura também foi estatisticamente significativa a 10% 

de significância (p = 0,0144) para o tempo de fase lag (λ). Observou-se que o aumento da 

temperatura de 30ºC para 44ºC reduziu a fase em 4,95 h. A princípio o aumento da 

temperatura seria ideal para acelerar o início da fermentação, desde que, ela não tivesse um 

efeito negativo na produção de hidrogênio, mas como já observado anteriormente, neste caso 

o aumento da temperatura induz ao decréscimo da produção de H2.  

As demais variáveis como inóculo (mL), DQO (g.L-1) e headspace (%) não foram 

estatisticamente significativas a 10% de significância para o tempo de fase Lag, portanto, 

dentro das faixas estudadas o tempo de início da fermentação não foi favorecida por estas 

variáveis nos níveis pré-estabelecidos. Observou-se que o inóculo e o headspace tiveram 

efeito positivo quando passaram do nível -1 para +1, isso significa que o aumento da 

concentração da biomassa, decorrente do aumento da concentração do inóculo e aumento do 

volume do headspace aumentaram a duração da fase lag. Em contrapartida, o aumento da 

concentração da DQO de 10-30 g.L-1 proporcionou menor tempo de fase lag. A diminuição da 

fase lag decorrente do aumento da concentração de DQO pode ser explicado pela alta 

concentração de matéria orgânica disponível no meio e de material disponível para 

crescimento e metabolismo bacteriano, inferindo no menor tempo de início da fermentação e 

geração de subprodutos como o H2 e ácidos orgânicos (Guo et al., 2014).  

A partir dos resultados obtidos nesse planejamento selecionou-se a concentração do 

substrato (DQO) e pH como variáveis a serem estudadas em um planejamento experimental 

completo (DCCR), já que estas variáveis demonstraram serem mais relevantes para 
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otimização da produção de H2 e metabólitos de interesse biotecnológico. Portanto, confirmou-

se a hipótese de que o aumento da concentração da DQO obteve um efeito negativo, 

diminuindo a produção de H2, enquanto que o aumento do pH foi positivo elevando a 

produção do gás hidrogênio (Figura 1), fazendo-se necessário efetuar novo planejamento com 

concentrações de DQO menores do que às avaliadas neste PB, assim como valores de pH 

superiores, sendo o restante das variáveis mantidas em um valor único estabelecido.  
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Figura 1. Resultados da produção de H2 das variáveis independentes significativas DQO e pH 

no planejamento experimental de Plackett e Burman. 

 

Este tipo de planejamento (PB) foi utilizado para triagem e análise dos efeitos das 

variáveis e foi importante para mostrar que a metodologia de screening design é uma 

ferramenta útil para avaliação do processo fermentativo, como uma estratégia sequencial para 

se chegar à otimização de um processo biológico.  

 

Conclusões 

Este estudo demonstrou o potencial de produção de biohidrogênio a partir de resíduos 

de banana, bem como o potencial biológico como inóculo para o processo de fermentação, o 

que representa uma perspectiva de reutilização interessante para este tipo de resíduo. A partir 

dos carboidratos presente na banana, a eficiência de bioconversão para consumo celular e 

metabólitos de interesse biotecnológico, como H2 e ácidos orgânicos alcançou 92%. A 

geração destes bioprodutos de alto valor agregado, merece atenção, uma vez que pode ser 

uma opção alternativa tão interessante quanto a própria produção de bioenergia. A melhoria 

do gerenciamento de resíduos através do biohidrogênio torna-se mais sustentável e rentável, 

permitindo simultaneamente o reuso de resíduos e recuperação de energia.  
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Abstract. This work analyzes the influence of flavin adenine dinucleotide species with 

decreased pH on the reaction mechanism to sulfate reduction; providing a new explanation in 

inhibition of sulfate reducing bacteria. Previous studies refer to the dissimilatory sulfate 

reduction at low pH produce hydrogen sulfide how fundamental cause to inhibit the process; 

however, some research a quantity of hydrogen sulfide produced does not justify the inhibition 

of sulfate reducing bacteria. Paper analyze the viability of FAD macro species with pH in 

sulfate reduction, using molecular modeling and previous experimental results. Was modeled 

the reaction of adenosine-5'-phosphosulfate with macro species of flavin adenine dinucleotide 

to determine the energy of transition state and the activation energy of reaction. The 

macrospecies protonation of  Flavin adenine dinucleotide at pH lower than 5, reduce the 

viability of nucleotide attack by N5 from isoalloxazine to adenosine-5′-phosphosulfate due to 

the increase of the electrostatic potential, the delocalization of the electrons on the N5, the 

increase of the activation energy, and producing the inhibition of sulfate reduction. In other 

hand at pH = 9, molecular modeling results show negative potential at N5, higher HOMO 

energies of the FAD and low activation energy, makes it suitable for the sulfate reduction.  

 

Introduction 

 

Sulfate-reducing prokaryotes are a diverse group of microorganisms including both 

bacteria and archaea that have as a common characteristic, the capacity to use sulfate as a 

terminal electron acceptor in their energy metabolism. They are widely distributed in natural 

and engineered environments, such as marine sediments, hydrothermal vents, hydrocarbon 

seeps, mud volcanoes, acid-mine drainage sites, in soda lakes and anaerobic wastewater 

treatment plants (Dahl, 2008). Cultures have been obtained at temperatures extending from the 

psychrophilic to the hyperthermophilic range (Muyzer and Stams, 2008), and at NaCl 

concentrations ranging from freshwater to hypersaline conditions (Oren, 2011). 

Various types of organic compounds have been used as electron donors and carbon 

sources, such as lactate, acetate, propionate, pyruvate, butyrate, ethanol and other alcohols 

(Harada, Uemura and Momonoi, 1994). Other complex carbon sources as electron donors 

comprising sewage sludge, leaf mulch, wood chips, animal manure, vegetal compost, sawdust, 

mushroom compost, and agricultural waste (Liamleam and Annachhatre, 2007). A preferred 

organic electron donor and carbon source should stimulate the SRB activity (Gibert et al., 

2002). It may be necessary to use more than one type of electron donor to obtain best 

performance in sulfate reduction (Liamleam and Annachhatre, 2007). 

The free sulfate dianion (SO4
2-) with its oxygen atoms in a tetrahedral arrangement is 

chemically slothful and not easily reduced. The redox potential of the free anion pair SO4
2-/ 

SO3
2- is very low (E0

´ = –516 mV). Sulfate is activated by ATP sulfurylase (Peck, 1962); the 

product is adenosine-5´-phosphosulfate, which is then reduced by APS reductase to sulfite in a 

two-electron transfer (E0
´ = –60 mV) (Rabus, Hansen and Widdel, 2013). The reaction starts 

with the nucleophilic attack of the N5 atom of the FAD, in the reduced state, on the sulphur of 

adenosine phosphosulfate (APS) to form an intermediary FAD–APS (Schiffer et al., 2006). 

Inorganic pyrophosphate is released, which is cleaved by an inorganic pyrophosphatase to lug 

the reaction. Sulfite is the reduced product that becomes the substrate for the six-electron 



292 

 

reduction by sulfite reductase (Wall et al., 2008).  

Hydrogen sulfide is an excretion product of sulfate reduction, which can inhibit 

microorganism activities. The inhibitory effect of sulfide to be caused by undissociated H2S 

because only neutral molecules can permeate the cell membrane and form cross-links between 

polypeptide chains, thus altering cell proteins (Lens et al., 1998). This compound also reacts 

with metal ions and functional groups of electron carrier systems (Hao et al., 1996). The 

precipitating essential trace metals as metal sulfides can inactivate intrinsic enzymes of cellular 

metabolism. When the pH decreases the hydrogen sulfide concentration will increase, making 

the lower pH more probable to cause inhibition having considered that chemical equilibrium of 

the sulfide species is pH dependent. At pH 8 most of the total sulfide is in the HS- form, while 

at pH 6 most is in the H2S form (Lens et al., 1998). 

Dissimilatory sulfate reduction at low pH produce hydrogen sulfide in enough quantities 

to inhibit the process; however, there are research where the quantity of hydrogen sulfide 

produced does not justify the collapse of sulfate reducing bacteria (Reis et al., 1992; Lin and 

Chen, 2006; Al Zuhair, El-Naas and Hassani, 2008; Liu, Gong and Liu, 2014) because the 

amount of hydrogen sulfide is less than the inhibitory concentration (Lens et al., 1998). 

Protonation of flavin adenine dinucleotide species with decreased pH could prevent 

nucleophilic attack of N5 and inhibit sulfate reduction? In this research, analyze the viability of 

FAD macro species with pH in sulfate reduction, using molecular modeling and previous 

experimental results. 

 

Effect of pH on the sulfate reduction 

 

The sulfate reducing bacteria (SRB) grows on diverse substrates with sulfate at different 

hydrogen ion concentrations. Microbial sulfate reduction has been observed in acidic lakes, 

wetlands, mesocosms, acidic sulfate soils and bioreactors. Possible inhibitory factors include 

the metabolites H2S and organic acids, which can be toxic depending on pH (Koschorreck, 

2008). The pH optima for growth of the cultures of SRB were between 6.7 and 8.0, with 

particular maximum net specific growth rates from pH 6.8 until 7.0 (Reis et al., 1992; Lin and 

Chen, 2006; Al Zuhair, El-Naas and Hassani, 2008). SRB are usually inhibited at pH values 

lower than 6.0 by undissociated H2S molecule, being this chemical the agent of toxicity, since 

it is membrane permeable only in this form. The pH of the system determines what fraction of 

the total sulfide concentration is present in the undissociated form, according to the pKa values 

corresponding to H2S two steps dissociation (Lens et al., 1998; Al Zuhair, El-Naas and Hassani, 

2008). The hydrogen sulfide levels reported in the literature as inhibitory since 100-200 mg.L-

1 (Reis et al., 1992; Colleran, Finnegan and Lens, 1995; Lens et al., 1998) and can denaturalize 

native proteins through the formation of sulfide and disulfide cross-links between polypeptide 

chains, interfering with the various coenzyme sulfide linkages, and interfering with the 

assimilatory metabolism of sulfur (Chen, Cheng and Creamer, 2008). 

Sulfate reduction has been observed in a peat bog and acid mine water that exhibited pH 

values of about 3 to 4. SRB isolated from these habitats, however, were inhibited below pH=6. 

Therefore, it was hypothesized that the SRB in acidic environments were present in 

microniches, where higher and more favorable pH conditions could exist (Hao et al., 1996). In 

aggregates from a wastewater treatment reactor, pH gradients up to 1.5 pH units over a distance 

of 200 µm were measured (Lens et al., 1993; Santegoeds et al., 1999). The sulfate reducing 

bacteria are able to produce large amounts of exopolysaccharides (EPS); these exopolymers 

have buffering capacity, maintained by sulfates, carboxylic acids, thiols, sulfinic acids and 

amino groups (Braissant et al., 2007). Direct injection of radiotracers allowed for whole-

aquarium incubation to obtain two-dimensional documentation of sulfate reduction. Results 

indicated SRB were up to three orders of magnitude higher (140–790 nmol SO4
2- cm-3 day-1) in 

reduced microniches associated with burrows when compared with the surrounding sediment 

(Bertics and Ziebis, 2010). 
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SRB were also recovered in the tailings, in the lower portion of the profile where slightly 

oxidizing and acidic (pH 3-4) conditions prevailed. SRB possibly survived in 

microenvironments having more reduced and alkaline conditions because they did not tolerate 

oxidizing and acidic conditions when grown in the presence of different electron donors in the 

laboratory (Fortin, Davis and Beveridge, 1996). 

In continuous reactor operations the residual sulfate concentration fraction in the 

effluent slightly increased with the dosed sulfate concentrations; at pH 6.7 and sulfate 

concentrations of 500, 1500 and 3000 mg SO4
2-.L-1 the residual sulfate concentration fractions 

were 85.2%, 87.7% and 88.5%, respectively. At 3000 mg SO4
2-. L-1 with a pH of 5.5 the residual 

sulfate concentration fraction was as high as 98.6% which showed that the acidic environment 

was not favorable to SRB and sulfate reduction did not occur. Hydrogen sulfide, a fuel cell-

hazardous gas, was below detection level (< 224 ppb) for the control but increased to 100 ppm 

at 3000 mg SO4
2-. L-1 at pH 6.7. However, this gas almost disappeared (< 0.1 ppm) when the 

operating pH was reduced to 5.5 (Lin and Chen, 2006). 

Al Zuhair, El-Naas and Hassani (2008) isolated bacterial cultures from sludge samples 

obtained from petroleum refinery and used these ones for sulfate removal. The specific growth 

rates in the basic media (pH of 8 and 10) were 0.007 and 0.006 mg·m-3·min-1 which resulted in 

the significant drop in sulfate concentration. In neutral medium was observed the most growth 

rate with 0,008 mg·m-3·min-1, meanwhile in acidic media (pH 6 and 4) the bacterial growth was 

negligible, that resulted in an insignificant drop in sulfate concentration (Al Zuhair, El-Naas 

and Hassani, 2008). 

Studies with lactate and sulfate at different pH the values of the maximal specific growth 

rates (µmax) and growth yield coefficients corresponding to pH in the range 5.8-7.0, calculated 

in the absence of hydrogen sulfide. Since these values of µmax correspond to growth in the 

absence of the two potential inhibitors (acetic acid and hydrogen sulfide), it can be concluded 

that the hydrogen ion, H+, is a growth inhibitor for the culture of Desulfovibrio. These results 

suggest that a noncompetitive inhibition model can express pH dependence of specific growth 

rate for SBR (Reis et al., 1992). 

All microbial cells contain a range of cytoplasmic buffer molecules that have basic 

amino acids (e.g. lysine, histidine and arginine) capable of sequestering protons. The 

decarboxylase/antiporter-dependent acid resistance systems seem to have simple mechanisms 

of action; with decarboxylation of glutamate and arginine in E. coli is involved in cell buffering 

by consuming protons, which are then transported out of the cell (Castanie-Cornet et al., 1999; 

Foster, 2004). Other buffering molecules present within the cell include phosphoric acid 

(H3PO4) which has a pKa of 7.2, and at near-neutral pH the addition or removal of protons has 

a negligible effect on the pH of this phosphate species (Baker-Austin and Dopson, 2007). 

The reduction of sulfate leads to a consumption of protons, which increases the pH, and 

to the formation of sulfide. The sulfide reacts with heavy metals such as Fe, Zn, Cu, Cd, Ni, 

and Pb, leading to the precipitation of insoluble metal sulfides (Holmes and Crundwell, 2000). 

In this case, the hydrolysis during the metal precipitation will go down the pH increment (Van 

Houten, Pol and Lettinga, 1994; Sánchez-Andrea et al., 2014). Most of the known SRB are 

neutrophilic, growing optimally at pH between 6 and 8 (Widdel, 1992), with reduction rates 

during biological removal of sulfate between 0.35-30 g. L-1.d using different electron donors 

(Liamleam and Annachhatre, 2007). For such SRB, low pH implies more energy investment in 

proton pumping across the cytoplasmic membrane. These proton pumps maintain neutral pH 

inside the cells and generate electrochemical gradients of protons (proton-motive force) across 

their membranes (Van Houten, Pol and Lettinga, 1994; Krulwich, Sachs and Padan, 2011). 

 

Reaction Mechanism of the Iron-Sulfur Flavoenzyme Adenosine-5´-Phosphosulfate. 

 

Dissimilatory sulfate reduction operates under strictly anaerobic conditions and 

represents an important element within the biogeochemical sulfur cycle (Hansen, 1994). In 
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sulfate respiration are implicated two enzymes, the first, (1) adenosine 5′-phosphosulfate 

reductase (APSR), which converts adenosine 5′-phosphosulfate (APS) to sulfite and AMP, and 

second, sulfite reductase (SIR), which reduces sulfite to hydrogen sulfide. 

The iron-sulfur flavoenzyme adenylylsulfate reductase and (adenosine -5´-

phosphosulfate, APS) catalyzes reversibly the 2-electron reduction of adenosine -5´-

phosphosulfate (APS) to sulfite and AMP, a key step in the biological sulfur cycle. This enzyme 

can transform the negative redox potential in reducing sulfate with hydrogen from -516 mV to 

-60 mV, which shifts the standard redox potential (APS/AMP+HSO3
-), by activation of APS at 

expense ATP uptake (Thauer, Jungermann and Decker, 1977; Fritz, Büchert and Kroneck, 

2002). The enzyme APSR (cofactors flavin adenine dinucleotide, [4Fe4S]) catalyzes the 

conversion of APS to sulfite (S4+) and AMP, followed by the complex multicomponent enzyme 

SIR (cofactors siroheme, [4Fe4S]) which catalyzes the reduction of sulfite (S4+) to sulfide (S2−) 

(Dahl, 2008). All dissimilatory APSRs isolated so far contain flavin adenine dinucleotide 

(FAD) and FeS clusters; they catalyze the two-electron reduction of APS to sulfite (Lampreia, 

Pereira and Moura, 1994; Meyer and Kuever, 2007). 

The crystal structure of the APSR in microorganism Archaeoglobus fulgidus is formed 

by two subunits α2β2. The α subunit, with a molecular mass of 75kDa, contains a cofactor FAD. 

The β subunit, of 20kDa, loads two iron-sulfur centers [4Fe-4S]+2, which are responsible for 

the transport of two electrons from the surface of the enzyme to the isoalloxazine ring of the 

FAD. The active site is located between the central domain (A2-A261 and A394-487) and the 

domain of capping (A262-A393) mediated by water molecules. The reaction starts with the 

nucleophilic attack of the N5 atom of the FAD, in the reduced state, on the sulphur of adenosine 

phosphosulfate (APS) to form an intermediary FAD–APS which decomposes spontaneously 

due to an electronic reorganization in adenosine monophosphate and sulfite (Schiffer et al., 

2006; Chiang et al., 2009).  

In the oxidized state (FADox), the isoalloxazine moiety of the FAD cofactor exhibits a 

similarly bent conformation as observed in the structure of the reduced enzyme. In the APS-

bound state (FADox-APS), the substrate APS is embedded into a 17 Å long substrate channel 

in such a way that the isoalloxazine ring is pushed toward the channel bottom, thereby 

producing a compressed enzyme-substrate complex (Schiffer et al., 2006). 

 

Fig. 1. Reaction cycle of APSR. A represents reduced APSR, B APSR–adenosine 5′-

phosphosulfate (APS), D APSR–AMP, E reduced APSR–sulfite and F oxidized APSR; B does 

not exactly represent the APSR–APS state, as the latter contains FAD in the oxidized state; the 

postulated short-lived state C was modeled (Schiffer et al., 2006). 
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Flavin Dinucleotide Adenine (FAD), macro species distribution vs pH 

 

Flavodoxins are flavin-dependent proteins participating in a large number of electron 

transfer reactions in the main energy transformation processes in prokaryotic organisms 

(Mayhew and Tollin, 1992). This is a consequence of its isoalloxazine ring being able to exist 

in three different redox states within the protein environment; oxidized, neutral semiquinone 

and anionic hydroquinone, characterized by a different number of electrons and protons (Lans, 

Frago and Medina, 2012). Consider of its peculiar and flexible chemical properties, the 

isoalloxazine ring of the flavin coenzymes is the central point for electron transfers, thus making 

flavin nucleotides able of participating in a wide variety of redox reactions (Zempleni et al., 

2013). They are acknowledge by their ability of participate in both one-electron and two-

electron transfer processes (Weber and Schleicher, 2014). On top of that, the oxidized flavin 

molecule is susceptible to nucleophilic attack, especially at positions N5 and C4a. 

In free solution, without link to enzyme, the equilibrium of the different flavin species 

is pH-dependent, and Heelis proposed those structures in 1982. This structure presents the 

different redox states: oxidized, semiquinone, and hydroquinone, and the different protonation 

states for each of them. Of the nine species, six are physiologically available based on their pKa 

values, diagram 1 (Yalloway et al., 1999; Miura, 2001; Weber and Schleicher, 2014). Flavin 

adenine dinucleotide in aqueous solutions produces neutral, anionic and cations forms. All 

cationic forms (AH+, AH2+, AH3+, and AH4+) have an additional proton at nitrogen N5 while 

for the anionic forms (A-, AH- , AH2- and AH3-) (Ksenzhek and Petrova, 1983; Bailey and 

Schultz, 2016). FAD in neutral form is transformed by effect of pH changes, and take place at 

pH∼3.5 because of adenine protonation and pH∼10 by flavin deprotonation (Li and Glusac, 

2008; Sengupta, Khade and Hazra, 2011). The dynamics in neutral pH range, responsible for 

the stacking interaction between isoalloxazine ring and adenine moiety of FAD (Sengupta, 

Khade and Hazra, 2011; Molano-Arevalo et al., 2014). Diagram 1 was calculated using 

chemicalize.org. 

 

Diagram 1. Distribution of macrospecies by flavin dinucleotide adenine vs pH 
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In aqueous solution, the first reduction is accompanied by protonation at N5 and the 

subsequent immediate reduction of neutral flavin semiquinone to the anionic fully reduced 

state. As a result of the low stability of the one-electron reduced state in solution, it is the two-

electron midpoint reduction potential process is generally measured (Walsh and Miller, 2003). 

At pH 7, the redox potential for the two-electron reduction of the free flavin is about E m = −200 

mV (−219 mV for FAD, −205 mV for FMN, and −200 mV for riboflavin). However, this value 

can greatly vary in flavoproteins due to the crucial role of the protein environment in the 

properties of the flavin moiety; extend across a range from approximately −400 mV to +60 mV. 

In general, the proximity of a positive charge is believed to increase the redox potential, and a 

negative charge or a hydrophobic environment is expected to decrease (Dym and Eisenberg, 

2001). 

The solution properties decide if the reaction takes place via a two-electron and two-

proton process, or across the semiquinone radical in separate one-electron processes (Kao et 

al., 2008). The ionization state of the hydroquinone of FAD in the flavodoxins, and of the 

structure of this form of the flavin, is essential to an understanding of the forces that determine 

the interaction of the flavin and protein, and which regulate the redox properties of the flavin. 

 

Molecular Modeling  

 

The structure of flavin adenine dinucleotide (FAD) at pH 3.5, 5, 9 and, adenosine‐5'‐
phosphosulfate were drawn using Marvin 14.9.8.0, 2014, ChemAxon 

(http://www.chemaxon.com). The software, Standardizer, JChem 14.9.8.0, 2014, ChemAxon 

(http://www.chemaxon.com), was used to canonize the structure. This process converts an 

arbitrarily chosen chemical structure to a unique notation, adds hydrogens, and cleans the 

molecular graph in three dimensions. The process uses a divide-and-conquer approach. The 

structure is split into small fragments that are organized into a tree using connectivity 

information. Conformers generated for the initial structure (represented by the root node in the 

tree) are optimized. The tree building process uses a proprietary extended version of the 

Dreiding force field (Imre et al., 2003). 

Geometric optimizations and conformational searches were performed for all structures 

using Spartan for Windows 16.0 

(http://www.wavefun.com/products/windows/SpartanModel/win_model.html). The geometry 

of the chemical structure of the compound was initially optimized with a Merck Molecular 

Force Field (MMFF) force field (Halgren, 1996), and a new geometric optimization was then 

performed based on the semi-empirical method, Austin Model 1 (AM1) (Dewar et al., 1995). 

A systematic search method was used which analyzed conformers and selected the conformers 

with the lowest minimum energy using AM1 and a Monte-Carlo algorithm (Metropolis and 

http://www.chemaxon.com/
http://www.chemaxon.com/
http://www.wavefun.com/products/windows/SpartanModel/win_model.html
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Ulam, 1949). After that, the lowest minimum energies were selected and optimized based on a 

vibrational mode calculation using DFT (density functional theory) (Becke, 1988). The 

transition state between FAD at different protonation states (pH 3.5, 5 and 9) with adenosine‐
5'‐phosphosulfate were proposed using Spartan for Windows 10.0 

(http://www.wavefun.com/products/windows/SpartanModel/win_model.html).  

DFT calculations were performed using Spartan 16 for Windows (Wavefunction, Irvine, 

CA, USA) (Becke, 1988; Vereecken, Pierloot and Peeters, 1998). Each structure studied and 

respective transition state were examined at the B3LYP/6-31G* level and the lowest energy 

structures were selected for the calculations. To obtain and compare of the electrostatic potential 

maps, we adopted the range from −200 kj/mol (red) to 200 kj/mol (blue) for all compounds and.  

 

Results 

 

After selected the compounds with lowest global energy. The electrostatic potential map 

of FAD at pH 3.5, 5 and 9 were generated and shown in Figure 2. FAD at pH=9 has a more 

negative electrostatic potential surface (red color), on the other hand, the most protonated 

structure shows electrostatic potential map are predominantly blue (positive electrostatic 

potential). Therefore, the availability of the electrons on the isoalloxazine ring is obviously a 

key factor for the nucleophilic attack of the nitrogen (N5 atom) of reduced FAD in order to 

reduce adenosine- 5 ′-phosphosulfate.  

 

Figure 2. Electrostatic potential molecular surface of FAD at pH (a) 3.5, (b) 5 and (c) 9. The 

colors of negative potential are red and positive are blue. The atoms are represented by colors: 

carbon (gray), nitrogen (blue), oxygen (red), and hydrogen (white). 

 

Figure 3 shows the HOMO (highest occupied molecular orbital), one can realize 

analyzing it that FAD at pH=9 (c) is only one structure that HOMO is located over the nitrogen 

of the central ring of isoalloxazine core. Even more, the HOMO energies of the FAD at pH=9 

is higher (-3.6 eV) than the structures at pH = 5 and 3.5, -5.8 eV and -8.6 eV respectively. 

Therefore, the structure at pH = 9 not only is richer regarding the negative charge but has 

HOMO with higher energy located over the N5 atom of FAD that is the site responsible of 

sulfate reduction.  

Figure 3. HOMO of FAD at pH 3.6, 5 and 9. The atoms are represented by colors: carbon 

(gray), nitrogen (blue), oxygen (red), and hydrogen (white). 

                       

http://www.wavefun.com/products/windows/SpartanModel/win_model.html
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The energies of the compounds and respective transition state to reduce adenosine 5’ -

phosphosulfate and, activation energies of FAD at pH 3.5 and 5 are shown in table 1. The most 

protonated compound (FAD at pH 3.5) has the highest activation energy, on the other hand 

FAD at pH = 9 shows lowest activation energy to reduce FAD at pH=9. These results obtained 

using molecular modeling corroborate with experimental results which shows that FAD at pH 

approximately 9 is the most suitable structure to reduce adenosine 5’ -phosphosulfate.  

Table 1. The energies of compounds (FAD at pH =3.5, 5 and 9 and adenosine 5’-

phosphosulfate), respective transition state energies and activation energy in kJ/mol. 

 FAD (pH = 3.5) FAD (pH = 5) FAD (pH =9) 

Reagents -14459552.2 -14454540.0 -14453159.7 

Transition State -14455282.2 -14453664.2 -14452890.5 

Activation Energy 4270.0 875.8 269.2 

 

Conclusions 

The macro species protonation of Flavin adenine dinucleotide at pH lower than 5, reduce 

the viability of nucleotide attack by N5 from isoalloxazine to adenosine-5′-phosphosulfate due 

to the increase of the electrostatic potential, the delocalization of the electrons on the N5, the 

increase of the activation energy, and producing the inhibition of sulfate reduction. In the other 

hand at pH = 9, molecular modeling results show negative potential at N5, higher HOMO 

energies of the FAD and low activation energy, makes it suitable for the sulfate reduction. 

According to the results, the existence of sulfate reducing bacteria will be limited when their 

cytoplasm does not reach a pH value greater than 5. 
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Abstract. Biological hydrogen production was investigated in continuous acidogenic 

reactors fed with sucrose at 30°C without pH control. In the first experimental phase, three 

reactors were run at 3.3 h HRT and 33 gCOD L-1d-1 OLR: a structured fixed-bed (FB), a 

granular UASB (UG) and a flocculent UASB (UF-1). With an average effluent pH of 2.8, the 

FB, UG and UF-1 reactors presented volumetric hydrogen production rates (VHPR) of 

95±69, 45±37 and 54±32 mLH2 L
-1h-1, respectively; and H2 yields (HY) of 1.5±0.8, 0.8±0.6 

and 1.2±0.7 molH2 mol-1sucroseconsumed, respectively.  The UF-1 reactor showed superior 

stability and, then, another flocculent UASB (UF-2) was applied in the second experimental 

phase. The UF-2 reactor was run at 4.6 h HRT and 25 gCOD L-1d-1 OLR. The VHPR and the 

HY increased considerably, corresponding to 175±44 mLH2 L-1h-1 and 3.4±0.7 molH2 mol-

1sucroseconsumed, respectively. These improvements were accompanied by greater sucrose 

removal, higher suspended biomass concentration, relatively less production of lactate and 

propionate, and more acetate. Contradicting the current published literature data that reports 

strong inhibition of H2 production by dark fermentation at pH less than 4.0, the UF-2 reactor 

presented stable, long-term H2 production with satisfactory yields at pH 2.7 on average. 

 

Introduction 

 

 Environmental pH plays a crucial role in hydrogen yields. A neutral pH, besides being 

onerous to maintain, can favour methanogen growth and be detrimental to the achievement of 

phase separation. On the other hand, pH values less than 4.5 lead to changes in the metabolic 

pathways, towards the production of compounds more reduced than the VFA (solvents such 

as acetone and alcohols, and lactic acid) (Bahl et al, 1982; Lay, 2000; Mizuno et al., 2000; 

Kim et al., 2004); increased concentrations of undissociated forms of organic acids, which 

affect microbial growth (Dabrock et al., 1992; Yokoi et al. 1995; Chen et al. 2005; Ruggeri et 

al., 2015); possible inhibition of hydrogenase activity (Micolucci et al., 2014; Ghimire et al., 

2015; Ruggeri et al., 2015; Roy and Das, 2016) as well as ferredoxin’s capacity to donate 

electrons for the protons (Ruggeri et al., 2015). In general, the desirable pH for hydrogen-

producing reactors ranges from 4.5 to 6.5. However, even in this pH range, H2-consuming 

microorganisms such as homoacetogenic and H2-oxidizing methanogens can be found (Lee et 

al., 2010). 

 The main drawback to controlling the pH in acidogenic reactors lies in the increased 

costs. Due to the constant CO2 and acid production, the addition of alkalis to the reactors is 

usually needed. Ghimire et al. (2015) state that the use of an excessive amount of pH 

regulators can decrease the economics and sustainability of the process, as well as increase the 

salt concentration of the DF effluents. 

 The capacity of acid-tolerant facultative or anaerobic bacteria to produce H2 under 

extremely acid conditions (pH<3.5) has not yet been investigated in acidogenic reactors, but 

only in other environments. In the study by Noguchi et al. (2010), it was found that live 

cultures of Escherichia coli survived at external pH values of 2.5 and 2.0 due to the activity of 

the [NiFe]-hydrogenase Hyd-3. Also, the capacity to grow in very acid environments has been 

demonstrated for other H2-producing bacteria, such as Sarcina ventriculi and Clostridium 

acidisoli. Goodwin and Zeikus (1987) found that S. ventriculi’s metabolism shifted from H2-

acetate to ethanol production when the pH decreased from 7.0 to 3.0. Kuhner et al. (2000) 
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first isolated Clostridium akagii and Clostridium acidisoli from acid soils (pH ~3.0) and 

cultured them at pH 3.7-7.1 and 3.6-6.9, respectively. Their capacity to produce H2 from 

carbohydrates was demonstrated at pH 5.5 and 6.8, but it was not assayed for other pH values. 

Bearing in mind that the application of DF for H2 recovery is only feasible if the 

environmental balance is beneficial and the economic costs are kept to a minimum, and, that 

there is a potential for H2 production by acid-tolerant bacteria, the acidogenic reactors were 

run without addition of pH regulators in the present study. As reactor design and the biomass 

retention mechanism (biofilm, flocs or granules) affect the biological dynamics, and thus net 

hydrogen production, different configurations of reactors were evaluated. 

 

Material and Methods 

 

 An up-flow structured fixed-bed reactor, a granular UASB reactor and a flocculent 

UASB reactor were used. The reactors were made of acrylic, having internal diameters of 6.3 

cm, and with total and working volumes of approx. 2.5 and 2.2 L, respectively. The source of 

inoculum was granular sludge from a single stage UASB reactor treating poultry 

slaughterhouse wastewater (Pereiras, São Paulo, Brazil). The granules were completely 

disrupted with a blender prior to inoculating the structured fixed-bed and flocculent UASB 

reactors. The initial concentration of total volatile solids (TVS) was 15 g L-1. No sludge 

pretreatment was used. This allows the survival of non-spore forming H2-producers and 

makes the inoculation more practical and viable. 

 The reactors were fed with sucrose-based wastewater composed of demerara sugar 

(Native®) and a nutrient’s solution adapted from Jeison (2007), in the following 

concentrations (mg L-1):  demerara sugar (4450), NH4Cl (170), CaCl2·2H2O (8), KH2PO4 

(37), MgSO4·4H2O (9), FeCl3·4H2O (2), CoCl2·6H2O (2), MnCl2·4H2O (0.5), CuCl2·2H2O 

(0.03), ZnCl2 (0.05), H3BO3 (0.05), (NH4)6Mo7O24·4H2O (0.09), Na2SeO3·5H2O (0.1), 

NiCl2·6H2O (0.05), EDTA (1), HCl 36% (1 μL L-1). 

 In the first experimental phase, in which different reactors were evaluated: a structured 

fixed-bed (FB), a granular UASB (UG) and a flocculent UASB (UF-1). The mean hydraulic 

retention time (HRT) was 3.3 h. This corresponded to an organic loading rate (OLR) of 33.1 

gCOD L-1d-1. The configuration that resulted in the most stable H2 production during the 

experimental period was applied in the second experimental phase. In this phase, a different 

start-up was applied:  after inoculation, the reactor was operated at HRT in the 2.8-6.1 h range 

for 80 days. It was verified that higher hydrogen production was obtained at HRT between 4 

and 5 h (data not shown). Thereafter, the HRT was adjusted to 4.6 h in Phase 2. This 

corresponded to an OLR of 25.0 gCOD L-1d-1. All the reactors were fed continuously and the 

temperature was maintained at 30±2 °C. The affluent pH was naturally neutral, 6.5 on 

average, and the pH in the reactors was not controlled. 

 The biogas flow rate was measured using Milligas counter gas meters (Ritter®). The 

composition, in terms of H2, CH4 and CO2, was analysed using Shimadzu GC-2010 gas 

chromatograph with the following specifications: thermal conductivity detector; argon as 

carrier gas; Carboxen 1010 capillary column; initial detector and injector temperatures of 200 

and 230 °C, respectively; oven temperature of 130-135 °C; flow rate of 12 mL min-1; and, 

sample volume of 300 μl. Sucrose (glucose and fructose) and organic acids (lactic, formic, 

acetic, propionic, isobutyric, butyric, isovaleric, valeric) were determined using Shimadzu 

System UV/DAD (210 nm) high performance liquid chromatography (HPLC) with Refractive 

Index (in series) detectors, Aminex HPX-87H column, 0.005M H2SO4 solution as eluent, flow 

of 0.5 mL min-1, oven temperature of 43 °C, and 100 μL of sample injection. Total COD of 

the affluent, soluble COD of the effluent (filtered in 1.2 μm membrane) and volatile 

suspended solids (VSS) concentration in the effluent were analysed according to APHA et al. 

(2005). The pH was measured using a pHmeter (Hach equipment). 
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Results and Discussion 

 

 Figure 1 shows the volumetric hydrogen production rate (VHPR) and effluent pH of 

the FB, UG and UF-1 reactors. The mean effluent pH values were 2.8, 2.8 and 2.9 in the LE, 

UG and UF-1 reactors, respectively. As no buffers, acids or bases were added, pH reduction 

resulted from the production of organic acids and carbon dioxide. Despite the low pH, 

hydrogen production occurred throughout the experimental period. 

 
 

Figure 1: Volumetric hydrogen production rate (VHPR) and pH in the first experimental 

phase: (a) FB reactor, (b) UG reactor, (c) UF-1 reactor 
 

The VHPR were equivalent to: 95 ± 69 mLH2 L
-1h-1 in the FB reactor, 45 ± 37 mLH2 

L-1h-1 in the UG reactor, and 54 ± 32 mLH2 L
-1h-1 in the UF-1 reactor. As shown in Figure 1, 

although the FB reactor achieved the highest VHPR at the beginning of the operation, it 

tended to decrease during the experimental period. A possible explanation for the higher 

initial VHPR in the FB reactor could be the lower biomass wash-out, owing to the presence 

of the support material. The flocs formed in the sludge bed at the bottom of the FB reactor 

were visually larger than those from the UF-1 reactor. However, the biomass agglutination in 

denser flocs and biofilm likely had an adverse effect on long-term H2 production since these 

structures facilitate H2 transfer between bacteria, diverting part of the H2 produced to H2-

consuming reactions, such as propionate and valerate formation, and acetate formation via 

homoacetogenesis. In addition, the filling in the FB and UG reactors with support material 

and granules, respectively, may have hindered the escape of the produced biogas, increasing 

the H2 partial pressure in the medium, which inhibits its own production (Sikora et al., 2013).  

The granules inside the UG reactor were originally dark colored with an average 

diameter of 2.1 mm. They became whitened and smaller, with an average diameter of 1.5 mm 
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by the end of operation, and floc formation and suspended biomass growth were also 

observed. The increasing substitution of mixed-consortia granules by specific acidogenic 

bacteria inside the UG reactor probably had a positive effect on H2 production, as indicated 

by the increased VHPR at the end of operation.  

In the UF-1 reactor, it is probable that faster biomass decay and washing-out occurred 

at the beginning of the operation due to the larger contact surface of the biomass with the 

medium and the initial absence of a biomass retention mechanism. This may be the reason 

that H2 production started later in this reactor and with less intensity.On the other hand, the 

selection of bacteria resistant to the adverse conditions (low pH and high organic acids 

concentration) as well as the increasing biomass concentration due to the self-flocculation 

phenomenon provided a superior stability to the UF-1 reactor.  

The effluent VSS concentrations were (in mg L-1): 89.9 ± 68.4, 101.7 ± 95.9 and 

90.9±63.4 in the FB, UG and UF-1 reactors, respectively. In each reactor, the effluent VSS 

concentration correlated positively with the VHPR according to the Spearman non-parametric 

test (α = 5%). The values of the R correlation coefficients were 0.45 (p = 0.0063), 0.56 (p = 

0.0014) and 0.40 (p = 0.0198) for the FB, UG and UF-1 reactors, respectively.   

 For the application in the second experimental phase, the UG reactor was considered 

less advantageous as it had the lowest VHPR and HY. The FB reactor, however, showed the 

highest VHPR and HY mean values, although with a tendency toward performance decrease 

over time. The UF-1 reactor showed intermediate VHPR and HY values, but superior 

stability. From the 80th day of operation, the H2 yield in the UF-1 reactor also showed 

progressive improvement, contrasted to the FB reactor. Thus, aiming at continuous and long-

term H2 production, this configuration seemed to be the most adequate among those studied. 

It is also pertinent that the flocculated UASB reactor design has the greatest potential to use 

the entire reactor volume to be filled with suspended biomass, that correlated positively with 

H2 production. For these reasons, this configuration was chosen for the second experimental 

phase. 

The flocculated UASB applied in Phase 2 was identified as the UF-2 reactor and was 

operated at a higher HRT (4.6 h) and lower OLR (25.0 gCOD L-1d-1). It obtained constant and 

stable H2 production, and achieved significant improvement over the previous experimental 

phase (Figure 2). The VHPR was very satisfactory, corresponding to 175 ± 44 mLH2 L
-1h-1, 

and presented normal distribution. Continuous acid and CO2 production in the reactor led to 

strong acidification of the effluent, and pH was self-adjusted to values consistently less than 

3.0, with an average value of 2.7 (Figure 2). The growth of suspended biomass was much 

more noticeable than in the reactors during Phase 1, achieving an effluent concentration of 

295 ± 275 mgVSS L-1. There was also a significant correlation of VSS with VHPR at the 5% 

significance level (Spearman R = 0.33). 

 

 
Figure 2: Volumetric hydrogen production rate and pH in the second experimental phase: UF-

2 reactor 
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Biogas composition is shown in Figure 3. Methane was not detected in the biogas in 

any of the reactors. This leads to the assumption that the environmental conditions established 

by the pH self-adjustment and low HRT were sufficient to completely inhibit methanogenesis. 
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Figure 3: Biogas composition 

 

The mean sucrose removal in the UF-2 reactor was 81% while, in the FB, UG and 

UF-1 reactors, it was 64, 67 and 56%, respectively (Figure 4). However, as the OLR applied 

in the UF-2 reactor was less than in the other reactors, the mean volumetric sucrose removal 

rate was in the same range as the other reactors: 2.22, 2.38, 1.91 and 2.16 mmol 

sucroseconsumed L-1h-1 in the FB, UG, UF-1 and UF-2 reactors, respectively. Thus, the 

substantial increase in VHPR obtained in the UF-2 reactor was mainly due to the 

improvement in the H2 yield. The mean HY of 1.50, 0.76 and 1.19 mol H2 mol-1 

sucroseconsumed obtained in the FB, UG and UF-1 reactors, respectively, was surpassed by a 

level of 3.35 mol H2 mol-1sucroseconsumed obtained in the UF-2 reactor (Figure 5). 

 

  

Figure 4: Sucrose removal Figure 5: Hydrogen yield (HY) 

 
Table 1 shows the organic acid concentrations in the effluents. Comparing the effluent 

organic acid composition of the UF-2 reactor to the other reactors, it was concluded that there 

was a shift from less lactate to more acetate production, thus accounting for UF-2 reactor 

superior performance. Lactate production involves the consumption of NADH and pyruvate, 

reducing the potential production of H2 by both the NADH-pathway and, mainly, substrate 

competition due to pyruvate consumption. On the other hand, acetate route provides the 

highest H2 yield in Clostridial-type fermentation. Also, the concentrations of propionate and 
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valerate, which are produced at the expense of H2 consumption, were lower in the UF-2 

reactor.  

 

Table 1: Organic acid concentrations and their respective molar ratios 

Reactor 

Mean concentration in mmol L-1 (molar ratio) 

lactate formate acetate propionate butyrate valerate 

FB 5.8 (43.6%) 0.2 (1.5%) 3.9 (29.3%) 1.8 (13.5%)  1.0 (7.5%) 0.6 (4.5%) 

UG 8.0 (43.7%) 0.1 (0.5%) 3.7 (20.2%)  4.3 (23.5%) 1.7 (9.3%) 0.5 (2.7%) 

UF-1 7.0 (50.7%) 0.1 (0.7%) 3.2 (23.2%) 2.2 (15.9%) 0.7 (5.1%) 0.6 (4.3%) 

UF-2 3.6 (25.4%) 0.2 (1.4%) 7.8 (54.9%) 1.1 (7.7%) 1.1 (7.7%) 0.4 (2.8%) 

 

The higher VSS concentrations and reduced OLR in the UF-2 reactor resulted in lower 

specific organic loading (food/ microorganism ratio). Thus, the efficiency of the substrate 

conversion was increased, which was verified by the greater sucrose removal. Considering 

only VSS concentrations in the effluent, the substrate utilization rates for the suspended 

biomass in the UF-2 reactor were approximately one third of those of the first stage reactors. 

This is just an approximation, as VSS from the total reactor volumes were not analysed.  

Consequently, it is likely that there was less accumulation of intermediates from the 

degradation of the substrate in the cells. Less NADH concentration and lower demand of 

NAD+ regeneration in the glycolysis step can result in less lactate production. This increases 

pyruvate availability for the other pathways, such as acetate and/or formate production, which 

results in higher HY. If this is the case, the maintenance of suitable specific biological loads 

plays a key role in H2 production under these conditions.  

Anzola-Rojas and Zaiat (2016) found that decreasing specific organic loads (i.e., 4 g 

sucrose g-1VSS d-1), due to constant microorganism growth, resulted in lower H2 production. 

They suggested that this occurred due to higher H2 consumption through homoacetogenesis. 

However, in the present study, it was assumed that this pathway did not play a relevant role 

due to the lower tolerance of homoacetogenic bacteria to very acidic conditions (Ruggeri et 

al., 2015; Roy and Das, 2016). This may explain the fact that the specific organic loading 

reduction did not harm the system but, rather, had a positive effect on H2 production and yield 

for the reasons previously discussed.  
 Hydrogen production in extremely acidic environments, average pH of 2.8 in the FB, 

UG, and UF-1 reactors, and of 2.7 in the UF-2 reactor, was unexpected. Extensive data in the 

literature indicate drastic reduction or cessation of hydrogen production by dark fermentation 

at pH values below 4.5-4.0 (Yokoi et al., 1995; Lay. 2000; Mizuno et al., 2000; Lee et al., 

2002; Kim et al., 2004; Liu and Shen, 2004; Hwang et al., 2004; Chen et al., 2005; Liu et al., 

2006; Chojnacka et al., 2011; Ruggeri et al., 2015). It is only in specific cases, in continuous 

acidogenic reactors, that H2 production at pH values below 4.0 is reported (Xing et al., 2008; 

Tähti et al., 2013, Carosia et al., 2017). The capacity of Ethanoligenes harbinense strain 

YUAN-3 to produce H2 was evaluated by Xing et al. (2008) in a continuous stirred reactor at 

35 °C for 21 days. The pH value was kept above 3.5 by a pH controller and they observed that 

H2 production was not severely affected when the pH reached the minimum values (i.e., 

around 3.6), obtaining HY of approx. 1.5 molH2 mol-1glucose. Carosia et al. (2017) found 

bacteria similar to Ethanoligenens harbinense to be dominant bacteria in H2-producing 

anaerobic fluidized bed reactors, inoculated with heat-treated sludge. Although buffers 

(hydrochloric acid and sodium bicarbonate) were added, effluent pH was approximately 3.7, 
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and the optimum HY obtained was 0.76 molH2 mol-1glucose. Tähti et al. (2013) used an 

extreme thermophilic (70 °C) UASB reactor for H2 production from glucose by mixed 

culture. However, a low HY was obtained, equivalent to 0.73 mol mol-1glucoseadded, which 

was accompanied by a decrease in pH to around 3.7. In the present study, despite the lowest 

pH values already being reported, the HY and VHPR obtained are in the highest-range.  

For comparison purposes, Table 2 shows the results obtained in the UF-2 reactor with 

results from other studies applying continuous hydrogen-producing reactors fed with sucrose-

based wastewater, in the mesophilic range.  

 

Table 2: Comparison of hydrogen production in continuous acidogenic reactors using sucrose 

as substrate 

Reactor 

type 

OLR - 

gCOD 

L-1d-1 

Effluent 

pH 

Temp - 

°C 

H2 in 

biogas - % 

VHPR* - 

mL H2 L
-1h-

1 

HY - mol 

H2 mol-1 

sucrose 

Ref. 

stirred 

tank 
48.6 5.5 26 63 542 3.9 

Fang et al. 

(2002) 

stirred 

tank 
80 5.25 35 55 506 2.3 

Kyazze et 

al. (2006) 

granular 

UASB 

7.1 - 

37.4/   

8.5 - 

128 

4.4 38 
57 - 37/ 

44 - 42 

50 - 190/ 

33 - 202 

2.9 - 2.0/ 

1.6 – 1.0 

Yu and Mu 

(2006) 

granular 

UASB 
4.4 - 30 4.0 30 26 - 50 4 - 122 0.5 – 3.3 

Zhao et al. 

(2008) 

UASB 12 4 - 4.5 35 
45 

(approx.) 

12  

(approx.) 
0.3 

Wang and 

Li (2010) 

fixed-bed 24 4.4 25 46 - 56 73 - 125 0.9 - 1.4 

Lima and 

Zaiat 

(2012) 

fixed-bed 24 4.8 25 54 - 62 15.1 – 61.6 0.7 – 2.1 
Penteado et 

al. (2013) 

granular 

UASB 
21.6 4.0 36 

40 

(approx.) 

92  

(approx.) 

1.6 

(approx.) 

Ning et al. 

(2013) 

structured 

fixed-bed 
24.0 6.5 25 70 12 - 25 0.4 - 0.6 

Anzola-

Rojas and 

Zaiat, 

(2016) 

flocculent 25.0 2.7 30 60 175 3.4 This study 
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UASB 

(UF-2) 

 

These results indicate that the formation of a very acidic environment allowed the 

growth of acid-tolerant bacteria that were able to produce H2 under very acid conditions. To 

understand the microbial metabolism that accounts for the H2 production in the strongly acid 

environment, identification and characterization of the microorganisms by physiological and 

molecular analyses will be needed. Such experiments are now in progress. Further 

investigations on the operating parameters and substrates will be highly valuable for 

optimizing the process. 

 

Conclusions 

 

 This study stands out as the first to demonstrate the real possibility for continuous, 

long-term, stable H2 production at pH below 3.0, with a mean yield of 3.4 mols of H2 per mol 

of sucrose consumed. The operating requirements were keep at minimum and the non-pH 

control, along with the production of H2 in extremely acid environments, presents several 

operating and economic advantages, including:  

 Significant reduction of the operating costs and improvement of the environmental 

balance by the non-addition of alkalizing agents;  

 Reduced or non-existent homoacetogenic and methanogenic activity, due to the naturally 

acid environment, eliminating the demand for sludge pretreatment;  

 Elimination of the need for constant sludge removal, since higher biomass concentration 

leads to enhanced H2 production.  

These results open a new field of investigation in biological hydrogen production by 

dark fermentation towards a more sustainable and feasible technology.  
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Abstract. In this study, two and single-stage anaerobic reactors were assessed for treatment 

performance and bioenergy production from sucrose-based wastewater (5 gCOD L-1), at 

30°C. In the two-stage system, a hydrogen-producing UASB reactor (HR) was used in the 

acidogenic phase. The methanogenic reactor (MR) of the two-stage system, and the single-

stage methanogenic reactor (SMR) of the single-stage system consisted of structured fixed-

bed reactors filled with polyurethane foam. The OLR in the MR and SMR ranged from 1.9 to 

7.8 and from 2.0 to 5.2 gCOD/L.d, respectively. The two-stage system showed superior 

performance, evidenced by less organic acids, COD and suspended solids levels in the 

effluent, and higher biogas yields. At the end of operation, the OLR applied to the two- and 

single-stage systems were 6.4 and 5.2 gCOD L-1d-1, respectively. Under these conditions, 

effluent soluble COD levels and effluent VSS concentrations were, respectively, 165 and 92 

mg L-1 in the two-stage system, and 256 and 244 mg L-1 in the single-stage system. The energy 

yield of the two-stage system was 20,688 kJ g-1CODadded, which was 34% higher than the 

yield of the single-stage system, that was 15,485 kJ g-1CODadded. 

 

Introduction 

 

 A two-stage anaerobic system consists of two reactors placed in series, wherein 

acidogenesis and methanogenesis should prevail in the first and second reactor, respectively, 

as a result of selective pressure. Despite its several advantages – greater efficiency of 

removing pollutants, reduction of toxic inhibition on methanogens (Ke et al., 2005), higher 

tolerance to shock loads (Cohen et al., 1982), and enrichment of methane content in the 

biogas (Yeoh, 1997) – about only 10% of installed capacity of anaerobic reactors in Europe is 

through two-stage anaerobic digestion (Rapport et al., 2008). As pointed out by these authors, 

the increasing of commercial application of this process is expected to growth as the higher 

complexity and construction costs are overcome by the improvements in the process. In this 

context, this study evaluated some potential advantages of the two-stage over single-stage 

anaerobic reactors, including higher bioenergy production potential through recovery of 

hydrogen besides methane, and improvement of effluent quality due to the lower volatile 

suspended solids (VSS) concentration in final effluent. Two and single-stage anaerobic 

reactor were run in parallel at increasing organic loading rates (OLR).  

 

Material and Methods 

 

 The reactors were cylindric and made of acrylic. The two-stage system comprised an 

upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor of 2.2 L working volume and 6.3 cm 

internal diameter, used for acidogenesis, followed by a structured fixed-bed reactor of 3.8 L 

working volume and 7.9 cm internal diameter, used for methanogenesis. The single-stage 

system consisted of a structured fixed-bed reactor of 6.4 L working volume and 9.6 cm 

internal diameter. The medium compartment of the structured-fixed bed reactors was filled 

with polyurethane foam strips at a porosity about 80% (Figure 1). The reactors were named as 

follows: i) HR: hydrogen-producing reactor, used for acidogenesis in the two-stage system, ii) 

MR: methanogenic reactor, used for methanogenesis in the two-stage system, iii) SMR: 



313 

 

single-stage methanogenic reactor, used for acidogenesis coupled to methanogenesis in the 

single-stage system. 
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Figure 1: Schematic diagram of the two-stage (left) and single-stage (right) systems. HR: 

hydrogen-producing reactor, MR: methanogenic reactor, SMR: single-stage methanogenic 

reactor. 

 

The reactors were inoculated with 15 gVTS L-1 of sludge from slaughterhouse 

wastewater treatment plants, located in Pereiras, SP, Brazil, in the case of the HR inoculum, 

and located in Tietê, SP, Brazil, in the case of the MR and SMR inoculum. The granules were 

completely disrupted with a blender before inoculation.  

The HR and SMR were fed with sucrose-based wastewater composed of demerara 

sugar (Native®) and a nutrient’s solution adapted from Jeison (2007), in the following 

concentrations (mg L-1):  NH4Cl (170), CaCl2·2H2O (8), KH2PO4 (37), MgSO4·4H2O (9), 

FeCl3·4H2O (2), CoCl2·6H2O (2), MnCl2·4H2O (0.5), CuCl2·2H2O (0.03), ZnCl2 (0.05), 

H3BO3 (0.05), (NH4)6Mo7O24·4H2O (0.09), Na2SeO3·5H2O (0.1), NiCl2·6H2O (0.05), EDTA 

(1), HCl 36% (1 μL L-1); and the MR was fed with acidified wastewater from the HR. 

Demerara sugar concentration in raw affluent of the HR was approximately 4.45 g L-1 (4.8 

gCOD L-1 on average). The methanogenic reactors were fed with diluted wastewater during 

the acclimation period, which lasted for 38 days. From days 0 to 17 (acclimation 1) the 

feeding was diluted 5-fold, and from days 18 to 38 (acclimation 2) the feeding was diluted 

3.3-fold.  After acclimation, the MR and SMR were fed with acidified effluent without 

dilution (4.4 gCOD L-1 on average) and raw wastewater (4.8 gCOD L-1 on average), 

respectively. NaHCO3 was added in the feeding of the MR and SMR as buffer agent, at 

concentrations of 1 g L-1 and 1.5 g L-1 during acclimation periods 1 and 2, respectively, and 5 

g L-1 from days 39 to 73, and 4.16 g L-1 from days 74 to 178. MR and SMR feeding was also 

supplemented with yeast extract at concentration of 200 mg L-1, and during acclimation 1 and 
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2 it was diluted 5- and 3.3-fold, respectively (40 and 61 mg L-1). The temperature was 

maintained at 30±2 °C. 

The operation was divided in two periods of acclimation, when MR and SMR affluent 

was diluted as described above, and seven phases of operation, when the MR and SMR flow 

rate was gradually increased according to their stability responses (Table 1). Although the 

HRT of the HR was set to 4.6 h, that corresponded to 25 gCOD L-1d-1 OLR, some operating 

problems resulted in stable operation and variable HRT during acclimation periods (Table 1). 

Therefore, the HR performance was evaluated from Phase 1 of operation.  

Table 1: Operating conditions 

 
Two-stage system Single-Stage system 

  HR MR HR+MR SMR 

Phase 
Time 

(days) 

S0 

(gCOD 

L-1) 

HRT 

(h) 

S0 

(gCOD 

L-1) 

HRT (h) 

OLR 

(gCOD 

L-1d-1) 

S0 

(gCOD 

L-1) 

HRT 

(h) 

OLR 

(gCOD 

L-1d-1) 

Aclim. 1 0-17 4.5 4.2 0.7 5.4 3.5 0.9 8.7 2.5 

Aclim. 2 18-38 4.7 7.7 1.2 8.7 3.1 1.5 14.4 2.5 

1 39-58 4.6 4.8 3.9 29.8 3.2 4.6 47.6 2.3 

2 59-93 4.8 4.7 3.9 48.5 2.2 4.7 56.5 2.0 

3 94-101 4.6 4.4 4.9 36.0 2.7 4.9 40.8 2.9 

4 102-129 5.0 4.6 4.7 29.4 3.5 4.9 34.0 3.5 

5 130-136 4.8 4.5 5.0 24.5 4.0 5.1 34.0 3.6 

6 137-156 4.7 4.4 4.8 20.4 4.6 4.8 34.0 3.4 

7 157-178 4.8 4.5 4.4 13.7 6.4 4.9 22.8 5.2 

 

Biogas flow rate was measured using Milligas counter gas meters (Ritter®). The 

composition, in terms of H2, CH4 and CO2, was analysed using Shimadzu GC-2010 gas 

chromatograph with the following specifications: thermal conductivity detector; argon as 

carrier gas; Carboxen 1010 capillary column; initial detector and injector temperatures of 200 

and 230 °C, respectively; oven temperature of 130-135 °C; flow rate of 12 mL min-1; and, 

sample volume of 300 μl. Sucrose (glucose and fructose) and organic acids (lactic, formic, 

acetic, propionic, isobutyric, butyric, isovaleric, valeric) were determined using Shimadzu 

System UV/DAD (210 nm) high performance liquid chromatography (HPLC) with Refractive 

Index (in series) detectors, Aminex HPX-87H column, 0.005M H2SO4 solution as eluent, flow 

rate of 0.5 mL min-1, oven temperature of 43 °C, and sample injection of 100 μL. Total COD 

of the affluent, soluble COD of the effluent (filtered in 1.2 μm membrane) and volatile 

suspended solids (VSS) concentration in the effluent were analysed according to APHA et al. 

(2005). The pH was measured using a pHmeter (Hach equipment). Total volatile acids (TVA) 

as well as total and bicarbonate alkalinity were measured by titration using Kapp method, as it 

is considered robust and reliable (Mota et al., 2015). 

 

Results and Discussion 

 

 From Phase 1 to Phase 7, when the operating parameters of the HR were set to 4.6 h 

HRT and 25.6 gCOD L-1d-1 OLR, this reactor presented great stability during operation, 

constant production of hydrogen and organic acids. The results are extensively discussed in 

the other study by Mota and Zaiat published in this Thematic Project Seminar Proceedings, 

entitled “Evaluation of different reactor designs for biohydrogen production at very low pH”, 

in which HR is named as UF-2 (flocculent UASB 2). Despite affluent pH was 6.5, effluent pH 

was 2.7 on average. The highly acid environment did not harm the H2 production, which was 

stable and in a high range, corresponded to volumetric hydrogen production rate (VHPR) of 
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175 mlH2 L
-1h-1 and hydrogen yield (HY) of 3.4 mLH2 per mol of sucrose consumed. Sucrose 

was removed by 81%, and most of acidified sucrose was converted to acetate (54.9% molar 

ratio), followed by lactate (25.4% molar ratio). Minor amounts were found of (molar ratio): 

butyrate (7.7%), propionate (7.7%), valerate (2.8%) and formate (1.4%). 

In the MR and SMR, affluent and effluent pH values were kept close to neutrality. 

Although sodium bicarbonate concentrations added to the feeding of both reactors were equal, 

MR affluent pH was 6.6 and SMR affluent pH was 7.8 on average. It is due to the fact that 

MR affluent was acidified. However, it did not reflect on effluent pH values of MR and SMR, 

that were, respectively, 7.1 and 7.0, on average. 

Figure 2 shows the organic acid concentrations in MR and SMR. During Acclimation 

1, SMR effluent showed lower concentrations of organic acids and higher concentrations of 

bicarbonate alkalinity (BA) than MR effluent. This is probably due to the lower OLR applied 

to the SMR compared to the OLR applied to HR+MR system (Table 1). The increased 

organic concentration in the feeding during Acclimation 2 caused organic acid concentration 

increase, especially in SMR, though the OLR did not change significantly. From day 25 to 

day 27, MR and SMR were fed only with water, sodium bicarbonate and nutrients to avoid 

organic acid accumulation and, eventually, the collapse of the systems.  
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Figure 2: Total volatile acids (TVA) and acid species in the MR and SMR during the 

beginning of operation (a) and after reaching a pseudo-steady state (b) 

 

After acclimation, MR an SMR started to be fed with undiluted wastewater at the 

same OLR of the previous period; and an even greater increase in organic acid concentrations 

was observed during Phase 1, resulting in accumulation of acetate, propionate, butyrate and 

valerate. As organic acid levels were above 1000 mg L-1, which is the inhibitory threshold for 

the methanogenic archea (Foresti, 2002), in Phase 2 the OLR was reduced by increasing the 

HRT. This procedure was sufficient to recover the systems. From this stage, in which the flow 

rates were adjusted to keep the HRT equally in two- and single-stage systems (Table 1), the 

MR started to show a better performance, as can be observed by its lower organic acid 

concentrations.  

The OLR increase in Phases 3 and 4 did not impact on reactors’ performance, 

revealing that the high concentrations of organic acid observed previously resulted from 

possible shock loading during the start-up and kinetic limitations due to the slow growth of 

methanogenic archaea. It is noteworthy that organic acid concentrations dropped substantially 

from Phase 3. TVA concentrations remained usually lower than 500 mgHAc L-1, and 

bicarbonate alkalinity levels as well as IA:PA ratio indicated a good stability of the systems. 

In Phase7, OLR in MR and SMR were increased by approximately 50%, wherein HR+MR 

system and the MR solely operated at 6.4 and 7.8 gCOD L-1d-1 OLR, respectively, and SMR 

operated at 5.2 gCOD L-1d-1 OLR. However, the impacts on treatment performance were 

mild, suggesting that methanogenic community was established in the reactors. Lactate, 

formate and (iso)valerate were no more detected, and (iso)butyrate was detected only in the 

SMR at very low concentrations (<11 mg L-1). Acetate and propionate were detected in higher 

levels, suggesting, respectively, kinetic limitations acetoclastic methanogenesis and 

disturbances in the systems. As pointed out by Kim et al. (2002) and Aquino and Chernicharo 

(2005), TVA degradation, especially propionate, can be hampered by relatively low 

concentrations of dissolved hydrogen and acetate, and hydrogen interspecies transfer 

limitations.  It was demonstrated that during the stable periods (Phases 3 to 7), acid 

concentrations in MR effluent were below of those found in SMR effluent, even in the periods 

when the OLR applied in the two-stage system were the highest (Phases 5 to 7). These results 

suggest that the separation of anaerobic digestion phases reduced the problems related to 

kinetic, thermodynamic and mass transfer limitations, under the tested conditions.  

Effluent soluble COD levels during the whole operation period showed the same 

pattern observed for organic acid concentrations (Figure 3).  
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Figure 3: Soluble COD levels in MR and SMR’s effluents 

During start-up, affluent dilution was not sufficient to achieve satisfactory 

performance and effluent COD levels were quite high: mean of 484 mg L-1 in MR and of 184 

mg L-1 in SMR. The reduction in dilution rate from 5- to 3.3-fold during the period of 

Acclimation 2 resulted in even lower COD removal. In respect to Acclimation 1 period, 

soluble effluent COD levels increased twice in MR (mean of 1028 mg L-1), and nine-fold in 

SMR (mean of 1200 mg L-1), except from day 25 to day 27, when MR and SMR were fed 

with only water and nutrients. The progressive OLR increase in MR by approximately 20% at 

each operational phase till Phase 6 did not affected its performance. The soluble and total 

COD removal in HR+MR system increased from 85.8% and 76.1%, during Phase 2, to 98.1% 

and 96.0%, during Phase 6, respectively. In these periods, soluble and total COD removal in 

SMR were, respectively, 79.8% and 77.8% (Phase 2), and 96.8% and 89.9% (Phase 6). The 

stronger OLR increase in Phase 7 caused a slightly reduction in COD removal; total COD 

removal in HR+MR decreased from 96.0% to 93.4%, and in SMR from 89.9% to 86.6%.  

The higher total COD levels in SMR effluent resulted not only from soluble COD, but 

especially from particulate COD, i.e. total COD minus soluble COD, which was also verified 

by its high effluent VSS concentrations (Figure 4). The increased effluent VSS concentrations 

in SMR (223±119 mg L-1) are likely to be attributed to fast growth rates of acidogenic 

bacteria and extracellular polymeric substances (EPS) release, which are partially adhered to 

the microbial flocs. On the other hand, effluent VSS concentrations in MR were much lower 

(80±36 mg L-1), despite the high concentrations in its affluent, i.e. HR effluent (257±167 mg 

L-1). It is believed that acidogenic bacteria from HR partially undergo decay when they 

entered into MR, as a result of the low availability of non-acidified substrate, culminating in 

the stabilization of those bacteria as well as of the EPS and soluble microbial products (SMP) 

released by them. In contrast, in the SMR, since there was a constant inflow of non-acidified 

substrate, the acidogenic bacteria were continuously growing and releasing SMP and EPS, 

resulting in higher concentrations of COD and VSS in the treated effluent. 
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Figure 4: Volatile suspended solids in MR and SMR’s effluents 

 

Biogas from MR and SMR was composed of CH4, CO2, and, during the instability 

periods, traces of H2 (Figure 5). It is notable that from Phase 2, CH4 content in biogas of the 

MR kept much higher than that of the SMR, suggesting a higher calorific potential of the MR 

biogas. These results corroborate with other studies that compared two-stage to single-stage 

anaerobic digestion, wherein increased CH4 content was found in the methanogenic reactor 

fed with acidified wastewater (Ghosh et al., 1985; Yeoh, 1997; Ghosh et al., 2000). It is 

assumed that the occurrence of acidogenesis in a previous stage, in the HR, resulted in lower 

CO2 production by fermentative activity in the MR, resulting in higher CH4 content in its 

biogas. 

 

 
Figure 5: Composition of biogas from HR, MR and SMR 

  

For energy production potential evaluation in the two-stage system and single-stage 

system, it was analysed data from Phase 4, where the same OLR of 3.5 gCOD L-1d-1 was 

applied in both systems, and data from Phase 7, when the systems operated at their maximum 

OLR, corresponded to 6.4 gCOD L-1d-1 in HR+MR and 5.2 gCOD L-1d-1 in SMR. In an 

attempt to normalize the input parameters, it was considered the added COD; and to display 
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the results in units of energy, it was considered a calorific potential of 142 kJ per g of H2 and 

50 kJ per g of CH4 (Nasr et al., 2012). Under the conditions evaluated, the replacement of a 

single system by a two-stage system can result in energy yields increase in order of 25.3% 

(Phase 4) and 33.6% (Phase 7). Even excluding the H2 recovery potential, the energy yield 

from the two-stage system was 7.7% and 20.7% higher in Phases 4 and 7, respectively, in 

relation to the single-stage system (Table 2). Similar results were obtained by Luo et al. 

(2011), wherein the yield of the single-stage system was 11.8 kJ per g of VS added and in the 

two-stage system it was 13.1 kJ per g of VS added (12.4 kJ from CH4 and 0.7 kJ from H2). 

 

Table 2: Energy yields 

Variable Phase 4 Phase 7 

OLR  

(gCOD L-1d-1) 

HR = 25.8, MR = 3.9, HR+MR = 

3.5, SMR = 3.5 

HR = 26.0, MR = 7.8, HR+MR = 

6.4, SMR = 5.2 

Energy yield HR+MR SMR HR+MR SMR 

kjH2 kg-1CODadded 2288.7 32.0 2138.8 122.7 

kjCH4 kg-1CODadded 13729.5 12750.4 18549.6 15362.6 

kjH2+CH4 kg-1CODadded 16018.2 12782.3 20688.4 15485.4 

H2/Total energy yield 14.3% 0.3% 10.3% 0.8% 

CH4/ Total energy yield 85.7% 99.7% 89.7% 99.2% 

 
Although the relatively low energy yield from H2 production, that was from 10.3 to 

14.3% of the total energy, a possible use of the H2 is as combustion catalyst, rather than as an 

energy carrier. For this purpose, the biogas from acidogenic reactor can be mixed to the 

biogas from the methanogenic reactor, producing a mixture of CH4, CO2 and H2. This 

mixture, sometimes called as bio-hythane may offer advantages over conventional biogas 

(consisted of only CH4 and CO2), such as improved combustion properties and reduced CO2 

and NOX emissions (Ortenzi et al., 2008; Verhelst and Wallner 2009; Ghoniem 2011; 

Cavinato et al., 2012) 
 

Conclusions 

 

 It was noteworthy that organic acids, soluble and total COD levels in the final effluent 

from the two-stage system remained lower than that from single-stage system, when the 

systems were operated under equal OLR and even when the two-stage system was operated 

under higher OLR. It is suggested that the separation of the stages led to lower growth of 

acidogenic biomass and release of EPS in the methanogenic reactor, as evidenced by the 

substantially reduced effluent VSS concentration in the two-stage system. In the end of 

operation, effluent total COD was 317 mg L-1 in the two-stage system and 666 mg L-1 in the 

single-stage system. The two-stage system also demonstrated a higher potential for bioenergy 

production. Biogas from the two-stage methanogenic reactor presented 70% methane, in 

contrast to biogas from the single-stage system that presented 52% methane. In addition, 

increased energy yields up to 34%, through methane and hydrogen production, were achieved 

in the two-stage system. These results demonstrate that the two-stage anaerobic treatment, 

when properly designed, can result in lower required reactor volumes, significantly better 

effluent quality, and higher energy potential recovery from wastewater.  
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Resumo. Neste estudo foram avaliados a degradação do surfactante aniônico linear 

alquilbenzeno sulfonado (LAS) em água residuária de lavanderia comercial e remoção de 

matéria orgânica e sob efeito do etanol e álcool etoxilado de cadeia linear (LAE) como co-

substratos em reator anaeróbio de leito fluidificado em escala piloto (18,8 L) preenchido com 

cinasita como material suporte e em TDH de 18 horas. O reator foi operado em seis 

diferentes fases que se diferiram de acordo com a concentração de LAS afluente e a adição 

de co-susbtratos. Além das análies físico-químicos (pH, alcalinidade, ácidos voláteis, matéria 

orgânica), um novo método foi desenvolvido para a identificação e quantificação simultânea 

LAS e LAE, utilizando a extração em fase sólida (SPE) online acoplada a um cromatógrafo 

líquido e espectrômetro de massa (LC-MS/MS) equipado com interface de eletropray (ESI). 

Obteve-se que para as etapas operacionais com a adição de co-substratos (LAE e 

principalmente o etanol) maior eficiência na remoção de matéria orgânica e LAS. A maior 

eficiência média de remoção de matéria orgânica foi observada nas Fases V 

(842,7±178 mg.L-1) e IV (1028,5±194,1 mg.L-1), de 79,4% e 56,0% e degradação de LAS de 

85,1% e 41,2% nas Fase IV (40,6±20,7 mg.L-1) e Fase V (21,9±10 mg.L-1). 

 

 

Introdução 

 

 O linear alquilbenzeno sulfonado (LAS) e os álcoois etoxilados (LAE) são alguns dos 

surfactantes que estão presentes em diferentes ecossistemas aquáticos (Comber et al., 2006). 

Os surfactantes são produzidos em grandes quantidades e são usados todos os dias em 

diversas atividades industriais e domésticas, tendo assim um elevado aporte nos sistemas de 

coletoras de águas e corpos hídricos, onde estes compostos, bem como, os seus subprodutos 

de degradação podem causar efeitos indesejados à vida aquática e microbiana.  

Surfactantes sintéticos são mais utilizados entre os compostos orgânicos produzidos 

em todo o mundo, e possuem grande importância econômica na produção de detergentes, 

produtos de cuidados pessoais e farmacêuticos (Thiele, 2005; Ying, 2006). De acordo com a 

European Committee of Organic Surfactants and their Intermediates foram vendidos somente 

na Europa cerca de 945 mil toneladas de surfactantes aniônicos e 784 mil toneladas de 

surfactantes não iônicos (etoxilado) apenas em 2014, o que representa cerca de 90% da 

produção europeia total de surfactantes (CESIO, 2014). 

O alquilbenzeno sulfonato linear (LAS) é o surfactante sintético aniônico (derivado de 

petróleo) mais importante e com maior produção mundial, este surfactante é usado 

principalmente na indústria, bem como em detergentes domésticos e de lavanderia, devido ao 

elevado uso e produção é descarregado na água residuária em grandes quantidades (Tolls et 

al., 1999). O LAS é uma mistura de homólogos e isômeros com cadeias alquílicas com 
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comprimentos variando entre 10 e 16 átomos de carbono. Na cadeia carbônica há o radical 

benzeno (fenil) ligado a uma molécula sulfonada (SO3
-) (Larson and Games, 1981).  

O álcool linear etoxilado (LAE) é um surfactante não iônico obtido a partir de óleo de 

coco. Este tensoativo é uma mistura de cadeias alquílicas com 12 a 14 átomos de carbono que 

estão ligados por meio de uma ligação éter à unidades de óxido de etileno (média de 10 

unidades) (Motteran et al., 2014). Estes surfactantes não iônicos são largamente utilizados em 

produtos de limpeza domésticas e industriais como, por exemplo, detergentes, emulsionantes, 

agentes dispersantes, umectantes e detergentes na indústria têxtil e de processamento de papel 

(HERA, 2009).  

No processo de tratamento de águas residuárias contendo surfactante 

aproximadamente 50% da carga de LAS é removida por degradação biológica, entretanto 

fração de 25% é adsorvida nos sólidos suspensos e outros 25% são adsorvidos nos sólidos 

dissolvidos na matéria orgânica no meio líquido (Berna et al., 2007; Brunner et al., 1988; 

Prats et al., 1993). Dependendo do sistema e processo aplicado 81% a 99,9% dos surfactantes 

são removidos dos sistemas de tratamento de águas residuárias (Morrall et al., 2006). 

Entretanto, ainda podem ser detectados até 872 µg/L de LAS e 0,24 a 3,0 µg/L de álcoois 

etoxilados (Dyer et al., 2006) em efluentes de estações de tratamento de esgoto. 

Como alternativa visando a degradação de LAS e demais compostos em efluentes 

reais como as águas residuárias de lavanderia comercial os reatores anaeróbios de fluxo 

contínuo tem sido estudado sob diversas configurações: reator de fluxo ascendente com manta 

de lodo (UASB) (Okada et al., 2013), reator anaeróbio horizontal de leito fixo (Duarte et al., 

2008), reator anaeróbio de leito granular expandido (EGSB) (Delforno et al., 2015, 2014), e 

reator anaeróbio de leito fluidificado (RALF) (Braga et al., 2015; Macedo et al., 2015). 

A utilização do reator de leito fluidificado é uma tecnologia inovadora para a 

degradação destes compostos recalcitrantes, visto que a elevada transferência de massa 

favorece a maior disponibilidade de surfactante para os microrganismos que compõem o lodo 

presente no reator. Além disso, a diluição do tóxico é favorecida pela recirculação do líquido 

pela expansão do leito, assim como influencia na quantidade de microrganismos que são 

aderidos no material suporte (Diez Blanco et al., 1995). 

As técnicas de separação analíticas cromatográficas como a cromatografia gasosa 

(GC), cromatografia liquida de alta eficiência (HPLC), espectrometria de massas (MS), bem 

como a combinação destas estão sendo cada vez mais utilizadas na química analítica, para 

análise quantitativa e qualitativa das amostras ambientais complexas (Cassiano et al., 2009; 

Ribani et al., 2004). Afluentes de sistema de tratamento de esgoto doméstico e industrial são 

misturas complexas de sólidos e líquidos em suspensão, e neles contêm diversos analitos em 

concentrações muito baixas. As análises de cromatografia líquida acopladas a espectrometria 

de massa (LC-MS/MS) são métodos de detecção muito sensíveis e seletivos, extremamente 

valiosos para determinar mínimas concentrações de contaminantes, dentre estes os 

surfactantes em baixas concentrações (g.L-1) (Evans et al., 1997).  

O método utilizando a extração em fase sólida (SPE) tem sido utilizado 

extensivamente para amostras ambientais de compostos orgânicos dissolvidos em matrizes 

complexas (Mayer et al., 2000; ter Laak et al., 2006), contudo na sua forma convencional 

(off-line) possui muitas etapas e gasta-se elevado tempo para ser processada (Pan et al., 2014). 

Nesse estudo avaliou-se a remoção e degradação do surfactante LAS em água 

residuária de lavanderia comercial utilizando reator anaeróbio de leito fluidificado em escala 

aumentada preenchido com cinasita (argila expandida) como material suporte na presença e 

ausência de etanol como co-substratos, bem como o desenvolvimento de técnica analítica em 

espectrometria de massas acoplada com cromatografia líquida na determinação de ambos os 

surfactantes. 
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Material e Métodos 

 

Chemicals and reagents 

 Para todas as soluções foram utilizadas água ultrapurificada fornecida pelo sistema 

Milli-Q Plus Ultra (Billerica, MA). Todos os reagentes utilizados neste estudo eram de pureza 

>98%. Os surfactantes utilizados no desenvolvimento do método foram o Linear 

Alquilbenzeno Sulfonado (LAS) e o Álcool Linear Etoxilado (LAE) ambos proveniente da 

Sigma-Aldrich® (St. Louis, Missouri, EUA). Para a elaboração da curva analítica em 

LC-MS/MS foram testadas soluções estoque de 6 g.L-1, tanto para o LAS, quanto para o LAE 

e mistura de ambos os surfactantes foram preparadas em água ultrapurificada. As soluções 

analíticas foram preparadas (diluídas) em água e em matriz semelhante a composição do 

afluente do reator (esgoto lab-made), contendo extrato de levedura, bicarbonato de sódio e 

solução de sais (Tabela 1). A preparação das amostras tanto dos padrões quanto dos afluentes 

e efluentes do reator anaeróbio de leito fluidificado consistiu apenas de filtração (0,22 µm 

pore size membrane), não sendo necessários a adição de nenhum derivatizante ou 

procedimento químico a parte. 

 

Tabela 1: Composição da alimentação (lab-made) do reator de leito fluidificado e matriz para 

desenvolvimento do método analítico cromatográfico 

Nutrientes Volume em 50 litros 

Extrato de Levedura (g) 25 

Bicarbonato de Sódio (g) 20 

Etanol (mL) 6,3  

Solução de Sais (mL)  

(NaCl 50 g/L; MgCl2.6H2O 1,4 g/L; CaCl2.2H2O 0,9 g/L) 
50 

Fonte: Duarte et al., (2008) modificado por Motteran et al., (2014) 

 

Separação analítica 

A separação analítica foi realizada utilizando cromatógrafo líquido (LC) Agilent 1200 

series (Palo Alto, CA) contendo duas bombas binárias, um amostrador automático ALS 1200 

com capacidade de injeção de 0,1 µL a 100 µL, um compartimento termostatizado para a 

coluna analítica (TCC) 1200, e detector de arranjo de diodo (DAD) Infinity 1290. Uma 

bomba binária adicional LC, model LC-10 AVP da Shimadzu (Kyoto, Japan) foi usada para 

carregamento da amostra ao utilizar o sistema de column switching e SPE online. 

O sistema contendo analisadores híbridos, sendo um triplo quadrupolo e ion trap linear 

QTRAP 5500 (AB SCIEX, Foster, CA) foi utilizado, tendo a fonte turbo ion spray acoplado 

ao sistema de LC (cromatografia líquida).  

Os parâmetros da fonte iônica para o LAS e LAE foram otimizados utilizando sistema 

de injeção em fluxo, sendo o curtain gas a 10 V, collision gas em nível médio, a temperatura 

da fonte de 650°C, ion spray voltage de 4500 V, e a pressão dos gases na fonte para GS1 foi 

de 45 psi e para GS2 45 psi. 

Os parâmetros do sistema MS/MS dependente (declustering potential-DP; collision 

energy-CE e collision cell exit potential-CXP) dos compostos foram otimizados usando 

infusão direta da solução de cada composto na faixa de concentração variando de 75 µg.L-1 a 

6000 µg.L-1, no qual foram encontrados o total de 10 transições para o surfactante aniônico 

linear alquilbenzeno sulfonado (LAS) no modo ESI (-) e 3 para o surfactante não iônico 

álcool linear etoxilado (LAE) no modo ESI (+). O entrance potential-EP foi fixado a 10 V. 

 O QTRAP foi operado no modo negativo (ESI-) para o surfactante aniônico LAS e no 

modo positivo (ESI+) para o surfactante não iônico LAE usando o modo (SRM – selected 

reactions monitoring) com um dwell-time de 20 ms entre cada SRM monitorado. Foram 

usados três diferentes SRM para cada composto. A resolução nos quadrupolos (Q1 e Q2) 

foram mantidas unitárias. Foi utilizado o software Analyst® 1.5.1 da ABSciex®, para análises, 
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construção do método e operação do LC-MS/MS, as transições analisadas e as energias de 

colisão estão dispostas na Tabela 4. 

A corrida cromatográfica durou 12 minutos, a temperatura da coluna do LC foi de 

20±1°C. Os eluentes utilizados na corrida cromatográfica com posterior análise em 

espectrometria de massas foram os seguintes: (A) trietilamina (5 mM), ácido fórmico (5mM) 

e acetato de amônio (10 mM); (B) acetonitrila com ácido fórmico 0,1% (v/v). O preparo da 

amostra online foi realizado com uma coluna de SPE Oasis HLB (2.1×20 mm, 25 μm) 

confeccionada em polímero balanceado com regiões hidrofílicas e hidrofóbicas adquirida da 

Waters (Milford, MA) e aplicado no sistema online de preparação das amostras. O sistema de 

column-switching foi usado no modo backflush, segundo descrito por Lima Gomes et 

al., (2015). 

Nesse modo, a amostra introduzida na coluna de SPE pela fase aquosa presente na 

bomba A, ao mesmo tempo, a coluna C18 (Agilent 50 x 2,1 mm x 2,7 µm) foi condicionada 

na fase móvel presente na bomba B. Após 3,0 minutos, mudou-se a válvula de column-

switching de posição (A para B), permitindo que os analitos pré-concentrados na coluna de 

SPE fossem eluídos para a coluna analítica e o detector (MS/MS) no sentido oposto do qual 

foi carregado na etapa de carregamento da amostra. 

 

Reator anaeróbio de leito fluidificado 

O reator anaeróbio de leito fluidificado (RALF) em escala aumentada utilizado neste 

estudo para tratamento de água residuária de lavanderia comercial contendo LAS e LAE foi 

construído em acrílico com 10 cm de diâmetro e 2,93 m de altura, totalizando o volume 

reacional de 18,8 litros. Na base do reator foi instalado um distribuidor para garantir a 

uniformidade do fluxo dentro do sistema e, no topo, um separador de fases para impedir que 

partículas sólidas fossem levadas para fora do reator e garantir a saída do efluente. 

O tempo de detenção hidráulica (TDH) utilizado foi de 18±2 horas (vazão de 

alimentação de 900 mL.h-1). Para a imobilização da biomassa o RALF foi preenchido com 

cinasita (argila expandida), com diâmetro médio de 1,55 mm como material suporte para a 

biomassa. A vazão de mínima fluidificação aplicada ao reator foi de 0,62 cm.s-1 com vazão 

229 L.h-1 (30% superior a vazão de mínima fluidificação). 

Amostras do afluente (esgoto lab-made com água de lavanderia comercial) e efluente 

do reator foram analisadas 2 vezes por semana. Foram realizadas análises de pH e demanda 

química de oxigênio (DQO), de acordo com APHA-AWWA-WEF (2005). Alcalinidade foi 

determinada pela metodologia desenvolvida por Dilallo e Albertson (1961) modificada por 

Ripley et al., (1986). 

O reator de leito fluidificado em escala aumentada foi inoculado com lodo anaeróbio 

proveniente de reator UASB (upflow anaerobic sludge blanket) do tratamento de água 

residuária de abatedouro de aves, instalado no Avícola Dacar, localizada na cidade de 

Tiete/SP. 

O RALF foi operado nas seguintes condições: (1) inoculação da biomassa ao material 

suporte com lodo anaeróbio por 17 dias em circuito fechado; (2) adaptação da biomassa à 

água residuária de lavanderia comercial por 94 dias; (3) Fase I: alimentação com esgoto lab-

made e água residuária de lavanderia comercial contendo LAS (7,8±4,7 mg.L-1) e LAE 

(11,7±6,9 mg.L-1) por 78 dias; (4) Fase II: alimentação de reator contendo esgoto lab-made e 

água residuária de lavanderia comercial com LAS (19,4±12,9 mg.L-1) e LAE 

(19,6±9,1 mg.L-1) por 133 dias; (5) Fase III: alimentação de reator contendo esgoto lab-made 

e água residuária de lavanderia comercial com LAS (25,9±10,9 mg.L-1), LAE 

(18,92±9,5 mg.L-1) e etanol (0,3 mL.L-1) por 142 dias; (6) Fase IV: alimentação de reator 

contendo esgoto lab-made e água residuária de lavanderia comercial com LAS 

(40,6±20,7 mg.L-1), LAE (19,3 ±9,3 mg.L-1) e etanol (0,3 mL.L-1) por 106 dias; (7) Fase V: 

alimentação de reator contendo esgoto lab-made e água residuária de lavanderia comercial 

com LAS (21,9±10 mg.L-1) etanol (0,3 mL.L-1) sem LAE por 56 dias; (8) Fase VI: 
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alimentação de reator contendo esgoto lab-made e água residuária de lavanderia comercial 

com LAS (25,7±12,4 mg.L-1), sem LAE e etanol por 57 dias. 

 

Resultados e Discussão 

 

 A caracterização da água residuária de lavanderia comercial foi realizada 

semanalmente, a qual estabeleceu o valor de diluição com base na concentração do LAS 

afluente, que variou de acordo com cada fase operacional. A água de lavanderia utilizada 

neste estudo foi bastante heterogênea com relação aos parâmetros físico-químicos, como a 

concentração do surfactante LAS, matéria orgânica (DQO), pH e alcalinidade. Os valores de 

LAS oriundos da água residuária de lavanderia comercial tiveram elevada variação, com valor 

médio de 66,2±55,6 mg.L-1, tendo valores máximo e mínimo de 290,3 mg.L-1 e 1,2 mg.L-1, 

respectivamente. Braga et al., (2015) encontraram valores de LAS em água residuária de 

lavanderia de 163.6±247.9 mg.L-1, com concentração máxima de 1023,7 mg.L-1 e mínima de 

12,24 mg.L-1. A DQO filtrada observou-se valores médios de 692±456,3 mg.L-1, e 

1.567,95 mg.L-1 e 82,3 mg.L-1 para a DQO máxima e mínima, respectivamente. O pH da água 

residuária de lavanderia foi de 8,3±1,4, com valor máximo de 10,2 e mínimo de 5,4. 

 As amostras do afluente e efluente do reator anaeróbio de leito fluidificado alimentado 

com esgoto lab-made e água residuária de lavanderia contendo LAS e LAE foram analisadas 

por LC-MS/MS. Alíquotas de 5 mL foram coletadas e esterilizadas por filtração (22 µm pore 

size), congeladas e armazenadas em frascos de vidro âmbar, até o momento da análise. Não 

foi necessário ajustar o pH das amostras (pH real). Em seguida, as amostras eram analisadas 

usando o sistema de SPE online LC-MS/MS. Foram observados 4 picos no cromatograma de 

LC-MS/MS para o LAS (Figura 1) e um pico para o LAE (Figura 2).  

Os picos do surfactante aniônico foi relacionado a isomeria e a presença de homólogos 

das moléculas do LAS. González et al., (2004), Rico-Rico et al., (2009) e Riu et al. (2001) 

utilizaram LC-MS/MS na avaliação de LAS em amostras de sedimentos marinhos e efluentes 

de estações de tratamento de esgoto e encontraram as transições de massas (m/z) similares 

aquelas deste estudo (297, 311, 325 e 339). 

 

 
Figura 1. Cromatograma de LC-MS/MS para o linear alquilbenzeno sulfonado (LAS); 

ESI (-) e suas respectivas transições (m/z). 
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Figura 2. Cromatograma de LC-MS/MS para o álcool linear etoxilado (LAE); ESI (+) e suas 

respectivas transições (m/z). 

 

A técnica de extração em fase solida on-line junto ao sistema de cromatografia líquida 

(SPE on-line) é uma técnica inédita para LC-MS/MS para a análise de surfactantes aniônicos 

e não iônicos (LAS e LAE) em uma única corrida cromatográfica, o que torna esta pesquisa 

inovadora. Outras vantagens analíticas é que este método analítico não faz uso de 

derivatização dos analitos gerando menor quantidade de resíduos químicos, menor quantidade 

de reagente e menor tempo de análise para ambos os surfactantes presentes em uma matriz 

complexa como esgoto sanitário e água residuária de lavanderia. 

Os valores de LAS encontrados para o afluente do RALF foram de 7,8±4,7 mg.L-1, 

19,4±12,9 mg.L-1, 25,9±11 mg.L-1, 43,8±17,9 mg.L-1, 21,9±10 mg.L-1 e 20,2±14,5 mg.L-1, 

para a Fase I, II, III, IV, V e VI, respectivamente. Para o efluente foram encontrados valores 

de LAS de 4,4±1 mg.L-1, 14,6±9,9 mg.L-1,  12,9±4,8 mg.L-1, 19,3±9,6 mg.L-1, 

12,9±8,6 mg.L-1, e 16,4±10,8 mg.L-1, para a Fase I, II, III, IV, V e VI, respectivamente. 

Obtendo dessa forma eficiências de remoção de LAS de 43,8%, 24,5%, 50,1%, 56%, 41,2% e 

18,8%, para a Fase I, II, III, IV, V e VI, respectivamente (Tabela 2). Desta forma nota-se que 

o aumento concentração de LAS afeta diretamente sua eficiência de remoção, como pode ser 

verificado entre os valores da Fase I para a Fase II. Na primeira fase os microrganismos 

estavam em adaptação diante aos compostos tóxicos o que justifica a diminuição dessa 

eficiência (Tabela 2). 

Segundo estudos de Carosia et al. (2014), Lara-Martiń et al. (2010) e Macedo et al., 

(2015) foram verificados que para o aumento da remoção de LAS em ambiente anaeróbio é 

necessária uma fonte de carbono suplementar de fácil degradação como sacarose, etanol, 

fumarato etc. Desta forma para proporcionar esses substratos necessários utilizou-se o etanol, 

como demonstrado por Macedo et al., (2015) sendo eficiente para remoção de LAS, e o LAE 

um surfactante não iônico, comprovado em estudo de Motteran et al., (2014) ser um 

surfactante biodegradável em condição anaeróbia em reator de leito fluidificado (1,2 L). 

Assim, pode ser observado é que tanto o etanol quanto o LAE foram utilizados como co-

substratos para a degradação do LAS em água residuária de lavanderia comercial, uma vez 

que foram observadas diminuição da eficiência de remoção quando foi retirado o LAE da 

alimentação na Fase V e do etanol na Fase VI, comprovando que ambos surtem efeitos 

positivos para a degradação do surfactante aniônico (Tabela 2). 
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Tabela 2: valores afluentes, efluentes e de eficiência de remoção de LAS no RALF 

 Fase Afluente (mg.L-1) Efluente (mg.L-1) Eficiência (%) 

LAS 

I 7,8±4,7 4,4±1 43,8 

II 19,4±12,8 14,6±9,9 24,5 

III 25,94±10,9 12,9±4,8 50,1 

IV 43,84±17,9 19,3±9,6 56,0 

V 21,94±10 12,9±8,6 41,2 

VI 20,2±14,5 16,4±10,8 18,8 

LAS – Linear alquilbenzeno sulfonado 

 

 A eficiência de matéria orgânica foram de 75,9%, 40,4%, 68,5%, 79,4%, 85,1% e 

64,1%, para DQO médias afluentes de 445,1±66,3 mg.L-1, 508,1±157,6 mg.L-1, 

847,2±275,8 mg.L-1, 1028,5±194,1 mg.L-1, 842,7±178 mg.L-1 e 343,1±123,2 mg.L-1, para as 

Fases I, II, III, IV, V e VI, respectivamente (Figura 3). Nas Fases III, IV e V com o etanol 

atuando como co-substrato pode-se observar aumento tanto da carga orgânica aplicada no 

reator quanto da remoção de matéria orgânica, quando comparado como da Fase I e Fase II, 

demostrando que este aumento de DQO não afetou na eficiência de remoção de matéria 

orgânica do sistema bem como na remoção de surfactante. Entretanto com a ausência de 

ambos os co-substrados (etanol e LAE) na Fase VI foi observada a diminuição da eficiência 

de matéria orgânica de 85% (Fase V) para 64,1% (Fase VI). Este fato justifica que estes 

compostos atuam como substratos para o co-metabolismo auxiliando não só na remoção do 

LAS como também da matéria orgânica. 

Fase I Fase II Fase III Fase IV Fase V Fase VI

 
Figura 3. BoxPlot da eficiência da remoção de matéria orgânica nas fases operacionais do 

RALF 

 

Os valores médios encontrados para a alcalinidade total afluente foram de 

359,3±71 mgCaCO3.L
-1, 359,1±60 mgCaCO3.L

-1, 319,0±75 mgCaCO3.L
-1, 

265,9±62 mgCaCO3.L
-1, 226,7±31,6 mgCaCO3.L

-1, 294,9±92 mgCaCO3.L
-1 para as Fases I, 

II, III, IV, V e VI, respectivamente.  Para a alcalinidade total média efluente foram 

encontrados os valores de 454,5±50 mgCaCO3.L
-1, 462,1±77 mgCaCO3.L

-1, 

374,8±84 mgCaCO3.L
-1, 354,1±91 mgCaCO3.L

-1, 286,7±34 mgCaCO3.L
-1, 

378±111 mgCaCO3.L
-1, para as Fases I, II, III, IV, V e VI, respectivamente. 

Dentre todas as fases operacionais pode-se observar que o ácido acético foi o ácido 

orgânico volátil (AOV) predominante comparado com os demais AOV produzidos no RALF 

na degradação de LAS em água residuária de lavanderia comercial, com exceção a Fase I, na 

qual foi observada a predominância do ácido valérico (55,2 mg.L-1) seguido do ácido capróico 

(7,9 mg.L-1) e ácido propiônico (5,7 mg.L-1). A concentração de ácido acético foi de 

25,3 mg.L-1, 63,7 mg.L-1, 70,7 mg.L-1, 5,8 mg.L-1 e 10,9 mg.L-1, para as fases II, III, IV, V e 
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VI, respectivamente. 

Comparando o perfil de ácidos nota-se que na Fase I houve menor distribuição dos 

AOV exprimindo menor diversidade metabólica dos microrganismos, dos compostos 

presentes na água de lavanderia. Nas Fases II e III, a distribuição dos AOV foram mais 

homogênea, refletida pela adaptação dos microrganismos à agua residuária comercial. A partir 

da Fase IV a diversidade de ácidos presentes no efluente do RALF começa a diminuir, porém 

o ácido acético aparece cada vez com maior porcentagem dentre os ácidos produzidos. Esse 

fato é promovido pelas bactérias acidogênicas e mais especificamente as acetogênicas atuando 

nos processos da degradação da matéria orgânica (principalmente o extrato de levedura), 

etanol e LAS, que por ser um composto orgânico complexo sua degradação ocorre em vários 

estágios bioquímicos consecutivos (Aquino et al., 2007). Após a Fase IV a concentração de 

ácidos no RALF começou a diminuir principalmente no que se refere ao ácido acético, sendo 

melhor visualizado nas fases subsequentes V e VI. 

 

Conclusões 

 

 O método de extração por SPE on-line para análise de surfactante aniônico linear 

alquilbenzeno sulfonado (LAS) e não iônico álcool linear etoxilado (LAE) em única corrida 

cromatográfica foi desenvolvido e aplicada com sucesso. A configuração do sistema de 

cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas (LC-MS/MS) utilizado neste 

estudo é simples e convencional, tendo uso de um amostrador automático e um sistema de 

column-switching facilitando a análise de ambos surfactantes mais eficientes e rápidas. O 

tratamento da amostra foi limitado apenas a filtração, não necessitando assim de processos de 

derivatizações, tornando o método mais econômico e gerando uma quantidade menor de 

resíduos químicos quando comparado as demais técnicas cromatográficas para surfactantes, 

principalmente para os tensoativos não iônicos. O reator de leito fluidizado em escala 

ampliada preenchido com cinasita oferece uma opção efetiva para o tratamento de águas 

residuais de lavanderia comercial contendo os surfactantes LAS e LAE. O uso de etanol como 

co-substrato proporciona o aumento da eficiência de remoção surfactante aniônico LAS e 

matéria orgânicas, o que é uma opção mais barata e eficiente para este tratamento de águas 

residuais. O surfactante álcool etoxilado decadeia linear (LAE) também pode ser utilizado 

como co-substrato para o LAS. O ácido acético foi o acido orgânico com maior prevalência 

na degradação de água residuária de lavanderia em reator de leito fluidificado sob condição 

anaeróbia. 
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Abstract. Biological treatment of wastewater using upflow anaerobic sludge blanket (UASB) 

reactors is a highly sustainable treatment process because this technique can reduce 

environmental pollution and generate energy. The biodegradability of anionic surfactants 

linear alkylbenzene sulfonate (LAS), has been tested using sludge from two different UASB 

reactors sludge. Briefly, we spiked reactors filled with 1 g of sludge and 100 mL of water to 

1.5 mg.L-1 of LAS and conducted several degradation experiments. Aerobic and anaerobic 

degradation of target contaminants was monitored over a period of 240 hours and 72 days, 

respectively, by analyzing aqueous samples in ultra-performance liquid chromatography – 

quadrupole-time-of-flight – mass spectrometry (UPLC-qToF-MS) after solid phase extraction 

(SPE) with HLB cartridges. Sorption of to the sludge and collateral reactions were also 

considered by using sterilized reactors. Nineteen metabolites derived from the LAS 

degradation were found, also was possible to verify the kinetic differences between the 

degradation in aerobic and anaerobic conditions, as well as the use of ethanol as co-

substrate can interfere in the production of the metabolites in both conditions. The LAS was 

promptly degraded in 24 hours under aerobic condition, different that occurred under 

anaerobic condition than after 72 operation days. 

 

Introduction 

 

 In the last decades it has been reported the increase of new compounds which are 

widely found in the aquatic environment and in effluent treatment plants, mainly due to the 

municipal discharge and industrial effluents without previous treatment. These substances are 

characterized as emerging pollutants and include a wide variety of different compounds as 

well as metabolites and biotransformation products (Thomaidis et al., 2012). 

 These compounds and their metabolites can be found and detected at parts per trillion 

(ppt or ng.L-1) levels, even in more complex environmental matrices such as reactor sludge or 

treatment systems (Thomaidis et al., 2012). The emerging compounds are arranged in various 

classes as pharmaceuticals, illicit drugs and personal care products (Petrie et al., 2015). 

Some effluent treatment systems are able to remove these xenobiotic compounds 

(Oulton et al., 2010), however, when the treatment is performed inefficiently it can generate a 

serious environmental problem. Thus, the investigation of emerging compounds in both 

treatment systems and water bodies is a topic of growing interest in the scientific community. 

The analysis of the raw compounds may not result in an accurate answer on the 

toxicity of compounds emerging since the byproducts may be even more toxic than the 

original molecules (Katsiadaki et al., 2007). In this way, the compounds identification by high 

resolution mass spectrometry such as Time-of-fly (TOF) results in the precise recognition of 

numerous transformation compounds of the emerging contaminants under study. Since the  as 

linear alkylbenzene sulfonate (LAS) is one of the surfactants present in different aquatic 

ecosystems is already known the byproducts generated by this degradation are not fully 

studied, however, there is no direct comparison between the metabolites generated in the 
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aerobic and anaerobic processes as well as the influence of ethanol as a co-substrate in this 

degradation byproducts. 

 

Material and Methods  

 

 The methanol High performance liquid chromatography (HPLC) grade was purchased 

from VWR Chemicals (Spain) and water was Milli-Q quality. The solid-phase extraction 

(SPE) mini-columns of 500 mg, Oasis Hydrophilic-Lipophilic-Balanced (HLB) reverse-phase 

sorbent cartridges, were used (Waters Corp., Milford, MA).  

A solution stock with containing approximately 5 mg.L-1 the anionic surfactants linear 

akylbenzene sulfonated (LAS) was done. LAS commercial mixture with molecular weight of 

342 g.mol-1 having the following homologue distribution of C10 (13.4%), C11 (32.1%), C12 

(30.6%), C13 (22.5%) and C14 (0.4%), alkyl chains lower than 10 carbons represent 0.9%. The 

LAS was supplied by Compañía Española de Petróleo (CEPSA, Spain). 

The experiments were designed following the OECD 311 guidelines for anaerobic 

biodegradability of organic compounds in batch reactor. Glass serum bottles with 310 mL 

total volume (100 mL reaction volume and 210 mL headspace volume) sealed with butyl 

rubber septa were used. Batch reactors (100 mL) were inoculated with 1g of sludge from 

Brazil (BRA) and Spain (SPN) (0.01 g.L-1), both from UASB reactors, and incubated at 

35±2°C in sealed vessels with the test substance for 72 days for anaerobic tests and 240 hours 

for aerobic test.  

The salt solution and the trace element solution were prepared according to the OECD 

311 protocol under strict anaerobic conditions (Tables 1 and 2). The 1 mL of sodium sulphate 

- Na2S*9H2O (1 g.100mL-1) was added in each reactor acting as reducing solution.  

 

Table 1: Composition of the salt solution per 1 liter 

Molecular Formula Weight (g) Compound  

KH2PO4 0.27 Monopotassium phosphate anhydous 

NaHPO4*12H2O 1.12 Disodium hydrogen phosphate 

NH4Cl 0.53 Ammonium cloride 

CaCl2*2H2O 0.075 Calcium cloride dihydrate 

MgCl2*6H2O 0.1 Magnesium cloride hexahydrate 

FeCl2*4H2O 0.02 Iron II cloride tetrahydrate 

 

Table 2: Composition of the trace elements solution (10 mL.L-1) 

Molecular Formula Weight (g) Compound 

MnCl2*4H2O 0.05 Manganese cloride tetrahydrate 

H3BO3 0.005 Boric acid 

ZnCl 0.005 Zinc cloride 

CuCl2 0.003 Cupper cloride 

NaMoO4*2H2O 0.001 Disodium molybdate dihydrate 

CoCl2*6H2O 0.1 Cobalt cloride hexahydrate 

NiCl2*6H2O 0.01 Nickel cloride hexahydrate 

NaSeO3 0.005 Disodium selenite 

 

The redox potential indicator (0.1g.100mL-1), resazurin, was added each reactor 

(100 µL) in order to prove the anaerobic condition. The experiments were conducted in 

duplicate, with solution surfactant, in the presence and absence of co-substrate, ethanol 

(630 mg.L-1), was used as co-substrate. The LAS concentration was 1 mg.L-1. 
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The surfactant and metabolites were analyzed by liquid chromatography tandem mass 

espctometry (UPLC-Q-ToF-MS). The methane (CH4) produced was used to confirm the 

anaerobic microbial activity each reactor. Target compounds (metabolites) were extracted 

from reactor samples by solid-phase extraction (SPE). Approximately 80 mL were passed 

through in each cartridge, containing the mixture of the all substances. The aliquots was 

acidified at pH 2 prior to extraction. HLB cartridges (500 mg) were conditioned using 5 mL 

of methanol and 5 mL of acidified water (pH 2). Subsequently, the reactor samples were 

passed through the SPE columns at flow of 1 mL.min-1. The cartridges were washed with 

5 mL acidified water (pH 2) and air-dried for 20 minutes. Elution was performed with pure 

methanol (8 mL) and 5 mL of dichloromethane. The extracts were evaporated under nitrogen 

stream, reconstituted in a methanol/water mixture (25:75). Then the samples were subjected 

to ultrasound bath for 10 minutes, homogenized and filtered by centrifugation (7900 rpm) in 

membrane for Eppendorf (2 mL) with filters of 0.22 µm pore size. The filtered solution 

(approximately 2 mL) was transferred to amber vials and stored under refrigeration. 

The target compounds analyses (surfactant and their metabolites) were carried out 

using methanol as solvent. After extracts by SPE methods were evaporated and re-dissolved 

in 1 mL of water/methanol 75:25. The determination of LAS by UPLC-Q-ToF-MS using a 

Waters Acquity (Synapt G2, Waters Corp., Milford, MA, USA). 

The injection volume was set to 10 µL. The chromatographic separation was 

performed on a reverse-phase C18 analytical column (Acquity UPLC BEH C18, Waters) of 

2.1 mm x 50 mm and 1.7 mm particle size, using methanol and water as mobile phases at a 

flow rate of 0.5 mL.min-1. Total run time was 8 min, including 4 min for re-equilibration. The 

determination of the analytes was carried out using an electrospray source operating in 

negative ionization mode (ESI-). Full-scan mode was used (m/z of 90-400) (Baena-

Nogueras et al., 2016, 2014). 

Identification and quantification of the LAS homologues as well as possible 

metabolites formed during the aerobic and anaerobic biodegradation experiment were 

achieved a combination of accurate mass measurement (monoisotopic mass) with error <5 

ppm of molecular ions, specific retention times and characteristic ion fragments after MS/MS 

mode (collision energy of 30 eV). 

Target compounds quantification were performed using an external calibration curve 

with concentrations ranging from 0.5 to 100 mg.L-1 of LAS. The matrix effect suppression 

was determined by measuring and comparing the signal intensity of the internal standard in 

environmental samples and pure solutions (methanol/water 1:1). The precision of the method 

was calculated as the relative standard deviation (RSD) of replicate measurement. Limits of 

detection (LOD) were determined from spiked water and reactor samples as the minimum 

detectable amount of analyte with a signal to noise ratio of 3. 

One way analysis of variance (ANOVA) and the Tukey test were used to determine 

whether significant differences existed for the tests. In addition to calculating the global 

significance values (p values), the data were analyzed pairwise using the Tukey test to deliver 

detailed significant differences between degradation products, and the total degradation of  the 

all compounds concentrations. Significant difference were determined at the p<0.05 level of 

significance. 

 

Results and Discussion 

 

 Rapid degradation was obtained for anionic surfactant linear alkylbenzene sulfonated 

(LAS) in the aerobic reactors operated up to 240 hours (10 days), however the reactors 

operated under strict anaerobic conditions for 72 days, did not obtain considerable removal 

efficiencies. Both operating conditions (aerobic and anaerobic) were under the same operating 

conditions in which they were incubated at 35±2ºC in the dark and with rezasurin as redox 

potential indicator. 
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 The LAS measurement was performed by means of the four homologous separately 

(C10, C11, C12 and C13) in which the sum of all these was the total surfactant concentration 

applied in each reactor. Nineteen metabolites were identified by the specific molecular mass 

of each compound as described by Lara-Martin et al. (2010). The profile of each metabolite 

(sulphenyl carboxylic acid – SPC, methyl sulphenyl carboxylic acid – Me-SPC, methyl 

sulphenyl dicarboxylic acid – Me-SPdc) over time was performed by means of only the 

intensity of each more intense chromatographic peak (TIC - Total Ion Chromatogram), since 

there was no standard to quantify them (Table 3). 

 

Table 3: Identification of LAS homologs and metabolites 

Compound Molecular formula Molecular weight Retention time 

Homologous 

C10 LAS C16H25O3S  297.1524 1.99±0.07 

C11 LAS C17H27O3S  311.1681 2.05±0.07 

C12 LAS C18H29O3S  325.1837 2.16±0.07 

C13 LAS C19H31O3S  339.1994 2.31±0.07 

Metabolites 

SPC-LAS-C4  C10H11O5S  243.0327 - 

SPC-LAS-C5 C11H13O5S  257.0484 - 

SPC-LAS-C6 C12H15O5S  271.064 - 

SPC-LAS-C7 C13H17O5S  285.0797 - 

SPC-LAS-C8 C14H19O5S  299.0953 - 

SPC-LAS-C9 C15H21O5S  313.111 - 

SPC-LAS-C10 C16H23O5S  327.1266 - 

SPC-LAS-C11 C17H25O5S  341.1423 - 

SP Eth C8H9O4S 201.0222 - 

Me-SPdc-C12  C17H25O5S  413.1634 - 

Me-SPdc-C13  C18H27O5S  427.1791 - 

Me-SPdc-C14  C19H29O5S  441.1947 - 

Me-SPdc-C15  C20H31O5S  455.2104 - 

Me-SPC-C10  C21H33O5S  341.1423 - 

Me-SPC-C11  C22H35O5S  355.1579 - 

Me-SPC-C12 C20H29O7S  369.1736 - 

Me-SPC-C13 C21H31O7S  383.1892 - 

Me-SPC-C14 C22H33O7S  397.2049 - 

Me-SPC-C15  C23H35O7S  411.2205 - 

LAS – Linear alkilbenzene sulfonate; SPC – Sulphenil carboxilic acid; Me-SPC -  Methyl 

Sulphenil carboxilic acid; Me-SPdc – Methyl sulphenil dicarboxilic acid; SP Eth – Ethyl 

Sulphenil carboxilic acid. 

 

Aerobic reactors 

In this study the mean initial LAS concentration for each homologs in the aerobic 

reactors were 0.44±0.03 mg.L-1; 0.54±0.04 mg.L-1; 0.17±0.01 mg.L-1 and 0.06±0.01 mg.L-1 

for homologous the C10, C11, C12 e C13, respectively for the Brazilian inoculum, totaling 

1.22±0.08 mg.L-1of LAS initial. For the Spanish inoculum the initial mean LAS concentration 

for homologs C10, C11, C12 e C13 were 0.25±0.004 mg.L-1; 0.25±0.016 mg.L-1; 0.08±0.009 

mg.L-1 and 0.03±0.001 mg.L-1, respectively, totaling 0.60±0.03 mg.L-1 of LAS inicial. 

The removal efficiency for the LAS in the aerobic reactors were 83.2%, 93.4%, 77.4% 

and 67.5% for the homologs C10, C11, C12 e C13, respectively after the 240 hours of operation 

of the batch reactors, for the Brazilian inoculum (BRA). For Spanish inoculum (SPN) LAS 

removal efficiencies have been observed 72.9%, 85.2%, 55.5% and 42.3% for the homologs, 

C10, C11, C12 e C13, respectively after the 240 hours of operation. However, it can be observed 
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that during the first 24 hours-of-operation of the batch reactors, there was already a high LAS 

removal efficiency, as can be observed by the Figures 1A and 1B. 

 

  
Figure 1. Homologs decay of the LAS in aerobic reactors: (A) Brazilian inoculum (BRA) in; 

(B) Spanish inoculum (SPN)  
 

Increased of LAS homologue concentration in the liquid medium were noted due to 

the transformation of the original molecule into different homologs thereby increasing the 

values and decreasing the removal efficiency over time. The homologues C10 and C11 was also 

found to be highly prevalent in both BRA and SPN reactors when compared to homologues 

C12 and C13.  

According to the kinetic parameters obtained by the decay expression of each LAS 

homolog in the liquid medium it was observed that the residual concentration found was 

lower for the homologues C13, C12, C11 and with subtle increase to C10, being these 

0.015±0.003 mg.L-1, 0.03±0.004 mg.L-1, 0.03±0.002 mg.L-1 and 0.059±0.005 mg.L-1, 

respectively, for the Brazilian inoculum. The same trend was observed for the Spanish 

inoculum whose values for C13, C12, C11 and C10 were 0.016±0.001 mg.L-1, 

0.03±0.002 mg.L-1, 0.03±0.004 mg.L-1 and 0.062±0.004 mg.L-1. The fact of finding a higher 

residual concentration of the smaller homologs, like the C10, can be associated to two factors, 

(i) can occur biotransformation (breakage) of higher homologues, thus demonstrating the 

shortening of the alkyl chain thereby observing higher concentrations of lower homologs, and 

(ii) homologues with higher alkyl chains remain adsorbed in the sludge not being released in 

the liquid medium. 

When referring to the decay constant (k), higher values were found for the Brazilian 

inoculum, being 0.2±0.16 h, 2.1±0.001 h, 2.5±0.001 h and 8.02±0.001 h, for the homologs 

C10, C11, C12 and C13, respectively. For the decay constant for the Spanish inoculum these 

values were 0.12±0.03 h, 0.12±0.03 h, 1.1±0.001 h and 8.02±0.001 h, for the homologues C10, 

C11, C12 and C13, respectively. Even the k values were faster for the Spanish inoculum when 

compared to the Brazilian inoculum, this did not reflect the removal efficiency of degradation 

of each homologous, whose removal efficiency values were higher in the BRA inoculum, 

demonstrating that the LAS adsorption in the sludge may be an important factor in the 

removal of this surfactant in the medium liquid. 

The primary degradation of LAS is the transformation induced by microorganisms 

with the formation of suphenyl carboxylic acids (SPC) as intermediates of this biodegradation 

(HERA, 2004; Swisher, 1987). According to McEvoy and Ginger (1985) the LAS removal in 

wastewater treatment systems is very common and can reach 99% under aerobic degradation 

in water within a few days. This aerobic degradation process generates SPCs from ɷ-

oxidation of the alkyl chain and consecutive α- and β-oxidations. 

The metabolites SPC had the most significant transformation when compared to the 

A B 
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other categories of metabolites (methyl sulfophenyl carboxylic acids - Me-SPC, and 4-methyl 

sulfophenyl dicarboxylic acids - Me-SPdC). The SPC increased the first 24 hours until the 

240 hour, end of the aerobic experiment, demonstrating that throughout the experimental 

period the LAS molecules were broken down and metabolized in their degradation 

byproducts. In general the metabolites Me-SPC-LAS had little variation of their 

chromatographic intensities over the sampling periods. The Me-SPC-LAS-C10, 

Me-SPC-LAS-C14 and Me-SPC-LAS-C15, remained practically unchanged during the 

experimental period (Table 4). 

The metabolites intensity of SPC-LAS-C4 to SPC-LAS-C11, found in the aerobic 

reactors inoculated with Spanish sludge were superior to those found in the reactors with 

Brazilian sludge under the same condition. The Spanish inoculum (SPN) may have presented 

greater microbial diversity due to its reactor characteristics in which it was collected (USAB, 

whose sludge was flocculent) and thus, possessing greater microbial richness capable of LAS 

degrading, different from the Brazilian inoculum (BRA) which was a granular sludge with 

more anaerobic characteristics. 

 

Table 4: Comparative table of the metabolites with the maximum intensity and time peaks 

between the aerobic reactors inoculated with BRA and SPN sludge. 

Metabolite 
Brazilian Inoculum (BRA) Spanish Inoculum (SPN) 

Int. max. (cps) Time (hours) Int. max. (cps) Time (hours) 

SPC-LAS-C4 36450 144 136500 48 

SPC-LAS-C5 81150 144 302500 144 

SPC-LAS-C6 162500 240 406000 48 

SPC-LAS-C7 176500 240 1520000 0 

SPC-LAS-C8 178000 0 2625000 24 

SPC-LAS-C9 206000 240 4250000 48 

SPC-LAS-C10 199500 48 3750000 48 

SPC-LAS-C11 87900 48 1605000 48 

Me-SPC-C10 77650 96 1605000 48 

Me-SPC-C11 49300 48 1087000 0 

Me-SPC-C12 17150 48 460500 0 

Me-SPC-C13 8975 0 149500 0 

Me-SPC-C14 17050 240 28450 0 

Me-SPC-C15 8905 24 6280 24 

Me-SPdc-C12 7470 144 4040 48 

Me-SPdc-C13 2975 144 187000 0 

Me-SPdc-C14 89350 240 277500 0 

Me-SPdc-C15 46100 240 14800 96 

SP_Et 11360 48 3465 0 

Int. max. – Maximum intensity of the chromatographic peaks; cps – counts per second; Time 

– Time of maximum intensity peak. 

 

Anaerobic Reactors 

In the anaerobic reactors without the addition of ethanol (co-substrate) the initial mean 

concentration of each LAS homologs was 0.043±0.0009 mg.L-1; 0.021±0.004 mg.L-1; 

0.105±0.02 mg.L-1 and 0.023±0.009 mg.L-1 for homologs C10, C11, C12 and C13, respectively 

for the Brazilian inoculum (treatment of poultry slaughterhouse effluents), totaling 

0.19±0.04 mg.L-1 of LAS initial. For the Spanish inoculum (UASB reactor in the treatment of 

domestic sewage) the initial mean concentration for the homologs was C10, C11, C12 and C13 

were 0.45±0.09 mg.L-1; 0.75±0.18 mg.L-1; 0.28±0.06 mg.L-1 and 0.11±0.01 mg.L-1, 

respectively, totaling 1.6±0.34 mg.L-1 of LAS initial. 

For anaerobic reactors with ethanol as co-substrate and inoculated with Brazilian 
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sludge (BRA) the initial LAS concentration was 0.33±0.05 mg.L-1, 0.35±0.09 mg.L-1, 

0.09±0.03 mg.L-1 and 0.02±0.009 mg.L-1 for the homologous C10, C11, C12 and C13, 

respectively, totaling 0.8±0.2 mg.L-1 of LAS. The reactors inoculated with Spanish sludge 

under the same co-substrate conditions the initial values of LAS were 0.4±0.12 mg.L-1, 

0.7±0.2 mg.L-1, 0.2±0.04 mg.L-1 and 0.08±0.01 mg.L-1 for the homologs C10, C11, C12 and C13, 

respectively totalizing 1.5±0.4 mg.L-1 of LAS. 

The anaerobic BRA reactors (both with ethanol and without the co-substrate) had 

lower values of LAS when compared to aerobic reactors (0.44±0.03 mg.L-1; 

0.54±0.04 mg.L-1; 0.17±0.01 mg.L-1 and 0.06±0.01 mg.L-1 for the homologs C10, C11, C12 and 

C13, respectively), however for the anaerobic SPN reactors the values of LAS were superior 

when compared with the aerobic reactors 0.25±0.004 mg.L-1, 0.25±0.016 mg.L-1, 

0.08±0.009 mg.L-1 and 0.03±0.001 mg.L-1, for the homologs C10, C11, C12 and C13, 

respectively. 

The LAS removal efficiency in the anaerobic reactors without ethanol was 1.4%, 

15.2%, and 33.1% for homologs C11, C12 and C13, respectively after 5 operation days of batch 

reactors with Brazilian inoculum (BRA), for the homologous C10, removal has not been 

established in liquid medium. In the SPN reactors without ethanol, no removal efficiencies 

were observed for all homologues (C10, C11, C12 and C13) during the operating time. In this 

way, the sludge characteristic influences the removal efficiency of the LAS under anaerobic 

conditions.  

In the reactors with ethanol as co-substrate inoculated with Brazilian sludge the LAS 

removal efficiency was 31.6%, 50.6%, 58% and 58.8% for the homologs C10, C11, C12 and 

C13, respectively reached in 10 operation days, for the Spanish inoculum reactors it was 

observed the LAS removal efficiency from 1.4% for the homolog C13 at 5º operation day.  

The removal found in the anaerobic reactors inoculated with Brazilian sludge is due 

more to the adsorption processes than to the biodegradation proper, since the homologue C10 

which has lower adsorption remaining in the liquid medium as opposed to what was observed 

for the homologue C13 with higher removal efficiency values (Figures 2A, 2B, 3A and 3B), 

this fact was evidenced by reactors with Spanish inoculum, which due to the fact that it was a 

more flocculent sludge, did not observe the removal efficiency so high even by the adsorption 

process. 

 

  
Figure 2. Dispersion of LAS homologs in anaerobic reactors with Brazilian inoculum 

(BRA): (A) without ethanol as co-substrate; (B) with ethanol as co-substrate  
 

A B 
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Figure 3. Dispersion of LAS homologs in anaerobic reactors with Spanish inoculum (SPN): 

(A) without ethanol as co-substrate; (B) with ethanol as co-substrate  

 

In the anaerobic reactors inoculated as BRA, with ethanol as co-substrate, the 

metabolites SPC-LAS with 4 to 11 carbons in the alkyl chain, had the same profile over the 

operating time. All compounds (metabolites) presented reduction when compared to the 

values of the initial time with the time of 72 operation day, even with low LAS removal 

efficiency (C11 to C13) showed in Table 5. This fact was not noticed in the reactors without 

ethanol, in which the chromatographic intensity (cps) of these same metabolites remained in 

the same range, with subtle variation. Thus, ethanol as a co-substrate together to BRA 

inoculum, under anaerobic condition, provided the degradation and/or removal of the LAS 

metabolites, more precisely the suphelyl carboxilics (SPC) with 4 to 11 carbons. Because they 

are metabolites with long alkyl chains and with carboxyl and methyl groups, the degradation 

by anaerobic processes may be slower.  

 

Table 5: Comparative table of the metabolites with the maximum intensity and time peaks 

between anaerobic reactors inoculated with BRA sludge, with ethanol and without ethanol as 

co-substrate. 

 

Metabolito 

Inóculo Brasileiro (BRA) 

Without Ethanol With Ethanol 

Int. max. (cpx) Time (days) Int. max. (cpx) Time (days) 

SPC-LAS-C4 66350 20 21150 0 

SPC-LAS-C5 70850 20 15700 20 

SPC-LAS-C6 191650 20 22950 20 

SPC-LAS-C7 138850 20 21750 20 

SPC-LAS-C8 279500 0 192000 0 

SPC-LAS-C9 150500 20 133500 0 

SPC-LAS-C10 113500 20 100050 0 

SPC-LAS-C11 62000 0 88000 0 

Me-SPC-C10 100450 72 88000 0 

Me-SPC-C11 58400 20 46550 0 

Me-SPC-C12 41250 20 15470 40 

Me-SPC-C13 17250 20 11705 40 

Me-SPC-C14 34300 5 25500 5 

Me-SPC-C15 15800 5 11610 10 

Me-SPdc-C12 8685 0 6205 0 

Me-SPdc-C13 9710 40 10570 40 

Me-SPdc-C14 110000 5 83000 5 

Me-SPdc-C15 3940 5 4090 20 

SP_Et 9985 0 25100 20 

A B 
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Int. max. – Maximum intensity of the chromatographic peaks; cps – counts per second; Time 

– Time of maximum intensity peak. 

 

For the reactors SPN and with ethanol as co-substrate, the degradation of the SPC-

LAS metabolites with 4 to 11 carbons were more significant when compared to the 

degradations of these metabolites in the reactors BRA. Comparing the SPN reactors with 

ethanol and without the use of co-substrate it is observed that the alcohol helped decrease the 

chromatographic intensity over the experimental time. In SPN reactors without ethanol was 

not noticeable the fast reduction of these compounds as was noted with ethanol reactors 

(Table 6). 

 

Table 6: Comparative table of the metabolites with the maximum intensity and time peaks 

between anaerobic reactors inoculated with SPN sludge, with ethanol and without ethanol as 

co-substrate. 

 

Metabolite 

Spanish Inoculum (SPN) 

Without Ethanol With Ethanol 

Int. max. (cps) Time (days) Int. max. (cps) Time (days) 

SPC-LAS-C4 604500 0 377200 0 

SPC-LAS-C5 1552000 0 445350 0 

SPC-LAS-C6 1617250 10 1101850 0 

SPC-LAS-C7 1720900 10 1364750 0 

SPC-LAS-C8 1688500 10 1319500 0 

SPC-LAS-C9 1485500 10 884500 0 

SPC-LAS-C10 958000 0 484500 0 

SPC-LAS-C11 995500 10 568000 0 

Me-SPC-C10 995500 10 568000 0 

Me-SPC-C11 614000 10 410350 0 

Me-SPC-C12 323200 10 126600 0 

Me-SPC-C13 161850 10 42050 40 

Me-SPC-C14 18200 5 27800 10 

Me-SPC-C15 11150 20 10400 40 

Me-SPdc-C12 36650 10 18900 72 

Me-SPdc-C13 22200 10 14600 0 

Me-SPdc-C14 51000 5 7530 40 

Me-SPdc-C15 6235 40 78300 5 

SP_Et 12250 20 18900 72 

Int. max. – Maximum intensity of the chromatographic peaks; cps – counts per second; Time 

– Time of maximum intensity peak. 

  

Conclusions 

 

 Based on the results it was possible to identify 19 metabolites derived from the 

degradation of anionic surfactant linear alkylbenzene sulfonate (LAS). It was also possible to 

verify the kinetic differences between the degradation in aerobic and anaerobic conditions, as 

well as the use of ethanol as co-substrate can interfere in the production of the metabolites in 

both conditions. LAS homologs with smaller chains remain longer time in the liquid medium 

as compared to larger chain homologs. These larger homologues tend to adsorb and do not 

become biodegradable for prompt degradation. In the same way, the sludge characteristic 

(granular or flocculent) directly influences the bioavailability of the surfactant in the liquid 

medium. In this study, the Brazilian inoculum presented in a more granular form obtained 

better results in the removal of anionic surfactant in an aerobic condition.  
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The LAS was promptly degraded in 24 hours under aerobic condition, different that 

occurred under anaerobic condition than after 72 operation days. LAS high values still 

remained in a liquid medium and low metabolites intensity were identified in anaerobic 

conditions compared to aerobic reactors. Thus, the microbial diversity and the inoculum 

characteristics affect directly the adsorption, biodegradation of the surfactant LAS and the 

metabolite formation. This fact was confirmed by the Spanish inoculum, which presented 

better efficiency for the LAS removal, under anaerobic conditions.  

Ethanol assisted the LAS removal in anaerobic condition in reactors inoculated with 

Brazilian sludge, however the conversion efficiency of this homologous SPC-LAS surfactant 

metabolites alkyl chains with between 4 and 11 carbons were more efficient in Spanish 

inoculum. Ethanol has also aided in reducing the metabolites chromatographic intensities over 

time, demonstrating that this co-substrate is efficient both in reducing LAS homologs 

separately and in their metabolites. In the anaerobic condition for the reactors inoculated with 

SPN, the metabolites Me-SPC, ME-SPdc and SP-Et the ethanol was influenced the production 

or reduction of these compounds in the liquid. 
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Resumo. Este estudo avaliou a eficiência de remoção de Alquilbenzeno Linear Sulfonado 

(LAS) em reator anaeróbio de leito granular expandido (EGSB) em escala ampliada. Após a 

adaptação com esgoto doméstico (etapa I), o reator foi alimentado com água residuária de 

lavanderia comercial diluída em esgoto doméstico, em proporções tais que as concentrações 

afluente fossem de 5, 20 e 30 mgLAS.L-1 nas etapas II, III e IV, respectivamente. Ao decorrer 

destas etapas, a eficiência de remoção de DQO diminuiu de 61% para 50% e 40%. Enquanto 

a eficiência de remoção de LAS foi de 70% para 55% e 32%. A produção de sulfeto aumentou 

de 8 mg.L-1 para 29 mg.L-1 e 31 mg.L-1.O reator com volume total de 62,0 L foi operado sob 

TDH de 40 h, e manteve estabilidade na relação AI/AP em todas as etapas. A diminuição da 

diversidade alfa e o aumento dos gêneros relacionados a sulfato ao decorrer das etapas 

também foram verificados, ao realizar a caracterização microbiana do lodo por RNAr 16s. 

Os gêneros relacionados a abertura de anéis aromáticos predominantes foram Synergistes, 

Syntrophus, Syntrophorhabdus e Clostridium, dos filos Synergistetes, Proteobacteria e 

Firmicutes. 

 

Introdução 

 

 Os surfactantes são um dos maiores e mais indesejáveis poluentes no ambiente 

aquático e terrestre. Estes compostos apresentam risco ecológico, por exemplo, às plantas 

aquáticas, ao quebrar o complexo clorofila-proteína e prejudicar a membrana celular, o que 

atrasa seu metabolismo e crescimento (Huang et al., 2012). Os surfactantes aniônicos têm 

aplicação mais ampla devido as suas excelentes propriedades detergentes e alta performance 

(Alboulhassan et al., 2006). E os limites de concentração máxima de aniônicos em geral são 

de 0,2 a 0,5 mg.L-1 para água potável e 1,0 mg.L-1 para outros fins (Rao et al., 1995). O 

Alquilbenzeno Linear Sulfonado (LAS) é o surfactante aniônico mais consumido no mundo e 

está presente em elevadas concentrações principalmente em lançamentos pontuais, como por 

exemplo, de água residuária de lavanderia comercial. A digestão anaeróbia representa uma 

tecnologia de tratamento deste efluente com mínimo consumo de químicos e energia 

(Ramcharan e Bissessur, 2016). O reator anaeróbio de leito granular expandido (EGSB) 

apresenta configuração apropriada, pois a vazão de recirculação dilui a concentração de tóxico 

afluente e provoca agitação no leito de lodo, o que melhora o contato biomassa-água 

residuária. A co-digestão com esgoto doméstico visa fornecer aos microrganismos uma fonte 

alternativa de co-substratos (além daqueles difíceis de degradar presentes na água residuária 

de lavanderia) com baixo custo, substituindo assim, substratos sintéticos. Além disso, após 

vários estudos de remoção anaeróbia de surfactante realizados em escala de bancada no 

Laboratório de Processos Biológicos (EESC-USP). Tornou-se interessante sua aplicação em 

escala piloto, visando verificar a reprodução das eficiências de remoção de escalas menores 

para as maiores. Ademais, a caracterização microbiana do leito de lodo em diferentes etapas 
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de operação possibilita a identificação dos microrganismos responsáveis pela degradação do 

surfactante. Desta forma, este estudo teve como objetivo avaliar a remoção do surfactante 

aniônico LAS de água residuária de lavanderia comercial em co-digestão com esgoto 

doméstico, utilizando o reator EGSB escala piloto. E realizar a caracterização microbiana do 

leito de lodo, a fim de reportar a capacidade de adaptação destes microrganismos. 

 

Material e Métodos 

 

Alimentação 

 A coleta do descarte das máquinas de lavar roupa foi realizada em lavanderia 

comercial situada em São Carlos-SP. A água do primeiro enxágue foi coletada em frascos de 

poliuretano de alta densidade de 20 L, e armazenada em câmara fria a 4°C. Essa água foi 

diluída em esgoto doméstico, de forma a obter a concentração de LAS desejada no afluente do 

reator. A coleta de novos lotes de água residuária de lavanderia comercial ocorreram a cada 

duas semanas. O esgoto doméstico foi coletado de um interceptor do esgoto gerado no bairro 

próximo ao Campus 2 da USP-São Carlos. 

 Todas as amostras de água residuária coletadas da lavanderia comercial, assim como 

as de esgoto doméstico, foram caracterizadas quanto à concentração de LAS e ácidos 

orgânicos voláteis (AOV) segundo Duarte et al. (2006) e Lazaro et al. (2008), 

respectivamente. Ambas por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). Além disso, 

também foram avaliados parâmetros como pH, alcalinidade, demanda química de oxigênio 

(DQO), sólidos, nitrogênio total Kjeldahl (NTK), sulfato, sulfeto e nitrato, de acordo com 

APHA (2005). Foi realizada também a caracterização qualitativa de uma amostra de esgoto 

doméstico e de uma amostra de água residuária de lavanderia comercial por Cromatografia 

Gasosa acoplada à Espectrofotometria de Massa (CG-EM), com a finalidade de descobrir 

possíveis tóxicos que estão presentes nestes efluentes. As análises por CG/EM foram 

realizadas pela empresa Central Analítica localizada no Instituto de Química da Universidade 

Estadual de Campinas em Campinas, SP. 

 

Reator EGSB 

 O reator EGSB foi confeccionado em acrílico, na região de expansão, e em PVC, com 

altura de 3,5 m e 150 mm de diâmetro, totalizando volume útil de 62,0 L. O reator possuía um 

distribuidor de vazão na sua base e um dispositivo no topo para garantir a separação entre as 

fases sólida, líquida e gasosa. Doze pontos de amostragem foram igualmente espaçados ao 

longo do reator. A expansão do leito foi em torno de 30% do leito estático inicial e o TDH de 

aproximadamente 40 horas. O inóculo de lodo granulado era proveniente de reator UASB 

usado no tratamento de água residuária de abatedouro de aves (Avícola Céu Azul S/A, 

Sorocaba/SP). 

 Esta pesquisa foi dividida em quatro etapas. Na primeira etapa realizou-se a reativação 

dos micro-organismos do lodo granulado, por meio da alimentação do reator com esgoto 

doméstico. A duração desta etapa foi de aproximadamente 60 dias. Nas etapas seguintes foi 

preparada a alimentação do reator diluindo-se a água residuária de lavanderia comercial em 

esgoto doméstico, de forma a obter concentrações de aproximadamente 5, 20 e 30 mg.L-1 de 

LAS na composição afluente. As etapas II, III e IV duraram 60, 270 e 90 dias, 

respectivamente. 

 

Análises Físico-químicas e Cromatográficas 

 Foram realizadas análises de monitoramento temporal do reator EGSB. Amostras do 

afluente e efluente do reator foram analisadas quanto a concentração de LAS e AOV por 

cromatografia líquida (Duarte et al., 2006 e Lazaro et al., 2008), quanto a concentração de 

sulfeto e DQO por espectrofotometria (APHA, 2005), pH e alcalinidade por método 
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potenciométrico (APHA, 2005). Foram realizadas também análises de sólidos no efluente 

(APHA, 2005) e monitoramento da vazão do reator para cálculo do TDH. 

 

Granulometria 

 A granulometria do lodo granulado foi avaliada por meio do software Image-Pro Plus 

4.5 para o tratamento das imagens, contagem e medição do diâmetro médio dos grânulos, 

segundo a metodologia adaptada de Alphenaar et al. (1993). Para tanto, foi retirada amostra 

do leito de lodo em perfil através de seis pontos de amostragem, espaçados em 10 cm, ao final 

da operação do reator. Além disso, realizou-se também a granulometria do inóculo. Os 

grânulos foram distribuídos sobre uma placa de Petri tomando cuidado com o espaçamento 

entre eles. Previamente, a captura da imagem foi colocada uma régua graduada junto à placa 

de Petri que serviu de referência para o software (Del Nery et al., 2016). Os dados foram 

exportados ao Microsoft Office Excel, para tratamento estatístico. 

 

Extração de LAS adsorvido 

 A extração de LAS adsorvido foi realizada segundo a metodologia modificada de 

Duarte et al., (2006). Devido às características adsortivas do LAS, e com o objetivo de fechar 

o balanço de massa desse surfactante, realizou-se a extração de LAS adsorvido na biomassa 

do leito, em duplicata. 

 

Caracterização microbiana 

 Retirou-se amostras para caracterização microbiana do leito de lodo ao final de cada 

etapa (I, II, III e IV) e no meio da operação da etapa mais longa e com melhor relação entre 

carga de LAS aplicada/removida (etapa III). A extração de DNA foi realizada pela 

metodologia do kit comercial de extração por membrana filtrante “Power Soil DNA Isolation 

Kit” da MO BIO. O sequenciamento do gene RNAr 16S foi realizado por meio da plataforma 

Illumina MiSeq na empresa de Biologia Molecular “Mr. DNA”, localizada na cidade de 

Shallowater, Texas, Estados Unidos. Para tanto, as amostras foram enviadas com 

concentração mínima de 10 ng.μL-1 e pureza OD 260/280 de aproximadamente 1,8. Foram 

utilizados os iniciadores 515F e 806R, que amplificam a região variável V4 do gene RNAr 

16S (Caporaso et al., 2012). 

 

Atividade Metanogênica Específica e Biodegradabilidade 

 Para o teste de atividade metanogênica específica (AME) e biodegradabilidade, 

adotou-se a metodologia desenvolvida por Martins et al. (2015), que descreve um protocolo 

rápido e preciso utilizando o método manométrico com Oxitop®. Preparou-se então os 

frascos em triplicata. Os ensaios foram inoculados com o lodo do leito do reator EGSB ao 

final de sua operação. No ensaio de AME foram adicionados 19 g de lodo e completou-se até 

100 mL com a solução de micronutrientes e mistura de ácidos, resultando em 3 g.L-1 de DQO. 

Para o ensaio de biodegradabilidade, adicionou-se 1 g de lodo e completou-se com a 

proporção de 80 mL de esgoto sanitário e 20 mL de água de lavanderia comercial, para 

obtenção da concentração inicial de surfactante igual aquela aplicada na etapa III da operação 

contínua (20 mgLAS.L-1), resultando em 538 mgDQO.L-1. Manteve-se a relação A/M de 0,6, 

ótima para microrganismos de esgoto sanitário, em ambos os ensaios. 

 

Resultados e Discussão 

 

Caracterização da água residuária de lavanderia comercial e do esgoto doméstico 

 Os lançamentos pontuais de águas residuárias são os que mais contribuem na 

concentração de surfactantes, pois verificou-se 5,0 ± 3,4 mg.L-1 de LAS no esgoto doméstico 

e 95,0 ± 52,9 mg.L-1 de LAS na água residuária de lavanderia comercial. Atribuiu-se a grande 

variação nas concentrações de LAS da água residuária, ao controle de dosagem dos produtos 
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de limpeza usados na lavanderia comercial. A DQO observada para a água residuária de 

lavanderia foi de 712 ± 248 mg.L-1, sendo 24% da matéria orgânica composta por ácidos 

orgânicos voláteis (AOV) e 7% composta por alcoóis (metanol, etanol e n-butanol). No esgoto 

doméstico, verificou-se 317 ± 132 mgDQO.L-1, sendo 46% e 19% desta concentração de 

matéria orgânica composta por AOV e alcoóis, respectivamente. Desta forma, o esgoto 

doméstico além de diluir a água de lavanderia, também é fonte adicional de substratos para a 

atividade microbiana. Foram analisadas 34 amostras de água residuária de lavanderia 

comercial e 34 amostras de esgoto doméstico. Os parâmetros médios da caracterização da 

água residuária de lavanderia comercial e do esgoto doméstico encontram-se resumidos na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1: Valores médios de caracterização da água residuária de lavanderia comercial e do 

esgoto doméstico. 

Parâmetros (mg.L-1) 

Água 

Residuária de 

Lavanderia 

Comercial 

Esgoto 

doméstico 

DQO 745±152 317±132 

LAS 95,0±52,9 5,0±3,4 

Alcalinidade Parcial 190±38 119±25 

Alcalinidade Total 227±47 190±33 

pH* 8,9±1,3 6,8±0,1 

Sulfato 535±149 72±49 

Nitrogênio Amoniacal 9,38±2,32 46,91±12,7 

Nitrogênio Orgânico 2,22±0,61 34,27±5,21 

Sólidos Totais 0,0836±0,0580 0,0076±0,013 

Á
ci

d
o
s 

O
rg

ân
ic

o
s 

V
o
lá

te
is

 

(A
O

V
) 

Acético 62,1±119,9 19,4±16,0 

Propiônico 3,6±2,7 2,6±0,8 

Isobutírico 11,4±4,8 12,8±5,8 

Butírico 7,6±2,8 8,1±3,3 

Isovalérico 10,4±0,2 15,5±7,9 

Valérico 32,9±17,4 37,9±16,8 

Capróico 5,9±1,8 6,1±2,3 

Equivalente em 

DQO 
179,1±97,3 145,0±53,1 

Equivalente em 

Ácido Acético 
167,4±90,9 135,5±49,7 

C
et

o
n
a 

e 
A

lc
ó
o
is

 

Acetona 0,46±0,01 0,51±0,04 

Metanol 11,38±0,05 17,23±0,08 

Etanol 8,51±1,13 9,97±0,83 

n-Butanol 16,83±11,08 11,90±0,02 

Equivalente em 

DQO 
54,6±27,1 59,0±31,8 

 *adimensional; DQO – Demanda química de oxigênio, LAS – Linear alquilbenzeno 

sulfonado 

 

 A análise qualitativa por CG-EM detectou 16 compostos. Dentre eles, todos foram 

detectados na água de lavanderia e 8 no esgoto doméstico. Quanto as características químicas: 

6 compostos são classificados como ácidos graxos, 2 compostos são classificados como 

alcoóis, e os outros 7 compostos são aromáticos. As duas amostras analisadas apresentaram o 

ácido hexadecanóico ou ácido palmítico como composto predominante (31%A na água 
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residuária de lavanderia, 39%A no esgoto doméstico). É um dos ácidos graxos mais comuns, 

e está presente no processo de produção dos surfactantes (Braga e Varesche, 2014). O 

composto butil benzenosulfonamida também foi detectado tanto na água de lavanderia 

comercial, quanto no esgoto doméstico, nas porcentagens de 11%A e 13%A, respectivamente. 

Faz parte da composição de produtos de limpeza, e é um composto recalcitrante, o que pode 

ter dificultado sua degradação (Pacheco, 2006). O diisobutil ftalato e etil hexil ftalato são dois 

compostos de amaciantes que foram encontrados, tanto na água de lavanderia, como no 

esgoto doméstico (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Compostos detectados na água residuária de lavanderia comercial e no esgoto 

doméstico na análise qualitativa por CG-EM. 

Composto 

Água Residuária de 

Lavanderia 

Comercial 

Esgoto Domético 

%A Qualidade %A Qualidade 

Ácido Dodecanóico 0,54 99 
  

Ácido Hexadecanóico 31,06 90-99 38,99 99 

Ácido Octadecanóico 0,80 98 
  

Ácido Palmitoleico 7,97 98 7,19 99 

Ácido Pentadecanóico 6,20 99 3,48 99 

Ácido Pentadecenóico 1,21 95 
  

Ácido Tetradecanóico 11,07 99 4,37 99 

Butil 

Benzenosulfonamida 
10,89 91 12,87 91 

Diisobutil Ftalato 5,02 83 1,43 90 

Esqualeno 3,12 91 10,43 90 

Etil Hexil Ftalato 6,73 91 18,6 91 

Etil Metil Benzeno 1,49 94-95 
  

Indano 0,32 87 
  

Não Determinado 7,57 
 

2,64 
 

Nonadecanol 2,27 95 
  

Pentadecenol 0,97 87 
  

Trimetil Benzeno 2,76 93-95 
  

Análise por injeção 

direta     

Trimetil Benzeno 100,00 86 
  

Não Determinado 
  

100 
 

 

Operação do reator EGSB 

 Na água residuária de lavanderia comercial, os surfactantes são as principais fontes de 

carbono, porém não são as únicas. A matéria orgânica que a compõe é de degradação mais 

complexa que aquela do esgoto doméstico. A eficiência de remoção de DQO passou de 

73±23% (317±183 mgDQOafluente.L
-1 e 66±39 mgDQOefluente.L

-1) na etapa de adaptação para 

61 ± 25% (426±242 mgDQOafluente.L
-1 e 168 ± 239 mgDQOefluente.L

-1), 50 ± 15% 

(380±138 mgDQOafluente.L
-1 e 181±82 mgDQOefluente.L

-1) e 39 ± 23% (379±133 

mgDQOafluente.L
-1 e 238±94 mgDQOefluente.L

-1) nas etapas II, III e IV, respectivamente. Esta 

redução pode estar relacionada, tanto ao fato do aumento da fração de matéria orgânica não 

tão facilmente degradável nas etapas seguintes (aumento da concentração de água residuária 

de lavanderia comercial), quanto ao aumento da concentração do composto recalcitrante LAS. 

 Neste estudo, com 4,5±3,8 mg.L-1, 18,8±10,2 mg.L-1 e 30,9±10,9 mg.L-1 de LAS 

afluente verificou-se eficiência de remoção do surfactante de 73±31% , 55±29 % e 32±17 % 

respectivamente, para TDH de 46±7 h, 41±4 h e  40±2 h (Tabela 3). Delforno et al., (2014) 
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verificaram em reator EGSB com TDH de 40h e 20 mg.L-1 de LAS afluente, alimentado com 

água residuária de lavanderia comercial com e sem co-substratos, remoção de LAS de 90% e 

59%, respectivamente. Enquanto, Faria (2015) observou para reator EGSB com TDH de 36h, 

alimentado com água residuária de lavanderia comercial diluída em esgoto doméstico e 20 

mg.L-1 de LAS afluente, eficiência média de remoção de 55%. 

 Verificou-se a menor contribuição de Ácidos Orgânicos Voláteis (AOV) na 

alcalinidade efluente na Etapa IV (AI/AP de 0,23±0,04) em relação às etapas I, II e III com 

AI/AP de 0,31±0,05, 0,32±0,06 e 0,33±0,10, respectivamente. Notou-se aumento da 

concentração de sólidos totais no efluente da Etapa II (0,036±0,014 g.L-1) para a Etapa III 

(0,071 ± 0,058 g.L-1), provavelmente, devido a maior concentração de LAS e demais 

compostos da água de lavanderia. A concentração de sólidos efluente na etapa IV foi de 0,043 

± 0,041 g.L-1, este menor escape de sólidos em relção a etapa III mesmo com maiores 

concentrações afluente de surfactante está relacionado a estabilidade do leito de lodo. É 

possível inferir que para maiores concentrações de LAS afluente, as concentrações de sulfeto 

também foram maiores; ou seja, 8±2 mg.L-1, 29±12 mg.L-1 e 31±5 mg.L-1 de sulfeto efluente 

para 4,5±3,8 mg.L-1, 18,8±10,2 mg.L-1 e 30,9±10,9 mg.L-1 de LAS afluente, respectivamente 

(Tabela 3). 

 

Tabela 3: Resumo de dados obtidos no monitoramento do reator EGSB escala ampliada. 

Parâmetros Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV 

DQO     

Afluente (mg.L-1) 317 ± 183 426 ± 242 380 ± 138 379 ± 133 

Efluente (mg.L-1) 66 ± 39 168 ± 246 181 ± 82 238 ± 94 

Remoção (%) 73 ± 23 61 ± 25 50 ± 15 39 ± 23 

COE (mgDQO.gSV-1.d-1) 27 ± 16 37 ± 21 33 ± 12 34 ± 9 

LAS     

Afluente (mg.L-1) - 4,5 ± 3,8 18,8 ± 10,2 30,9 ± 10,9 

Efluente (mg.L-1) - 0,8 ± 0,8 8,8 ± 7,1 27,0 ± 11,1 

Remoção (%) - 73 ± 31 55 ± 29 32 ± 17 

CE (mg.gVS-1.d-1) - 0,3 ± 0,4 1,6 ± 0,8 2,6 ± 0,9 

RE (mg.gSV-1.d-1) - 0,2 ± 0,4 1,2 ± 0,9 0,7 ± 0,4 

Alcalinidade Parcial      

Afluente (mgCaCO3.L
-1) 119 ± 33 118 ± 21 165 ± 30 157 ± 20 

Efluente (mgCaCO3.L
-1) 151 ± 46 135 ± 27 188 ± 35 188 ± 22 

Alcalinidade Total      

Afluente (mgCaCO3.L
-1) 190 ± 70 195 ± 41 238 ± 42 216 ± 23 

Efluente (mgCaCO3.L
-1) 175 ± 63 177 ± 32 249 ± 47 237 ± 29 

AI/AP efluente 0,32 ± 0,05 0,32 ± 0,06 0,33 ± 0,10 0,23 ± 0,04 

pH     

Afluente 6,8 ± 0,2 7,2 ± 0,3 7,5 ± 0,3 7,5 ± 0,2 

Efluente  7,8 ± 0,1 7,8 ± 0,1 7,7 ± 0,2 7,9 ± 0,1 

Enxofre (S)     

Sulfato afluente (mg.L-1) - 63,3 ± 32,7 133,9 ± 51,9 40,2 ± 10,0 

Sulfeto efluente (mg.L-1) - 8,4 ± 2,4 29,0 ± 11,7 31,2 ± 5,4 

AOV -    

Afluente (mg.L-1) 130 ± 34 125 ± 41 133 ± 40 107 ± 47 

Efluente (mg.L-1) 88 ± 34 75 ± 12 112 ± 37 79 ± 26 

Remoção (%) 32 ± 14,9 39 ± 25 27 ± 14 31 ± 10 

Sólidos no Efluente     

SST (g.L-1) - 0,036 ± 0,014 0,071 ± 0,058 0,041 ± 0,043 

SSV (g.L-1) - 0,011 ± 0,001 0,052 ± 0,059 0,020 ± 0,010 

Duração (dias) 60 60 270 90 
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TDH (horas) 41,3 ± 2,6 46,3 ± 7,1 41,5 ± 3,7 40,8 ± 2,0 

 

 Neste experimento obteve-se 8,1 gST.L-1 para biomassa inoculada no reator. Enquanto 

na manta de lodo ao final da operação, a concentração de sólidos foi de 3,5 gST.L-1. Esta 

diminuição da concentração de sólidos pode estar relacionada a baixa formação de grânulos, 

acumulação e lenta hidrólise dos sólidos suspensos, e baixa produção de biogás associadas a 

operação de reatores anaeróbios tratando esgoto (Kalogo e Verstraete, 1999). 

 

Tabela 4: Concentração de biomassa no leito de lodo. 

Leito de lodo Biomassa inicial Biomassa final 

Sólidos Totais (g.L-1) 8,11 3,70 

Sólidos Totais Voláteis (g.L-1) 7,17 2,86 

 

Granulometria 

 A estratificação vertical da biomassa é frequentemente observada em reatores 

anaeróbios com lodo granulado (Di Felice et al., 1997). Esta estratificação é vista como uma 

desvantagem nos reatores granulados; e a queda do cisalhamento hidrodinâmico no topo do 

reator resulta em uma instabilidade na camada superior do leito de lodo, afetando a operação 

do reator. Desta forma, a estratificação reduz a capacidade de tratamento, devido à 

conglomeração de grânulos e curto-circuito hidráulico (Bayoumi, 2007). Realizou-se a análise 

granulométrica em perfil (P1-topo do leito de lodo ao P6-base do leito de lodo) ao final da 

operação do reator. Obteve-se que as médias de diâmetro dos grânulos aumentaram e 

diminuíram ao longo do leito (Tabela 5), sendo todas elas estatisticamente diferentes entre si 

(p < 0,05 - ANOVA). Além disso, percebe-se que a média de tamanho dos grânulos em 

relação ao inóculo diminuiu tanto nos pontos mais altos do leito de lodo (maior agitação), 

quanto naqueles mais próximos ao distribuidor de vazão (Figura 1). E manteve média de 

tamanho próxima ao inóculo em pontos centrais do leito (P3 e P5). 

 

Tabela 5: Diâmetro médio dos grânulos no leito de lodo do reator EGSB. 

Amostra Inóculo P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Diâmetro (mm) 1,9 ± 0,5 1,2 ± 0,5 1,1 ± 0,6 1,5 ± 0,9 1,0 ± 0,5 1,5 ± 0,7 0,9 ± 0,3 

 

Figura 1: Distribuição granulométrica no inóculo e leito de lodo do reator EGSB. 

 
 

Extração de LAS adsorvido 
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 No reator EGSB foram adicionados 168.711 mg de LAS durante 420 dias. A parcela 

relacionada à degradação biológica foi de 44% (Tabela 6). É importante ressaltar, que 

diferentemente de outros estudos, não foi reportada a presença de biomassa no separador de 

fase. E apenas 1 % do LAS ficou adsorvido na biomassa, inteiramente localizada no leito de 

lodo do reator. Faria et al., 2015 operou reator EGSB em escala de bancada também tratando 

água residuária de lavanderia comercial diluída em esgoto e água para abastecimento por 240 

dias e obteve 67 % de degradação biológica. 

 

Tabela 6: Balanço de massa do LAS durante a operação do reator EGSB. 

Entrada (mg) Saída (mg) Remoção (%) Adsorvido (mg) Degradação (%) 

168.711 92.214 45,3 1.871 44,2 

 

Caracterização microbiana 

 A análise da comunidade microbiana do leito de lodo do reator EGSB escala ampliada 

por sequenciamento RNAr 16s foi realizada ao final das Etapas I, II, III e IV, e uma amostra 

no meio da operação da etapa mais longa (etapa III). Relata-se aqui apenas os resultados 

obtidos ao final das etapas I e II e meio da etapa III, pois os outros resultados ainda estão 

sendo analisados. Para o parâmetro de beta diversidade foi utilizado o índice de Bray-Curtis, 

que apresenta a porcentagem de similaridade entre as amostras (Figura 2). As amostras Etapa 

I e Etapa II apresentaram alta similaridade, obtendo valores de aproximadamente 75%. 

Enquanto Etapa III atingiu aproximadamente 40% de similaridade em relação às amostras 

Etapa I e Etapa II, demonstrando baixa similaridade. Este resultado já era esperado, pois a alta 

concentração de LAS propicia somente o crescimento e sobrevivência de microrganismos 

capazes de se adequar a essa condição rigorosa. 

 O reino prevalente para as três amostras foi o Bacteria, com 94, 93 e 69% para as 

Etapas I, II e III, respectivamente. Archaea obteve abundância de 6 e 7% para as Etapas I e II. 

A Etapa III atingiu  31%, sendo representado somente pelo Filo Euryarchaeota. Em relação 

aos gêneros encontrados relacionados com a degradação do LAS e abertura de anéis 

aromáticos, houve prevalência dos gêneros Syntrophus (EtapaI 10%, com 11000 reads; Etapa 

II 9%, com 10000 reads; Etapa III 5%, com 5100 reads), Synergistes (Etapa I 5%, com 5100 

reads; Etapa II 2%, com 2500 reads; Etapa III 9%, com 10000 reads), Syntrophorhabdus 

(Etapa I 4%, com 4600 reads; Etapa II 3%, com 3000 reads; Etapa III 0,5%, com 600 reads) e 

Clostridium (Etapa I 1%, com 1000 reads; Etapa II 1%, com 1100 reads; Etapa III 2,4%, com 

3000 reads) (Figura 2). 

 

Figura 2: Dendograma do Índice de Bray-Curtis para beta diversidade das amostras de 

biologia molecular e abundância relativa dos filos 

 
 

Atividade Metanogênica Específica e Biodegradabilidade 

 A atividade metanogênica específica (AME) e a capacidade de biodegradação de água 

de lavanderia comercial em co-digestão com esgoto doméstico dos microrganismos presentes 
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no leito de lodo do reator EGSB ao final da Etapa IV foi avaliada. E apesar de mantida a 

relação A/M ótima para degradação de compostos orgânicos por lodo de esgoto de 0,6 em 

ambos os ensaios, a produção de metano foi 14 vezes maior no ensaio de biodegradabilidade, 

quando comparada ao ensaio em que ácidos de fácil degradação foram adicionados (AME). 

Fato que pode ter ocorrido tanto pelos microrganismos presentes no lodo já estarem mais 

adaptados a este substrato, do que aos ácidos facilmente degradáveis. Como também porque a 

água residuária de lavanderia e o esgoto doméstico contém microrganismos que podem ter 

auxiliado na metanogênese de um lodo já saturado (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Produção metano em ensaios de AME e biodegradabilidade utilizando amostra do 

leito de lodo do final da operação do reator EGSB 

Ensaio DQO inicial 

(mg.L-1) 

DQO final 

(mg.L-1) 

Remoção 

(%) 

Produção de metano 

(gDQOCH4.gSTV-1.d-1) 

AME 3000 2219 26 0,009±0,004 

Biodegradabilidade 538 269 50 0,140±0,002 

 

Conclusões 

 

 Ao utilizar águas residuárias reais na alimentação, grande variação dos parâmetros 

físico-químicos, como por exemplo concentração de DQO e LAS pode ser esperada. A co-

digestão de esgoto e água residuária de lavanderia comercial em escala piloto reproduziu as 

eficiências de remoção de surfactante já obtidas em escala de bancada, e a concentração 

afluente de 20 mgLAS.L-1 foi aquela que resultou em maior relação entre carga específica de 

LAS removida e aplicada. A expansão do leito e o ambiente desfavorável com a presença de 

surfactantes diminuiu a concentração de sólidos no leito de lodo e provocou uma 

estratificação no tamanho dos grânulos em seu perfil. As comunidades microbianas que 

degradam anéis aromáticos foram favorecidas, e sua maior concentração no leito de lodo 

levou, inclusive, a uma maior produção de metano em ensaio de biodegradabilidade quando 

comparada a metanogênese de substratos ideais (ácidos voláteis de fácil degradação). 
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Abstract. This study evaluated the application of dark fermentation of sugarcane vinasse in 

an Anaerobic Bioreactor with Fixed Structured Bed (ABFSB) at extreme thermophilic 

condition (70°C) for biohydrogen production. Stable and continuous hydrogen production 

was observed throughout the experimental period (170 days). Maximum volumetric hydrogen 

production rate (VHP) of 1303.4 mLH2.d
-1.L-1 was observed when an organic loading rate 

(OLR) of 47.9 gCOD.L-1.d-1 was applied. Compared to other studies about thermophilic 

biohydrogen production with sugarcane vinasse, higher yields were observed at extreme 

thermophilic condition. The application of operational strategies was not necessary to 

maintain continuous hydrogen production as was previously shown to be necessary at 

thermophilic condition (55°C).  

 

Introduction 
 

Ethanol is a renewable fuel that can be produced from various substrates such as beet, 

sugarcane, molasses, maize, rice, manioc among others (Wilkie et al., 2000) and represents 

one of the main alternative energy sources in an attempt to reduce dependence on fossil fuels 

(Fuess and Garcia, 2014). 

However, even with the important contribution of ethanol to the economy, the 

development of this sector was not followed by environmental control measures, especially 

with regard to the most abundant effluent from ethanol distillation, vinasse (Ferraz Júnior et 

al., 2016). Vinasse is a dark brown liquid residue that can present organic matter in 

concentrations up to 100 times higher than that found in domestic effluents, have acidic and 

corrosive characteristics besides high concentration of macro and micronutrients (Fuess and 

Garcia, 2014). Another characteristic of sugarcane vinasse is the very high temperatures in 

which it leaves the distillation columns (85°C - 90°C) (Wilkie et al., 2000). 

Currently the main destination for vinasse is fertirrigation of sugar cane crops (land 

disposal of vinasse), however due to the high volume produced and the chemical 

characteristics of vinasse this procedure can cause environmental problems such as 

contamination of surface and/or groundwater (Lyra et al., 2003; Silva Barbalho and Borges de 

Campos, 2010), leaching and salinization of soil (Madrid and Díaz-Barrientos, 1998; Ribeiro 

et al., 2010; Tejada et al., 2009) and proliferation of the stable fly (Stomoxys calcitrans), 

causing losses in agriculture (Cançado et al., 2013). In addition, the use of vinasse in 

fertirrigation represents loss of energy (or not gain) since it could be used in the production of 

important energy carriers such as hydrogen and methane (Ferraz Júnior et al., 2014) by the 

anaerobic digestion of this residue. 

The separation of the anaerobic digestion process in two stages, one acidogenic and 

other methanogenic, was initially proposed by Pohland and Ghosh (1971). According to 

Koutrouli et al. (2009) two-stage systems have a number of advantages over single-stage 

systems, since they allow the selection and enrichment of different microorganisms at each 

stage (acidogenic and mathanogenic) and increase the stability of the whole process, 

controlling acidification in the first reactor and preventing inhibition in the second reactor. 

Regarding hydrogen production, in the acidogenic step of a two-step anaerobic 

digestions process, the vinasse meets all the criteria set by Hawkes et al. (2002) as a suitable 
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and low-cost substrate for biological hydrogen production, such as high carbohydrate 

composition and minimum pretreatment requirement. Moreover, the high temperature of 

vinasse generation (80 to 100ºC) enables the use of thermophilic and extreme thermophilic 

reactors (with low energy input) which could possibly increase rates and yields of hydrogen 

production (Hallenbeck, 2009). Therefore, this study aims to evaluate the use of sugarcane 

vinasse for biohydrogen production in an Anaerobic Bioreactor with Fixed Structured Bed 

(ABFSB) (Camiloti et al., 2014) operated under extreme thermophilic condition (70°C). 

 

Material and Methods 
 

Operation of the reactor 

A stainless-steel bench-scale ABFSB, filled with low-density polyethylene (LDP) 

rings as support material arranged in rods (figure 1), was operated for 170 days. The reactor 

(liquid volume 2.9 L) was operated at 4 different phases (R1; R2; R3 and R4) with 4 different 

organic loading rates (OLR) of 47.9, 35.5, 50.2 and 93.6 gCOD.L-1.d-1, corresponding to  

hydraulic retention time (HRT) of 14.5, 19, 12 and 8h respectively, under extreme 

thermophilic condition (70ºC) with sugarcane vinasse as substrate. The temperature was 

maintained at 70ºC (± 0.5) with the use of heating tape (Fisatom) 2.5 cm wide and 5 m total 

length that surround the reactor and power controller to allow gradual warming of the tape. 

The temperature was controlled by system composed of thermostat with temperature sensor 

(Full Gauge model TIC-17RGTi) and a contactor. The sensor was placed immersed in the 

liquid medium inside the reactor. 

The pH of the vinasse used as substrate was adjusted to 6.5 using a solution of sodium 

hydroxide (NaOH) 50% (w/V). The inoculum of the reactor was obtained by the natural 

fermentation of the vinasse. Thereunto the pH of the vinasse was adjusted to 6.5 by the 

addition of 50% (w / v) sodium hydroxide and held for seven days in a darkroom under 

extreme thermophilic condition (70°C). After that period, the fermented vinasse was pumped 

into the reactor and recirculated for seven days for growth and adherence of biomass in the 

support medium (Leite et al., 2008). 

 

Figure 1 - ABFSB acidogenic reactor and filling of high density polyethylene (PAD) rings. 
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Sugarcane vinasse 

Sugarcane vinasse samples were collected from a full-scale sugarcane biorefinery as a 

byproduct of the ethanol distillation. The main physicochemical characteristics of the vinasse 

included the soluble chemical oxygen demand (COD) 29.1 ± 2.9 g.L-1; total chemical oxygen 

demand (tCOD) 33.2 ± 1.5 g.L-1, soluble carbohydrates (CH) of 6.2 ± 0.9 gglucose.L
-1; volatile 

total solids (VTS) 9790 ± 424 mg.L-1; sulfate (SO4
2-) 2350 ± 494 mg.L-1; and pH 4.7 ± 0.3. 

The other constituents of the raw vinasse were 0.58 g.L-1 of ethanol, 0.69 g.L-1 of acetic acid, 

and 0.05 g.L-1 of propionic acid. The other elements present were: cadmium (0.043 mg.L-1), 

lead (0.65 mg.L-1), copper (0.52 mg.L-1), total chromium (<0.005 mg.L-1), total iron (9.35 

mg.L-1), manganese (4.58 mg.L-1), nickel (0.14 mg.L-1), zinc (0.54 mg.L-1), calcium (7.27 

mg.L-1), magnesium (523 mg.L-1), potassium (4670 mg.L-1), phosphorus (19.5 mg.L-1) and 

sodium (15 mg.L-1).The soluble chemical oxygen demand was used as a parameter for OLR 

calculation. 

 

Analytical methods 

To evaluate the performance of the reactors, influent and effluent liquids were 

sampled periodically to determine soluble carbohydrate concentration using sucrose (1%, 

w/v) as the standard curve (Dubois et al., 1956), pH and chemical oxygen demand (COD) 

(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 2012).  

The concentrations of organic acids (acetic, propionic, isobutyric, butyric, isovaleric, 

valeric and caproic acids) and solvents (methanol, ethanol and n-butanol) were analyzed by 

gas chromatography with a flame ionization detector (GC-FID) according to the protocol 

described by Adorno et al. (2014). The biogas flow rate was measured with a gas meter 

(Ritter®). The biogas composition (hydrogen, carbon dioxide and methane) was determined 

with a GC 2010 (Shimadzu Scientific Instruments, Columbia, MD, USA) equipped with a 

thermal conductivity detector (TCD) using argon as the carrier gas and a CARBOXEN 1010 

Plot column (30 m, 0.53 mm) (Perna et al., 2013). 

 

Results and Discussion 
 

The ABFSB reactor was operated for 170 days at a temperature of 70°C at 4 different 

phases (R1, R2, R3 and R4), each phase with a different HRT and OLR. The operating time 

in each phase are shown in table 1. The different operating times were due to the stability 

presented by the reactor in the production of hydrogen and carbohydrate conversion 

efficiency. However the operating time was always higher than 30 times the applied HRT,  

considered as a pseudo steady-state condition by Ruggeri et al. (2015) in a acidogenic reactor 

for hydrogen production. 

 

Table 1 - Different phases with different hydraulic retention time (HRT) and respective 

organic loading rate (OLR) applied to the ABFSB reactor in extreme thermophilic condition 

and operation time in each evaluated condition. 

Phase HRT (h) OLR (gCOD.L-1.d-1) Operation time (d) 

R1 14.5 47.9 71 

R2 19 35.5 37 

R3 12 50.2 48 

R4 8 93.8 17 

 

In the HRT of 14.5 and 19h, at OLR of 47.9 and 35.3gCOD.L-1.d-1 (R1 and R2), the 

mean value of effluent pH was 5.2 ± 0.1, a value corresponding to the optimum pH range (5.1 

to 5.2) observed in the production of hydrogen with vinasse in an Anaerobic Packed Bed 

Reactor (APBR) at 55°C (Fuess et al., 2016). In HRT of 12 and 8h (R3 and R4),at OLR of 
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50.2 and 93.8gCOD.L-1.d-1 the mean pH of the effluent increased to 5.3 ± 0.1 and 5.6 ± 0.1 

respectively (figure 2A). The decrease in HRT and increase of OLR at phase R3 and R4 

promoted changes in the effluent characteristics and higher amount of solids were observed in 

the effluent, besides that, a reduction in the production of hydrogen and lower removal of 

carbohydrates were also observed. Almost no COD removal was observed (figure 2B), as 

expected for acidogenic reactors.  

 
Figure 2 - (A) Influent and effluent pH; (B) Influent and effluent COD. 

 

After the biogas production started, continuous biogas flow was observed during the 

whole experimental period (170 days) and methane was not observed in the biogas, indicating 

that the strategy used for inoculation and the extreme thermophilic condition was adequate to 

avoid methanogenesis as can be observed in figure 3A. Higher values of VHP were observed 

at lower OLR, on R1 and R2 phases, the increase of OLR in R3 and R4 promoted reduction of 

VHP (figure 3B). 

An overview of ABFSB monitoring parameters at different phases and different ways 

to present the results for hydrogen yield are shown in table 2. At R1 and R2 phases, 

approximately 33% of the biogas was composed by hydrogen and the increase of the OLR at 

R3 and R4 reduced the hydrogen percentage in the biogas (table 2). 

 

 
  

Figure 3 - (A) Biogas flow rate and (B) Volumetric hydrogen production. 

 

 

 

A B 

A B 
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Table 2 - Data obtained in the monitoring of extreme thermophilic ABFSB reactor at different 

phases. 

Parameters 
Phase 

R1 R2 R3 R4 

Carbohydrates conversion (%) 40.3 44.2 35.7 19.2 

Hydrogen percentage in biogas (%) 33.9 33.1 27.3 22.0 

Hydrogen flow 1 - ϑH2 (mmolH2.d
-1) 89.4 81.3 69.8 62.2 

Hydrogen flow 2 - QH2 (mLH2.d
-1) 2002.8 1821.9 1563.1 1392.8 

Volumetric hydrogen production (mLH2.d
-1.L-1) 690.6 628.2 539.0 480.3 

Yield 1(molH2 .molcarboidratos
-1) 1.4 1.8 1.2 1.2 

Yield 2 (mL H2.Lvinhaça
-1) 417.2 506.1 271.4 161.2 

Yield 3 (mmolH2.gDQOaplicada
 -1) 0.6 0.8 0.5 0.2 

 

Applying the Kruskal-Wallis test (indicated for non-parametric data) with a 

significance level of 5%, significant differences were observed in the VHP and in the yield 

between the different HRT applied at different phases (figure 4). By the Mann-Whitney test, 

R3 and R4 resulted lower VHP comparatively to R1 and R2. The highest yield was observed 

in R2 with a statistically significant difference in relation to the yields observed in R1, R3 and 

R4. 
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Figure 4 - Mean volumetric hydrogen production (VHP) in the different phases tested. 

 

In a work carried out for hydrogen production from vinasse in an APBR reactor at 

55°C, Ferraz Júnior et al. (2014) obtained the highest VHP of 526.8 ml H2.d
-1.L-1 in HRT of 

12h and OLR of 72.4 gCOD.L-1.d-1. The author also considered that an OLR of 84.2 gCOD.L-

1.d-1 and HRT of 10h would be the optimal condition to guarantee maximum values of VHP 

and yield in thermophilic APBR reactors fed with vinasse. With this same OLR (84.2 

gCOD.L-1.d-1), Fuess et al. (2016) obtained VHP of 789 ml H2.d
-1.L-1 in APBR reactor at 

55°C fed with vinasse. 

In the results observed at 70°C in the present study, highest VHP (690.6 ml H2.d
-1.L-1) 

was reached in HRT of 14.5 and OLR of 47.9 gCOD.L-1.d-1 (56.8 gCODTOTAL.L-1.d-1) 

demonstrating that in extreme temperature condition the optimal loading rates for hydrogen 

production are lower than those observed in thermophilic condition (55°C). However, it 

should be noted that at 70°C in a ABFSB reactor, stable hydrogen production was maintained 

throughout all the operational period of 170 days, while at 55ºC the authors reported zero 

production after 60 days of operation (Ferraz Júnior et al., 2015a) or necessity of operational 
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strategies application to maintain continuous hydrogen production as biomass disposal (Fuess 

et al., 2016). 

The greater stability observed in this study may be related to the extreme temperature 

condition, which promotes a narrower selection of microorganisms, as well as to the 

structured fixed bed, that reduces accumulation of microorganisms, allowing the maintenance 

of the food/microorganisms (F/M) ratio in the reactor, which has demonstrated to be very 

important to the biohydrogen production (Del Pilar Anzola-Rojas et al., 2015; Ferraz Júnior et 

al., 2015a, 2015b; Fuess et al., 2016; Lay et al., 1999; Peixoto et al., 2011). 

Lower HRT (R3 and R4) promoted lower hydrogen production, lower carbohydrates 

conversion and then lower acids accumulation (figure 5). At extreme thermophilic 

temperature, butyric acid was the main soluble product of acidogenic biohydrogen production 

with vinasse in all phases (R1, R2, R3 and R4). Hydrogen production associated with high 

production of butyric acid as intermediate product was previously reported (Lateef et al., 

2012; Santos et al., 2014; Wang et al., 2013). Wang et al. (2011), in the thermophilic co-

digestion of cassava vinasse and residual sludge, and Zhu et al. (2008), in the co-digestion of 

food residues and residual sludge, observed butyric acid as the main fermentation product. In 

extreme thermophilic condition (70°C), with synthetic glucose-based substrate, Abreu et al. 

(2010) observed butyric fermentation in the production of hydrogen with granular sludge. The 

butyric acid route in hydrogen production may be explained by the microorganism involved 

in the acidogenic fermentation of vinasse at extreme temperature condition. The evaluation of 

the microorganism will be performed as a next step of this study. 

            

Figure 5 – Volatile Fatty Acids (VFA) composition of the effluent and average carbohydrates 

conversion at different phases evaluated. 
 

Conclusions 
 

It was possible to produce hydrogen continuously for 170 days in an ABFSB reactor 

fed with sugarcane vinasse operated under extreme thermophilic condition (70°C) without 

necessity of operational strategies applications, what has been shown to be essential for 

biohydrogen production with sugarcane vinasse at thermophilic condition (55°C).  

The different HRT tested influenced hydrogen production, with higher VHP and yield 

at higher HRT. The mean VHP observed at HRT of 14.5 and 19h were 690.6 and 628.2 ml 

H2.d
-1.L-1 respectively, while at HRT of 12 and 8h the VHP were of 539.0 and 480.3 ml H2.d

-

1.L-1, respectively. The highest average yield of 1.8mol.H2.mol-1carbohydrates was observed in 

HRT of 19 h. 

Butyric acid was the main soluble compound, differently from what was previously 

observed at thermophilic condition, where acetic acid was the main soluble compound.  
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Resumo. O presente estudo avaliou a redução de sulfato em um reator anaeróbio de leito 

fixo-estruturado e fluxo descendente (DFSBR) que operou por 90 dias divididos em duas 

fases operacionais, sob relações DQO/SO4 de 1,8 e 1,3. A carga de sulfato foi mantida em 

aproximadamente 3,45 g.L-1.d-1. Ao diminuir a relação DQO/SO4, a remoção de matéria 

orgânica foi levemente reduzida de 2,8 ± 0,9 g.L-1.d-1 para 2,5 ± 0,6 g.L-1.d-1 e a remoção de 

sulfato levemente incrementada de 2,4 ± 0,7 g.L-1.d-1 para 2,84 ± 0,4 g.L-1.d-1, com melhor 

estabilidade do reator, relacionada a menor dispersão dos resultados para ambos os 

parâmetros. A hipótese levantada em função da concentração de matéria orgânica residual 

de 2,3 g.L-1 na Fase I, 1,8 g.L-1 na Fase II e produção de ácidos aproximada de 1g.L-1
 

relaciona-se à predominância das bactérias redutoras de sulfato oxidadoras incompletas, 

produtoras de acetato. Corroborando o acúmulo de acetato, observou-se produção de sulfeto 

superior a 400 mg-L-1, o que pode ter afetado o desempenho das arqueas metanogênicas no 

sistema de tratamento. Conclui-se que a sulfetogênese foi estabelecida com sucesso no reator, 

como desejado para o posterior tratamento de DAM visando à avaliação da precipitação de 

metais a partir do sulfeto produzido.  

 

Introdução 

  

 A presença de altas concentrações de sulfato em águas residuárias e naturais 

representa um grande problema de saneamento, seja para a disposição de efluentes no 

ambiente, seja para evitar a sua influência na qualidade das águas para abastecimento. Por 

exemplo, cidades costeiras enfrentam problemas com a intrusão de águas salinas em poços 

subterrâneos e, os processos industriais e as atividades de mineração geram efluentes ricos em 

sulfato que necessitam de tratamento previamente ao lançamento ou reuso dos mesmos 

 A exploração de minas de materiais metálicos é uma atividade em contínua ascensão, 

estimulada a partir da revolução industrial e do desenvolvimento de novas tecnologias 

produtivas. O impacto causado pelas áreas de mineração tem, sobretudo, afetado o solo, 

mananciais e ecossistemas relacionados. Dentre os passivos gerados pelas minas de metais, a 

drenagem ácida de minas (DAM) destaca-se devido às suas características físico-químicas 

(Das et al., 2012). Com baixo pH e elevada concentração de metais pesados dissolvidos, a 

drenagem representa grande ameaça para os corpos hídricos e meio ambiente.      

 A DAM pode ter sua formação no interior da cava da mina ou em áreas de deposição 

de rejeito. O aparecimento da drenagem está associado às minas de cobre, níquel, ouro e outro 

minerais (Akcil e Koldas, 2006), e sua formação ocorre quando há exposição da pirita (FeS2) 

e outros minerais sulfetados à água e ao ar, o que pode ocorrer naturalmente, resultando na 

formação de ácido sulfúrico e consequente solubilização de metais presentes no solo e nas 

rochas (Streten-Joyce et al., 2013).    

 Os tratamentos disponíveis para mitigar os impactos causados pela DAM consistem 

em processos físico-químicos e biológicos. Esses processos dividem-se ainda em processos 

ativos e passivos. O tratamento mais utilizado ainda hoje é o processo ativo que consiste na 

adição de compostos alcalinos que resultam na elevação do pH e na precipitação de metais 

presente em solução sob a forma de hidróxidos e carbonatos (Johnson e Hallberg, 2005). No 
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entanto, são processos de alto custo, que geram resíduos de difícil disposição e pouca 

eficiência na remoção de sulfatos quando comparados ao tratamento biológico. O tratamento 

biológico anaeróbio, por sua vez, possibilita a remoção eficiente de elevadas concentrações de 

sulfatos presente na DAM a partir do processo de sintrofismo microbiano. Essa remoção 

ocorre na presença de uma fonte de carbono atuando como o doador de elétrons, uma vez que 

a drenagem ácida é rica em metais, mas pobre em nutrientes e carbono. O sulfato reduzido a 

sulfeto pelo metabolismo das bactérias redutoras de sulfato (BRS) se liga aos metais presentes 

na DAM, formando sulfetos metálicos de baixa solubilidade, possibilitando a sua precipitação 

e possível recuperação. Além disso, o tratamento biológico é economicamente mais viável 

quando comparado aos processos físico-químicos pelos menores custos associados e por 

requerer menores áreas para disposição de lodo gerado (Lewis, 2010).  

 Para o bom desempenho dos sistemas de tratamento biológico, tipo de inóculo e 

substrato, pH afluente, temperatura, relação DQO/SO4
2-, tempo de detenção hidráulica (TDH), 

entre outros, são fatores importantes e limitantes para a atividade microbiana (Sanches-

Andrea et al., 2014; Liamleam e Annachhatre, 2007), capazes de definir quais grupos 

microbianos permanecerão ao longo do tratamento e influenciar, consequentemente, na 

eficiência do mesmo (Hiibel et al., 2011). As BRS já mostraram-se eficientes no tratamento 

biológico da DAM, possibilitando a conversão do sulfato em sulfeto ou enxofre elementar, 

passíveis de remoção em processos subsequentes (Deng et al., 2016). Dessa forma, a 

utilização de meio de cultura enriquecido de BRS provenientes de sedimento de minas como 

inóculo poderia proporcionar resultados promissores no tratamento pela adaptação da 

comunidade microbiana à DAM a ser tratada.    

 A presente proposta de pesquisa tem como objetivo comparar o tratamento de DAM 

sintética com o uso de microrganismos autóctones (em especial o grupo das sulfatorredutoras, 

provenientes de sedimento enriquecido de minas) e inóculo de um reator anaeróbio de cultura 

mista metanogênica/sulfetogênica. A primeira fase do projeto é o estabelecimento de 

população predominantemente sulfetogênica, monitorando a redução de sulfato, produção de 

sulfeto e DQO remanescente. Pretende-se reduzir o aporte de matéria orgânica afluente, 

visando fornecimento adequado de doador de elétrons apenas para a remoção de sulfato da 

DAM. A segunda fase refere-se ao enriquecimento de microrganismos autóctones à área de 

rejeito de mina de urânio da região de Caldas-MG para inoculação do reator para ensaio de 

tratamento da drenagem ácida de minas. Além do acompanhamento do desempenho dos 

reatores do ponto de vista físico-químico, será realizada análise da diversidade microbiana 

presente. 

 

Material e Métodos 

  

Configuração do reator 

 A primeira etapa deste projeto consiste na operação de um reatores de leito fixo-

estruturado de fluxo descendente (DFSBR), com volume útil total de aproximadamente 2,2 L, 

mantidos à temperatura de 30 °C e tempo de detenção hidráulica (TDH) de 20± 2 horas. O 

material suporte utilizado é composto por cilindros de polietileno de baixa densidade com 30 

mm de comprimento e 25 mm de diâmetro cada, dispostas em quatro hastes na coluna central.  

 

Inóculo 

 Para a primeira etapa do projeto foi utilizado inóculo do reator de leito ordenado de 

fluxo descendente utilizado no tratamento de DAM sintética com vinhaça de cana-de-açúcar 

como co-substrato (doador de elétrons e nutrientes). Para a segunda etapa será utilizada 

cultura do sedimento da cava da mina e este será enriquecido com meios que favoreçam o 

crescimento de microrganismos sulfatorredutores. 
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Água residuária 

O estabelecimento da sulfetogênese foi realizado utilizando-se uma água residuária 

rica em sulfato, a partir da adição 3 g.L-1 de Na2SO4.  A vinhaça da cana-de-açúcar foi 

adicionada como o doador de elétrons, com concentrações variando em cada fase (Tabela 2). 

A composição da DAM sintética que será utilizada nas fases posteriores está 

apresentada na Tabela 1. Ao longo do período operacional serão adicionados metais como: 

Fe, Cu, Co, Mg, Zn, Ni, simulando a drenagem ácida (Tabela 1). A adição dos metais ocorrerá 

de forma gradativa, de forma a não provocar um choque de carga para a população 

microbiana presente. A vinhaça da cana-de-açucar e glicerol puro serão testados como os 

doadores de elétrons. 

Tabela 1: Composição da DAM sintética. 

Sais Concentração (mg.L-1) 

MgSO4. 7H2O 0,35 

FeSO4.7H2O 497,5 

ZnCl2 41,7 

NH4Cl 57,7 

NaH2PO4. H2O 34,1 

CuSO4.5H2O 19,6 

Na2SO4 1892,6 

Al2(SO4)3. 16 H2O 235 

MnSO4.H2O 8,82 

CoCl2. 2H2O 28,1 

NiCl2.6H2O 40,5 

KH2PO4 56 

 

Fases operacionais 

 A partida do reator foi realizada com o material suporte inoculado e com água 

residuária rica em sulfato (DQO afluente = 4 g. L-1 e DQO/SO4 = 1,8). O reator foi operado 

em duas fases, com os principais parâmetros operacionais apresentados na Tabela 2. A Fase II 

teve como objetivo aumentar a pressão de seleção da população sulfetogênica pela redução da 

carga de matéria orgânica. 

Tabela 2: Parâmetros operacionais. 

Fases operacionais concluídas 

Parâmetros Fase I Fase II 

DQO (mg.L-1) 4200 3200 

SO4
2- (mg.L-1) 2600 2800 

COV (g.L-1.d-1) 5,1  4,1  

CV Sulfato (g.L-1.d-1) 3,45  

DQO/SO4 1,8 1,3 

  

Análises físico-químicas 

 As análises de demanda química de oxigênio (DQO), sulfato, sulfeto, pH, alcalinidade 

e ácidos orgânicos voláteis foram realizadas de acordo com Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (2005) e em média três vezes por semana.  

 Os balanços de massa de DQO e sulfeto foram calculadas de acordo com a 

metodologia proposta por Poinapen et al. (1995).  De forma a evitar a perda do sulfeto 

dissolvido, os autores verificaram que a adição de 3 gotas de NaOH 10M à amostra altera a 

forma do H2S para HS- e S2- e dessa forma o sulfeto encontra-se na forma dissociada, evitando 

perdas por volatilização do mesmo (Poinapen et al., 2009). Após a adição de NaOH à amostra 
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efluente, as análises de DQO e sulfeto seguiram os métodos descritos pelo Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater (1995). Para a análise de DQO foram 

realizadas três frações distintas do efluente: a DQO solúvel total (DQOdissolvida), a DQO devida 

ao sulfeto dissolvido (DQOsulfeto) e DQO devida a matéria orgânica dissolvida (DQOorgânica). 

Para a determinação da DQOorgânica foi adicionada sulfato de zinco (ZnSO4) em excesso, que 

precipita o sulfeto líquido na forma de sulfeto de zinco (ZnS). A diferença entre a DQOdissolvida 

e DQOorgânica corresponde à fração de DQOsulfeto (Poinapen et al., 2009). 

 A concentração de sulfeto total dissolvido (STD) foi calculado de acordo com Aquino 

(2006) apresentado na Equação 1. 

 

 A determinação de sulfeto na fase gasosa será realizada com auxílio de cromatógrafo à 

gás com detector de enxofre (Sulphur Cheluminescence Detector). 

  

Resultados e Discussão 

 

 A remoção de DQO foi em média de 2,8 ± 0,9 g.L-1.d-1 durante a Fase I e 2,5 ± 0,6 

g.L-1.d-1 durante a Fase II, e a redução do sulfato foi de 73 % (2,4 ± 0,7 g.L-1.d-1) para 76 % 

(2,84 ± 0,4 g.L-1.d-1) nas fases I e II, respectivamente (Figura 1). Embora a conversão de DQO 

tenha diminuído de 42 % para 40 % na Fase II, a redução de sulfato foi maior em carga 

volumétrica, o reator manteve-se mais estável e os resultados sofreram menor dispersão, 

como é possível visualizar nas Figuras 2 e 3. Os resultados indicam o estabelecimento 

adequado da sulfetogênese, conforme pretendido na etapa 1 da pesquisa.  
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Figura 1: Cargas volumétricas de DQO e Sulfato. 
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Figura 2: Concentração de matéria orgânica afluente (■) e efluente (o). A análise boxplot 

corresponde a eficiência de remoção de matéria orgânica em cada fase. 

 

 O residual de matéria orgânica (DQO) pode estar relacionado à ausência do 

sintrofismo entre as bactérias redutoras de sulfato oxidadoras incompletas e arqueas 

metanogênicas acetoclásticas. Acima da relação DQO/SO4 estequiométrica teórica (0,67), 

decresce a viabilidade do sulfato como aceptor de elétrons para a remoção de DQO, 

resultando em oxidação incompleta na ausência de organismos metanogênicos (Lens et al., 

1998).  Em relações maiores, por outro lado, a participação da metanogênese cresce. Assim, a 

redução na relação DQO/SO4, como efetuada na mudança da Fase I para a Fase II, deve ter 

sido responsável pela queda na eficiência de remoção de DQO, pela restrição da atividade 

metanogênica no sistema. Uma vez que BRS oxidadoras completas, ou oxidadoras de acetato, 

são de difícil obtenção (Cao et al., 2012), a DQO remanescente no efluente deve estar 

relacionada com o acúmulo desse intermediário. Bertolino et al., (2014) operando um reator 

de leito fluidificado também verificaram menor eficiência de remoção de DQO e sulfato ao 

diminuir a relação DQO/SO4 de 2,52 para 1,78 devido a população de BRS oxidadoras 

incompletas e ao acúmulo de acetato no reator.  
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Figura 3: Concentração de sulfato afluente (■) e efluente (o). A análise boxplot corresponde a 

eficiência de remoção de sulfato em cada fase. 
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 Ao longo de toda a operação, houve produção de alcalinidade a bicarbonato próximo a 

1 g. L-1, em média. A alcalinidade resultante do processo biológico elevou o pH efluente de 

4,8 para 6,5 a 8,0, indicando o potencial do sistema para a neutralização de uma DAM (Figura 

4).  
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Figura 4- pH afluente e efluente (a) alcalinidade e ácidos voláteis totais produzidos (b). 

 

 A alcalinidade gerada está relacionada à remoção de sulfato (Figura 5), o que também 

foi verificado por Deng e Lin (2017).  
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 Figura 5: Relação entre remoção de sulfato (o) e produção de alcalinidade (■). 

 

 A oxidação incompleta resultante da predominância das BRS no tratamento tem como 

consequência a produção de ácido voláteis, levando ao acúmulo de acetato nos reatores.  

 Godoi e colaboradores (2017) operando o reator de leito fixo-estruturado e fluxo 

descendente, sob condições semelhantes, mas com forte presença das metanogênicas no 

sistema (relação DQO/SO4 de 2,0), verificaram a presença de aproximadamente 200 mg. L-1 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 
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de acetato no efluente, correspondendo a quase totalidade da DQO remanescente. Ñancucheo 

e Johnson (2014) operando reator de biofilme de fluxo ascendente com relação DQO/SO4 de 

0,68, concentração de 2 g SO4.L
-1 e glicerol 1,38 g. L-1, ao final do experimento 

aproximadamente 150 mg DQO. L-1 de ácido acético foram gerados como resultado da 

oxidação incompleta. Os autores verificaram ainda não haver presença das arqueas 

metanogênicas no reator.  

 Embora não tenham sido realizadas análises microbiológicas e a faixa de pH 

possibilite a presença das arqueas metanogênicas, verifica-se a predominância da 

sulfetogênese no reator e possível inibição da metanogênese devido às baixas relações 

DQO/SO4 aplicadas e à alta concentração de sulfeto produzido. A partir da Figura 6 é 

possível verificar que o consumo de substrato ocorreu, em grande parte, via sulfetogênese. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90
0

20

40

60

80

100 Fase II

 (
%

)

 Tempo (dias)

Fase I

 
Figura 6: Remoção da matéria orgânica via sulfetogênese. 

 

 Enquanto na Fase I, a participação da sulfetogênese na remoção da matéria orgânica 

foi de cerca de 58 ± 19%, durante a Fase II essa participação aumentou para 85 ± 14%, 

confirmando o estabelecimento de um consórcio microbiano predominantemente 

sulfetogênico no sistema. 

 Quanto ao sulfeto, houve grande variação ao longo da operação, variando de 150 a 800 

mg. L-1. A produção média de sulfeto foi de 471 mg. L-1 na Fase I e 422 mg. L-1 na Fase II 

(Figura 7). A diferença entre o sulfeto teórico e o obtido deve-se a perda do H2S
- para a fase 

gasosa, bem como pela produção de compostos de enxofre em estados intermediários de 

oxidação. 
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Figura 7: Concentração de sulfeto produzido (■) e sulfeto teórico (o). 

  

 Na fase líquida, o sulfeto pode ser diretamente utilizado para a precipitação de metais 

presentes em drenagens ácidas (Deng e Lin, 2017; Hao et al., 2014; Jiménez-Rodriguez et al., 

2009). O foco do presente trabalho será utilizar o sulfeto produzido para posterior 

precipitação dos metais que serão adicionados nas fases seguintes, simulando uma DAM.       

  

Conclusões parciais  

   

 O reator anaeróbio de leito fixo e fluxo descendente (DFSBR) mostrou-se eficiente 

para a remoção de sulfato (> 70%). A variação de DQO/SO4 de 1,8 para 1,3 possibilitou 

aumento na participação das BRS na degradação de matéria orgânica no sistema, resultado do 

estabelecimento da sulfetogênese.  

 A produção de sulfeto dissolvido no sistema pode ter afetado a população 

metanogênica resultando no acúmulo de ácidos devido a oxidação incompleta da matéria 

orgânica. A concentração superior a 400 mg.L-1 de sulfeto possibilita a precipitação de metais 

que serão adicionados nas etapas seguintes.  
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Resumo. Neste estudo foram avaliadas a produção de hidrogênio e metano em reatores de 

leito fixo de duas fases, a partir do melaço de cana-de-açúcar em condições termofílicas 

(55°C). A carga orgânica (COV) no reator acidogênico foi mantida em 60 g L-1d-1, e TDH de 

4 horas, enquanto que no reator metanogênico foram aplicadas COVs crescentes de 0,60 a 10 

g L-1d-1 , e o TDH de 40 e 24 horas. Para o reator acidogênico a produção volumétrica (PVH) 

e rendimento de hidrogênio (HY) foram de 103 mL H2 L
-1 h-1 e 1,40 mol H2 molcarboidratos

-1, 

respectivamente. Em relação ao reator metanogênico, os melhores resultados foram obtidos a 

partir da COV de 2,4 g L-1d-1, sendo a média da PVM de 97 mLCH4 Lreator
-1h-1, em que o 

rendimento de metano (MY) está próximo ao teórico para a temperatura de 55°C. As 

porcentagens de hidrogênio e metano encontradas no biogás dos reatores foram de 49% e 

56%, respectivamente. Os resultados permitem afirmar que o melaço de cana-de-açúcar é um 

substrato adequado para a produção de biogás nas condições avaliadas. 

 

Introdução 

 

A utilização do melaço para a produção de biogás a partir da digestão anaeróbia vem 

sendo estudada devido às suas características nutricionais, principalmente a elevada quantidade 

de carbono, que favorecem o crescimento de microrganismos. Além de produzir energia limpa 

e renovável, o melaço pode ser associada a outras águas residuárias em usinas de processamento 

de álcool e açúcar para a produção de energia, como a vinhaça, na co-digestão, ou misturados 

com outros tipos de águas residuárias como a de bovinos e suínos, aumentando o seu potencial 

de produção de hidrogênio e metano (Fang et al. 2011; Wu et al. 2013). 

Nesse estudo foram testadas a produção de hidrogênio e metano em reatores de duas 

fases, ou seja, a partir da divisão do processo de digestão anaeróbia em fase acidogênica e 

metanogênica. A energia recuperada do processo de dois estágios é maior do que quando 

comparada a sistemas de fase única, uma vez que a energia proveniente da separação de fases 

é estimada com base na produção de H2  e CH4, enquanto que de uma única fase resulta apenas 

do CH4 (Pisutpaisal et al. 2014). 

Park et al. (2010)  analisaram a produção de biogás em reatores de duas fases com 

melaço de cana-de-açúcar como substrato. Os reatores foram operados em condições 

mesofílicas (35°C), sendo o pH do afluente do reator acidogênico de 5,5 e DQO de 28 g L-1. O 

afluente do reator metanogênico (efluente do reator acidogênico) possuía pH corrigido com 

solução de NaOH para 7,0. A partir dos reatores de duas fases foi possível obter uma taxa de 

produção de hidrogênio de 7 LH2 d-1 com um TDH de 6 horas, enquanto que o reator 

metanogênico foi operado com TDH de 6 dias, e atingiu uma produção média de metano de 3,7 

LCH4 d
-1. 

Um dos problemas encontrados nos reatores de duas fases é a manutenção da produção 

de hidrogênio, pois após longos períodos de operação os reatores vão perdendo sua eficiência 

devido ao acúmulo de biomassa (Hafez et al. 2010). A partir dessa constatação FUESS et al. 

2016) avaliaram as estratégias operacionais em um reator acidogênico de leito fixo com vinhaça 

de cana-de-açúcar durante 240 dias, e observaram que a partir de 50° dia ocorreu decaimento 

na produção de hidrogênio, por isso, estratégias como aumento contínuo da carga orgânica, 
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controle do pH efluente entre 5,1 e 5,2 e descarga periódica de biomassa foram essenciais para 

uma produção estável de biogás nos reatores acidogênicos. 

Os reatores utilizados na presente pesquisa são de leito fixo com espumas de 

poliuretano, e apresentam como vantagem a simplicidade de construção, eliminação de 

necessidade de equipamento de mistura, maiores tempos de retenção celular (θc), menor 

geração de lodo, maior tolerância a cargas tóxicas, melhor recuperação após períodos sem 

alimentação, e vem se mostrando eficiente na produção de biogás. Porém esse tipo de reator 

não tolera grandes concentrações de sólidos, que podem colmatar o meio e tornar o volume útil 

menor devido ao meio suporte (Rajeshwari et al. 2000). 

Nesse contexto, esse estudo teve como objetivo avaliar o potencial de produção de 

biogás (H2 e CH4) em reatores de duas fases em condições termofílicas (55°C), a partir do 

produto da fermentação da cana-de-açúcar para produção de açúcar, o melaço. O reator 

acidogênico foi operado com carga orgânica volumétrica (COV) de 60 g L-1 dia-1, e o 

metanogênico com COV crescente de 0,60 a 6,00 g L-1 dia-1 com TDH em 40 horas, e uma 

última fase com COV 10 g L-1 dia-1 e TDH de 24 horas. 

 

Material e Métodos 

 

Melaço de cana de açúcar 

O substrato utilizado é um subproduto das usinas sucroalcooleiras, o melaço, que foi 

coletado na Usina São Martinho – Grupo São Martinho, na cidade de Pradópolis – SP. As 

principais características físico-químicas do melaço utilizando um diluição de 10 gmelaço Lágua
-1 

são: DQOtotal – 8720 mg L-1 ; DQOsolúvel – 7880 mg L-1 ; carbono orgânico total (COT) – 1963 

mg L-1 ; Nitrogênio total Kjeldahl (NTK) – 269 mgN L-1; Sólidos totais -7651 mg L-1; sulfato – 

70 mgSO4 L
-1 ; sulfeto – 0,19 mgS2

- L-1; Ferro- 0,70 mgFe L-1 ; Manganês- 0,27 mgMn L-1. 

 

Aparato experimental e condições operacionais 

Foi utilizado um sistema de dois reatores sequenciais de fluxo ascendente e as mesmas 

configurações: volume útil de 1,65 L, diâmetro de 90 mm e comprimento de 800 mm. O 

primeiro reator foi submetido à condição acidogênica e o segundo à condição metanogênica. 

Os reatores encontram-se em condições termofílicas – 55°C, e possuem como meio suporte 

espuma de poliuretano conforme  determinado por estudos realizados por Vilela (2016). 

O reator acidogênico foi operado por 392 dias, alimentado com melaço de cana-de-

açúcar diluído em água, obtendo-se uma carga orgânica volumétrica (COV) de 60 g L-1 dia-1, 

com tempo de detenção hidráulico (TDH) de 4 horas. O efluente desse reator foi utilizado para 

alimentação do reator metanogênico, sendo adicionado bicarbonato de sódio (1 gNaHCO3 

gDQO-1), solução de nutrientes contendo nitrogênio e fósforo e vitaminas baseada na solução 

descrita por Touzel, J. P; Albagnac (1983), visando adequar o afluente à digestão metanogênica. 

Esse reator foi operado por 344 dias, em diferentes fases, conforme apresentado na Tabela 1.  

 

                        Tabela 1: Fases aplicadas ao reator metanogênico 

Fase 
COV 

(g L-1 d-1) 

DQO 

(g O2 L
-1) 

TDH 

(horas) 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VI 

0,6 

1,20 

2,40 

4,80 

3,60 

6,00 

10,00 

1 

2 

4 

8 

6 

10 

10 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

24 

 

Métodos analíticos 
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O monitoramento dos reatores foi realizado por meio de amostras do afluente e efluente 

coletadas duas vezes por semana para verificação dos parâmetros de pH, alcalinidade parcial e 

intermediária (Dilallo, R. & Albertson (1961) modificada por Ripley et al. (1986)); Ácidos 

orgânicos voláteis seguindo método de Dilallo, R. & Albertson, 1961; Demanda química de 

oxigênio total e solúvel (DQOt e DQOs), sólidos suspensos voláteis (SSV) seguindo protocolo 

descrito no Standard Methods of Water and Wastewater (APHA 2005); Carboidratos totais 

(DuBois et al. 1956; Blundi, S.F., Gadêlha 2001); e ácidos orgânicos voláteis (cítrico, lático, 

acético, propiônico e butírico) foram determinados por cromatografia liquida de alta eficiência 

(HPLC), com curvas de calibração preparadas a partir de metodologia descrita por Gomes et 

al. (2016).  

A vazão de biogás em cada reator foi monitorada continuamente, utilizando gasômetro 

Ritter ®. A análise da composição do biogás - hidrogênio (H2), nitrogênio (N2), metano (CH4), 

e gás carbônico (CO2) foi realizada em  cromatógrafo gasoso GC 2010 (Shimadzu®), equipado 

com detector de condutividade térmica, com coluna Carboxen® 1010 Plot 30m x 0,53mm, 

sendoo gás de arraste o argônio (Perna et al. 2013). 

 

Resultados e Discussão 

 

Desempenho do reator acidogênico na produção de biogás (H2) 

A eficiência de conversão de carboidratos do reator acidogênico foi de 

aproximadamente 40%, e ao longo de toda operação não houve ajuste do pH afluente, sendo 

sua média de 6,30, e o pH efluente 3,80. Esses valores encontram-se  abaixo do recomendado 

pela literatura para produção de hidrogênio (5,0 < pH <5,3) (Ferraz et al. 2014; Fuess et al. 

2016), porém, mesmo com uma baixo pH efluente a produção de hidrogênio, apesar de sofrer 

variação, manteve-se continua ao longo de toda operação, sem estratégias especiais. 

A vazão de biogás (VBG) média foi de 341 mL h-1 (Figura 1a), e vazão molar de 

hidrogênio (VMH) nas condições normais de temperatura e pressão (CNTP) foi de 4,6 mmol 

H2 L
-1h-1 (Figura 1b), sendo que a produção volumétrica de H2 (PVH) durante o período de 

operação foi de 103 mL H2 L
-1 h-1. Em relação ao rendimento (HY), apresentado na Figura 1c, 

a média foi de 1,38 mol H2 molCH
-1. Nota-se um aumento continuo da PVH até o 221° dia de 

operação, seguido por um decaimento da mesma, porém, como observado na Figura 1b o 

sistema foi capaz de se recuperar sem necessidade de estratégias operacionais, e voltou a crescer 

no 300° dia.  
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A composição do biogás (Figura 2) apresentou valor médio de hidrogênio (H2) de 49%, 

enquanto que para o gás carbônico (CO2) o valor encontrado foi de 51% e os gases nitrogênio 

(N2) e metano (CH4) não apresentaram valores significativos, indicando que o sistema está 

adequado para realização da acidogênese. Ren et al. (2006), em um reator em escala piloto 

produzindo hidrogênio a partir da fermentação anaeróbia do melaço, encontraram valores de 

H2 no biogás entre 40 e 52 %, utilizando COV entre 3,11 e 85,57 kg de DQO mreator
-³ dia-1. 
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Desempenho do reator metanogênico na produção de biogás (CH4) 

A vazão do biogás (VBG), bem como a produção volumétrica de CH4 (PVM) foram 

baixas durante 167 dias (fase I a IVa - COV de 0,6 a 4,8 g L-1 d-1), e não apresentavam resposta 

aos aumentos de COV. Concomitantemente foi verificado o acúmulo de ácido acético, 

propiônico e butírico no sistema (513, 136 e 49 mg L-1, respectivamente). Como tentativa de 

recuperação retornou-se para a fase IIIb - COV de 2,4 g L-1 d-1, e iniciou a adição da solução 

de vitaminas e nutrientes. 

Os resultados obtidos na operação desse reator serão apresentados a partir do 70° dia 

operação do sistema, uma vez que o mesmo se encontrava em período de adaptação. 

Do 70° ao 167° dia de operação, a VBG monitorada foi de 71 mL h-1, após esse período 

a média obtido é de 209 mL h-1, entretanto, pelo cálculo realizado com base nas CNTP a VBG 

esperada séria de 85 mL h-1 até o 167° dia, e após esse período seria esperado uma média de 

251 mL h-1, ocorrendo um aumento gradual da vazão acompanhando o aumento da carga de 

cada fase, como verificado na Figura 3 a. A diferença observada entre a vazão monitorada e a 

esperada até a Fase IVa deve-se a problemas de vazamento de gás no sistema, o que impediu a 

medição correta do mesmo.  

Em relação a VMM e PVM do 70° até o 167° dia de operação foi de 0,13 mmol CH4 

hora-1, e 2,70 mLCH4 Lreator
-1hora-1, respectivamente. Foi realizado circulação do lodo 

mesofílico tratando vinhaça, permitindo alcançar valor médio de VMM de 4,32 mmolCH4 h
-1 

e PVM de 97 mLCH4 Lreator
-1h-1, demonstrando que o lodo mesofílico se adaptou à temperatura 

de 55º C pela seleção dos microrganismos que mantêm sua atividade nessa condição. As 

variações de VBG e PVM estão representadas na Figura 3a e 3b. Kongjan et al. (2013) e Vilela 

(2016) estudaram reatores de duas fases utilizando melaço de cana-de-açúcar termofílicos e 

encontraram valores de até 140,83 mLCH4 L
-1 h-1 e 110 mLCH4 L

-1 h-1 a partir de COV que 

variaram de 6,4 até 16,9 gSTV L-1 d-1 e 1 até 17,5 gDQO L-1 dia-1, respectivamente.  

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
7 2
6

3
5

4
8

6
4

7
1

7
8

8
5

9
7

10
5

1
1

6

12
5

1
3

8

14
6

1
5

4

16
9

1
8

0

19
4

2
0

2

21
3

2
2

0

26
2

2
7

8

28
5

2
9

2

30
6

3
1

3

32
0

3
3

6

34
7

3
5

5

38
1

Tempo (dias) H2% CO2%

Figura 2:Composição de gases do reator acidogênico - ■ H2% e □ CO2% 



374 
 

O rendimento de metano (MY) apresentou variação durante o período de operação 

(Figura 3c), isso se deve a instabilidade do sistema, bem como problemas na medida do biogás, 

em função do gasômetro utilizado. Observou-se que houve uma queda no rendimento de 123 

mLCH4 gDQO
-1 na Fase I, 143 mLCH4 gDQO-1 para a Fase II, e para as Fases IIIa e IVa valores 

nulos, aumentando novamente com o retorno da Fase IIIb – 447 mLCH4 gDQO
-1, mantendo o 

rendimento para as demais fases (IVb a VIII) com média de 454 mLCH4 gDQO
-1.  

Na fase IIIb, 182° ao 235° dia de operação, houve interrupção da alimentação do reator 

metanogênico, sendo que após esse período, nota-se valores de MY acima do esperado para a 

CNTP, 350 mL CH4 gDQO
-1. Uma hipótese para esse evento é que tenha ocorrido endogenia no 

sistema. Em condições termofílicas a taxa de decaimento celular é maior do que sistemas 

mesofílicos (Amani et al., 2015), acarretando em um aumento da matéria orgânica convertida 

a metano. 
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A composição do biogás (Figura 4) apresentou valor médio de metano (CH4) de 56%, 

para o gás carbônico (CO2) o valor encontrado foi de 44%, enquanto que os gases nitrogênio 

(N2) e hidrogênio (H2) não apresentaram valores significativos. Valores de 56% de CH4 e 37 % 

de CO2 foram reportados por Kongjan et al. (2013) em temperatura de 55°C e pH 8,1. 

Figura 4: Composição de gases do reator metanogênico - ■ CH4% e □ CO2% 

 

Vale ressaltar que a eficiência de remoção de matéria orgânica também sofreu alteração 

com as mudanças de COV. Da fase I a Va a remoção de matéria orgânica total, medida em 

demanda química de oxigênio (DQO) foi de 43%, e a solúvel de 49%, a partir da fase IIIb até 

a VII, a eficiência foi para 84% em relação a DQO total, e 90% para a solúvel. 

 

Conclusões 

 

A produção de hidrogênio se manteve continua durante toda operação do sistema com 

a COV de 60 g L-1d-1, em função das cargas e temperatura utilizadas no estudo.  

O sistema metanogênico sofreu interferências durante sua operação, requerendo uma 

partida lenta, acarretando nas sete fases aplicadas. Além disso, foram necessárias medidas de 

recuperação do sistema por meio do retorno de fases com cargas menores, quando se observou 

acúmulo de ácidos voláteis e o sistema respondeu positivamente.  

A produção de hidrogênio e metano no sistema de reatores foi próxima ao desempenho 

observado em unidades similares, apresentando em sua composição gasosa, respectivamente, 

49% e 56%. O HY apresentou média de 1,4 mol H2 molCH
-1, e o MY foi de 454 mLCH4 gDQO-

1 a partir da Fase IVb, para a condição termofílica a 55°C a partir do melaço de cana-de-açúcar. 
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Resumo. O óxido nitroso é um dos agentes mais impactantes para camada de ozônio, por sua 

persistência na atmosfera e contrubuição expressiva no efeito estufa. A mitigação do aumento 

constante das emissões, que vem se agravando nas últimas décadas, exige a identificação das 

fontes de emissão, associadas à formação de N2O nos processos biológicos de tratamento de 

efluentes que contenham matéria orgânica nitrogenada. Entretanto, a dinâmica da emissão de 

N2O ainda não está totalmente esclarecida em muitos sistemas biológicos de tratamento, sendo 

alvo de debate entre os autores em âmbito mundial. No Brasil, o tema é ainda pouco estudado 

e pouco é reportado na literatura sobre as emissões nas ETEs nacionais. Este trabalho busca 

contribuir para a compreensão dos mecanismos biológicos de emissão de N2O nos processos 

de desamonificação de sistemas de tratamento de águas residuárias. Para tanto, serão 

operados dois sistemas em escala de bancada, um reator em batelada sequencial (SBR), 

contendo biomassa anammox e nitrificante, e um sistema combinado composto de um reator 

de nitrificação parcial seguido de um SBR com biomassa anmmox. Também é proposta a 

obtenção de dados da emissão de N2O em ETEs de lodos ativados e lagoas de estabilização 

próximas à São Carlos-SP. 

 

Introdução e justificativa 

 

Poderoso gás do efeito estufa, o N2O persiste na atmosfera por mais de 120 anos e, 

considerando este período, tem um potencial de aquecimento global 298 vezes maior que o CO2 

(IPCC 2013). Para efeito comparativo, ainda segundo o IPCC (2013), o metano, bastante 

estudado e apontado por muitos trabalhos como um dos mais nocivos para o efeito estufa, 

permanece em média, 12 anos na atmosfera e tem um potencial de aquecimento global 9 vezes 

menor que o óxido nitroso.  

Devido a esse potencial poluente, o N2O tem atraído muita atenção da comunidade 

científica e cresce a necessidade estudos que possam identificar e reduzir as fontes de 

lançamento deste gás. Uma destas fontes são as próprias estações de tratamento de efluentes 

(ETE), visto que, o N2O é um intermediário que aparece em muitas rotas metabólicas 

envolvidas nos processos biológicos de remoção de nitrogênio. Por isso, atualmente muitos 

trabalhos demonstram a preocupação sobre a dinâmica da produção e emissão de gás, por 

processos biológicos nas ETEs. Buscam-se assim sistemas de tratamento cada vez mais 

sustentáveis que possam minimizar o consumo de energia, emissões de gases de efeito estufa e 

a produção final de lodo (Okabe et al. 2011). 

O ANAMMOX (do inglês Anaerobic ammonium oxidation process) é um processo 

biológico de baixo custo que pode oxidar amônia a N2 utilizando o nitrito como aceptor final 

de elétrons (Van de Graaf et al. 1995). Dessa forma, o processo deve ser precedido de uma fase 

de nitrificação parcial, em que parte da amônia é oxidada a nitrito. Esta etapa pode se dar em 

reatores diferentes, onde o primeiro é responsável pela nitritação e o segundo pelo ANAMMOX 

(Law et al. 2011; Okabe et al. 2011; Castro-Barros et al. 2015) ou em um mesmo reator, por 

um processo conhecido como desamonificação. Este sistema de reator único é conhecido como 

CANON (do inglês Completely autotrophic nitrogen removal over nitrite) e apenas é possível 

devido a presença de uma cultura mista de bactérias anammox e bactérias oxidadoras de 



amônia, bem como pela inibição de bactérias oxidantes de nitrito (Third et al. 2001; Li Zhang 

et al. 2012).  

O processo CANON é completamente autotrófico, evitando a adição de DQO, que muitas 

vezes é necessária para a desnitrificação heterotrófica, em sistemas tradicionais. Além disso, 

toda a remoção de nitrogênio pode ser conseguida em um único reator com aeração muito baixa, 

reduzindo os requisitos de espaço e energia. O processo autotrófico consome 63% menos de 

oxigênio e 100% menos DQO do que os sistemas tradicionais de remoção de nitrogênio (Third 

et al. 2001). Entretanto, sob condição de nitritação e desnitrificação simultâneas, esse 

tratamento biológico pode produzir N2O (Kim et al. 2010; Wunderlin et al. 2012). Até agora, 

o N2O não foi reportado como um intermediário ou o produto final na estequiometria de 

anammox, mesmo que outro intermediário gasoso (óxido nítrico (NO)) tenha sido encontrado 

em experimentos utilizando a cultura pura de bactérias annamox (Speth et al. 2016). Porém, os 

nitrificantes autotróficos, especificamente bactérias oxidantes de amônia (BOA) e 

desnitrificantes heterotróficos (HET), coexistindo com bactérias anammox nos sistemas de 

desamonificação, foram identificados como contribuintes para a produção de N2O em sistemas 

biológicos de remoção de nitrogênio (Schreiber et al. 2012; Schneider et al. 2013; Speth et al. 

2016).  

As bactérias HETs podem se manter nos sistemas de desamonificação (mesmo que água 

residuária que alimenta o reator não contenha carbono orgânico) ao utilizar os produtos 

microbianos solúveis autotróficos para seu crescimento (Liu et al. 2016). Esses 

microorganismos desempenham um papel importante ajudando a reduzir o nitrato (NO3
-) e 

protegendo as bactérias anammox do efeito inibidor do oxigênio dissolvido (Lotti et al. 2014).  

Bactérias anammox são, em geral, reportadas nos trabalhos como organismos de 

crescimento lento, portanto um dos maiores desafios da utilização dos sistemas de 

desamonificação é garantir um tempo de retenção celular suficiente para essas bactérias. A 

estratégia comumente utilizada é a adoção de biomassa granular ou biofilmes. Deste modo é 

possível se desvincular o tempo de retenção celular (STR) do tempo de detenção hidráulica 

(TDH), possibilitando a utilização de reatores  com baixo TDH e alto (STR) (Park et al. 2000; 

Lotti et al. 2014; Castro-Barros et al. 2015). Outro método efetivo de operação de um sistema 

de desamonificação é a adoção do reator em batelada sequencial (SBR) (Sobotka et al. 2017). 

Entretanto, tanto a magnitude quanto a dinâmica, da emissão de oxido nitroso nestes 

diferentes sistemas ainda não está totalmente esclarecida (Hu et al. 2012; Domingo-Félez et al. 

2014). Os impactos da emissão de N2O em estações de tratamento biológico de efluentes em 

escala plena ainda é pobremente documentado na literatura, principalmente em escala nacional. 

A dificuldade de encontrar dados relativos à produção e emissão de N2O em sistemas de 

tratamento de águas residuáriasque motivaram a proposição  dessa linha de pesquisa no 

Laboratório de Processos Biológicos – SHS-EESC-USP. 

 

Objetivos 

 

 Este trabalho tem o objetivo de verificar a dinâmica de emissão do óxido nitroso em 

sistemas de reatores em escala de bancada: (i) sistema de nitrificação parcial-anammox, (ii) 

sistema de desamonificação em reator único, sob em diferentes condições de operação: 

temperatura, oxigênio dissolvido, pH, relação NO2/ NH4. Em escala plena, pretende-se 

mensurar a emissão de N2O em estações de tratamento de efluentes na região de São Carlos - 

SP - Brasil. 

 

Material e métodos 

 

Reatores 

 O sistema 1 será constituído de um reator em batelada sequencial (SBR). A unidade, 

construída em vidro, terá um volume útil de 5 litros (diâmetro 22 cm, altura 26 cm) e cada ciclo 
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terá a duração de 3 horas: 15 minutos para alimentação do reator, 2 horas de reação, 30 minutos 

de sedimentação e 15 minutos para descarte. O sistema de aeração, compressor de ar acoplado 

a uma pedra porosa, será regulado para manter o oxigênio dissolvido em menos de 0,5 mg.L-1. 

Serão utilizados 250 ml de meio suporte desenvolvido conforme descrito por (Pereira 2014). O 

reator será inoculado com 1,4 gSSV.L-1 de biomassa anammox e 0,10 gSSV.L-1 de nitrificante. 

O processo de imobilização se dará de acordo com Zaiat et al. 1994.  

 O sistema 2 será constituído de um reator anammox, com as mesmas características do 

sistema 1, porém será utilizada apenas biomassa anammox no processo de inoculação. Este 

reator será precedido de um reator de leito fixo de acrílico de 2,5 l (diâmetro 22 cm, altura 26 

cm) completamente preenchido por meio suporte. O reator será inoculado com bactérias 

nitrificantes, por se tratar de um processo de nitrificação parcial. A imobilização seguirá a 

mesma metodologia do sistema 1. O sistema de aeração, também será semelhante ao sistema 

anterior, com oxigênio dissolvido em 0,3 mg.L-1
.  

 Ambos os Sistemas serão alimentados por uma água residuária sintética preparada de 

acordo com Sobotka et al. (2017). 

 

Etapas de operação dos reatores 

Cada sistema será operado em 4 fases com 4 etapas cada.  A cada fase será alterado um 

parâmetro operacional e analisada as respostas dos reatores em relação a emissão de N2O. Os 

parâmetros monitorados serão: OD, relação NO2
-/NH4

+, temperatura de operação e pH. Cada 

fase será operada por 2 meses. E só haverá alteração no parâmetro da fase estudada de acordo 

com a etapa. Todos os outros parâmetros das outras fases permanecerão fixos em seus valores 

médios, sendo eles: OD (0,3 mg.L-1), relação NO2
-/NH4

+ (1,3), temperatura de operação (30ºC) 

e pH (7,0), conforme mostrado na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Matriz experimental 

  OD (mg.L-1) NO2
-/NH4

+ T de operação 

(ºC) 

pH 

FASE 

1 

ETAPA 1 0,3 

1,3 30 7,0 
ETAPA 2 0,5 

ETAPA 3 0,7 

ETAPA 4 1,5 

FASE 

2 

ETAPA 1 

0,3 

1,6 

30 7,0 
ETAPA 2 1,3 

ETAPA 3 1,2 

ETAPA 4 1,0 

FASE 

3 

ETAPA 1 

0,3 1,3 

30 

7,0 

 

ETAPA 2 32 

ETAPA 3 34 

ETAPA 4 36 

FASE 

4 

ETAPA 1 

0,3 1,3 30 

6,5 

ETAPA 2 7,0 

ETAPA 3 7,5 

ETAPA 4 8,0 

 

Diagnóstico da emissão de N2O em reatores em escala plena 

 Com o objetivo de investigar a produção e emissão de N2O e outros gases de efeito 

estufa em reatores em escala plena, será realizado um estudo em estações de lodos ativados e 

lagoas de tratamento biológico próximas a região de São Carlos-SP. Para as medições, será 

utilizado um equipamento especial formado por uma cúpula de acrílico e uma boia Figura 1 

Este equipamento permanecerá flotando na superfície dos reatores durante as medições. Os 



gases emitidos serão conduzidos por uma mangueira, acoplada na cúpula, até um medidor de 

gás da marca Ritter modelo TG, onde o volume emitido será medido. Posteriormente serão 

coletas amostras destes gases em dispositivos para a coleta. Estas amostras serão levadas ao 

Laboratório de processos biológicos da Escola de Engenharia de São Carlos, onde serão feitas 

análises de cromatografia para se medir a concentração dos gases emitidos. Em sistemas de 

lodos ativados as medições serão realizadas em diferentes pontos das câmaras de nitrificação e 

nos decantadores primários e secundários. Em lagoas serão escolhidos diferentes pontos ao 

longo do sistema. 

   
 

Figura 1: Equipamento de coleta das emissões de gases em estações de tratamento biológico 

    

Análises Físico-químicas 

 As variáveis que serão analisadas durante o experimento, tanto para amostras afluentes 

quanto efluentes do reator, estão apresentadas na Tabela 2.  

 

Tabela 2: Análises Físico Químicas 

Variáveis Metodologia 

Alcalinidade Titulométrico 

Demanda Química de Oxigênio Colorimétrico (APHA, 2005) 

pH Potenciométrico (APHA, 2005) 

Oxigênio Dissolvido Luminescência 

ST, SST e SSV Gravimétrico (APHA, 2005) 

Nitrogênio Total Kjedahl (APHA, 2005) 

Nitrogênio Amoniacal Cromatografia Iônica (LPB-EESC/USP) 

Nitrito, Nitrato e Sulfato Cromatografia Iônica (LPB-EESC/USP) 

Óxido nitroso, Metano, CO2 
Cromatografia por condutividade térmica (LPB-

EESC/USP) 

  

O OD será monitorado por medidor por luminescência Hach, modelo LDO HQ10. As 

análises de nitrato (NO3
-), nitrito (NO2

-), sulfato (SO4
-2) e N-amoniacal (NH4

+) serão realizadas 

em cromatógrafo de íons Dionex (modelo ICS 5000®), equipado com detector de 

condutividade e duas colunas diferentes (colunas IonPac® AG23 Anion-Exchange Column e 

IonPac® CG12A Cation-Exchange Column) com fluxo de 1,0 mL.min-1 e as fases móveis 

correspondentes serão: (i) para determinação de ânions: solução de carbonato de cálcio e 

bicarbonato de cálcio (4,5 e 0,8 mM) e (ii) para determinação de cátions: solução de ácido 

sulfúrico concentrado (40 mM). Os gases serão analisados em cromatografia gasosa por 

condutividade térmica (cromatógrafo gasoso GC-2010 SHIMADZU com coluna CARBOXEN 

1010 plot 30 m x 0,53mm e utilizando o argônio como gas de arraste).  
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Resumo. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a produção de hidrogênio e metano 

em reatores anaeróbios verticais de leito fixo ordenado a partir de licor de pentoses, gerado 

no pré-tratamento hidrotérmico do bagaço da cana-de-açúcar. Primeiramente, foi avaliado o 

desempenho do reator acidogênico na produção de hidrogênio sob condições mesofílicas com 

aumentos sucessivos da carga orgânica aplicada especifica. Após a determinação das 

condições mais favoráveis à produção de hidrogênio, foi acoplado ao reator acidogênico, um 

segundo reator, com finalidade de promover a degradação metanogênica do efluente do 

primeiro. O desempenho do sistema combinado acidogênico-metanogênico foi comparado ao 

desempenho de reator de única fase também utilizando como substrato o licor de pentoses. O 

sistema combinado mostrou-se mais estável, com eficiência média de redução de DQO de 79% 

enquanto o sistema de fase única apresentou eficiência média de redução de DQO de 59%. A 

utilização de co-substrato de fácil degradação (sacarose) bem como a complementação de 

macro e micro nutrientes foram de fundamental importância para a continuidade da produção 

de biogás.  

 

Introdução 

 

 O uso indiscriminado de combustíveis fósseis e a crescente emissão de CO2 na 

atmosfera deram início à busca de combustíveis menos poluentes e novos processos produção 

a partir do aproveitamento de resíduos industriais.  

Na década de 1970, mais especificamente em 1975, foi criado no Brasil o Programa 

Pró-Álcool, que reduziu a dependência do país dos combustíveis fósseis a partir da adição de 

até 25% de álcool à composição da gasolina (Soccol et al., 2010).  

O uso do etanol como combustível representa grande potencial de expansão para a 

agricultura e indústria brasileiras, uma vez que apenas 0,9% das áreas agriculturáveis são 

ocupadas pela cana-de-açúcar (Soccol et al., 2010). Cabe ressaltar ainda, que a expansão das 

áreas de plantio não é a única opção para o aumento da produção de etanol. Segundo Cortez et 

al. (2008), um terço da biomassa da cana-de-açúcar é bagaço, destinado à combustão para a 

produção de energia, e outro terço é deixado no campo para decomposição e que, portanto, um 

aumento significativo da produção de etanol pode ser alcançado a partir do aproveitamento do 

bagaço, das folhas e talos.  

Dentro desse contexto, estudos para utilização mais eficiente de resíduos 

agroindustriais, incluindo o bagaço da cana, foram desenvolvidos nos últimos 15 anos (Pandey 

et al., 2000; Baudel et al., 2005; Kim et al., 2010; Casey et al., 2010; Laopaiboon et al., 2010;  

Ha et al., 2010; Barakat et al., 2012; Quéméneur et al., 2012; Cai et al., 2013; Ferraz Junior et 

al., 2015 ). De acordo com Macedo (2005), aproximadamente 92% do bagaço é utilizado para 

geração de calor. Se a porcentagem restante, equivalente a 8%, for convertida a etanol, seriam 

gerados mais 2200 L de etanol por hectare, alcançando uma produção de 8200 L de etanol por 

hectare, o que resultaria em uma redução do uso do solo de 29%. Do mesmo modo, se 50% do 

bagaço fosse utilizado para produção de etanol, seriam gerados entre 3700 a 4000 L/ha 

adicionais, reduzindo o uso do solo entre 33% e 38%.  
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Assim, foram desenvolvidos vários processos para a conversão de material 

lignocelulósico a etanol, que diferem basicamente quanto ao sistema de hidrólise e fermentação 

utilizado (Lynd et al., 1991). Para tornar o bagaço mais acessível aos agentes hidrolíticos 

enzimáticos ou ácidos é necessário um pré-tratamento do material lignocelulósico. Em relação 

a sua natureza, estes podem ser clasificados em três grupos principais: físicos, químicos e 

biológicos, além de uma possível combinação entre eles (Mosier et al., 2005, Sun e Cheng, 

2002; Rabelo et al., 2012; Rabelo et al., 2013 ).  

De modo geral, o pré-tratamento deve ser muito eficiente em termos de rendimento, 

seletividade, funcionalidade (garantindo acessibilidade da celulose aos agentes hidrolíticos), 

simplicidade operacional, segurança, higiene industrial e atributos ambientais, enquanto 

consiste em reduzido consumo de insumos químicos, energia e utilidades (Baudel et al., 2006). 

Durante o pré-tratamento do bagaço, realizado para a produção do etanol de segunda 

geração, são originados subprodutos, dentre os quais está o licor de pré-tratamento, rico em 

pentoses. Um dos grandes desafios da produção de etanol de segunda geração é a utilização dos 

resíduos do processo para melhor aproveitamento energético e da biomassa.  

O aproveitamento desses resíduos é de fundamental importância para aumentar a 

eficiência energética do processo produtivo e, por consequência, sua viabilidade econômica. 

Uma opção para o reaproveitamento desses subprodutos é a geração de biogás, mais 

especificamente hidrogênio e metano, que podem ser utilizados como fonte de energia dentro 

da própria biorrefinaria.  

Assim como é possível o aproveitamento da vinhaça para a produção de hidrogênio e 

metano (Ferraz Junior et al., 2015), a hipótese de aproveitamento do licor de pentoses para a 

produção biogás torna-se interessante do ponto de vista da sustentabilidade e eficiência do 

processo de geração de energia a partir da cana-de-açúcar. Uma vez que o licor de pentoses 

apresenta concentração de carboidratos ainda maior que a da vinhaça, seu potencial para a 

produção de biogás a partir dos processos de fermentação é expressivo.  

Dois grandes desafios se colocam para o aproveitamento do licor de pentoses na geração 

de energia: o primeiro é o desenvolvimento de uma comunidade biológica mista capaz de 

utilizar pentoses e hexoses simultaneamente e o segundo é o desenvolvimento de um processo 

biológico de fermentação estável e eficiente na presença de compostos inibidores.  

Assim, diante do grande potencial e desafio do aproveitamento do licor de pentoses para 

a geração de biogás, foi proposto o presente trabalho que buscou avaliar a produção de 

hidrogênio e metano em reatores anaeróbios a partir do licor de pentoses, gerado no pré-

tratamento do bagaço da cana-de-açúcar.  

 

Material e Métodos 

 

Reatores 

Para o estudo proposto foram utilizados reatores biológicos de leito fixo ordenado em 

escala de bancada. A configuração do reator de leito fixo ordenado apresenta vantagens 

hidrodinâmicas em relação ao leito empacotado, uma vez que o acúmulo de biomassa nos 

interstícios do leito é reduzido. Os reatores tinham as seguintes características: tubos de acrílico 

com diâmetro interno de 80 mm, diâmetro externo de 88 mm e 790 mm de comprimento 

perfazendo um volume total de 2,06 L. Essas dimensões são semelhantes às dos reatores 

estudados nos trabalhos realizados no LPB-EESC-USP (Fernandes, 2008; Peixoto, 2008 e 

Anzola-Rojas, 2010).  

 

Afluente  

Os reatores foram alimentados com  Licor de Pentoses resultante do pré-tratamento do 

bagaço da cana-de-açúcar. O bagaço utilizado para a produção do Licor de Pentoses foi coletado 

nas Usinas São Martinho, em Pradópolis, unidade de produção do Grupo São Martinho. O Licor 

de Pentoses utilizado nos estudos com os reatores biológicos foi produzido pelo Laboratório 
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Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE)/CNPEM, que possui uma   Planta 

Piloto para Desenvolvimento de Processos (PPDP). O licor produzido na Planta Piloto e 

utilizado no presente trabalho é resultante do processo de pré-tratamento hidrotérmico e foi 

armazenado em freezer (congelado). As condições da etapa de pré-tratamento hidrotérmico 

tiveram como referência o trabalho de Silva (2010) com temperatura de 190°C, tempo de 10 

minutos e concentração de sólidos de 9% (m/m).  

 

Inoculação dos reatores  

Os reatores acidogênicos foram  inoculados por processo de fermentação natural de 

acordo com metodologia desenvolvida por Leite et al. (2008). Já os reatores metanogênicos 

foram inoculados com biomassa proveniente de reator UASB (upflow anaerobic sludge 

blanket) aplicado ao tratamento de águas residuárias de abatedouro de aves (Avícola Dacar 

S.A., Tietê, SP). O lodo foi imobilizado utilizando-se metodologia descrita por Zaiat et al. 

(1994).  

 

Material suporte para o leito ordenado  

Os reatores acidogênicos foram preenchidos com cilindros de polietileno de baixa 

densidade, com dimensões aproximadas de 3 cm de comprimento e 2 cm de diâmetro, 

ordenados alternadamente por meio de hastes de fixação. 

Os reatores metanogênicos serão preenchidos por cilindros de espuma de poliuretano, 

com 52 cm de comprimento e 1,5 cm de diâmetro, presos às telas de aço inoxidável que separam 

o leito reacional dos compartimentos inferior e superior. 

 

Análises físico-químicas  

Para monitoramento de desempenho do reator foi acompanhada a conversão de 

carboidratos totais utilizando o método colorimétrico descrito por Dubois et al. (1956).  

As análises de demanda química de oxigênio (DQO); pH; sólidos totais e suspensos, 

voláteis e fixos foram realizadas segundo o Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater (2005).  

Para a determinação das pentoses e hexoses (Celobiose; Glicose; Manose; Galactose; 

Xilose; Arabinose), do furfural e do hidroximetilfurural (HMF) foi utilizada a metodologia 

proposta pelo National Renewable Energy Laboratory – NREL, operado pelo Midwest 

Research Institute (MRI) for the U.S. Department of Energy – Colorado – Estados Unidos. Tem 

como título: “Determination of Sugars, Byproducts, and Degradation Products in Liquid 

Fraction Process Samples” – A. Sluiter, B. Hames, R. Ruiz, C. Scarlata, J. Sluiter and D. 

Templeton – Technical Report NREL/TP-510-42623 January 2008. 

As análises de ácidos (acético, propiônico, isobutírico, butírico, isovalérico, valérico e 

capróico) e solventes (metanol, etanol e n-butanol) para acompanhamento de compostos 

intermediários ao processo foram realizadas por cromatografia líquida em HPLC.  

O monitoramento dos parâmetros citados foi realizado duas vezes por semana e, quando 

alcançado o estado estacionário, foi realizado perfil espacial dos reatores biológicos, para o 

estudo da conversão e degradação dos compostos ao longo dos mesmos. 

Além disso, foi acompanhada a produção e composição do biogás, dados que serão 

utilizados para a realização dos balanços de massa, com o objetivo de mapear as rotas biológicas 

dos processos envolvidos. 

 

Resultados e Discussão 

  

Caracterização do licor de pentoses 

A composição média dos licores produzidos pelo CTBE / CNPEM pode ser observada 

na Tabela 1. Além desses parâmetros, foram monitoradas a concentração média de matéria 

orgânica, carboidratos totais, nitrogênio e fósforo totais, conforme Tabela 2. 
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As análises desses compostos foram realizadas ao longo de todo o trabalho para 

acompanhamento da variação na composição do Licor de Pentoses, intrínsecas ao período de 

armazenamento (freezer) e ao processo de descongelamento do mesmo, bem como daquelas 

resultantes das variações no material lignocelulósico utilizado para a produção do licor. 

 

Tabela 1: Composição Média do Licor de Pentoses produzido na PPDP – dados 

fornecidos pelo CTBE/CNPEM  

Componente 

Licor oriundo do 

Pré-tratamento 

Hidrotérmico1 

Licor oriundo do 

Pré-tratamento 

Hidrotérmico2 

Licor oriundo do 

Pré-tratamento 

Ácido3 

Arabinose (mg.l-1) 700 1.040 2.420 

Glicose (mg.l-1) 60 3.890 4.780 

Xilose (mg.l-1) 3.010 15.590 22.970 

Celobiose (mg.l-1) 0,00 0,00 780 

Ácido Fórmico (mg.l-1) 220 770 140 

Ácido Acético (mg.l-1) 1.890 3.210 4.200 

HMF (mg.l-1) 60 40 190 

Furfural (mg.l-1) 430 1.050 300 
1 Licor Bruto 
2 Após hidrólise ácida: apresenta monossacarídeos e oligossacarídeos 
3 Apresenta apenas açúcares monoméricos. 

 

Tabela 2: Monitoramento das concentrações de matéria orgânica, carboidratos totais e 

nutrientes nos licores fornecidos pelo CTBE/CNPEM. 

Componente 

Licor oriundo do 

Pré-tratamento 

Hidrotérmico1 

Licor oriundo do 

Pré-tratamento 

Hidrotérmico2 

Licor oriundo do 

Pré-tratamento 

Ácido3 

DQO (mg.l-1) 30.000 30.000 27.500 

Carboidratos Totais  

(mg C12H22O11.l
-1) 

26.200 
- 

22.200 

Relação Carboidratos/DQO 0,87  0,81 

Nitrogênio Total Kjeldahl (mg.l-1) 47,4 - 84,3 

Fósforo Total (mg.l-1) 5 - 11,3 

Relação DQO : N : P  (500:0,8:0,08) -  (500:1,6:0,2) 

  

Produção de hidrogênio a partir de licor de pentoses hidrotérmico 

A princípio, definiu-se como referência de carga orgânica volumétrica aplicada (COVa) 

o valor de 25 kg DQO. m-3.dia-1, indicado por Ferraz Junior et al. (2014)a. A partir da carga 

orgânica aplicada foi definida a vazão a ser utilizada: 

DQOafluente_bruta:   28 a 30 g.l-1 

Carboidratos Totais:   26 g.l-1 

COVa:     25 kg DQO. m-3.dia-1  = 25 g.l-1.dia-1 

Volume útil do reator:  2,06 l 

TDH    24 horas 

Para realizar a autofermentação como procedimento de inoculação do reator 

acidogênico, o licor de pentoses foi deixado em repouso por 3 dias em temperatura ambiente e, 

em seguida, recirculado no reator por mais 10 dias. Contudo, ao final do período não houve 

alteração significativa na concentração de carboidratos do líquido recirculado, indicando que o 

processo fermentativo não havia sido promovido. A observação visual do leito reacional não 

indicava sequer turbidez no leito enquanto, na câmara de saída, houve crescimento de fungos 

na superfície do líquido. 
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A primeira hipótese para a falha no procedimento de partida foi de que o pH do licor, em 

torno de 3,5, pudesse ter inibido o crescimento da biomassa. Para verificar tal hipótese, o pH 

afluente foi corrigido para 6,5 e o desempenho do reator na conversão dos carboidratos foi 

monitorado. Contudo, a eficiência do processo mostrou-se insatisfatória mais uma vez. 

O procedimento indicado para promover a autofermentação foi então repetido, com o 

licor de pentoses diluído em água dez vezes, para verificar a hipótese de que a elevada carga 

orgânica aplicada inicial havia dificultado o início do processo fermentativo, principalmente 

devido à concentração significativa de compostos considerados inibidores do crescimento 

biológico. Após 15 dias de operação, com licor afluente diluído dez vezes, o reator apresentou 

conversão de 38% dos carboidratos totais.  

Assim, foi adotada a estratégia de alimentação apresentada na Tabela 3 para a partida do 

reator. 

 

Tabela 3: Esquema de Alimentação para a partida do Reator Acidogênico, com aumentos 

sucessivos de Carga Orgânica Volumétrica 

Concentração Licor de Pentoses no Afluente 

(l.l-1) 

Concentração de Carboidratos Totais  

Afluente – Teórica (mg.l-1) 

0,100 2.600,00 

0,200 5.200,00 

0,300 7.800,00 

0,400 10.400,00 

0,500 13.000,00 

0,600 15.600,00 

0,700 18.200,00 

0,800 20.800,00 

0,900 23.400,00 

1,000 26.000,00 

 *A mudança de etapa durante a partida do reator acidogênico foi realizada com base na eficiência de conversão 

de carboidratos. 

  

Na Figura 1 observa-se a variação temporal da Concentração de Carboidratos Totais 

afluente e efluente do reator acidogênico utilizando como substrato o Licor de Pentoses gerado 

no Pré-Tratamento Hidrotérmico do bagaço da cana-de-açúcar. 

Ao avaliar os valores de eficiência de conversão de Carboidratos Totais, conclui-se que 

o período de melhor desempenho do Reator Acidogênico foi entre 20-70 dias de operação, 

atingindo um valor máximo de 75% de eficiência de conversão dos carboidratos totais no 47º 

dia de funcionamento, com concentração afluente de Licor de Pentoses de 0,20 l.l-1.  

O valor médio de eficiência de conversão de carboidratos totais ao longo de toda a 

operação foi de 28±17%, enquanto no período de 20-70 dias a eficiência média de conversão 

de carboidratos foi de 45±15%. 
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 A  

Figura 2 apresenta a variação temporal de DQO afluente e efluente ao longo da operação do 

reator acidogênico. Nota-se que não ocorre degradação da matéria orgânica, e sim conversão 

dos carboidratos em ácidos orgânicos, uma vez que a DQO afluente e efluente apresentam 

valores muito próximos.   

A Figura 3, que apresenta os valores de ácidos orgânicos totais ao longo do período de 

funcionamento do reator. A presença de ácidos orgânicos no afluente mostrou-se parâmetro 

fundamental na eficiência de conversão de carboidratos do reator.  

A produção dos Ácidos Lático (Figura 4) e Propiônico pode ser considerada fator 

limitante da produção biológica de hidrogênio, uma vez que indica a ocorrência de rotas 

indesejáveis de degradação do ácido pirúvico, produto intermediário no processo de 

fermentação dos carboidratos. 

 
Figura 1: Variação temporal da concentração de Carboidratos Totais  

(■) afluente planejada (○) afluente aplicada e (∆) efluente do Reator Acidogênico  

utilizando como substrato o Licor de Pentoses resultante do Pré-Tratamento Hidrotérmico do 

bagaço da cana-de-açúcar. 
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Figura 2: Variação temporal da DQO (■) afluente planejada (○) afluente aplicada e  

(∆) efluente do Reator Acidogênico utilizando como substrato o Licor de Pentoses resultante 

do Pré-Tratamento Hidrotérmico do bagaço da cana-de-açúcar. 

 

Com o acréscimo de ácidos orgânicos no meio, foi necessário corrigir o pH afluente para 

que o pH efluente fosse mantido entre 4 e 4,5. Assim, o pH afluente variou:  6,5 (até 85 dias de 

operação); 7,0 (entre 85 e 120 dias de operação); e 8,0 (após 120 dias de operação).  

O acompanhamento dos compostos considerados inibidores do crescimento biológico, 

Furfural e Hidroximetilfurfural, mostra uma redução da concentração de Furfural no efluente. 

Tal constatação sugere a adaptação da população microbiana por meio do desenvolvimento 

aparato enzimático adequado para a degradação de tal composto. O mesmo não é observado 

para as concentrações de hidroximetilfurfural. 

A produção de biogás máxima foi de 46,4 ml.h-1 com 63 dias de operação, conforme 

Figura , valor equivalente a 1,1 l.dia-1. A fração de hidrogênio no biogás correspondente ao 63° 

dia de operação foi de 72% (Figura ). Isso resulta em uma produção máxima de 33,5 ml H2. h
-

1 ou 395 ml [ H2]. l [licor de pentoses]
 -1.  

 

 
Figura 3: Variação temporal da concentração de Ácidos Orgânicos Totais (○) afluente e  

(∆) efluente do Reator Acidogênico utilizando como substrato o Licor de Pentoses resultante 

do Pré-Tratamento Hidrotérmico do bagaço da cana-de-açúcar. 
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Figura 4: Variação temporal das concentrações de Ácidos Lático (○) afluente e (∆) efluente  

do Reator Acidogênico utilizando como substrato o Licor de Pentoses resultante do Pré-

Tratamento Hidrotérmico do bagaço da cana-de-açúcar. 

 

O rendimento máximo de hidrogênio obtido no presente trabalho 395 ml [ H2]. l [licor de 

pentoses]
 -1 , quando comparado ao valor máximo alcançado por Ferraz Junior et al. (2015) de 28,1 

ml[ H2]. l [vinhaça]
 -1 indica que o desempenho do reator na produção de hidrogênio foi bom, ainda 

que os volumes absolutos sejam instáveis e baixos. Isso ocorre porque a vazão afluente é baixa, 

mas se forem encontradas formas de viabilizar o aumento de carga aplicada e sustentar a 

estabilidade do processo, o uso do licor de pentoses demonstra ter grande potencial para geração 

de hidrogênio. O percentual de hidrogênio na composição do biogás ficou acima de 60% nos 

primeiros 80 dias.  

A redução observada no volume de biogás produzido coincide com o período de 

aumento das concentrações de ácidos acético e lático, o que indica a possibilidade de 

estabelecimento de dois processos que competem com a rota de produção de hidrogênio partir 

de carboidratos: a homoacetogênese e a fermentação lática. Buscar formas de inibir a ocorrência 

desses dois processos tem sido o grande desafio dos trabalhos que tem por objetivo a produção 

biológica de hidrogênio. 

 

 
Figura 5: Produção de biogás ao longo da operação do Reator Acidogênico utilizando  

como substrato o Licor de Pentoses resultante do Pré-Tratamento Hidrotérmico do  

bagaço da cana-de-açúcar. 



390 

 

 

 
Figura 6: Percentual de hidrogênio no biogás ao longo da operação do Reator Acidogênico 

utilizando como substrato o Licor de Pentoses resultante do Pré-Tratamento Hidrotérmico do 

bagaço da cana-de-açúcar. 

 

Conclusões Parciais 

 

As dificuldades encontradas para a partida do reator acidogênico pela auto-fermentação 

reforçam as premissas do trabalho de que o licor de pentoses é um subproduto de difícil 

degradação e apresenta compostos inibidores do crescimento biológico. Embora as 

concentrações de furfural no efluente tenham sido reduzidas, o mesmo não ocorreu com o 5-

hidroximetilfurfural. 

Em busca de melhores eficiências de conversão dos carboidratos foi realizada a 

caracterização de quais pentoses e hexoses estavam sendo metabolizadas e quais permaneciam 

no sistema. Assim, a implantação da Metodologia para Análise Cromatográfica de Carboidratos 

foi de suma importância para fornecer as respostas que fundamentaram as etapas subsequentes 

do trabalho. 

Também foram realizados Ensaios com Reatores em batelada por de aluna de Iniciação 

Científica colaboradora desse projeto, para avaliação da influência do pH e da concentração 

inicial de licor de pentoses no substrato na produção de hidrogênio, bem como para a obtenção 

dos parâmetros cinéticos dos processos biológicos envolvidos. 

Durante a etapa de produção de biomassa para os ensaios em batelada constatou-se que 

o uso da sacarose como co-substrato, além do licor de pentoses, proporcionou aumento 

significativo na quantidade de biomassa gerada.  

Assim, a sacarose foi utilizada como co-substrato nas etapas subsequentes do trabalho, 

tanto para a alimentação do sistema combinado como para o sistema em fase única. A utilização 

do co-substrato e a complementação de nutrientes resultaram na manutenção da produção de 

biogás durante todo período operacional dos reatores. Além disso, o sistema combinado 

(acidogênico-metanogênico) mostrou-se mais estável do que o reator de fase única, tendo 

apresentado eficiências médias de redução de DQO de 73% e 59%, respectivamente. Os 

resultados dessa etapa do trabalho ainda estão em formatação para publicação.  
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Resumo: O presente estudo avaliou, a partir de um delineamento composto central (DCC), 

os efeitos individuais e da interação entre a concentração de bagaço de cana-de-açúcar 

(BCA: 0,8 a 9,2 g.L-1) e pH (4,6 a 7,4 g.L-1) na produção biológica de hidrogênio. Foram 

monitorados 10 reatores (E1 a E10) e a produção variou de 0,33 a 24,06 mmol H2.L
-1. Os 

principais ácidos formados foram: succínico, isobutírico, isovalérico, propiônico e acético. 

De acordo com os resultados do DCC, as ótimas condições para produção de hidrogênio 

foram 7,0 g BCA.L-1 e pH 7,2, com produção predita de 23,10 mmol H2.L
-1 e experimental de 

19,84 mmol H2.L
-1, validando o modelo com 85% de precisão. As bactérias presentes no 

consórcio, BCA, experimento do ponto central (E9) e experimento otimizado (Eotm) foram 

identificadas por sequenciamento massivo e foram similares a C. bifermentans, B. coagulans 

e E. aerogenes, para o consórcio fermentativo; Clostridium sp., Bacteroides sp., Paenibacillus 

sp., para o BCA; Lactobacillus paracasei, Escherichia hermannii e Clostridium sp. para E9 e 

Bacteroides sp., Enterobacter aerogenes e Clostridium sp. para Eotm. A concentração de BCA 

e pH influenciaram na conversão do BCA em hidrogênio pelas bactérias do consórcio 

fermentativo juntamente com as bactérias endógenas do BCA. 

 

Introdução 

A produção biológica de hidrogênio representa uma abordagem sustentável para 

produção de energia limpa e renovável, (Ren et al., 2016), a qual também representa uma 

alternativa para o aumento da demanda energética. O biohidrogênio pode ser produzido por 

fermentação bacteriana a partir de materiais orgânicos renováveis (Wong et al., 2014). 

Recentemente, uma gama de compostos renováveis tem sido reportada como substrato para 

produção de hidrogênio, tais como: talos de flores (Ruiz et al., 2008), resíduos sólidos 

municipais (Dong et al., 2009), palha de milho (Ren et al., 2010), bagaço de maçã (Wang et 

al., 2010), vinhaça de cana-de-açúcar (Lazaro et al., 2014), papel (Botta et al., 2016) e bagaço 

de cana-de-açúcar (Ratti et al., 2015; Soares et al., 2017; Rabelo et al., 2017). O uso destas 

biomassas como substrato é uma possibilidade relevante que agrega o tratamento de resíduos 

á produção de energia (Wong et al., 2014).  

O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. A safra da cana de 2015/2016 

foi de 666,82 milhões de toneladas e, consequentemente, cerca de 186 milhões de bagaço de 

cana-de-açúcar (BCA) foram gerados (UNICA, 2017). Em geral, cerca de 50% do BCA é 

utilizado como substrato em caldeiras para geração de energia dentro da própria usina, o 

remanescente é estocado (UNICA, 2017; Rabelo et al., 2011).  Desta forma, devido á ampla 

disponibilidade deste resíduo no Brasil, há um grande interesse em usá-lo como substrato para 

produção de biohidrogênio.  

Para conversão do BCA em hidrogênio, o substrato precisa ser hidrolisado e, então, 

fermentado. Neste processo, a hidrólise inicial é o fator limitante da eficiência da conversão 

da biomassa em hidrogênio, devido, principalmente, à complexa estrutura da celulose (Galbe 
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e Zacchi, 2012). Poucas bactérias anaeróbias têm todos os componentes do complexo 

celulolítico (endoglucanase, exoglucanase e β-glicosidase) que são essenciais para completa 

hidrólise da biomassa (Kumar et al., 2008). Assim, o cultivo seletivo de espécies bacterianas, 

ou de consórcios bacterianos, com a capacidade de degradar celulose e, simultaneamente, 

produzir hidrogênio torna-se imperativo (Ren et al., 2016).  

As bactérias endógenas presentes na biomassa lignocelulósica podem formar 

interações capazes de hidrolisar e fermentar os substratos (Lay et al., 2012; Ratti et al., 2015). 

Ratti et al. (2015b) avaliaram as bactérias endógenas do BCA in natura como inóculo para 

fermentar BCA pré-tratado, os autores relataram produção de hidrogênio de 2,04 mmol H2.L
-

1. Assim, é interessante aproveitar o metabolismo e as interações das bactérias endógenas para 

favorecer a hidrólise e a fermentação de substratos em que estão presentes. 

As variáveis experimentais da fermentação da biomassa podem ser otimizadas 

utilizando um Delineamento Composto Central (DCC), um método estatístico que avalia a 

relação entre uma resposta e duas ou mais variáveis que são alteradas simultaneamente 

(Hallenbeck e Ghosh, 2009). Jo et al. (2008) e Soares et al. (2017) utilizaram um fatorial 

design para otimizar a produção biológica de hidrogênio. Jo et al. (2008) avaliaram os efeitos 

individuais e a interação entre concentração de substrato (27,78 – 138,89 Mm de glicose), 

temperatura (33 – 43ºC) e pH (4,5 – 6,5) por Enterobacter aerogenes. Soares et al. (2017) 

otimizaram a concentração de extrato de levedura (0,58 – 3,42 g.L-1) e temperatura (35,8 – 

64,2ºC)  para produção de hidrogênio a partir de BCA hidrotermicamente pré-tratado. Desta 

forma, esta abordagem estatística permite a otimização simultânea de parâmetros que afetam a 

produção biológica de hidrogênio. 

No presente estudo, a produção otimizada de hidrogênio foi avaliada por um DCC, 

utilizando concentração de substrato e pH como variáveis dependentes. Além disso, foi criado 

um modelo matemático que expressa a relação entre as variáveis e a produção de hidrogênio. 

Este estudo também avaliou a filogenia de um consórcio fermentativo com bactérias 

produtoras de hidrogênio juntamente com bactérias celulolíticas endógenas do BCA para a 

simultânea hidrolise e fermentação do BCA. 

   

Material e métodos 

 

Inóculo, meio de cultivo e substrato 

O consorcio bacteriano fermentativo foi oriundo de reatores de produção de 

hidrogênio de cultivos sucessivos com celulose como substrato. Estes experimentos eram 

mantidos com meio de cultivo PCS (solução peptona-celulose), de acordo com  

Wongwilaiwalin et al. (2010): celulose (1,0 g.L-1), extrato de levedura (1,0 g.L-1), peptona 

(5,0 g.L-1), CaCO3 (5,0 g.L-1) e NaCl (5,0 g.L-1).  

O consórcio bacteriano foi preservado a -80°C em glycerol (50%). Para utilização, 

alíquotas (0,2 L) eram cultivadas em meio PCS (1,8 L), sob condições anaeróbias, e 

incubados por 48h. Após este procedimento, o inóculo era utilizado nos experimentos de 

produção de hidrogênio. 

O bagaço de cana-de-açúcar (BCA) utilizado como substrato nos experimentos de 

produção de hidrogênio foi o oriundo da Usina São Martinho (Pradópolis, SP, Brazil). O BCA 

foi previamente autoclavado (121ºC for 15 minutes). 

 

Experimentos de produção de hidrogênio 

Os experimentos foram conduzidos em triplicatas, em reatores em batelada de 

250 mL, com 50% de volume racional e 50% de headspace. O volume reacional consistiu de 

meio PCS e inóculo (10% v/v). A concentração do BCA autoclavado e o pH foram as 

variáveis independentes analisadas no presente estudo e estão listadas na Tabela 1. O pH foi 

ajustado com HCl ou NaOH. 
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Os reatores foram submetidos à atmosfera gasosa de N2 (100%) por 10 minutos, de 

forma a manter as condições anaeróbias, foram vedados com tampa de borracha e rosca 

plástica e, então, incubados a 37ºC, por 15 dias. 

 

Métodos analíticos 

A composição do biogas produzido no headspace foi determinada por cromatografia 

gasosa em (Shimadzu, GC-2010), equipado por detector de condutividade térmica (TCD) e 

gás argônio como carreador. As temperaturas de operação do injetor, detector e coluna foram 

30ºC, 200ºC e 230ºC, respectivamente. Amostras (0,5 mL) foram coletadas de cada reator 

pressurizado utilizando seringa gastight com trava. O volume de gás foi convertido em 

unidade molar (µmol) de acordo com a temperatura e pressão medidas. A determinação dos 

ácidos orgânicos voláteis foi realizada por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC 

Shimadzu) de acordo com Penteado et al (2013).  

 

Parâmetros cinéticos 

 

Os resultados das triplicatas experimentais foram ajustados em valores médios 

utilizando o software Statistica 7.0.  Os dados de produção acumulada de hidrogênio foram 

ajustados pela equação de Gompertz modificada (Zwietering et al., 1990). 

    (1) 

Na equação 1, H é a produção cumulativa de hidrogênio, t é o tempo de operação 

(dias), P é o potencial máximo de produção de hidrogênio (mmol.L-1), Rm é a taxa máxima de 

produção de hidrogênio (mmol.L-1.day),  é o período de fase Lag (dia) e e é 2,71.  

 

Design Fatorial 

 

O Delineamento Composto Central (fatorial 22) e análise de superfície de resposta 

foram conduzidas para determinar as ótimas condições das variáveis independentes 

(concentração de substrato e pH) sobre a variável dependente (produção de hidrogênio). Os 

valores codificados e decodificados das variáveis estão apresentados na Tabela 1. Duas 

variáveis foram combinadas em dez experimentos (E1 a E10), todos em triplicatas, 

totalizando 30 experimentos. 

Todos os dados foram tratados com software Statistica 7.0. 

 

Tabela 1: Valores reais e codificados para as variáveis independentes do DCC 

Experimento 
Variáveis independents 

BCA (g.L-1) pH Valores codificados 

E1 2,0 5,0 (-1 -1) 

E2 2,0 7,0 (-1 +1) 

E3 8,0 5,0 (+1 -1) 

E4 8,0 7,0 (+1 +1) 

E5 0,8 6,0 (-1,41 0) 

E6 9,2 6,0 (+1,41 0) 

E7 5,0 4,6 (0 -1,41) 

E8 5,0 7,4 (0 +1,41) 

E9 (ponto central) 5,0 6,0 (0 0) 

E10 (ponto central) 5,0 6,0 (0 0) 

 

Extração de DNA 
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A extração do DNA foi conduzida de acordo com o protocolo de Griffiths et al. 

(2000), modificado pelo uso da solução de fenol tamponado com tris e clorofórmio. A 

qualidade e a concentração do DNA foram avaliadas por um espectrofotômetro ND-2000 

(Thermo Scientific, EUA) usando a relação 260/280 nm e eletroforese em gel de agarose 

(0,8%) para verificar a integridade do fragmento. 

 

Sequenciamento do gene rRNA 16S - Plataforma Illumina (Miseq) 

A caracterização microbiana por sequenciamento massivo foi realizada no MR DNA 

(www.mrdnalab.com, Shallowater, TX, EUA), por meio da plataforma Illumina MiSeq 

seguindo as diretrizes do fabricante. Os primers utilizados foram 341F-785R (região variável 

VS-V4 de RNAr 16S). Os dados foram processados com MR DNA analysis pipeline (MR 

DNA, Shallowater, TX, EUA). As unidades taxonômicas operacionais (OTUs) foram 

definidas por agrupamento com 3% de divergência (97% de similaridade). As OTUs finais 

foram classificadas usando BLASTn, com banco de dados de RDPII e NCBI 

(www.ncbi.nlm.nih.gov, http://rdp.cme.msu.edu). 

O sequenciamento foi realizado nas amostras: 1) Consórcio bacteriano fermentativo 

(inóculo), 2) substrato – bagaço de cana-de-açúcar autoclavado (BCA), 3) experimento do 

ponto central (E9) e 4) experimento com as condições otimizadas (Eotm). 

Os dados de sequência do consórcio bacteriano fermentativo, BCA, E9 e Eotm foram 

depositados no NCBI, sob os números de acesso: PRJNA383576 (SRX2754705). 

 

Resultados e Discussão 

Produção de hidrogênio 

De acordo com a análise de variância (ANOVA), pode-se observar o efeito da 

concentração do substrato, pH e/ou da interação entre as duas variáveis no potencial de 

produção de hidrogênio (P), taxa de produção de hidrogênio (Rm) e período Lag (λ) 

(Tabela 2). 

 

Table 2: ANOVA para as respostas P, Rm and λ, nível de confiança de 95%. 

 
Fatores 

Soma dos 

quadrados 

GL Quadrados 

médios 

F p 

P (1) Subst. (L) 274,575 1 274,575 73,7939 0,000000* 

Subst. (Q) 187,791 1 187,791 50,4700 0,000001* 

(2) pH (L) 1145,924 1 1145,924 307,9747 0,000000* 

pH (Q) 146,085 1 146,085 39,2614 0,000003* 

1L 2L 23,130 1 23,130 6,2162 0,021084* 

Falta de ajuste 57,203 3 19,068 5,1246 0,008128 

Erro puro 78,138 21 3,721   

Total  1814,056 29    

Rm (1) Subst. (L) 13,78051 1 13,78051 24,37545 0,000070* 

Subst. (Q) 4,47534 1 4,47534 7,91613 0,010408* 

(2) pH (L) 35,35965 1 35,35965 62,54541 0,000000* 

pH (Q) 8,87800 1 8,87800 15,70373 0,000710* 

1L 2L 6,93120 1 6,93120 12,26015 0,002125* 

Falta de ajuste 3,07143 3 1,02381 1,81095 0,176064 

Erro puro 11,87222 21 0,56534   

Total  80,75434 29    

λ (1) Subst. (L) 1,31859 1 1,31859 1,92740 0,179596 

Subst. (Q) 0,45054 1 0,45054 0,65856 0,426173 

(2) pH (L) 31,34545 1 31,34545 45,81818 0,000001* 
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Fatores 

Soma dos 

quadrados 

GL Quadrados 

médios 

F p 

pH (Q) 1,99339 1 1,99339 2,91378 0,102571 

1L 2L 4,20083 1 4,20083 6,14043 0,021789* 

Falta de ajuste 1,35138 3 0,45046 0,65844 0,586721 

Erro puro 14,36667 21 0,68413   

Total  54,58167 29    

*Fator significante 

 

A concentração do substrato e o pH afetaram significativamente os parâmetros 

cinéticos, no entanto, não inibiram completamente o crescimento bacteriano, uma vez que 

houve produção de hidrogênio em todos os experimentos. A variação em P foi de 0,33 a 24,06 

mmol H2.L
-1 em E7 e E4, respectivamente (Figura 1). Jo et al. (2008) e Liu and Shen (2004) 

também relataram que a variação na concentração do substrato e no pH afetam diretamente a 

produção biológica de hidrogênio. 

 

 
Figure 1. Produção de hidrogênio (mmol.L-1) a partir do BCA.  

 

Houve variação na produção de hidrogênio de acordo com a interação concentração de 

substrato e pH. A concentração de 8,0 g BCA.L-1 combinada com pH  7,0 foram favoráveis à 

produção de hidrogênio, uma vez que forma produzidos 24,06 mmol.L-1 (E4). No entanto, em 

E3 com 8,0 g BCA.L-1 e pH 5,0, houve menor produção de hidrogênio (7,31 mmol.L-1).  

A concentração de substrato celulolítico pode afetar a produção de hidrogênio, uma 

vez que, as bactérias têm que aderir ao substrato para hidrolisá-lo em açúcares solúveis 

(Desvaux et al., 2000) e, então, fermentá-los em hidrogênio. Desta forma, a limitação de 

substrato pode implicar em ineficiente hidrólise por causa da limitada acessibilidade ao 

substrato. Por outro lado, grande quantidade de substrato celulósico pode favorecer a hidrólise 

e disponibilizar excesso de açúcares solúveis no meio. O excesso de produtos da hidrólise 

como, por exemplo, a cellobiose pode ocasionar inibição pelo produto, o que pode inibir tanto 

o crescimento bacteriano quanto a produção de celulases e, consequentemente, comprometer 

o rendimento do produto final (Desvaux, 2005; Levin et al., 2009). Neste sentido, a avaliação 

da adequada disponibilidade de substrato celulósico, como o BCA, foi essencial para 

otimização da produção de hidrogênio. 

O pH é outra variável que pode altera a produção de hidrogênio a partir substratos 

celulósicos. A variação do pH afeta a atividade da enzima hidrogenase (Dabrock et al., 1992), 

λ, produção de ácidos voláteis e a hidrólise do substrato (Liu e Shen, 2004).  
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Os valores mais elevados da produção de hidrogênio foram obtidos nos experimentos 

com pH de 6,0 a 7,4 (E4, E8, E9, E10, E6 e E2), sugerindo que esta faixa de pH representa 

uma boa condição para hidrólise e fermentação de BCA. Pattra et al. (2008) estudaram o 

efeito do pH na produção de hidrogênio por Clostridium butyricum e o hidrolisado de BCA 

como substrato; os autores relataram o pH 5,5 como o melhor para a produção de hidrogênio. 

Fangkum e Reungsang (2011) também estudaram efeitos do pH e da concentração de 

substrato na produção de hidrogênio com esterco de elefante pré-aquecido como inóculo e 

hidrolisado de BCA como substrato. De acordo com esses autores, o pH 6,5 foi o melhor para 

a produção de hidrogênio (58,7 mmol.L-1), obtido com 10,0 g.L-1 de açúcar total do 

hidrolisado. Fangkum e Reungsang (2011), que utilizaram consórcio bacteriano como 

inóculo, obtiveram ótimo valor de pH semelhante aos resultados apresentados no presente 

estudo. 

A equação de regressão, obtida após a análise de variância, apresentou coeficiente de 

determinação (R2) de 92,54 para P (equação 2), 81,50 para Rm (equação 3) e 71,20 para λ 

(equação 4). Todos os termos das variáveis independentes foram incluídos nas equações (2) e 

(3), enquanto que apenas o termo quadrático da variável pH e a interação entre as variáveis 

foram incluídas na equação (4). 

 

P = -143.20 + 2.46x1 – 0.411x1² + 43.76x2 – 3.26x2² + 0.46x1x2  (2) 

Rm = -28.29 – 0.63 x1 - 0.06 x1² + 9.60 x2 – 0.80 x2² + 0.25 x1x2  (3) 

λ = -24.93 + 6.70 x2 - 0.12 x1x2      (4) 

Onde x1 é a concentração do substrato (g.L-1) e x2 é o pH. 

 

Com base nas equações, foram plotados os gráficos tridimensionais de superfície de 

resposta. Pode-se observar, claramente, a interação das variáveis e seu efeito na produção, 

taxa de produção de hidrogênio e λ (Figura 2A, B e C, respectivamente). O ponto ideal para 

cada resposta pode ser observado no pico formado nos gráficos de superfície. Aumentos em 

ambos os fatores melhoram a produção e a taxa de produção de hidrogênio, enquanto o 

aumento do pH auementa λ. 

 
 

Figura 2: Superfície de resposta em função da concentração de substrato e pH para: (A) P 

(mmol.L-1), (B) Rm (mmol.L-1.d) e (C) λ (dias).  

 

A conversão fermentativa do BCA em hidrogênio foi acompanhada pela formação de 

ácidos orgânicos voláteis (succínico, lático, fórmico, acético, propiônico, isobutírico, butírico, 

isovalérico e valérico) e etanol (Tabela 3). 

 

Table 3: Produção de metabolitos solúveis nos experimentos do DCC 

 Metabólitos solúveis (g.L-1) 

 
Ácido 

succínico 

Ácido  

acético 

Ácido 

propiônico 

Ácido 

Isobutírico 

Ácido 

Isovalérico 
Etanol 

(A) (B) (C) 
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E1 1,06 0,71 0,74 0,32 0,92 0,12 

E2 1,09 0,91 0,16 1,16 0,97 0,10 

E3 1,38 1,06 1,22 1,22 1,33 0,10 

E4 1,36 1,05 0,67 1,51 1,04 0,11 

E5 1,38 0,88 0,71 1,72 1,19 0,10 

E6 1,16 0,97 0,20 1,70 0,99 0,10 

E7 1,23 0,75 0,84 0,88 0,27 0,04 

E8 1,41 1,11 0,23 1,60 1,22 0,12 

E9 1,27 0,78 0,57 0,73 1,01 0,03 

E10 1,65 0,95 0,88 0,91 1,32 0,06 

 

De acordo com a ANOVA, com nível de confiança de 95%, as produções de ácidos 

orgânico e também de etanol não foram influenciadas pelos parâmetros concentração de 

substrato e pH. 

Além da concentração de substrato e pH, outros fatores como o tipo de substrato, pré-

tratamento, temperatura e inóculo interferem na produção de ácidos orgânicos durante a 

fermentação (Yin et al., 2016). Uma vez que a origem e o tipo de inóculo afetam diretamente 

a evolução das vias fermentativas (Wang et al., 2014), o inóculo utilizado no presente estudo 

pode ter sido determinante para a constituição dos ácidos orgânicos formados (acético, 

isobutírico, propiônico, succínico e isovalérico). A formação destes ácidos foi condizente com 

os produtos formados pela fermentação de bactérias acidogênicas como Clostridium (Rainey, 

2009) que foram identificadas tanto no inóculo (C. bifermentans) quanto no BCA autoclavado 

(C. cellobiobarum, C. cellulolyticum e C. sartagoforme). 

 

Ensaio de validação 

A fim de validar o modelo de produção de hidrogênio em função da concentração de 

substrato e pH, as condições ótimas preditas foram utilizadas nos reatores de otimização (E 

otm: 7,0 g BCA.L-1 e pH 7,2), sob as mesmas outras condições dos reatores do DCC. 

A produção prevista de hidrogênio a partir do modelo foi de 23,10 mmol.L-1, e o valor 

obtido no experimento foi de 19,84 mmol.L-1 (Figura 3). Este experimento permitiu verificar 

o grau de precisão do modelo, 85,9%, o que revelou um bom modelo nas condições 

investigadas. 

 
Figura 3: Produção biológica de hidrogênio (mmol.L-1) a partir do BCA, experimento com as 

condições otimizadas 

 

Os principais ácidos orgânicos formados no Eotm foram: acético (1,57 g.L-1), 

succínico (1,21 g.L-1) e isobutírico (1,20 g.L-1). As condições deste experimento (7,0 g 

BCA.L-1 e pH 7,2) foram favoráveis à produção de ácido acético, uma vez que foi a condição 

em que maior quantidade deste ácido foi formada. Este fato também se deu devido à 
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predominância de Bacteroides sp. (37% de abundância relativa), que são bactérias que podem 

fermentar substratos celulolíticos com a produção de ácido acético e succínico (Song et al., 

2010). 

 

Caracterização bacteriana  

De acordo com o sequenciamento massivo, o consórcio formado por bactérias 

oriundas tanto do inoculo quanto do BCA formaram uma comunidade que foi capaz de 

converter o substrato lignocelulósico em hidrogênio.  

Para os resultados efetivos conseguidos no presente estudo, dois grupos bacterianos 

importantes fizeram parte deste consórcio: as bactérias celulolíticas (eventualmente 

fermentativas) e as fermentativas produtoras de hidrogênio. Todas as principais bactérias 

identificadas no inoculo (C. bifermentans, B. coagulans e E. aerogenes) são espécies 

produtoras de hidrogênio. Já as bactérias identificadas do BCA, além de C. bifermentans 

produtora de hidrogênio, C. cellobioparum, C. sartagoforme e C. cellulolyticum são espécies 

celulolíticas e também produtoras de hidrogênio. As outras duas espécies identificadas apenas 

no BCA foram Paenobacillus graminis e P. timonensis, que não são nem celulolíticas e nem 

produtoras de hidrogênio. 

As bactérias identificadas com maior abundância relativa tanto no inóculo 

(semelhantes a: C. bifermentans e B. coagulans, 63% e 32%, respectivamente) quanto no 

BCA (semelhantes a C. cellobioparum, 32%) não se sobressaíram nas amostras dos 

experimentos.  

Em E9, as espécies identificadas com maior abundância relativa foram similares a 

Lactobacillus paracasei (38%) e Escherichia hermannii (34%), que foram identificadas com 

baixa abundância relativa (menos de 0,5%) tanto no inóculo quanto no BCA. A mesma 

observação pode ser feita para a identificação bacteriana do Eotm, as principais bactérias 

identificadas foram similares a Bacteroides sp. (37%) e Enterobacter aerogenes (28%). 

Bacteroides sp. foi identificada nas amostras do inóculo e BCA com abundância relativa de 

0,3%; enquanto que E. aerogenes foi identificado nas amostras do inóculo e BCA com 

abundância relativa de 3,0 e 0,6%, respectivamente. 

Com estes resultados, pode-se afirmar que o BCA, utilizado como substrato, 

contribuiu como fonte de bactérias para os experimentos e, também, que os parâmetros físico-

químicos impostos nos reatores de produção de hidrogênio (E9: 5,0 g BCA/L, pH 6,0 e Eotm: 

7,0 g BCA/L, pH 7,2) influenciaram e modificaram a comunidade bacteriana do sistema. 

 

Conclusões 

 

As variáveis estudadas, concentração de substrato e pH, e a interação entre elas 

tiveram efeito significativo na produção biológica, sendo que as condições ótimas para estas 

variáveis foram: 7,0 g BCA.L-1 e pH 7,2. O modelo de produção biológica de hidrogênio em 

função da concentração de substrato e pH foi validado com boa precisão, 89%. 

Na análise filogenética, foram identificadas bactérias semelhantes a C. bifermentans, 

B. coagulans e E. aerogenes nas amostras do inóculo e  C. bifermentans, C. cellobioparum, C. 

sartagoforme, C. cellulolyticum, P. graminis e P. timonensis nas amostras do BCA. Estas 

bactérias foram relacionadas com os metabolismos hidrolíticos e fermentativos, essenciais na 

conversão do BCA em hidrogênio. 
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Resumo. A presença de nutrientes no efluente de sistemas de digestão anaeróbia demanda o 

seu pós-tratamento, visando o lançamento no meio ambiente de acordo com as normas 

ambientais. Assim, têm crescido a busca pelo desenvolvimento de tecnologias de pós-

tratamento compactas, que permitem aproveitar os resíduos presentes no efluente pré-tratado 

para remoção de nutrientes e polimento da fração orgânica e da fase gasosa. O presente 

trabalho avaliou o pós-tratamento de efluente rico em sais, explorando o processo de 

nitrificação e desnitrificação simultâneas (NDS) em reator de leito estruturado submetido à 

recirculação e aeração intermitente (R2), a partir da desnitrificação autotrófica, com sulfeto, 

do nitrogênio oxidado remanescente. Reator anaeróbio de leito estruturado (R1) foi utilizado 

como unidade prévia de tratamento. Aeração insuficiente e constante entrada de sulfeto, 

proveniente de R1 (inibindo atividade das bactérias nitrificantes) foram os principais fatores 

que limitaram a oxidação da amônia. Tal fato impactou diretamente na remoção global de N-

total, que se manteve com eficiência próxima a 50%. O uso efetivo do HS- como doador de 

elétrons pela desnitrificação autotrófica foi verificado a partir do monitoramento do 

potencial de óxido-redução (pOR). pOR mostrou-se como uma ferramenta interessante para 

elucidação da dinâmica do processo NDS no sistema em questão. 

 

Introdução 

 

 Uma das formas de minimizar os custos envolvidos na implantação de sistemas de 

tratamento de águas residuárias é desenvolver sistemas compactos que integram os processos 

de remoção de nitrogênio e de matéria orgânica em uma mesma unidade. Nesse sentido, 

vários sistemas têm sido propostos com o objetivo de remover matéria orgânica e nitrogênio 

em um único reator, por meio do processo de nitrificação e desnitrificação simultâneas (NDS) 

(Chiu et al., 2007; Moura et al., 2012). Outro aspecto que precisa ser levado em consideração 

é a crescente aplicação de tecnologias de tratamento anaeróbio no tratamento de diversos tipos 

de águas residuárias e a posterior necessidade de pós-tratamento do efluente anaeróbio para 

remoção de nutrientes. Fração significativa do carbono orgânico presente na água residuária é 

removida na etapa anaeróbia. O residual é consumido pelas bactérias heterótroficas na etapa 

aeróbia juntamente com a oxidação do nitrogênio amoniacal (N-NH4) em nitrito (NO2) e 

nitrato (NO3). Assim, a desnitrificação heterotrófica fica comprometida pela escassez de 

doadores de elétrons.  

Uma alternativa à adição externa de doadores de elétrons é o uso dos próprios subprodutos da 

digestão anaeróbia, permitindo a sua remoção de correntes líquida e gasosa. O efluente gasoso 

de reatores anaeróbios utilizados no tratamento de águas residuárias contém sulfeto (H2S), 

metano (CH4), gás nitrogênio (N2), dióxido de carbono (CO2) e traços de outros gases. O H2S 

presente no biogás e também no meio líquido causa efeitos deletérios aos equipamentos 

devido à corrosão, ao ambiente devido à toxicidade aos organismos, demandando mitigação 

de seus efeitos. A adoção do processo NDS no pós-tratamento de efluentes de sistema 

anaeróbio utilizando sulfeto como doador de elétrons para desnitrificação autotrófica 

(Equações 1 e 2; Beristain-Cardoso et al., 2006) mostra-se como uma solução viável para a 

remoção de nitrogênio e enxofre (Moraes et al., 2013). 
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 (Equação 1) 

 

  (Equação 2) 

Entretanto, alguns pontos merecem atenção para garantir a viabilidade da remoção de 

nitrogênio por meio da desnitrificação autotrófica a partir do sulfeto (HS-). Segundo Pantoja 

Filho et al. (2014), o sucesso no estabelecimento de vias alternativas de desnitrificação está 

intimamente relacionado ao estabelecimento de população desnitrificante mixotrófica no 

sistema. A taxa de crescimento dos organismos nitrificantes é considerada um fator limitante 

na implantação de sistemas compactos de tratamento de águas residuárias, uma vez que 

qualquer redução em sua atividade pode ser extremamente significante em termos de 

eficiência global de remoção de nitrogênio. Assim, um ponto que merece ser considerado é o 

efeito tóxico do sulfeto às bactérias nitrificantes (Sears et al., 2004). Por isso é que têm 

crescido o número de estudos que optam pela adição de sulfeto nos períodos operacionais 

não-aerados em sistemas autotróficos de remoção de nitrogênio (Moraes et al., 2013; Pantoja 

Filho et al., 2014).  Santos (2014) obteve eficiência de remoção de nitrogênio de 81.5% no 

tratamento de efluente sintético rico em nitrogênio (relação C/N de 2.9 e carga nitrogenada 

aplicada de 0.421 kgN m-3d-1) em reator de leito estruturado submetido à aeração intermitente 

(LEAI). Tal fato sinaliza a potencialidade do reator LEAI no tratamento de águas residuárias 

com reduzido conteúdo orgânico, uma vez que o sistema permite o desenvolvimento de 

microrganismos responsáveis por diferentes rotas metabólicas. 

Pensando em unidades de pós-tratamento baseadas na remoção concomitante de 

nitrogênio e enxofre, o estudo dos perfis temporais de potencial de óxido-redução (pOR), 

associado à variação da concentração de oxigênio dissolvido (OD) obtida pela aeração 

intermitente agrega informações importantes quanto às variações de substratos, às atividades 

dos microrganismos e à inibição de processos em cada fase (Chen et al. 2002). Perfis de pOR 

também possibilitam a obtenção de informações acerca de algumas condições operacionais, 

tais como: sobrecarga ou subcarga de certos substratos, excesso ou falta de aeração (Pankaj et 

al., 2008). Tal ferramenta mostra-se primordial para a compreensão da dinâmica dos 

processos combinados em reatores contínuos (como o reator LEAI), no qual a entrada 

constante de sulfeto presente no efluente anaeróbio pode impactar tanto nas vias de remoção 

anóxica/anaeróbia, quanto na via aeróbia. Existem poucos trabalhos na literatura baseados nos 

efeitos da variação de pOR na operação e controle de sistemas contínuos (Ruano et al., 2011). 

Até o momento, não foi relatado o uso dos perfis de pOR na elucidação da dinâmica do 

processo NDS acoplado à desnitrificação autotrófica a partir do sulfeto. 

Nesse sentido, o presente trabalho avalia o pós-tratamento de efluente rico em sais, 

explorando o processo NDS em reator de leito estruturado submetido à aeração intermitente, a 

partir da desnitrificação autotrófica do nitrogênio oxidado remanescente.  

 

Material e Métodos 

 

Aparato experimental e inoculação 

Tubos cilíndricos de acrílico, com diâmetro interno de 14 cm e 70 cm de altura foram 

utilizados para confecção dos reatores (Figura 1), resultando em volume útil de 9.6L. Ambos 

contavam com base cônica de 13 cm de altura, adotada com o objetivo de facilitar o descarte 

de lodo e material suspenso (reator LEAI) durante o experimento. Os reatores foram 

conectados entre si por mangueiras de poliuretano, de maneira a garantir a alimentação 

contínua do reator LEAI (R2) com o efluente do reator anaeróbio (R1). A razão de 

recirculação adotada no reator LEAI foi de 3:1 (QR:QE), visando equalizar a qualidade do 

efluente final, apesar da aeração intermitente. A aeração intermitente de R2 foi realizada por 

aerador de aquário, o qual foi ligado a um timer e ajustado para obtenção de diferentes ciclos 
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de aeração intermitente. Os reatores foram mantidos em uma câmara climatizada a 30 ± 1ºC. 

Ambos os reatores foram preenchidos com um total de 13 estruturas cilíndricas de espuma de 

poliuretano (1.5 cm de diâmetro e X cm de altura), resultando em volume útil de 9L. O 

processo de inoculação seguiu a metodologia proposta por Zaiat et al. (1994). R1 foi 

inoculado com lodo de estação anaeróbia de tratamento de efluente de avícola. Já R2 foi 

inoculado a partir da mistura (50% em volume) de lodo proveniente de sistema de lodos 

ativados com atividade nitrificante e de lodo de estação anaeróbia de tratamento de efluente 

avícola.  

 

Alimentação e substrato sintético: 

Água residuária sintética rica em sais (condutividade média de 9.8 ± 0.2 mS cm-1) foi 

adotada para execução deste estudo (Tabela 1). Para o adequado estabelecimento da 

sulfetogênese em R1, uma relação DQO/SO4
2- de aproximadamente 2 foi mantida ao longo da 

operação. Diferentes cargas afluentes de matéria orgânica e sulfato foram aplicadas, 

mantendo-se esta relação. Solução de micronutrientes e solução específica de sais foram 

adicionadas ao efluente sintético. Depois de preparado, o meio foi mantido em refrigeração 

(4°C) para evitar a fermentação anteriormente à entrada em R1. 

 

Tabela 1: Caracterização da água residuária sintética em todas as condições operacionais 

testadas. 

Componentes 
Concentrações médias por condição operacional  

Condição I Condição II Condição III Condição IV Condição V 

N-NH4 (mg L-1) 71.5 ± 5.1 72 ± 4.8 71.3 ± 4.1 72 ± 5.1 144 ± 6.8 

DQO (mg L-1) 842 ± 32 1054 ± 32 1002 ± 16.2 1885± 51.4 1911± 122.4 

SO4
2- (mg L-1) 431 ± 43.3 480 ± 16 894 ± 15.1 858 ± 28.9 854 ± 33.7 

Cl- (mg L-1) 2810 2810 2810 2810 2810 

Mg 2+ (mg L-1) 194 194 194 194 194 

pH 7.9 ± 0.1 8.0 ± 0.02 8.0 ± 0.1 7.9 ± 0.2 7.8 ± 0.2 
Alcalinidade 

total 

(mg CaCO3 L
-1) 

603 ± 24.9 646 ± 22.3 638 ± 37 1042 ± 47.8 831 ± 18.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema dos reatores de leito estruturado utilizados para tratamento anaeróbio e 

pós-tratamento de efluente rico em sais. 

R1 R

2 
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Operação dos reatores 

A princípio apenas o reator anaeróbio foi operado (167 dias iniciais, totalizando cinco 

condições experimentais). Durante tal período diferentes concentrações afluentes de sulfato e 

DQO foram testadas (Tabela 1), visando o adequado estabelecimento da sulfetogênese 

(máxima produção de sulfeto e sua manutenção na fração dissolvida). A partir do 168º dia de 

operação o reator LEAI foi inoculado e passou a ser alimentado continuamente com o 

efluente de R1 (condições IV e V). O tempo de detenção hidráulico (TDH) ao longo de todo o 

período experimental e para ambos os reatores foi de 18±0.6 horas. 

 

Monitoramento dos reatores 

Análises de DQO (demanda química de oxigênio), sulfato (SO4
2-), sulfeto total 

dissolvido (STD), N-amoniacal (N-NH4
+), N-nitrito (N-NO2

-), N-nitrato (N-NO3
-), sólidos, 

pH e alcalinidade foram realizadas conforme Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater (2005). Oxigênio dissolvido (OD) no meio líquido do reator foi 

esporadicamente monitorado com sonda de medidor por luminescência Hach, modelo LDO 

HQ10. 

 

Perfis pOR: 

Diferentes testes foram realizados para avaliar a dinâmica do processo NDS e os 

impactos da presença de sulfeto nas fases aerada e não-aerada no reator LEAI (R2). pOR foi 

continuamente monitorado por sensor Intellical ORP-Redox MTC 101 (Hach). Os testes 1, 2 e 

3 foram realizados em R2, considerando seu volume útil total e alimentação contínua com o 

efluente de R1. Pulsos dos substratos de interesse foram aplicados no início de cada teste. 

Fator de diluição de 0.0556 (correspondente ao valor de 1/TDH) foi aplicado para adequado 

monitoramento das espécies nitrogenadas. 

 

Resultados e Discussão 

 

Estabelecimento da sulfetogênese em R1 e remoção de N-total em R2 

Os dados de caracterização do efluente gerado no reator anaeróbio (R1) em cada fase 

experimental estão apresentados na Tabela 2. Como já mencionado, diferentes cargas 

afluentes de matéria orgânica e sulfato foram aplicadas, mantendo-se relação DQO/SO4
2- de 

aproximadamente 2. Altas eficiências de remoção de matéria orgânica foram observadas ao 

longo de toda a operação de R1 (Figura 2A). Entretanto, como previamente descrito na 

literatura (Lens et al., 2000), apenas quando o sistema passou a ser operado com carga 

orgânica aplicada mais elevada (Condições IV e V) foi que se obteve o adequado 

estabelecimento da sulfetogênese em R1 (Figura 2B). As eficiências de redução do sulfato nas 

duas condições finais foram de 85 e 92%, respectivamente, resultando em concentrações 

efluentes de HS- de 207 ± 32.1 e 230 ± 15.9 mgTDS L-1. Tal magnitude de metabolização da 

DQO para a redução do sulfato a sulfeto, pela ação das bactérias redutoras de sulfato (BRS) 

não foi atingida nas Condições I, II e III (Figura 2B).  

Além disso, comparando a produção estequiométrica de sulfeto a partir da redução do 

sulfato (1 mol de HS- para cada 1 mol de SO4
2- reduzido) com as concentrações de sulfeto 

detectadas no efluente de R1 nas Condições IV e V, notou-se que aproximadamente 82% do 

sulfeto teórico produzido foi mantido na fração dissolvida. Assim, com o estabelecimento 

adequado da sulfetogênese em R1, a partir do 168º dia de operação o reator LEAI foi 

inoculado, sendo continuamente alimentado com efluente final de R1 e submetido a ciclo de 

aeração intermitente de 3 horas (2h com aeração e 1h sem aeração).  

Com relação à conversão de nitrogênio via processo NDS em R2 (Tabela 3), observou-

se que a remoção de N-total foi limitada pela etapa de nitrificação, uma vez que baixas 

concentrações efluentes de nitrito e nitrato foram obtidas (Tabela 3). Na condição IV a 
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eficiência de remoção de N-total foi de 47.7 ± 18.5%, correlacionada à eficiência de oxidação 

de N-NH4 de 52±19.2%. Sears et al. (2004) observou inibição completa da atividade das 

bactérias oxidadoras de amônia (bactérias nitritantes) em condições aeróbias e presença de 

0.25 mgTDS L-1. Nos testes em que tais microrganismos foram submetidos ao contato com 

sulfeto, porém em condições anóxicas, um retardo na atividade também foi observado durante 

a subsequente exposição à aeração (Sears et al., 2004). 

 

Tabela 2: Caracterização do efluente final do reator anaeróbio (R1) ao longo do período 

experimental. 

 Condições experimentais 

Variáveis I II III IV V 

DQO (mg L-1) 52 ± 25.8 93 ± 12,5 51 ± 15.2 93 ± 9.8 158 ± 52.1 

N-NH4 (mg L-1) 71.7 ± 5.1 72.0 ± 4.8 71.3 ± 4.1 72.0 ± 5.1 144.0 ± 6.8 

SO4
2- (mg L-1) 213 ± 31.3 164 ± 6.5 670 ± 26.9 122 ± 40.4 36 ± 14.0 

TDS (mg L-1) 71.4 ± 2.8 92.4 ± 2.3 83.0 ± 10.9 207 ± 32.1 230 ± 15.9 

Alcalinidade total 
(mg CaCO3 L

-1) 
763 ± 46 891 ± 22.6 842 ± 79.9 

1906 ± 

221.5 
1232 ± 45.7 

pH 7.3 ± 0.1 7.0 ± 0.1 7.2 ± 0.2 7.3 ± 0.1 7.0 ± 0.2 

ST (mg L-1) 486 ± 176 476 ± 160 480 ± 289 512 ± 109 509 ± 98 

SSV (mg L-1) 86 ± 7.3 74 ± 18 79 ± 18 79 ± 31 68 ± 13 

Condutividade 

(mS cm-1) 
9.0 ± 0.3 9.1 ± 0.2 8,9 ± 0.2 9.0 ± 0.2 9.1 ± 0.1 

Eficiência redução 

SO4
2- (%) 

49.2 ± 6.6 65.8 ± 2.5 36 ± 12.1 85 ± 4,4 92 ± 4.1 

Eficiência de 

remoção de DQO 

(%) 

93.7 ± 3.0 91.2 ± 1.0 94.9 ± 1.5 95 ± 1.0 91.7 ± 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Box-plot das eficiências de remoção de matéria orgânica (a) e sulfato (b) obtidas no 

reator anaeróbio (R1). 

 

Melhor desempenho das bactérias oxidadoras de amônia pode ser alcançado quando o 

sistema é submetido a maiores concentrações afluentes de N-NH4 (Fu et al., 2009; Santos et 

al., 2016). Sendo assim, na condição V aumentou-se a carga nitrogenada afluente de 0.096 

para 0.192 kgN m-3 d-1, sem reposta positiva na nitrificação, uma vez que a eficiência de 

oxidação de N-NH4 foi similar à condição anterior (Tabela 3). Os resultados evidenciam 

redução da atividade nitrificante, associada à entrada contínua de sulfeto, proveniente de R1, 

mesmo em condição de alta disponibilidade de amônia a ser oxidada. Outra hipótese 

levantada foi que ocorreu a limitação de OD no meio para a nitrificação, já que parte do 

A 
B 
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oxigênio provido ao meio durante a fase aerada era utilizada para a oxidação aeróbia da 

matéria orgânica remanescente de R1 e também na oxidação aeróbia do sulfeto a sulfato. A 

exploração da hipótese da limitação na aeração foi realizada a partir de testes com potencial 

redox, descritos no item a seguir. 

 

Tabela 3: Concentrações efluentes dos compostos nitrogenados, pH, alcalinidade, sulfeto, 

sulfato e eficiências de remoção do reator LEAI nas condições IV e V. 

 Condições experimentais 

Variáveis Condição IV Condição V 

pH 8 ± 0.4 8.1 ± 0.3 

Alcalinidade total (mg CaCO3 L
-1) 1632 ± 205 649 ± 87 

TDS (mg L-1) 0 0 

SO4
2- (mg L-1) 439 ± 107 463 ± 76 

N-total efluente (mg L-1) 32.3 ± 11.7 71 ± 18.6 

N-NH4 efluente (mg L-1) 29.6 ± 12.1 65.5 ± 21.5 

N-NO2 efluente (mg L-1) 0.1 ± 0.1 2 ± 1.7 

N-NO3 efluente (mg L-1) 2,6 ± 1,0 3.5 ± 3.4 

Eficiência de oxidação N-NH4 (%) 52 ± 19.2 55.3 ± 16.7 

Eficiência de remoção de nitrogênio total (%) 47.7 ± 18.5 51.3 ± 15.4 

Eficiência de remoção de DQO no SBRRIA (%) 100% 100% 

 

Tabela 4: Valores médios das cargas nitrogenadas aplicadas e removidas. 

 Condições experimentais 

Variáveis Condição IV Condição V 

Carga nitrogenada afluente (kgN m-3 d-1) 0.096 0.192 

Carga de N-total oxidado (kgN m-3 d-1) 0.045 0.093 

Carga de N-total removido (kgN m-3 d-1) 0.041 0.086 

 

Pode-se afirmar que a eficiência de desnitrificação (correlacionada à remoção de N-

total) foi significativa em ambas as condições experimentais. As cargas de N removidas 

(Tabela 4) nas condições IV e V evidenciam a conversão quase completa do N-NH4 

previamente oxidado na fase aerada do ciclo de aeração intermitente. Apesar de R1 ter exibido 

altas eficiências de remoção de matéria orgânica (acima de 90%, como demonstrado na 

Figura 2A), matéria orgânica residual foi encaminhada ao reator R2. Este montante residual de 

matéria orgânica foi completamente removido em R2 (Tabela 3). Como a nitrificação 

autotrófica é geralmente lenta se comparada com o metabolismo heterotrófico aeróbio, o mais 

provável é que a DQO remanescente de R1 tenha sido prioritariamente metabolizada ainda 

durante a etapa aerada de R2, reduzindo sua disponibilidade como doador de elétrons para 

remoção de N-total. Situação semelhante foi observada por Pantoja Filho et al. (2014) no 

estudo do pós-tratamento de efluente de sistema anaeróbio em reator de leito fixo 

compartimentado (câmara aerada seguida por câmara anóxica). Nesse trabalho, a DQO 

residual do sistema anaeróbio era completamente removida na câmara aerada por ação da 

biomassa heterotrófica, concomitantemente com a nitrificação. 

A explicação mais coerente para justificar as remoções de N-total alcançadas nas fases 

IV e V é o efetivo uso do HS- como doador de elétrons pela desnitrificação autotrófica, 

processo que pode estar associado também à ocorrência da desnitrificação endógena 

(biomassa suspensa formada no reator, a qual foi algumas vezes descartada ao longo da 

operação). Em condições anóxicas, sulfato (Equação 1) e enxofre elementar (Equação 2) são 

os dois possíveis produtos da oxidação anaeróbia do sulfeto a partir do nitrato. A produção de 

um em detrimento do outro depende da concentração de doadores e aceptores de elétrons no 

meio (Beristain-Cardoso et al., 2006). Por se encontrar em uma forma reduzida, o sulfeto atua 
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como o doador de elétrons preferencial para redução de NO3, sendo que esta reação ocorre em 

período da ordem de segundos (Pantoja Filho et al., 2014). Bill et al. (2009) avaliaram o uso 

de metanol, etanol, glicerol e sulfeto como doadores de elétrons para a desnitrificação em 

reatores de leito móvel. Taxa máxima de redução do nitrato foi obtida a partir da oxidação de 

sulfeto (3.6 gN m-2 d-1), a qual foi 1.6 vezes superior à taxa de oxidação obtida para o segundo 

melhor doador de elétrons (etanol com taxa de 2.2 gN m-2 d-1). 

 

Potencial redox (pOR) como indicador da eficiência do processo NDS em R2 

Em sistemas de tratamento de efluentes, o pOR é uma medida da habilidade/potencial 

dos componentes do meio líquido permitirem a ocorrência de reações de oxidação e redução. 

Com objetivo de investigar a possível limitação da aeração no processo de nitrificação em R2, 

perfil de pOR (Teste 1) foi obtido a partir do consumo de N-NH4 (pulso inicial de 43.1 mg 

NL-1), com alimentação e aeração (vazão máxima de 1.4 Lmin-1) contínuas. A Figura 3 

evidencia a limitação da aeração para a nitrificação, uma vez que boa parte do N-NH4 oxidado 

(40.5 mgN-NH4L
-1) foi convertido a N-NO2. A partir desta constatação, o sistema de aeração 

foi alterado (vazão máxima de 50 Lmin-1) e o teste foi repetido (Teste 2). Oxidação completa 

de 147.4 mgN-NH4L-1, a partir de pulso inicial de 209.7 mg N-NH4L
-1 foi obtida. Interessante 

que desta vez, não houve acúmulo de nitrito e nitrato, evidenciando a ocorrência simultânea 

da desnitrificação, mesmo sob condição de aeração constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Perfis de pOR, N-NH4, N-NO2 e N-NO3 no Teste 1. 
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Figura 4: Perfis de pOR, N-NH4, N-NO2 e N-NO3 no Teste 2. 

 

A Figura 5 retrata a variação do potencial de óxido-redução ao longo de três ciclos 

completos de aeração intermitente. Observa-se que mesmo nas fases aeradas, o pOR não 

chega a atingir valores positivos (Figura 5), como esperado para a ocorrência da oxidação da 

amônia (nitrificação) e da oxidação aeróbia da matéria orgânica (bactérias heterotróficas). 

Entretanto, observa-se que mesmo deslocado na zona negativa, há uma tendência do valor de 

pOR ficar mais próximo à neutralidade na etapa aerada. Com a interrupção da aeração, há o 

abaixamento do pOR para uma faixa mais reduzida, característica de ambientes fermentativos 

e anaeróbios. Durante a fase aerada, 69% do sulfeto afluente era diretamente oxidado (quimio 

e/ou biologicamente)  a SO4
2- pela presença de O2. A fração restante do sulfeto afluente (31%) 

era diretamente retirada do meio líquido por stripping pelo O2 ou então oxidada a enxofre 

elementar (S0) (a diferenciação entre a parcela perdida por stripping e a parcela oxidada à S0 

não foi realizada). Na fase não-aerada, sulfeto não foi determinado no efluente final de R2 

(Tabela 3). Assim, o aumento do pOR no final das fases não-aeradas (Figura 5) é uma 

evidência da ocorrência da oxidação de NO3 a partir do sulfeto, uma vez que a mudança no 

valor de pOR em condição anóxica está relacionada à diminuição da concentração de sulfeto 

no meio líquido (o meio fica menos reduzido conforme sulfeto é consumido).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Perfil de pOR durante o ciclo de aeração intermitente 

 

Conclusões 

 

A remoção de N-total no reator de leito estruturado (R2) foi claramente limitada pela 

etapa de nitrificação. Nesse contexto, as baixas eficiências de atividade nitrificante, foram 

associadas a dois fenômenos principais: (i) entrada contínua de sulfeto, proveniente de R1, 

mesmo em condição de alta disponibilidade de amônia a ser oxidada e, (ii) limitação de OD 

no meio, já que parte do oxigênio provido durante a fase aerada era utilizada para a oxidação 

aeróbia da matéria orgânica remanescente de R1 e também na oxidação aeróbia do sulfeto a 

sulfato. O uso efetivo do HS- como doador de elétrons pela desnitrificação autotrófica foi 

verificado a partir do monitoramento do potencial de óxido-redução (pOR), resultando em 

cargas nitrogenadas removidas de 0.041 e 0.086 kgN m-3 d-1. 

 

Referências Bibliográficas 

 



410 

 

Beristain-Cardoso, R.; Sierra-Alvarez, R.; Rowlette, P.; Flores, E. R.; Gómez, J.; Field, J. A. 

(2006). Sulfide oxidation under chemolithoautotrophic denitrifying conditions. 

Biotechnology and Bioengineering, 95, 1148-1157. 

Chen, K.-C.; Chen, C.-Y.; Peng, J.-W.; Houng, J.-Y. (2002). Real-time control of an 

immobilized-cell reactor for wastewater treatment using ORP. Water Research, 36, 230-

238. 

Chiu, Y. C.; Lee, L.L.; Chang, C. N.; Chao, A. C. (2007).Control of carbon and ammonium 

ratio for simultaneous nitrification and denitrification in a sequencing batch bioreactor. 

International Biodeterioration & Biodegradation, 59, 1-7. 

De La Vega, P. T.; Martínez de Salazar, E.; Jaramillo, M. A.; Cros, J. (2012). 

Newcontributions to the ORP and DO time profile characterization to improve biological 

nutrient removal. Bioresource Technology, 114, 160-167. 

Lens, P.N.L.; Omi, F.; Lema, J.M.; Hulshoff Pol, L.W. (2000) Biological removal of organic 

sulfate-rich wastewaters In: Lens, P.N.L.; Hulshoff Pol, L.W. (Eds) Environmental 

Technologies to Treat Sulfur Pollution: Principles and Engineering. IWA publishing, 

London, UK, 153-173. 

Moraes, B. S.; Orrú, J. G. T.; Foresti, E. (2013). Nitrogen and sulfide removal from effluent 

of UASB reactor in a sequencing fed-batch biofilm reactor under intermittent aeration. 

Journal of Biotechnology, 164, 378–85. 

Moura, R. B.; Damianovic, M. H. R. Z.; Foresti, E. (2012). Nitrogen and carbon removal 

from synthetic wastewater in a vertical structured-bed reactor under intermittent aeration. 

Journal of Environmental Management, 98, 163-167. 

Pankaj, T.; Tapas, N.; Pallavi, U.; Pravin, M. (2008). Correlating on-line monitoring 

parameters, pH, Do, and ORP with nutrient removal in an intermittent cyclic process 

bioreactor system. Bioresource Technology. 99, 7630–7635. 

Pantoja Filho Filho, J. L. R.; Damianovic, M. H. R. Z.; Fonseca, D. F.; Foresti, E. (2014). 

Nitrogen and residual organic matter removal from anaerobic reactor effluent in a fixed-

bed reactor with biogas for denitrification. Journal of Chemical Technology and 

Biotechnology, 90, 2227–2233. 

Ruano, M. V.; Ribes, J.; Seco, A.; Ferrer, J. (2011). Na advanced control strategy for 

biological nutriente removal in continuous systems based on pH and ORP sensors. 

Chemical Engineering Journal, 183, 212-221. 

Santos, C. E. D.; Moura, R. B.; Damianovic, M. H. R. Z.; Foresti, E. (2016) Influence of 

COD/N ratio and carbono source on nitrogen removal in a structured-bed reactor subjected 

to recirculation and intermittent aeration (SBRRIA). Journal of Environmental 

Management, 166, 519-524. 

Sears, K.; Alleman, J. E.; Barnard, J. L.; Oleszkiewicz, J. A. (2004). Impacts of reduced sulfur 

components on active and resting ammonia oxidizers. Journal of Industrial Microbiology 

and Biotechnology, 31, 369-378. 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (1995) 19th ed. American 

Public Health Association / American Water Works Association / Water Environment 

Federation, Washington, DC, USA. 

Zaiat, M.; Cabral, A. K. A.; Foresti, E. (1994). Reator anaeróbio de leito fixo para tratamento 

de águas residuárias: Concepção e avaliação preliminar do desempenho. Revista Brasileira 

de Engenharia – Caderno de Engenharia Química, 11, 33, 1994. 

Zeng, J. R.; Lemaire, R.; Yuan, Z.; Keller, J. (2003). Simultaneous nitrification, 

denitrification and phosphorus removal in a lab-scale sequencing batch reactor. 

Biotechnology and Bioengineering, 84, 2, 170-178. 

 



411 

 

SELEÇÃO DE BACTÉRIAS ANAERÓBIAS TERMÓFILAS PARA OBTENÇÃO DE 

PRODUTOS DE INTERESSE BIOTECNOLÓGICO A PARTIR DE BIOMASSA 

LIGNOCELULÓSICA 

  

Vanessa Silva 1; Isabel K. Sakamoto 2; Maria B. A. Varesche 3 

 
1 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Hidráulica e Saneamento; 

2 Especialista de laboratório do Departamento de Hidráulica e Saneamento da EESC/USP; 
3 Professora Associada do Departamento de Hidráulica e Saneamento da EESC/USP. 

 

Resumo. Produção de energia limpa e renovável a partir de resíduos lignocelulósicos é uma 

alternativa em relação a atual dependendia de combustíveis fósseis. Entretanto, é preciso 

viabilizar a utilização desses açucares contidos na biomassa para produção de energia. Este 

estudo isolou duas culturas anaeróbias e termófilas, VCS2 e VCS6, classificadas como 

Thermoananerobacterium thermossaccharolyticum e Thermoanaerobacterium calidifontis 

(100% e 99% de similaridade) respectivamente. Foram realizados ensaios de crescimento 

celular a partir de pentoses e hexoses, em condições anaeóbias e a 55°C. Os rendimentos 

obtidos foram de 2,16 mol H2.mol-1 de xilose para cultura VCS6, e 1,11 mol H2.mol-1 de 

xilose para a cultura VCS2. Desta forma, vê-se potencial na utilização desses micro-

organismos no processo de biorrefinaria. 

 

Introdução 

 

 A produção de energia e produtos químicos a partir de pentoses e hexoses aplica-se 

como uma alternativa no conceito de biorrefinaria. A alta demanda por biocombustíveis, 

implicando em questões políticas e ambientais, levou-se a uma maior discussão do tema, e 

uma necessidade de investimento na área (Sonnenberg et al., 2013). Entretanto, há muitas 

entraves para a viabilidade desse processo, como a otimização da produção de etanol e 

energia elétrica a partir da cana-de-açucar, reaproveitamento de outras fontes lignocelulósicas, 

como folhas, raízes, palha, papel e resíduos agrícolas e industriais, e tecnologias que 

possibilitem o aproveitamento desses açucares. 

A biomassa lignocelulósica é constituida principalmente de celulose, polissacarídeo 

formado unicamente por monômeros de glicose, e hemicelulose, cadeia de diversas pentoses, 

hexoses e ácidos (Gupta e Demirbas, 2010). A conversão da celulose em glicose ocorre por 

um mecanismo enzimático complexo encontrado em algumas espécies de fungos, tais como 

Trichoderma reese e Humicola insolens, bactérias aeróbias do gênero Cellulossomas e 

Thermobifida e anaeróbias de Clostridium spp e Ruminococcus spp. A recuperação dos 

açucares contidos na hemicelulose ocorre mais facilmente por mecanismos físico-químicos, 

devido a característica ácida dos grupos acetil e lignina que envolve a matriz desse polímero, 

liberando assim, por hidrólise ácida, moléculas menores de xilose (Alvira et al., 2010). 

 Embora micro-organismos que fermentam hexoses sejam mais comuns, como 

Saccharomyces cerevisiae, micro-organismos que metabolizam pentose em produtos de 

agregado valor energético são raros. Foram desenvolvidas várias cepas geneticamente 

modificadas capazes de metabilizar a xilose e outros açúcares de pentose em etanol (Martin et 

al., 2007; Yao e Mikkelsen, 2010; Zaldivar et al., 2001) mas um problema comum com estes 

organismos é a sua sensibilidade a inibidores presentes em hidrolisados  (Dien, 2003). Assim, 

dois requisitos importantes para um micro-organismo ser empregado para a produção de 

energia a partir de biomassa lignocelulósica, é a capacidade de metabolizar uma variedade de 

açúcares (pentoses e hexoses) e tolerar condições de estresse (Crespo et al., 2012). 

Para a degradação da xilose, destaca-se as bactérias anaeróbias e termófilas, pois são 

capazes de fermentar pentoses e hexoses, e em alguns casos, produzir enzimas que degradam 

diversos polímeros, entre esses, celulose e hemicelulose (Lynd et al., 2002). Micro-
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organismos da classe Clostridia, da ordem Thermoanaerobacteriales podem facilmente 

utilizar hemicelulose como fonte de carbono, e os gêneros Thermoanaerobacter e 

Thermoanaerobacterium são os mais estudados para a produção de etanol de segunda geração 

(Chang e Yao, 2011) 

Hniman et al., (2011) selecionaram um consórcio microbiano anaeróbio e termófilo, 

com predominância de bactérias semelhantes a Thermoanaerobacterium sp., 

Thermoanaerobacter sp. e Caloramator sp.. Os autores observaram produção de hidrogênio, 

ácido acético, ácido butírico, ácido lático e butanol a partir de xilose e glicose, destacando 

maior rendimento na produção de hidrogênio a partir de xilose (235,4 mL.g-xilose-1) em 

relação a glicose (212,5 mL.g-glicose-1).  

Nos estudos de  Silva, (2015) para produção de etanol a partir de glicose, xilose e 

celulose, utilizando como inóculo lodo de reator UASB utilizado para o tratamento de 

vinhaça, constatou-se maior abundancia relativa dos gêneros Caloramator e 

Thermoanaerobacterium nos substratos estudados, com produção significativa de hidrogênio 

e etanol. 

Desta forma, o presente estudo prôpos isolar micro-organismos anaeróbios e 

termófilos capazes de metabolizar pentoses e hexoses a partir do inóculo estudado por Silva, 

(2015), e avaliar sua aplicação para a produção de energia, contribuindo assim, as questões 

referentes a biorrefinaria. 

 

Material e Métodos 

 

Isolamento de micro-organismos 

O inóculo utilizado foi anteriormente enriquecido por Silva, (2015) e proveniente de 

lodo granulado de reator anaeróbio termófilo de fluxo ascendente e manta de lodo (UASB) 

utilizado para o tratamento de vinhaça, localizado na Usina São Martinho, Pradópolis, São 

Paulo. Os meios de cultivo e seleção utilizados foram Thermoanaerobacter ethanolicus 

definido por Atlas (2005) e AMM modificado por Crespo et al., (2012). A técnica utilizada 

foi diluição seriada seguida de plaqueamento. Para a diluição seriada, frascos de 40 mL foram 

preparados nas condições de 50% de volume reacional e 50% de headspace, com os meios 

descritos anteriormente, alimentados com 1 g.L-1 de xilose, inoculados 10% (v/v) na escala de 

10-1 a 10-10, e incubados a 55°C em condições anaeróbias (preenchidos com N2) por 7 dias. 

Após este período, a última diluição na qual ocorreu turvação foi ampliado o volume 

reacional para 500 mL, 1000 mL e 2000 mL nas mesmas condições descritas anteriormente, e 

após crescimento da cultura, repetiu-se a diluição seriada, seguida de  plaqueamento com o 

meio especifico com 1 g.L-1 de xilose em agarose 2%, mantendo-se a anaerobiose e incubados 

à 55°C. A partir do plaqueamento, foram coletadas colônias e incubadas em frascos de 20 mL, 

nas mesmas condições descritas para o crescimento da cultura. As colônias foram submetidas 

a análise de microscopia, DGGE e sequenciamento. 

 

Crescimento e utilização de substrato 

Para os ensaios de crescimento, foram preparados em frascos de 200 mL contendo 

1000 mL de meio de cultivo, alimentados com 2 g.L-1 de xilose, em condição anaeróbia e 

preenchido com N2 (100%) (Lazaro et al., 2014; Shaw et al., 2008). Todos os ensaios foram 

realizados em triplicata e mantidos a 55°C. O crescimento celular foi avaliado por densidade 

óptica, em absorbância com leitura a 600 nm, com a aplicação de cálculos do tempo de 

geração (Tg) e velocidade de crescimento das culturas isoladas 1, 2 e 3 de acordo com  

Varesche, (1997).  

Para os ensaios de utilização do substrato foram preparados em reatores em batelada, 

em duplicata, em frascos de 100 mL, com 50 ml de volume reacional, inoculados com a 

cultura  isolada, e na concentração de 1 g.L-1 de cada substrato, mantidos em condições 

anaeróbias e termófilas (55°C). Os meios de cultivo foram os mesmos utilizados na fase de 
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isolamento de micro-organismos, sendo Meio AMM modificado para a cultura VCS2 e meio 

Thermoanaerobacter ethanolicus para a cultura VCS1. 

Foram coletadas amostras em 24, 36 e 48 horas de incubação, para análises dos 

compostos da fase gasosa (hidrogênio e dióxido de carbono), dos compostos da fase líquida 

(ácidos e álcoois) e amostra para análise de densidade óptica, com leitura em absorbância a 

600 nm. 

 

Ensaios de produção de hidrogênio 

Os ensaios em batelada de produção de hidrogênio foram preparados em frascos de 

1000 mL contendo 500 mL de meio de cultivo, em condição anaeróbia e preenchido com N2 

(100%). Todos os ensaios foram realizados em triplicata e mantidos a 55°C. 

 

Análises físico-químicas e cromatográficas 

Para a análise da produção de etanol, ácidos orgânicos voláteis, álcoois e acetona, 

utilizou-se cromatógrafo GC-2010 Shimadzu com detector de ionização de chama (FID), com 

coluna HP INNOWAX de 30m x 0,25mm (diâmetro interno) x 0,25µm (espessura do filme) 

(Adorno et al., 2014). 

Para a determinação de hidrogênio, metano e CO2, utilizou-se cromatógrafo gasoso, 

Shimadzu GC-2010, equipado com detector de condutividade térmica (TDC) e gás argônio 

como carreador. As temperaturas de operação do injetor, detector, e coluna foram 30°C, 

200°C e 230°C, respectivamente (Adorno e Tomita, 2014).  

Para quantificar os susbtratos utilizados nos ensaios, empregou-se a determinação de 

carboidrato por espectrofotometria (Dubois et al., 1956). 

As análises de pH e sólidos suspensos voláteis (SSV) foram feitas segundo Standard 

Methods for the Examination of Water and Wasterwater  (Association et al., 2005).  

 

Sequenciamento 

Previamente a extração de DNA, as amostras serão lavadas (3x) com tampão fosfato, 

seguida de centrifugação a 4°C por 8000 rpm durante 5 minutos, e armazenadas a -2°C. 

O DNA genômico será extraído baseado na metodologia descrita por  Griffiths et al. 

(2000) modificada, utilizando fenol tamponado com Tris e clorofórmio. Para cada biomassa 

úmida coletada será adicionado de 0,1 – 0,3g de glass beads, 1 mL de PBS, 1 mL de fenol 

tamponado e 1 mL de clorofórmio.  Em seguida, as amostras serão homogenizadas em vortéx 

por 10 a 15 segundos e centrifugada por 10 minutos a 6000 rpm à 4°C.    Irá retira-se 1 mL do 

sobrenadante e adicionar 1 mL de fenol tamponado ,  seguido de uma breve agitação no 

vortex e centrifugação nas condições descritas anteriormente.  Posteriormente, coleta-se 800 

µL do sobrenadante da etapa anterior, acrescenta-se 800 µL de clorofórmio,  e submete-se a 

agitação e centrifugação nas mesmas condições. Por fim, 300 µL do sobrenadante será 

transferido para um eppendorf e as amostras de DNA serão armazenadas a -20°C. 

A partir do DNA genômico extraído da colônia isolada, realizou-se a PCR com o 

primer 27F – 1492R. Após a purificação do produto da PCR, submeteu-se ao sequenciamento 

parcial 16S rRNA gene pelo método Sanger. O consenso das seqüências obtidas foram 

realizados por meio do programa SeqMan do software DNASTAR (Lasergene sequence 

analysis). As seqüências foram comparadas no Banco de Dados NCBI-database (National 

Center for Biotechnology Information) para aproximação da identidade filogenética com 

seqüências do RNAr 16S representado na base de dados Genbank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov). 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Resultados e Discussão 

 

Isolamento de culturas 

Foram isoladas uma cultura enriquecida no meio Thermoanaerobacter ethanolicus 

(Atlas, 2005) e outra cultura para o meio AMM modificado por Crespo et al., (2012), estas 

designadas como VCS6 e VCS2, respectivamente. Para a cultura isolada VCS6, observou-se 

morfologia de bacilos curtos, estando agrupados em dois ou mais bacilos, gram-negativas, 

com formação de colônias irregulares, protuberantes, rugosas, com pigmentação marrom, 

translúcidas e de diâmetro de 4 a 5 mm. Para a cultura isolada VCS2, observou-se predomínio 

de bacilos alongados e estreitos com protuberância em uma das extremidades, gram-positivos, 

com formação de colônias circulares, planas, rugosas, incolores, opacas com diâmetro entre 3 

a 5 mm. 

A partir do sequenciamento parcial 16S rRNA gene e comparação com o Banco de 

Dados NCBI-database, constatou-se que a cultura isolada VCS6 representa 100% de 

similaridade de gene 16S rRNA para Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum (query 

cover 100%), e a cultura VCS2 foi identificada como Thermoanaerobacterium calidifontis 

(99% de similaridade na sequencia 16S rRNA, query cover 100%).  

 

 KT274716.1 Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum

 KC217655.1 Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum

 VCS6

 JX984974.1 Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum

 NR_042856.1 Thermoanaerobacterium aciditolerans

 NR_113051.1 Thermoanaerobacterium calidifontis

 VCS2

 L13461.1 Clostridium thermocellum

41

51

95

0.2  
 

Thermoanaerobacterium spp são bactérias pertencentes ao filo Firmicutes, classe 

Clostridia, ordem Thermoanaerobacterales, termófilos extremos, com temperaturas ótimas 

entre 55°C e 70°C, anaeróbios obrigatórios, com parede celular Gram-positiva, podendo ter 

espécies Gram-negativas (Bergey’s 2015). Estudos relatam a capacidade desse micro-

organismo em sintetizar pentoses e hexoses e produzir hidrogênio, etanol, C02, ácido acético e 

butírico. Khamtib e Reungsang, (2012) isolaram Thermoanaerobacterium 

thermossaccharolyticum a partir de sedimento de águas termais, e observaram crescimento 

celular em diversas fontes de carbono contidos na composição de biomassa lignocelulósica, 

como xilose, glicose, arabinose, manose, frutose, sacarose, galactose, celobiose, lactose, 

maltose, amido, celulose, xilana, extrato de levedura e peptona. Os produtos formados foram 

principalmente hidrogênio, ácido acético, ácido butírico e etanol. (Long et al., 2013) isolaram 

cultura de Thermoanaerobacterium calidifontis a partir de águas termais, e classificaram-a 

como bactérias produtoras de etanol. Os produtos formados da fermentação de xilana, amido, 

celobiose, xilose e glicose foram principalmente etanol, acetato, lactato CO2 e H2, 

respectivamente. 

 

Cinética de crescimento 

 As culturas isoladas VCS2 e VCS6 apresentaram semelhanças em seus dados de 

crescimento, sendo que observou-se fase lag entre 15 a 20 horas (Figura 1). Estes resultados 

foram obtidos em uma concentração de xilose de 2 g.L-1. O tempo de geração de cada cultura 

foi de 17,2 e 12,7 horas, e a velocidade máxima de crescimento foi de 0,040 h-1 e 0,057 h-1, 

respectivamente (Figura 1). É possível observar esses resultados de crescimento em valores de 

sólidos suspensos voláteis. 
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Figura 1. Curva de crescimento e relação absorbância e SSV para as culturas VCS2 e VCS6 

 

Ren et al., (2008) isolaram cultura de Thermoananerobacterium 

thermossaccharolyticum e avaliaram seu crescimento em xilose (10 g.L-1), e obtiveram 

resultados de fase lag de 6-16 horas e velocidade de crescimento de 0,5.h-1, estes assemelham-

se aos dados obtidos neste trabalho, uma vez que a fase lag na cultura VCS6 foi também de 

16 horas, entretanto, a velocidade máxima de crescimento foi de 0,057.h-1, uma vez que a 

concentração de substrato utilizado neste ensaio foi menor da qual foi utilizada pelos autores, 

inferindo assim, uma possível relação entre concentração de substrato e crescimento celular. 

Long et al., (2013) ao analisarem o crescimento de Thermoanaerobacterium calidifontis, 

observaram que a concentração ótima de xilose para o crescimento celular é de 5g.L-1. Desta 

forma, a concentração de substrato é uma variável para o crescimento celular, sendo assim, 

vê-se a necessidade de um planejamento experimental que otimize as condições de 

crescimento para as culturas VCS2 e VCS6. 

 

Crescimento e utilização de substratos 

Foram avaliados o crescimento celular, consumo de substrato e produção de 

hidrogênio para as culturas isoladas VCS2 e VCS6 para os carboidratos: glicose, frutose, 

sacarose, xilose, manose, galactose, arabinose, celobiose, celulose e extrato de levedura, na 

concentração de 1 g.L-1, incubados a 55°C e analisados em 24, 36 e 48 horas após a 

incubação. 

Para a cultura VCS6, observou-se após 36 horas de incubação, crescimento 

preferencialmente em açucares simples e com uma cadeia de seis átomos de carbono (C6 ou 

hexoses) como a glicose e frutose, seguida dos demais carboidratos, sendo sacarose, 

galactose, xilose e manose. Não observou-se crescimento em celobiose e extrato de levedura 

(Figura 2). O consumo de cada substrato e produção de hidrogênio pode ser observado na 

Figura 3. 
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Figura 2. Crescimento celular em diferentes substratos para cultura VCS6 

 

 
Figura 3. Consumo de substrato e Produção de Hidrogênio para a cultura VCS6 

 

 Ren et al., (2008) observaram que a cultura de Thermoananerbacterium 

thermossaccharolyticum utilizou efetivamente amido, dissacarídeos (celobiose, lactose e 

sacarose) e monossacarídeos (glicose, frutose e xilose) para a produção de hidrogênio. 

Entretanto, os autores constataram uma forte correlação entre produção de hidrogênio e 

densidade celular (600nm). Outro fator importante foi a concentração de extrato de levedura e 

triptona, tanto para a produção de hidrogênio quanto para o crescimento celular. Os autores 

obtiverem melhores resultados para produção de hidrogênio (64,3 mmol H2.L
-1) e aumento no 

crescimento celular (DO600nm = 1,5 abs) para as concentrações de 5 g.L-1 de  extrato de 

levedura, 2 g.L-1 de triptona e 5 g.L-1 de xilose.  

Nos ensaios com a cultura VCS2, para os substratos celobiose, manose e arabinose, os 

valores de absorbancia foram significativamente maiores que os demais, indicando assim, 

preferencia para o consumo desses substratos. A cultura não cresceu em extrato de levedura 

(Figura 4). Entretanto, para os ensaios com os açucares xilose, frutose, sacarose e galactose, a 

concentração de biomassa inoculada ( DO600nm = 0,100 abs) foi menor que nos demais ensaios 

(DO600nm = 0,250 abs) indicando assim, que este pode ser um fator importante para o 

desenvolvimento da cultura VCS2. O consumo de cada substrato e produção de hidrogênio 

pode ser observado na Figura 5. 
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Figura 4. Crescimento celular em diferentes substratos para cultura VCS2 

 

 
Figura 5. Consumo de substrato e Produção de Hidrogênio para a cultura VCS2 

 

Long et al., (2013) constataram crescimento celular na cultura RX1, esta classificada 

como Thermoanaerobacterium calidifontis, nos polímeros xilana, amido e pectina, e em 

vários monossacarídos e dissacarídeos, como glicose, frutose, xilose, manose, manitol, 

galactose, maltose, lactose, celobiose, arabinose e piruvato. Entretanto, não foi observado 

crescimento em sacarose, xilitol, sorbitol, celulose, glicerol e etanol. A melhor condição 

obtida para produção de etanol foi a partir de 5 g.L-1 de substrato, podendo ser glicose, xilose 

e xilana. Os autores não avaliaram a produção de hidrogênio.  

A partir dos dados obtidos, é possível concluir que tanto a cultura VCS2 e VCS6 

utilizam uma variedade de pentoses e hexoses, com capacidade de produção de hidrogênio a 

partir desses substratos, entretanto, vê-se necessário, obter condições ótimas visando 

crescimento celular, consumo de substrato e produção de hidrogênio. Os resultados de ácidos 

e álcoois estão em processo de análise. 

 

Produção de hidrogênio 

 Foram realizados ensaios em batelada, visando a análise da produção de hidrogênio 

pelas culturas VCS2 e VCS6 a partir de xilose. Os resultados obtidos estão expressos nas 

Figuras 6 e 7.  

 A produção de hidrogênio iniciou-se juntamente com a fase exponencial de 

crescimento das culturas, sendo 20 horas para VCS2 e 16 horas para VCS6 , e após 32 horas 

de incubação, a produção de hidrogênio estabilizou em ambos os ensaios, com produção 

acumulada de 9,27 mmol.L-1 e 14,41 mmol.L-1, respectivamente. Observou-se também 

produção de ácido acético e etanol para a cultura VCS2, e ácido acético e butírico para a 
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cultura VCS6. Não observou-se produção de demais ácidos. Esses valores serão quantificados 

posteriormente.  

 

Figura 6. Produção de hidrogênio a partir de 1 g.L-1 de xilose para a cultura VCS2 

 

          
Figura 7. Produção de hidrogênio a partir de 1 g.L-1 de xilose para a cultura VCS6 

  

Os rendimentos obtidos para produção de hidrogênio foram de 1,39 mol H2.mol-1 de 

xilose para  a cultura VCS2 e 2,16 mol H2.mol-1 de xilose para VCS6. Sendo assim, é possível 

inferir que a cultura VCS2 produziu hidrogênio a partir da rota de produção de etanol, uma 

vez que foi detectado a produção desse álcool em suas amostras. Entretanto, este rendimento é 

menor comparado ao rendimento teórico, sendo este, 3,33 mol H2. mol-1 de xilose e 1,67 mol 

EtOH.mol-1 de xilose.  Long et al., (2013) obtiveram em seus ensaios com 

Thermoanaerobacterium calidifontis, produção de 29,7 mmol.L-1 de hidrogênio a partir de 

5 g.L-1 de xilose, tendo assim, um rendimento de 1,11 mol H2.mol-1 de xilose, valores esses 

semelhantes ao obtido neste trabalho. Vale ressaltar, a importancia de analisar os rendimentos 

de produção de etanol para a cultura VCS2.  

A produção de hidrogênio em VCS6 provavelmente teve-se devido a rota de produção 

pela via acetato-butirato, uma vez que observou-se apenas a produção desses ácidos. Ren et 

al., (2008) obtiveram rendimento de 2,19 mol H2.mol-1 de xilose em ensaios com cultura de 

Thermoanaerobacterium thermossaccharolytium, e também concluiram que a rota utilizada 

por este micro-organismo foi a via acetato-butirato.  

Desta forma, é possível concluir que os ensaios realizados neste trabalho com as 

culturas isoladas VCS2 e VCS6 obtiveram resultados semelhantes aos autores supracidados 

para os ensaios com as culturas Thermoanaerobacterium calidifontis e 

Thermoanaerobacterium thermossaccharolyticum. Entretanto, ressalta-se a importancia de 

otimizar condições nutricionais para obter melhores rendimentos na produção de hidrogênio e 
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etanol a partir de pentoses e hexoses, contribuindo assim, para as pesquisas referentes a 

biorrefinaria. 

 

Conclusões 

 

 Foram isoladas culturas semelhantes a Thermoanaerobacterium 

thermossaccharolyticum (VCS6) e Thermoanaerobacterium calidifontis (VCS2) a partir de 

inóculo enriquecido de lodo de reator UASB. As culturas isoladas cresceram em pentoses e 

hexoses com produção de hidrogênio, ácidos e etanol. A cultura VCS6 obteve melhor 

desempenho na produção de hidrogênio (14,41 mmol.L-1) em relação a cultura VCS2 (9,27 

mmol.L-1) a 55°C em 48 horas de incubação. Entretanto, vê-se necessário a otimização de 

condições nutricionais para obter melhor eficiencia na conversão de pentoses e hexoses em 

energia. 
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Resumo. O processo de Nitrificação e Desnitrificação Simultâneas (NDS) permite a 

oxidação da amônia a nitrito e nitrato e sua redução a nitrogênio gasoso em uma única 

unidade de tratamento. Entretanto, altas eficiências de remoção de nitrogênio são difíceis de 

se alcançar sob baixa disponibilidade doadores de elétrons, mesmo quando as relações 

estequiométricas são satisfeitas. Este projeto propõe uma configuração de reator de leito fixo 

em que a aeração é realizada internamente ao biofilme. Esta nova configuração fundamenta-

se na possibilidade de se inverter a ordem das comunidades microbianas usualmente 

encontradas no biofilme que realizam a NDS, com o objetivo de proporcionar menor 

competição por doadores de elétrons entre as bactérias aeróbias e desnitrificantes 

heterotróficas. Além disso, o meio líquido exclusivamente anóxico poderá remover sulfeto 

proveniente de reatores anaeróbios via desnitrificação autotrófica. A concepção de reator 

proposta pretende que os efluentes líquidos e gasosos produzidos em reatores anaeróbios 

atinjam padrões adequados de lançamento no ambiente em uma única unidade de pós-

tratamento. 

 

Introdução e justificativa 

 

O reator anaeróbio de manta de lodo (Upflow anaerobic sludge blanket digestion – 

UASB) vem sendo projetado para tratamento de diversos tipos de águas residuárias devido 

seu baixo custo e possibilidade de produção de energia a partir do metano produzido. 

Entretanto, para atingir os padrões de lançamentos exigidos quanto a remoção de matéria 

orgânica e nutrientes (nitrogênio e fósforo) é necessário o pós-tratamento. A remoção 

convencional de nitrogênio requer a presença de outras unidades de tratamento e fontes 

externas de alcalinidade e doadores de elétrons, aumentando os custos de construção e 

operacionais, além de tornar a operação do sistema mais complexa. Como alternativa ao 

processo convencional de remoção de nitrogênio, a Nitrificação e Desnitrificação Simultâneas 

(NDS) permite a remoção de nitrogênio e matéria orgânica em uma única unidade de 

tratamento. 

A NDS ocorre quando há formação de biofilme (aderido a material suporte, grânulo ou 

floco) capaz de criar ambientes favoráveis para comunidades anóxicas e aeróbias, devido ao 

consumo do oxigênio ao longo do biofilme. A obtenção de biofilme em espuma de 

poliuretano capaz de realizar a NDS é reportada em vários estudos (Moura et al; 2012; Lim et 

al, 2012; Barana et al. 2013). Nestes trabalhos, o oxigênio foi adicionado diretamente no meio 

líquido e a aeração intermitente foi a estratégia utilizada para sua limitação na fase anóxica. 

Entre as dificuldades reportadas nestes estudos para obter altas eficiências de remoção de 

nitrogênio destacam-se: altas concentrações de OD no meio líquido, que permitem que 

bactérias heterotróficas desnitrificantes usem o oxigênio livre em vez do nitrato como 

receptor de elétrons (Barana et al, 2013); problemas de transferência de oxigênio para a 

nitrificação devido ao acúmulo de biomassa (Moura, 2012); acúmulo de nitrato no sistema 

devido à baixa disponibilidade de doadores de elétrons para desnitrificação (relações C/N 

próximas a estequiométrica) (Barana et al, 2013; Lim et al, 2012). Destaque-se que relações 

C/N baixas são esperadas em efluentes do tratamento anaeróbio, já que a maior parte da 

matéria orgânica foi convertida em biogás. 



 

 

A influência da relação C/N no processo NDS foi avaliada por He et al. (2009). Nesse 

trabalho, verificou-se que a remoção de N-total aumentou de 18,05% (C/N = 6,12) para 

89,71% (C/N = 21,29) com a aumento da quantidade de matéria orgânica. Diversos outros 

trabalhos que utilizaram biofilme em floco ou granular para NDS mostram que, em baixas 

relações C/N, mesmo quando as relações estequiométricas são satisfatórias, ocorre a falta de 

doadores de elétrons para a desnitrificação heterotrófica (Chiu et al, 2007; Fu et al, 2009; Liu 

et al, 2010; Lochmatter et al, 2013). Isso ocorre devido ao consumo da matéria orgânica por 

bactérias aeróbias heterotróficas durante o processo de difusão do oxigênio ao interior do 

biofilme quando o oxigênio é inserido diretamente no meio líquido (co-difusão) (Figura 1-a). 

Para otimizar a utilização do substrato orgânico para a desnitrificação heterotrófica, a 

estratégia de contra-difusão de aceptores e doadores de elétrons (Figura 1-b) vem sendo 

utilizada em reatores de biofilme aderido em membrana (membrane biofilm reactor - MBfR). 

Nestes sistemas, o oxigênio é transferido através da membrana que serve de material suporte 

para o crescimento da biomassa. As diferenças encontradas nestas duas formas de aeração 

estão relacionadas à estrutura das comunidades microbianas, equilíbrio de crescimento do 

biofilme e suscetibilidade à resistência a transferência de massa do meio líquido (Nerenberg , 

2016). 

 

 
Fonte: (Martin; Nerenberg, 2012) 

Figura 1: Padrão de concentração de substrato e oxigênio no biofilme a) co-difusão e b) 

contra-difusão  

 

Quanto à estrutura do biofilme, a contra-difusão permite que a comunidade nitrificante 

aeróbia se desenvolva na zona de alta concentração de oxigênio dissolvido e baixa 

disponibilidade de carbono orgânico, aumentando a velocidade de nitrificação pois esse 

processo é sensível à concentração de DBO no meio líquido  (Downing e Nerenberg, 2008). O 

crescimento do biofilme atinge o equilíbrio de formas distinta em cada caso. Na co-difusão, o 

biofilme cresce até entrar em equilíbrio com as taxas de desprendimento e decaimento 

endógeno, enquanto que, na contra-difusão, o biofilme cresce até que ocorra a limitação do 

aceptor ou do doador de elétrons. A resistência à transferência de massa do meio líquido afeta 

negativamente as velocidades de conversão do biofilme de co-difusão à medida em que sua 

espessura aumenta. Na contra-difusão, a resistência à transferência de massa proporciona uma 

barreira à perda do substrato interno para o meio líquido, podendo favorecer as velocidades de 

conversão (Nerenberg 2016, Martin; Nerenberg, 2012).  

A obtenção de altas eficiências de remoção de nitrogênio (acima de 80%)  foram 

reportados por Lin et al, (2015),  que utilizaram sistema MBfR operado em contra-difusão, 

mantendo relações C/N maiores ou iguais a 5, e concentração inicial de NTK de 50 mg.L-1.  

Os problemas reportados relacionados aos sistemas MBfR se referem a:  

supercrescimento do biofilme, que dificulta o desempenho devido à limitação da difusão do 

substrato; desafios operacionais para a manutenção da espessura ideal do biofilme; e 

identificação de membranas de baixo custo (Semmens et al, 2003). 

Outra vantagem da utilização da contra-difusão é a manutenção de um meio líquido 

anóxico que objetiva a remoção de sulfeto de hidrogênio presente no biogás e na fase líquida, 
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oriundos do tratamento anaeróbio. Os principais impactos do sulfeto de hidrogênio no biogás 

são o odor, a toxicidade e a corrosão. A corrosão constitui-se no principal problema para a 

viabilização de seu armazenamento e na produção de energia. Em ambiente anóxico, o sulfeto 

de hidrogênio pode ser utilizado como doador de elétrons no processo de desnitrificação 

autotrófica. Este processo pode complementar a desnitrificação heterotrófica em baixas 

relações C/N e oxidar sulfeto a enxofre elementar ou sulfato. A viabilidade de um sistema 

(MBfR) de contra-difusão para a remoção simultânea de nitrogênio, metano dissolvido e 

sulfeto de efluentes da digestão anaeróbia foi analisada por Chen et al, (2016). A simulação 

do sistema no modelo mostrou a viabilidade de remoção de mais de 97% desses compostos. 

 Essa pesquisa resultará na avaliação de desempenho de uma nova concepção de reator 

para pós-tratamento de efluentes de reatores anaeróbios capaz de remover nitrogênio, matéria 

orgânica e sulfeto em uma única unidade, além de avanços na compreensão dos fenômenos 

envolvidos no transporte de massa em biofilme fixo em espuma de poliuretano.  

 

Objetivos 

 

 O projeto de pesquisa tem como objetivo principal analisar a viabilidade de remoção 

de nitrogênio, matéria orgânica e sulfeto, em reator de leito de leito fixo submetido à contra-

difusão de aceptores e doadores de elétrons sob condições de relação C/N próximas à relação 

estequiométrica. 

 

Material e métodos 

 

Reator 

  O aparato experimental será constituído de reator biológico, construído em tubo de 

acrílico com diâmetro interno de 14 cm e 40 cm de altura. O reator contará com base cônica 

de 13 cm de altura, com o objetivo de facilitar o descarte de lodo e material suspenso durante 

o experimento. A unidade terá um volume útil de 5 litros e tempo de detenção hidráulica de 

12 horas, compatível com o trabalho de (Moura et al. 2012). No interior do reator será 

inserido um cilindro de PVC de 63,5 mm de diâmetro, preso à estrutura de fechamento no 

topo do reator. Este cilindro será perfurado para permitir a transferência de oxigênio e 

revestido por espuma de poliuretano (Figura 2).  

 O interior do tubo terá contato com a atmosfera por onde será realizada a aeração a 

partir de um compressor de ar acoplado a uma pedra porosa. O medidor de fluxo de ar 

instalado na linha de aeração irá permitir o ajuste da vazão de ar. 

O reator será inoculado com mistura de lodo biológico anaeróbio da estação de 

tratamento de águas residuárias da Avícola Dacar e lodo aeróbio proveniente de um sistema 

de lodos ativados com atividade nitrificante, da estação de tratamento de águas residuárias da 

Fábrica de Motores da Volkswagen (São Carlos/SP). A espuma será disposta em recipiente 

plástico, adicionando-se, então, a mistura de lodos de maneira a garantir o contato de todo o 

meio suporte. Após um período de 2 horas, retira-se o excesso de lodo do cilindro de espuma, 

inserindo-o no reator. 



 

 

 
Figura 2: Aparato experimental (1) bomba de alimentação (2) efluente (3) compressor de ar 

(4) medidor de fluxo de ar (5) pedra porosa (6) material suporte de espuma de poliuretano (7) 

biofilme fixo submetido a contra difusão de aceptores e doadores de elétrons. 

  

Etapas de operação do reator 

O reator será operado em duas etapas. A primeira, para a avaliação da desnitrificação 

heterotrófica sob baixa disponibilidade de doadores de elétrons, relação C/N = 5, próxima a 

estequiométrica, e diferentes concentrações de carbono (100, 500 e 1000 mgDQO.L-1) e 

nitrogênio (40, 100 e 200 mgN.L-1). A segunda etapa será avaliada a desnitrificação 

autotrófica concomitante a heterotrófica em diferentes concentrações de sulfeto (30, 50 e 230 

mg SDT.L-1). Durante todo o período experimental, o reator será alimentado com água 

residuária sintética contendo: acetato de sódio como fonte de doador de elétrons; cloreto de 

amônia como fonte de nitrogênio; sulfeto de sódio para a desnitrificação autotrófica e 

bicarbonato de sódio para garantir a alcalinidade. Além desses componentes, micronutrientes 

serão adicionados para suprir as necessidades nutricionais e promover o desenvolvimento dos 

microrganismos presentes no sistema.  

 

Análises Físico-químicas 

 As variáveis que serão analisadas durante o experimento, tanto para amostras afluentes 

quanto efluentes do reator, estão apresentadas na Tabela 4.  

 

Tabela 1: Análises Físico Químicas. 

Variáveis Metodologia 

Alcalinidade Titulométrico 

Demanda Química de Oxigênio Colorimétrico (APHA, 2005) 

pH Potenciométrico (APHA, 2005) 

Oxigênio Dissolvido Luminescência 

ST, SST e SSV Gravimétrico (APHA, 2005) 

Nitrogênio Total Kjedahl (APHA, 2005) 

Nitrogênio Amoniacal Cromatografia Iônica (LPB-EESC/USP) 

Nitrito, Nitrato e Sulfato Cromatografia Iônica (LPB-EESC/USP) 

Sulfeto Colorimétrico (Azul de Metileno) 

  

O oxigênio dissolvido no meio líquido do reator será monitorado com sonda de 

medidor por luminescência Hach, modelo LDO HQ10. As análises de nitrato (NO3
-), nitrito 

(NO2
-), sulfato (SO4

-2) e N-amoniacal (NH4
+) serão realizadas em cromatógrafo de íons 

Dionex (modelo ICS 5000®), equipado com detector de condutividade e duas colunas 
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diferentes (colunas IonPac® AG23 Anion-Exchange Column e IonPac® CG12A Cation-

Exchange Column), operando à temperatura de 30°C. O fluxo adotado será de 1,0 mL.min-1 e 

as fases móveis correspondentes serão: (i) para determinação de ânions: solução de carbonato 

de cálcio e bicarbonato de cálcio (4,5 e 0,8 mM) e (ii) para determinação de cátions: solução 

de ácido sulfúrico concentrado (40 mM). 
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Resumo. O tratamento anaeróbio de efluentes é considerado de baixo custo. Entretanto, 

estes sistemas anaeróbios removem somente 60-80% da matéria orgânica e o nitrogênio 

permanece como amônia. Um reator de leito estruturado submetido a aeração intermitente 

foi proposto pela possibilidade de nitrificação e desnitrificação simultâneas, para a remoção 

do remanescente de matéria orgânica e nitrogênio de esgoto sanitário tratado 

anaerobiamente. Períodos de aeração variaram de aeração contínua a períodos 1h/3h 

(aerado/não-aerado). A demanda química de oxigênio no efluente manteve-se entre 26 e 42 

mg.L-1em todas as condições de aeração. Períodos de aeração de 1h/2h aumentaram a 

oxidação de NTK e remoção de N-total em 17% e 6% respectivamente comparados com a 

operação em aeração contínua. O aumento foi devido a geração de alcalinidade na 

desnitrificação nos períodos não aerados. Baixa produção de sólidos foi verificada no 

sistema durante os 300 dias de operação resultando em um tempo de retenção celular de 139 

dias. Os resultados indicaram que períodos de não aeração geraram alcalinidade que 

beneficiou a nitrificação mantendo baixas concentrações DQO no efluente. Além disso, o 

reator de leito estruturado apresentou baixa produção de sólidos com perda no efluente 

inferior a 20 mgSSV.L-1, similar a concentrações obtidas em decantadores secundários.  

 

Introdução 

 

Escassez de água, padrões de lançamento mais restritivos, crescimento populacional e 

urbanização demandam o desenvolvimento de tecnologias de tratamento de esgoto que sejam 

de fácil operação, baixo custo e compactas. Nos países em desenvolvimento, reatores 

anaeróbios vêm sendo amplamente utilizados para tratamento de esgoto sanitário devido 

ausência gasto energético com aeração e baixo requerimento de área. Entretanto, o tratamento 

anaeróbio não remove completamente a matéria orgânica e o nitrogênio permanece como 

amônia sendo necessário, muitas vezes, o pós-tratamento para atingir os padrões de 

lançamentos. Buscam-se, portanto, tecnologias para pós-tratamento que atinjam nível terciário 

e sejam de baixo custo e fácil operação.  

É reportada na literatura uma grande variedade de configurações de sistemas de pós-

tratamento com base em combinações com reatores Up-flow Anaerobic Sludge Blanket 

(UASB). Entre essas, filtro biológico, biofiltro aeróbio submerso, áreas alagadas (wetlands), 

reator em batelada sequencial, tratamento químico primário, tratamento em coluna de zeólitas 

e flotação por ar dissolvido (Khan et al, 2011). Para a remoção de nitrogênio tem-se buscado 

sistemas que integram a nitrificação e a desnitrificação em uma única unidade de maneira a 

dispensar a adição de uma fonte externa de carbono e gerar economia de alcalinizantes. 

O reator de leito estruturado submetido a recirculação e aeração intermitente (RLEAI) 

possibilita o processo de nitrificação e desnitrificação simultâneas (NDS). Esse processo 

ocorre devido ao estabelecimento de comunidade microbianas anóxicas e aeróbias no biofilme 

fixo. Para isso é necessário que o sistema receba quantidade adequada de matéria orgânica 

biodegradável para a atividade desnitrificante e de oxigênio e alcalinidade para a atividade 

nitrificante. Avalia-se nesta pesquisa os efeitos do tempo de aeração como parâmetro 
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operacional para incremento da eficiência deste tipo de processo no tratamento de efluentes de 

reatores UASB. 

 

Objetivos 

 

 O objetivo do presente estudo é estabelecer uma condição operacional, em termos de 

tempo de aeração, em um sistema composto por reator UASB seguido de RLEAI para 

remoção de nitrogênio e de matéria orgânica de esgoto sanitário real. 

 

Material e métodos 

 

Reator e estratégia operacional 

O sistema foi composto por dois reatores em série: UASB seguido de reator de RELAI 

(Figura 1). Esgoto doméstico de um bairro predominantemente residencial foi utilizado. O 

reator UASB possuía formato cilíndrico, com 70 cm de altura e volume total de 11,2 L e o 

RELAI apresentava formato cilíndrico com diâmetro interno de 14 cm e altura de 90 cm. O 

leito estruturado (material suporte) consistiu em 13 cilindros espumas de poliuretano de 3 cm 

de diâmetro e 70 cm de altura fixado por hastes de PVC. Após a inserção do material suporte 

o volume útil do reator resultou em 9,6 L e 87,5% de porosidade. O RELAI foi submetido a 

uma razão de recirculação igual a 3. A vazão afluente ao UASB foi de 1,10 L.h-1, resultado 

em TDH de 9 horas, enquanto a vazão afluente ao RLEAI foi de 0,75 L.h-1 e TDH de 

aproximadamente 12 horas. Um reservatório de regulação de vazão foi necessário para que 

sempre houvesse efluente anaeróbio disponível. Oxigênio foi adicionado por um compressor 

de ar e uma pedra porosa foi utilizada para a difusão de ar no meio líquido. 

 

 
Figura 1: Esquema do aparto experimental. 

 O material suporte foi inoculado com uma mistura (50% v./v.) de lodo proveniente de 

lodos ativados com atividade nitrificantes e lodo anaeróbio de UASB, de acordo com a 

metodologia descrita por Zaiat et al. (1994).  

Após inoculado o reator passou por período de 24 dias de operação sob aeração 

contínua, quando houve o estabelecimento da nitrificação completa. Depois do 
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estabelecimento da nitrificação o período de não aeração foi gradativamente estendido até 

1h/3h para favorecer a desnitrificação, e assim, a remoção de N-total. A Tabela 1 mostra a 

duração de cada etapa operacional. 

 

Tabela 1: Períodos de aeração testados. 

Períodos de aeração intermitente 

(aerado / não aerado) 

Duração 

(dias) 

Aeração contínua 24 

2 h / 1 h 29 

1 h / 1 h 21 

0,75 h / 1,25 h 28 

1 h / 2 h 40 

1 h / 3 h 42 

 

Análises Físico-químicas 

 Durante o experimento, as seguintes variáveis foram analisadas: pH, alcalinidade, 

nitrogênio total Kjeldahl (NTK), NH4
+ (nitrogênio amoniacal), NO-

2
 (nitrito), NO-

3
 (nitrato), 

SST (sólidos suspensos totais), SSV (sólidos suspensos voláteis), oxigênio dissolvido (OD) e 

demanda química de oxigênio (DQO). Análises de NO3
-, NO2

- e NH4
+ foram realizadas em 

cromatógrafo de íons Dionex (modelo ICS 5000®), equipado com detector de condutividade 

e duas colunas diferentes (colunas IonPac® AG23 Anion-Exchange Column e IonPac® 

CG12A Cation-Exchange Column), operando à temperatura de 30°C. O fluxo adotado foi de 

1,0 mL.min-1 e a fase móvel para determinação dos ânions foi solução de carbonato de cálcio 

e bicarbonato de cálcio (4,5 e 0,8 mM, respectivamente). Para determinação do NH4
+ utilizou-

se como fase móvel solução de ácido sulfúrico concentrado (40 mM). Alcalinidade foi 

determinada de acordo Dilallo e Albertson (1961) e modificado por Ripley et al (1986). Todas 

as outras análises foram realizadas de acordo com APHA (2005). 

 

Determinação das velocidades de nitrificação e desnitrificação 

 Testes em batelada foram realizados para determinar as taxas de conversão de 

nitrificação e desnitrificação. Os testes foram realizados em frasco Duran® de 250 mL de 

sendo 200 mL de volume de reação. O meio foi composto de soluções de sais, 

micronutrientes e vitaminas adaptadas de Torres (1992) para suprir as necessidades 

nutricionais dos microrganismos. Foram adicionados cloreto de amônio, nitrito de sódio e 

nitrato de sódio a uma fonte de nitrogênio. Para testes de desnitrificação, o gás nitrogênio foi 

previamente injetado no meio para garantir condições anóxicas e acetato de sódio (1,5 g.L-1) 

foi adicionado garantindo excesso de doador de elétrons. Nos testes de nitrificação, o ar foi 

injetado continuamente para garantir o excesso de oxigênio dissolvido. A biomassa foi 

proveniente de amostras de espumas de poliuretano de 3 cm de espessura dos cilindros dentro 

do reator. Cada amostra foi dividida em 12 partes. No final dos ensaios, biomassa total 

(suspensa e imobilizada na espuma) foi avaliada por análise de sólidos. 

 

Resultados e discussão 

 

Remoção de Nitrogênio 

O reator foi mantido sob aeração contínua durante 24 dias. Nessa condição, a 

concentração de 9,5 mg.L-1 de NTK foi observada no efluente, associada ao consumo de 98% 

da alcalinidade afluente, com o estabelecimento da nitrificação completa. Após o 

estabelecimento da nitrificação, iniciou-se a redução gradual do período de aeração a fim de 

favorecer a desnitrificação e, consequentemente, a remoção do nitrogênio. A Tabela 2 mostra 
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a concentração de compostos nitrogenados e as eficiências de oxidação da amônia e remoção 

de N-total à medida que se aumentou o tempo de não aeração. 

 

Tabela 2: Médias das concentrações de N-total no afluente e de compostos nitrogenados no 

efluente do RLEAI e eficiências de oxidação da amônia e remoção de N-total em cada fase de 

operação. 

Período de 

aeração 

(Aerado/não 

aerado) 

 

N-Total 

Afluente 

(mg.L-1) 

N-Total 

Efluente 

(mg.L-1) 

N-NO3
- 

Efluente 

(mg.L-1) 

NTK 

Efluente 

(mg.L-1) 

Eficiência 

de 

oxidação 

da amônia 

Eficiência 

de remoção 

de N-Total 

Aeração 

contínua 
36 ± 6  30 ± 7  17,4  ± 8,4  13,6 ± 5,3  65% ± 10% 23% ± 15% 

2h/1h 38 ± 5  29 ±3  21,7  ±  2,6  6,4 ± 2,5  80% ± 10% 26% ± 9% 

1h/1h  39 ± 6  30 ± 4  20,0  ± 5,6  10,3 ± 7,2  75% ± 16% 24% ± 10% 

0,75h/1,25 h 38 ± 4  27 ± 2  17,5  ± 5,7  9,8 ± 4,0 68% ± 15% 28% ± 6% 

1 h/2h 34 ± 6  24 ± 4  18,3  ± 2,7  6,1 ± 2,2  82% ± 7% 29% ± 10% 

1h/3h 22 ± 9  16 ± 7  3,3  ± 4,7 12,8 ± 6,4  42% ± 19% 16% ± 17% 
Os valores representam a média e ± o desvio padrão  

ND – Não Detectado 

 

Não se obteve diferenças significativas na eficiência de remoção de N-total, que 

atingiu o máximo de 29% ± 10% na fase 1h/2h. Na fase 1h/3h, a eficiência da oxidação da 

amônia caiu para 42% ± 19% mostrando o limite de disponibilidade de oxigênio para a 

nitrificação e residual de nitrato (3,3 ± 4,7 mg.L-1), indicando limitação para desnitrificação. O 

último está associado à limitação de matéria orgânica como doador de elétrons para 

desnitrificação, como observado em todas as fases experimentais, em que a relação C/N foi 

próxima a 3,04 no efluente do reator UASB.  

He et al. (2009) utilizaram um reator biológico de membrana para o processo de NDS 

aplicado a água residuária sintética. Nesse trabalho, verificou-se que a remoção de N-total 

aumentou de 30,33% para 89,90% com a adequação da quantidade de matéria orgânica, que 

aumentou de C/N de 6,12 para 21,29. Isto ocorreu porque o aumento da carga de matéria 

orgânica pode fornecer elétrons suficientes para a desnitrificação. Segundo os autores, uma 

grande quantidade de matéria orgânica é utilizada por bactérias aeróbias heterotróficas 

durante o processo de difusão para o interior do biofilme, e o restante pode não satisfazer os 

requisitos para a desnitrificação. 

Apesar de as condições 2h/1h, 0,75h/1,25h e 1h/2h apresentarem eficiência de 

oxidação de amônia similares, destaca-se a fase 1h/2h, que manteve a eficiência em média de 

82% ± 7%, 17% maior que a média obtida na etapa de aeração contínua, possivelmente em 

função do aumento da disponibilidade de alcalinidade gerada no processo de desnitificação. 

 

Remoção de DQO 

O sistema se mostrou estável quanto à remoção de DQO (Tabela 3). O efluente do 

UASB se manteve na faixa de 85 a 150 mg.L-1, mesmo com as grandes variações da 

concentração do esgoto entre o 100º e 180º dias de operação. 

O efluente do sistema apresentou DQO remanescente durante todas as fases 

operacionais na faixa de 26 a 42 mg.L-1. Barana et al. (2013) também obtiveram efluente com 

concentrações de DQO ente 24 e 69 mg.L-1, operando este sistema como pós-tratamento de 

efluente de UASB tratando água residuária de abatedouro de aves, em período de aeração/não 

aeração de 1h/2h. No trabalho de Moura (2014), o RLEAI recebeu diretamente esgoto 

sanitário e gerou efluente com DQO na faixa de 37 a 53 mg.L-1, em todas as condições 
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operacionais testadas. O reator chegou a ser operado em tempos de detenção hidráulica de 8 

horas e maiores períodos de aeração, de 2h/1h e 3h/1h.  

 

 

Tabela 3: Concentrações médias de DQO (mg.L-1) em cada fase de operação. 

Tempo de aeração 
Esgoto Efluente UASB Efluente RLEAI 

(aerado / não aerado) 

Aeração Contínua 285,4 ± 77 

 

137,7 ± 31  36,9 ± 11  

2h/1h 444,9 ± 272 
 

128,2 ± 24  41,7 ± 16  

1h/1h 533,5 ± 120 

 

147,1 ± 36  46,6 ± 19  

0,75h/1,25 h 625,4 ± 231 

 

108,4 ± 29  23,3 ± 9  

1 h/2h 201,2 ± 52 

 

120,4 ± 24  35,9 ± 20  

1h/3h 162,7 ± 48 

 

85,8 ± 28  42,3 ± 13  

Os valores representam a média e ± o desvio padrão 

 

 Concentrações de DQO semelhantes também foram reportadas em trabalhos que 

utilizaram água residuária sintética. Santos et al. (2016) obtiveram DQO efluente de 13 a 45 

mg.L-1 com diferentes relações C/N, variando de 2,9 a 9,7, com DQO afluente média em 

torno de 500 mg.L-1 à base de peptona de carne e sacarose. Moura et al. (2012), também com 

efluente sintético, a fim de simular esgoto sanitário, à base de extrato de carne, sacarose 

amido e celulose, obtiveram concentrações de 39 a 43 mg.L-1, em tempos de detenção 

hidráulica de 8 a 12 horas. O RLEAI se mostra eficiente e estável quanto à remoção de 

matéria orgânica em diversos trabalhos, resultando em um efluente de alta qualidade 

  

Alcalinidade 

O efluente do reator UASB apresentou pouca variação do pH e da alcalinidade, 

enquanto que a alcalinidade efluente ao RLEAI está diretamente relacionada com a eficiência 

de oxidação de NTK da respectiva fase, uma vez que para cada 1 mg de N-NH4
+ oxidado a 

nitrito ou nitrato são consumidos estequiometricamente 7,14 mg CaCO3.L
-1 de alcalinidade. 

Por outro lado, no processo de desnitrificação, são gerados 3,57 mg CaCO3.L
-1 para cada 

1 mg de N-NO3
- consumido, porém, as taxas de desnitrificação observadas foram baixas. A 

Tabela 4 apresenta o balanço de massa referente ao consumo e geração de alcalinidade de 

cada fase realizado a partir dos resultados das análises compostos nitrogenados. 

Nota-se que a alcalinidade consumida, calculada pela estequiometria da reação, nas 

Fases 2h/1h, 1h/1h e 1h/2h é superior à alcalinidade afluente ao RLEAI, indicando que a 

alcalinidade gerada na desnitrificação colaborou para o incremento da eficiência de oxidação 

de NTK em relação à fase de aeração continua. 

Vale ressaltar que, convencionalmente, os sistemas de tratamento de efluentes que 

trabalham com aeração contínua demandam maior consumo de energia para promover uma 

eficiência elevada de remoção de DQO. Porém, quando se almeja a nitrificação, pode ser 

interessante aplicar a aeração intermitente, uma vez que períodos de não aeração podem 

auxiliar na nitrificação ao gerar alcalinidade pela desnitrificação. 

No RLEAI com aeração intermitente, a matéria orgânica pode ser removida pela 

respiração aeróbia na fase aerada ou pela desnitrificação heterotrófica na fase anóxica. É de 

interesse que a matéria orgânica seja fonte de elétrons para a desnitrificação para que ocorra a 

remoção de nitrogênio, não associado ao consumo de oxigênio livre. Dessa forma a limitação 

do oxigênio pela estratégia de aeração intermitente permitiu que apenas parte da matéria 

orgânica fosse utilizada pela desnitrificação sem o houvesse o prejuízo da oxidação da 

amônia. 
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Tabela 4: Balanço de massa referente à alcalinidade consumida e gerada em cada fase. 
Tempo de 

aeração 
Nitrogênio 
Nitrificado¹ 

(mg.L-1)  

Nitrogênio 
Amonificado² 

(mg.L-1) 

Nitrogênio 
Desnitrificado³ 

(mg.L-1) 

Alcalinidade 
Total 

Consumida 
Teórica* 

(mgCaCO3.L-1) 

Alcalinidade 
Total Gerada 

Teórica** 
(mgCaCO3.L-1) 

Alcalinidade 
Efluente 
Teórica 

(mgCaCO3.L-1) 

Alcalinidade 
Efluente 

(mgCaCO3.L-1) (aerado / 

não 

aerado) 

Aeração 

contínua 
22,8 3,3 5,3 163 31 44 21 ± 39 

2h/1h 32,0 4,6 10,3 229 53 -3 8 ± 9 

1h/1h 29,0 4,7 9,0 207 49 42 21 ± 47 

0,75h/1,25 

h 
28,3 7,0 10,8 202 63 82 43 ± 38 

1 h/2h 28,0 8,4 9,7 200 65 38 21 ± 8 

1h/3h 9,5 0,0 6,2 68 22 111 99 ± 51 
1 Nitrogênio nitrificado = (NTK afluente - NTK efluente)  

2 Nitrogênio amonificado = [(NTK afluente - N-NH4
+ afluente) - (NTK efluente - N-NH4

+ efluente)]  

3 Nitrogênio desnitrificado = [N-NO3
- afluente + (NTK afluente - NTK efluente) - N-NO3

- efluente]  

*Cada mg de N-NH4
+ nitrificado gera um consumo de 7,14 mgCaCO3.L-1de alcalinidade  

**Cada mg de N-NO3
- desnitrificado gera 3,57 mgCaCO3.L-1 de alcalinidade 

**Cada mg de N-orgânico amonificado gera 3,57 mgCaCO3.L-1 de alcalinidade 

Produção de sólidos 

A Tabela 5 apresenta as médias das análises de sólidos nos pontos de coleta e a 

eficiência de retenção de sólidos. As concentrações de sólidos presentes no efluente do 

RLEAI são equiparáveis com os valores encontrados em efluentes de decantadores 

secundários em sistemas de lodos ativados. Os sólidos suspensos voláteis dentro do reator 

foram estimados em 24,48 g. A partir desta estimativa, o tempo de retenção celular e resultou 

em 138,8 dias.  

Considerando que os sólidos aderidos ao biofilme do RLEAI se mantiveram 

constantes, foi também estimado o rendimento celular observado em 0,17 gSSV.gDQO-1. 

Esse valor é menor do considerado do Von Sperling (2007) (0,6-0,75 gSSV.gDQO-1) para 

filtro percolador aplicado no tratamento de efluente de reatores UASB.  

 

Tabela 5 - Médias da concentração de sólidos no esgoto e nos efluentes do UASB e RLEAI 

 

Sólidos Suspensos 

Voláteis 

(SSV) 

Sólidos Suspensos 

Fixos 

(SSF) 

Sólidos Suspensos Totais 

(SST) 

Esgoto 

Bruto 
167 ± 120 (11) 36 ± 29 (11) 203 ± 141 (11) 

Efluente 

UASB 
27 ± 11 (11) 16 ± 31 (11) 43 ± 37 (11) 

Efluente 

RLEAI 
14 ± 9 (11) 5 ± 8 (11) 20 ± 10 (11) 

Retenção de 

sólidos 
79% ± 22% (11) 24% ± 10% (10) 79% ± 22% (11) 

Os valores representam a média e ± o desvio padrão (nº de amostras) 
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Velocidades de nitrificação e desnitrificação 

Os testes de nitrificação foram realizados usando NH4
+ e NO2

- como fonte de 

nitrogênio. A Figura 2 mostra o perfil de conversão de NH4
+ (a) e NO2

- (b) a NO3
-. O 

coeficiente de taxa específica de conversão de NH4
+ e NO2

- para NO3
- foi obtido por ajuste de 

decaimento de ordem zero. Os valores das constantes foram 3,40 mgN.gSSV.L.h-1. (R² = 

97%) e 10,96 mgN.gSSV.L.h-1. (R2 = 99%), respectivamente. A taxa de nitrificação por NO2
- 

é muito maior em relação à taxa de conversão por NH4
+, o que é consistente com o fato de 

que não houve acumulação de nitrito no sistema porque, como ele é gerado, é rapidamente 

convertido em nitrato. Portanto, a oxidação de NH4
+ para NO2

- torna-se o passo limitante no 

processo de nitrificação. 

 

 

 
Figura 2: Perfil de nitrificação da amônia (a) e nitrito (b). 

 

A Figura 3 apresenta o perfil temporal e o ajuste de decaimento de primeira ordem 

para o ensaio de desnitrificação via NO3
- e NO2

-. A velocidade especifica de desnitrificação 

via NO2
- (Figura 3-b) foi de 2,09 mg N. g SSV-1.h-1 (R² = 99%). Pode ser observado pela 

Figura 3-b que o decaimento das concentrações de nitrato apresentou dois comportamentos, 

antes e depois de 9 horas de ensaio. Após este tempo, a velocidade de desnitrificação 

aumentou. Ajustaram-se então duas retas; a primeira até 9 horas de ensaios e a segunda até o 

final da reação. As velocidades específicas de desnitrificação via NO3
- encontradas foram de 

0,90 mg N. g SSV-1.h-1 (R² = 83%) e 2,55 mg N. g SSV-1.h-1 (R² = 99%). Uma explicação 

possível para esse comportamento se baseia na hipótese de que uma primeira população, bem 

estabelecida no biofilme, seria responsável pelo processo nas primeiras horas de ensaio. Uma 

segunda população presente no biofilme, mas que não encontrou no reator condições 

adequadas para seu desenvolvimento, teria se desenvolvido ao ser inserida no meio adequado 

para a desnitrificação e então colaborado para o processo de desnitrificação. Esta hipótese 

baseia-se também nos trabalhos de Moura (2011), Moura (2014) e Santos (2014), que 

trabalharam com o mesmo inoculo, mas em diferentes condições de operação do reator, sendo 

que as reações de desnitrificação se ajustaram ao modelo cinético de ordem zero. Isso 

significa que a velocidade de reação global é constante em relação à concentração de 

substrato, mas é dependente da concentração de biomassa. Essas considerações permitem 

concluir que as velocidades globais obtidas no ensaio foram alteradas pela variação da 

concentração da biomassa que efetivamente realiza o processo. 
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A  B 

 
Figura 3: Perfil de desnitrificação do nitrito (a) e nitrato (b). 

 

Ressalta-se que Moura (2011) e Santos (2013) observaram acúmulo de nitrito nos 

ensaios de desnitrificação via nitrato, indicando que as velocidades de desnitrificação via 

nitrito eram menores que as via nitrato. Destaque-se que, em todos os trabalhos citados a 

relação C/N foi superior à deste e foram obtidas velocidades de desnitrificação e eficiência de 

remoção de N-Total maiores. 

 A baixa velocidade de desnitrificação encontrada no início do ensaio, e o fato desta ter 

aumentado após certo período de possível adaptação para as condições de excesso de doador 

de elétrons, valida a conclusão de que a remoção de N-total não foi tão efetiva devido à baixa 

disponibilidade de matéria orgânica no sistema.   

 

Tabela 6: Velocidades especificas determinadas em RLEAI. 

Efluente C/N* 

Nitrificação 

NH4
+ 

(mg N. g 

SSV-1.h-1) 

Nitrificação 

NO2
- 

(mg N. g 

SSV-1.h-1) 

Desnitrificação 

NO2
- 

(mg N. g 

SSV-1.h-1) 

Desnitrificação 

NO3
- 

(mg N. g 

SSV-1.h-1) 

Referência 

Efluente 

de UASB 
3,04 3,40 10,96 2,09 0,90 – 2,55 

Presente 

trabalho 

Esgoto 

doméstico 
12,1 1,8 – 2,70 2,2 – 7,2 - 7,3 

(Moura 

2014) 

Água 

sintética 
7,6 - 6,34 e 6,73 4,9 e 5,75 6,6 e 8,6 

(Santos 

2014) 

Água 

sintética 
2.9 5,48 4,97 - - 

(Santos 

2014) 

Água 

sintética 
14,5 1,43 1,3 – 1,87 2,3 e 2,9 3,4 e 4,0 

(Moura 

2011) 
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Conclusões 

 

O RLEAI removeu eficientemente a matéria orgânica do efluente de UASB 

tratando de esgoto sanitário, com períodos de aeração constante até 1h/3h (aerado/não 

aerado) e TDH de 12 horas. Períodos de 1h/2h melhoram a oxidação NTK de 65 ± 7% 

para 82% ± 7%, devido à geração de alcalinidade por desnitrificação em condições 

anóxicas que suportou a nitrificação. A remoção de N-total foi de 29 ± 10%, devido à 

baixa disponibilidade de doadores de elétrons no efluente do UASB (relação C/N de 

3,03). O reator de leito estruturado com aeração intermitente apresentou baixa produção 

de sólidos (tempo de retenção de células de 138,8 dias e rendimento celular observado de 

0,17 gSSV.gDQO-1). Comparado com as tecnologias convencionais para pós-tratamento 

de reatores anaeróbios, o RLEAI economiza adição de alcalinidade, consumo de energia 

para a aeração e recursos na gestão do lodo produzido. 
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Resumo. O lançamento de efluentes com altas concentrações de nutrientes (principalmente 

nitrogênio e fósforo) trazem diversos prejuízos ao meio ambiente e a vida humana, além de 

prejudicar e elevar os custos de tratamento para tais efluentes. Diante deste desafio, diversos 

estudos vem sendo realizados buscando a remoção de nitrogênio. Novas tecnologias, tais 

como a desnitrificação autotrófica, nitrificação por via curta e sistemas de nitrificação e 

desnitrificação simultâneas (SND) apresentam vantagens quando comparadas ao processo 

convencional de remoção de nitrogênio é um processo que com as Em 1995 quando Mulder 

et al. verificaram a presença de um microrganismo que realizava a oxidação anaeróbia da 

amônia, resultando em nitrogênio gasoso (90%) e um residual de nitrato de 10% abriram 

precedente para o estudo desses microrganismos que, devido ao crescimento autotrófico (em 

combinação com a necessidade de alta manutenção da célula devido ao crescimento muito 

lento) possuem uma baixa produção de lodo. Apesar das vantagens, o processo ANAMMOX 

tem como fator limitante o cultivo dessa biomassa que está diretamente relacionado aos 

parâmetros operacionais do processo, mostrando-se como uma importante via de estudo para 

remoção de nitrogênio nas águas residuárias.  

 

Introdução  

Segundo Egli et al. (2003), o processo convencional de remoção de nitrogênio, apesar 

de ser o mais empregado atualmente, é um processo que apresenta desvantagens quando 

comparado com as novas tecnologias, tais como a desnitrificação autotrófica, nitrificação por 

via curta e sistemas de nitrificação e desnitrificação simultâneas (SND).  

Mulder et al. (1995), em um reator de leito fluidizado, verificaram um processo 

microbiológico novo para a remoção de nitrogênio. Esse processo foi denominado, por Van 

der Graaf et al. (1996), de oxidação anaeróbia da amônia (Anammox, do inglês anaerobic 

ammonium oxidation) e envolve a oxidação anaeróbia do íon amônio a nitrogênio gasoso, sob 

condições anóxicas, usando o nitrito como aceptor final de elétrons. O produto desta reação é 

o nitrogênio gasoso (90%) e um residual de nitrato de 10%. O modo de crescimento 

autotrófico dessas bactérias (em combinação com a necessidade de alta manutenção da célula 

devido ao crescimento muito lento) resulta em uma estequiometria que apresenta um baixo 

rendimento de biomassa (STROUS et al., 1998), conforme a equação I.  
 

NH4
+ + 1,32 NO2

- + 0,066 HCO3
- + 0,13 H+ → 1,02 N2 + 0,26 NO3

- + 0,066CH2O0,5N0,15 + 2,03 H2O                                                                                                                     

(Equação I) 

 

Recentemente, vários trabalhos têm reportado a detecção e identificação de bactérias 

Anammox em diferentes ambientes, tais como em lodos oriundos de sistemas de tratamento 

de águas residuárias (Dapena-Mora et al., 2004), em sedimentos marinhos, em ambientes de 

água doce (Jetten et al., 2009). Não obstante, a maioria das bactérias Anammox ainda não foi 

isolada, portanto, técnicas moleculares, como a hibridação in situ fluorescente (FISH, do 

inglês fluorescent in situ hybridization) e a reação em cadeia da polimerase (PCR), são 

essenciais para o futuro das pesquisas com essas bactérias (Schmid et al., 2005). 

Pereira (2013) relata que, em comparação com os processos convencionais de remoção 

de nitrogênio, o processo Anammox traz uma economia de 90% nos custos operacionais e 
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50% na área requerida. De acordo com Jetten et al., 2009; van der Star et al., 2007 dentre as 

vantagens associadas ao uso de bactérias Anammox podemos citar o uso do amônio como 

doador de elétrons (não há necessidade de uma fonte externa de carbono); processo anaeróbio; 

o processo é benéfico para o controle do efeito estufa, pois o CO2 não é gerado pelo processo 

e ainda é consumido pelas bactérias. E também não há geração de N2O; devido à baixa taxa 

de crescimento da biomassa, a geração de lodo no processo é reduzida, resultando na redução 

dos custos associados ao gerenciamento do lodo; a remoção de nitrogênio pode ser até cinco 

vezes maior, quando comparada aos processos tradicionais; 

Apesar das inúmeras vantagens apresentadas pelo processo com Anammox, esta 

tecnologia está limitada pela disponibilidade desta biomassa no reator e pela dificuldade em 

se cultivar e manter grandes quantidades destas bactérias. Araújo et al. (2010) citam que o 

isolamento e enriquecimento das Anammox, a partir de uma comunidade bacteriana mista, 

requer a otimização das condições que favorecem o processo Anammox. A eficiência deste 

processo está diretamente relacionada aos parâmetros operacionais a que o biorreator está 

sendo submetido. Diversos experimentos têm sido realizados visando à redução do tempo de 

partida do processo e melhora na eficiência na remoção de nitrogênio.  

Diante disto, este trabalho tem como objetivo, em uma primeira etapa, avaliar a 

possibilidade de enriquecimento de culturas Anammox em reatores em batelada, apartir de 

inóculos de diferentes fontes. Em uma segunda etapa, a cultura Anammox enriquecida e que 

apresentar melhores resultados no estudo dos diversos parâmetros, deverá ser inoculada em 

reator leito estruturado para avaliar seu desempenho no pós-tratamento de um efluente de um 

reator anaeróbio.  

Para alcançar o objetivo geral, pretende-se alcançar os seguintes objetivos específicos: 

 Avaliar as condições operacionais para desenvolvimento e manutenção do processo 

Anammox em reator de leito estruturado; 

 Avaliar a estrutura da comunidade microbiana desenvolvida nos reatores. 

 

Material e Métodos  

 

O desenvolvimento experimental deste trabalho foi dividido em duas etapas, conforme 

descrito na Figura 1.  

 

 
 

 

Figura 1: Fluxograma da sequência metodológica do procedimento experimental. 

 

Fonte de inóculo 
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Os inóculos foram escolhidos com base em estudos de ARAÚJO et al., 2011, 

REGINATTO et al.,2005, SCHIERHOLT et al., 2007, sendo eles:  Lodo proveniente do 

sistema convencional de lodo ativado de uma Estação de Tratamento de Efluente (ETE) e 

Lodo proveniente de uma lagoa anaeróbia alimentada com dejetos suínos. 

Meio de cultura 

A composição do meio utilizada será a mesma descrita por Dapena-Mora et al. (2004) 

e Van de Graaf et al. (1996) e está apresentada na Tabela 1: 

 

Tabela 1: Composição do meio mineral utilizado para alimentação dos reatores. 

Composição (g.L-1) Composição (g.L-1) 

(NH4)2SO4 0,132-1,88 MgSO4.7H2O 0,20 

NaNO2 0,069-2,46 FeSO4 0,00625 

NaNO3 0-0,85 EDTA 0,00625 

KHCO3 1,25 H2SO4 0,5-1,25cm3.dm-3 

NaH2PO4 0,05 Elementos traçosa 1,25 cm3.dm-3 

CaCl2.2H2O 0,30   
a van de Graaf et al., (1996) 

 

O sistema deverá ser mantido a 30ºC e ter o pH do meio mantido entre valores 7,0 e 

8,0, podendo-se usar soluções de HCl (1M) e Na2CO3 (1M) acopladas a bombas peristálticas 

para corrigir o pH sempre que necessário (WANG et al., 2011).  

 

Escolha do efluente a ser tratado 

O efluente a ser tratado será um efluente de reatores anaeróbios, com relação C/N 

baixas e concentrações de N-amoniacal superiores a 100mg.L-1.   

 

Escolha do tipo de reator 

Será utilizado um reator de leito estruturado (Figura 2) pela possibilidade de controle 

das variáveis de interesse e pelo bom desempenho na remoção de matérias orgânica e nos 

processos de nitrificação e desnitrificação, em experimentos desenvolvidos no LPB.  

 

 
Figura 2: Representação esquemática do reator de leito estruturado e aeração intermitente 

(LEAI). Fonte: adaptado de Moura (2014). 

 

A alimentação do sistema será feita de forma contínua, com entrada na base do reator 

(A1), fluxo ascendente. A saída do efluente tratado (A3) será na parte superior. Uma saída 

para recirculação do efluente (A4) será instalada. A base do reator também terá uma entrada 

independente (A2) para a recirculação. As saídas A5, A6, A7 e A8 serão utilizadas para 

eventual coleta de amostras e descarte de biomassa do interior do reator. Bombas dosadoras 
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serão utilizadas para alimentação do reator e recirculação do efluente. O aparato para 

manutenção da temperatura ainda será estudado e escolhido de acordo com a disponibilidade 

do material em laboratório. Para promover a aeração do sistema, será utilizado em aerador de 

aquário, provido de um difusor de bolhas (A9) localizado na base do reator e conectado à 

mangueira de alimentação de ar. O reator será preenchido com material suporte composto por 

espuma de poliuretano. A espuma será modelada em formato cilíndrico.   

 

Avaliação dos parâmetros de operação  

 

Análises Físico-químicas 

Para evidenciar o estabelecimento de uma cultura Anammox, deve-se acompanhar a 

remoção/produção de nitrito, amônia e nitrato no afluente e efluente. Além do monitoramento 

do pH, DQO, alcalinidade e da análise de sólidos. As análises realizadas e os métodos 

analíticos utilizados durante os experimentos estão resumidos na Tabela 2.   

 

Tabela 2: Análises físico-químicas.  

Parâmetro Método de referência Número APHA 

pH potenciométrico 4500-H+ B 

DQO Colorimétrico 5220D 

Alcalinidade Titulométrico 

Dillalo e Albertson (1961) 

modificada por Ripley et al. 

(1986) 

NTK Método semi-micro-Kjeldahl 4500-Norg C 

N-NH4
+ 

Método do Fenato (FIA) e 

Cromatografia iôniva 
4500-NH3 C 

N-NO2
- e N-NO3

- Cromatografia iônica  

Série de Sólidos  gravimetria 2540 C,D,E 

 

Análises microbiológicas  

De acordo com Costa (2013) devido ao fato de as bactérias Anammox não terem sido 

isoladas pelos métodos convencionais de cultivo, o desenvolvimento de pesquisas dessas 

bactérias depende do uso de técnicas moleculares e são elas: 

Extração de DNA: A extração de DNA das amostras dos inóculos e da biomassa 

enriquecida no MBR podem seguir a metodologia descrita por Egli et al. (2003), com 

adaptações. 

Detecção de bactérias Anammox pela reação em cadeia da polimerase – PCR: A 

técnica de PCR envolve a coleta de amostras seguida pela extração dos ácidos nucleicos. A 

PCR permite sintetizar pequenos fragmentos do DNA específicos de uma célula, permitindo a 

amplificação, in vitro, de várias cópias de determinadas regiões desse DNA. A reação se 

caracteriza basicamente pela extensão do fragmento de DNA a partir dos primers, pela ação 

da enzima DNA polimerase, a Taq polimerase. Inicialmente o DNA é desnaturado, seguido 

pelo anelamento dos primers e extensão do fragmento. Esse ciclo de desnaturação-

anelamento-extensão ocorre várias vezes, permitindo a amplificação exponencial da 

sequência alvo (COSTA, 2013). A obtenção desse fragmento via PCR permite a realização de 

várias outras técnicas como a clonagem e sequenciamento, que poderão ser utilizadas ao 

longo dos trabalhos experimentais. 
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Resumo. Planejamento fatorial foi utilizado para avaliar o efeito da concentração de extrato 

de levedura e de bagaço de cana-de-açúcar (BCA) hidrotérmicamente pré-tratado (200 ºC 

por 10 minutos a 16 bar) nas variáveis resposta: produção de etanol e hidrogênio utilizando 

consorcio microbiano misto (solo e compostagem).Ambas as respostas foram afetadas pelas 

variáveis independentes e sua interação. A máxima produção de etanol (20,11 mg.L-1) foi 

observada com 2,0 g.L-1 de extrato de levedura e 3,0 g.L-1 de BCA, na condição C6, enquanto 

que a maior produção de hidrogênio (0,60 mmol.L-1) foi obtida em C1, na qual utilizaram-se 

3,0 g.L-1 de extrato de levedura e 4,0 g.L-1 de SCB. A máxima produção de metano  

(1,44 mmol.L-1) foi observada em C2 (1,0 e 4,0 g.L-1 de extrato de levedura e BCA, 

respectivamente). Em C9, condição com menor produção de hidrogênio (0,28 mmol.L-1) 

observaram-se as menores riqueza (Índice de Chao-1 de 15) e diversidade bacteriana (Índice 

de Shannon de 2,68) demonstrando que as variáveis independentes afetaram as populações 

bacterianas. Em contraste a menor diversidade (1,43) e riqueza (5) de archaea foram obtidas 

na condição com maior produção de hidrogênio, indicando que as variáveis independentes 

aplicadas nesta condição favoreceram o metabolismo fermentador em relação ao 

metanogênico. 

 

Introdução 

 

 O bagaço de cana-de-açúcar (BCA) é um dos resíduos mais produzidos na indústria 

brasileira de açúcar e álcool. Cerca de 186 milhões de toneladas de BCA foram geradas na 

colheita de cana-de-açúcar 2015/2016 (UNICA, 2017). Atualmente o principal destino do 

SCB é a queima para a geração de eletricidade (Rabelo et al., 2011). No entanto, as cinzas 

lançadas no ambiente devido à sua recalcitrância causam potenciais riscos de contaminação 

dos solos e recursos hídricos, justificando e encorajando a aplicação desta biomassa em 

processos biológicos visando à sua conversão em produtos de valor agregado, como 

hidrogênio, metano, etanol e ácidos orgânicos (Feitosa et al., 2009). 

A estrutura rígida dos resíduos lignocelulósicos, no entanto, torna difícil a conversão 

desta biomassa em bioenergia, de modo que a utilização do BCA na fermentação não é um 

processo trivial e exige pré-tratamentos para libertar monómeros de açúcar mais lábeis 

(Datar et al., 2007). Em particular, o pré-tratamento hidrotérmico pode converter a 

hemicelulose em mono e oligossacarídeos solúveis que podem ser mais facilmente 

hidrolisados em produtos biotecnológicos. A fração sólida é rica em celulose e lignina, que 

pode ser utilizada como substrato de microrganismos celulolíticos (Sun et al., 2014), mas é 

menos utilizada no processo de fermentação. 

Muitos parâmetros podem ainda afetar a hidrólise enzimática da biomassa. A 

disponibilidade de nitrogênio, por exemplo, é um fator importante relacionado ao crescimento 

dos microrganismos e consequentemente à produção de bio-produtos  

(Kalil et al., 2008). A concentração do substrato é outro parâmetro importante que afeta o 

crescimento microbiano, já que alta concentração de biomassa sólida pode ser prejudicial para 

a transferência de massa e calor levando à baixa eficiência da hidrólise enzimática. Da mesma 
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forma, a alta concentração de substrato pode causar acumulação de ácido orgânico e a 

consequente inibição da atividade celulolítica (Cheng e Zhu 2013). Assim o delineamento 

composto central (CCD) e a metodologia de superfície de resposta (RSM) são amplamente 

utilizados para estimar o efeito da variável independente em uma resposta (Wang e Wan, 

2009). Neste trabalho, aplicaram-se planejamento experimental (CCD) e RSM na produção de 

etanol e de hidrogênio a partir de BCA pré-tratado como fonte de carbono. Um consórcio 

microbiano proveniente de solo e compostagem foi utilizado como inóculo em condição 

mesofílica (37ºC). O objetivo deste estudo foi encontrar condições ótimas de extrato de 

levedura e concentração de substrato para maximizar a produção de etanol e hidrogênio. 

 

Material e Métodos 

 

Microrganismos e Condições experimentais 

Para obter o consórcio fermentativo e celulolítico, foram coletados 100 g de resíduos 

de compostagem e 100 g de solo na Universidade de São Paulo, em São Carlos, Brasil. As 

amostras foram individualmente adicionadas em Erlemmeyer contendo 900 mL de solução de 

dissociação (pirofosfato de sódio a 0,1% e Tween 80 a 0,1%), 50 g de pérolas de vidro 

(5 mm) e mantidas sob agitação durante 20 minutos à temperatura ambiente. A fração líquida 

de cada amostra (solo ou compostagem) correspondeu a inóculos distintos que foram 

aclimatados separadamente por 48 h em 300 mL de meio Atlas, 2005 suplementado com 

extrato de levedura (1 g.L-1) e com 1 g.L-1 de Carboxymetilcelulose Sigma-Aldrich®. 

Finalmente, ambos os inóculos foram misturados em um único reator, tornando-se o inóculo 

misto utilizado neste estudo (2,55 g.L-1 de sólidos voláteis). 

 

Pré-tratamento do Bagaço de cana-de-açúcar 

O BCA foi proveniente da indústria São Martinho (Pradópolis, SP, Brasil). O BCA foi 

pré-tratado usando um sistema hidrotérmico de 100 mL de capacidade a 200ºC por 10 

minutos a 16 bar. Após o pré-tratamento hidrotérmico, a fase sólida foi separada da fase 

líquida por filtração à vácuo. A fibra do BCA foi seca ao ar até peso constante e armazenada 

em temperatura ambiente.  

 

Delineamento Composto Central (CCD) 

Foram avaliadas duas variáveis independentes, concentração de extrato de levedura 

(X1) e concentração de SCB (X2) em cinco níveis (+1; -1; 0; +1,42; -1,42) com três repetições 

no ponto central e duas repetições nos pontos axial e fatoriais. (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Concentração (g.L-1) de extrato de levedura (X1) e bagaço de cana-de-açúcar (X2) 

utilizadas no planejamento fatorial. 

 Normalização  

(X1 X2) 

X1 X2  

C1 (+1 +1) 3,00 4,00 

C2 (-1 +1) 1,00 4,00 

C3 (+1 -1) 3,00 2,00 

C4 (-1 -1) 1,00 2,00 

C5 (0 0) 2,00 3,00 

C6 (0 0) 2,00 3,00 

C7 (0 0) 2,00 3,00 

C8 (+1,42 0) 3,42 3,00 

C9 (-1,42 0) 0,58 3,00 

C10 (0 +1,42) 2,00 4,42 

C11 (0 -1,42) 2,00 1,58 
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Reatores em Batelada  

Os experimentos foram realizados em triplicado em reatores em batelada de 1 L. 

Utilizou-se o meio de cultura Atlas, 2005 com o pH ajustado para 6,0 e o inóculo misto (10% 

v.v-1). Os reatores foram suplementados com extrato de levedura de acordo com o 

delineamento experimental (Tabela 1). Os reatores foram submetidos a atmosfera de N2 

(100%) por 10 minutos, selados e incubados em condições mesófilas (37ºC), por 400 Horas. 

 

Análises físico-químicas e Cromatográficas 

A determinação de álcoois foi realizada por cromatografia líquida segundo Lazaro et 

al. (2008). Análise de pH foi realizada de acordo com APHA (2005). Ácidos orgânicos foram 

determinados segundo metodologia descrita por (Adorno et al., 2014) em cromatógrafo 

gasoso GC-2010 Shimadzu com detector de ionização de chama (FID), com coluna HP 

INNOWAX de 30m x 0,25mm (diâmetro interno) x 0,25μm (espessura do filme). A 

determinação dos gases resultantes da fermentação e metanogênese (H2, CH4 e CO2) foi 

realizada por meio da retirada de 0,5 mL de amostra gasosa do headspace utilizando-se 

seringa gastight com trava. Para tanto, foi utilizado cromatógrafo a gás Shimadzu GC – 2010 

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 220°C e 230°C, respectivamente, e na coluna a temperatura foi 130°C com 

aquecimento de 46°C min-1 até 135 °C.  

 

Análises de biologia molecular  

As comunidades microbianas do final dos ensaios do planejamento fatorial foram 

avaliadas por reação em cadeia da polimerase e eletroforese em gel de gradiente desnaturante 

(PCR/DGGE). Para tanto, realizou-se a extração de DNA (Griffths et al., 2000) e 

amplificação com iniciadores 968 FGC e 1392 R (Nielsen et al., 1999) e 1100 FGC e 1400R 

(Kudo et al., 1997) para os domínios Bacteria e Archaea, respectivamente. A comparação dos 

padrões de bandas de DGGE foi realizada, a partir da determinação do coeficiente de 

similaridade por meio do programa Bionumerics. 

 

Ajuste dos dados Experimentais 

Os dados experimentais foram ajustados para valores médios obtidos de duplicatas ou 

triplicatas de reatores usando-se o software OriginPro 5.8. Os dados de produção acumulada 

de hidrogênio foram ajustados por meio da equação de Gompertz (Equação 1), modificada 

por Zwietering et al. (1990).  

 
(1) 

Sendo, P = Potencial de produção de hidrogênio (mmol H2); Rm = Taxa máxima de produção 

de hidrogênio (mmol H2.L
-1); λ = Tempo da fase lag (h); e = constante (2,71828182). 

A análise estatística do efeito de cada variável, temperatura e concentração de extrato 

de levedura sobre a produção de hidrogênio, bem como os coeficientes de regressão e análise 

das condições foram realizadas utilizando o programa “Minitab 17”, considerando 95% de 

confiança. 

 

Resultados e Discussão 

 

Efeito significativo foi observado em relação à produção de etanol e de hidrogênio. A 

matriz com as condições do CCD, valor experimental e predito da produção de hidrogênio e 

de etanol está apresentada na Tabela 2. 
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Tabela 2: Composto Central dos fatores (decodificados) para a produção de etanol e 

hidrogênio 

 X1 X2 Etanol 

(mg.L-1) 

Hidrogênio 

(mmol.L-1) 

Experimental Predito Experimental Predito 

C1  3,00 4,00 12,25 14,21 0,60 0,59 

C2  1,00 4,00 8,32 9,14 0,31 0,29 

C3  3,00 2,00 11,32 11,23 0,38 0,40 

C4  1,00 2,00 17,01 15,79 0,31 0,32 

C5  2,00 3,00 17,37 18,49 0,46 0,47 

C6  2,00 3,00 20,11 18,49 0,50 0,47 

C7  2,00 3,00 18,00 18,49 0,45 0,47 

C8  3,42 3,00 13,07 11,91 0,58 0,57 

C9  0,58 3,00 11,11 11,52 0,28 0,29 

C10  2,00 4,42 13,87 12,06 0,41 0,43 

C11  2,00 1,58 13,57 14,66 0,34 0,31 

C1  3,00 4,00 12,25 14,21 0,60 0,59 

X1 – Concentração de extrato de levedura; X2 – Concentração de BCA 

 

O nível ótimo das variáveis independentes e suas interações nas variáveis resposta 

produção de etanol e hidrogênio foram avaliados por superfície de resposta (Figura 1). 

 

A 

 

B 

 
 

Figura 1. Superfície de Resposta da interação entre a concentração de extrato de levedura e 

BCA na produção de etanol (A) e Hidrogênio (B). 

 

A adequação do modelo foi determinada por análise de variância (ANOVA) conforme 

apresentado na tabela 3.  

 

Tabela 3: ANOVA para as variáveis com efeito significativos na produção de etanol 

  SS DF MS F-valor P-valor 

Extrato de Levedura (Q)  64,24 1 64,24 19,89 0,006 

BCA (Q)  37,02 1 37,02 11,46 0,019 

EL x BCA  23,17 1 23,17 7,17 0,044 

Erro  16,15 5 3,23   

Total  125,41 10    

SS- Soma dos Quadrados; DF – Graus de liberdade; MS – Média dos quadrados; L – Linear; 

Q- Quadrático. Nível de significância de 95%. 
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A maior produção de etanol (20,11 mg.L-1) foi obtida no ponto central (2,0 e 3,0 g.L-1 

de extrato de levedura e BCA, respectivamente) enquanto que a menor produção de etanol 

(8,32 mg.L-1) foi obtida na condição C2 (1,0 e 4,0 g.L-1 de extrato de levedura e BCA, 

respectivamente), indicando efeito da concentração de ambas as variáveis independentes. 

A concentração de extrato de levedura exerceu efeito quadrático na produção de 

hidrogênio, enquanto que a concentração de substrato exerceu efeitos linear e quadrático na 

produção de hidrogênio. Foi observado ainda, efeito da interação entre ambas as variáveis 

independentes na produção de hidrogênio. A adequação dos modelos foi determinada por 

análise de variância (ANOVA) conforme apresentado na Tabela 4.  

 

Tabela 4: Tabela ANOVA para as variáveis independentes com efeito significativos na 

produção de hidrogênio 

  SS DF MS F-valor P-valor 

Extrato de Levedura (L)  0,077 1 0,077 109,82 0,0001 

BCA (L)  0,03 1 0,026 37,84 0,001 

BCA (Q)  0,005 1 0,005 6,93 0,046 

EL x BCA  0,012 1 0,012 17,28 0,008 

Erro  0,003 5 0,001   

Total  0,126 10    

SS- Soma dos Quadrados; DF – Graus de liberdade; MS – Média dos quadrados; L – Linear; 

Q- Quadrático. Nível de significância de 95%. 

 

A maior produção de hidrogênio (0,6 mmol.L-1) foi observada na condição C1 em que 

3 g.L-1 de extrato de levedura e 4 g.L-1 de BCA foram utilizados como suplemento de 

nitrogênio e substrato, respectivamente. A menor produção de hidrogênio (0,28 mmol.L-1) foi 

observada no ensaio C9, cuja concentração de extrato de levedura foi de 0,58 g.L-1, indicando 

que o aumento da concentração de substrato e de suplemento nutricional levou ao aumento na 

produção de hidrogênio.  

Diversos fatores afetam a produção de etanol e hidrogênio a partir de biomassa 

lignocelulósica, tais como temperatura, pH, nutrientes, concentração de substrato, dentre 

outros (Das et al., 2008). A bioconversão de resíduos lignocelulósicos em biocombustíveis é 

afetada pela disponibilidade e nitrogênio que é um fator importante na estrutura e crescimento 

celular dos microrganismos (Kalil et al., 2008). A adição de extrato de levedura é uma forma 

de suplementação de nitrogênio nos meios de cultura, uma vez que este composto é obtido a 

partir da hidrólise de leveduras e é rico em nitrogênio, aminoácidos, peptídeos, e vitaminas 

(Kalil et al., 2008) que favorecem o crescimento microbiano (Dasgupta et al., 2013). 

Diversos trabalhos reportam que a suplementação de meios de cultura com extrato de 

levedura em relação a outras fontes orgânicas (peptona, triptona) e inorgânica (sulfato de 

amônio, cloreto de amônio, nitrato de amônio) resulta em melhor crescimento celular e maior 

produção de hidrogênio (Hakobyan et al., 2012; Kalil et al., 2008). 

Nutrientes como magnésio, sódio, zinco e ferro exercem efeito no crescimento 

microbiano, pois atuam como co-fatores, participam de processos de transporte e relacionam-

se a atividade da desidrogenase, enzima responsável pela oxidação de substratos (Chong et 

al., 2009). 

A concentração inicial de substrato afeta a produção acumulada, a taxa de produção e 

o rendimento de hidrogênio (Fangkum et al., 2011) isto porque com o aumento da 

concentração de substrato, ocorre elevada produção de ácidos orgânicos que inibe a produção 

de hidrogênio (Fan et al., 2004). 

Pattra et al, avaliaram o efeito de seis concentrações (1,5; 2,5; 5,0; 10,0; 20,0 e 

40,0 gDQO.L-1) de hidrolisado de BCA (0,5% H2SO4) como substrato em reatores em 

batelada inoculados com Clostridium butyricum TISTR 1032 em condição mesofílica (37ºC). 

Nestas condições, os autores observaram produção crescente de hidrogênio com o aumento da 



446 

 

concentração de substrato. A máxima produção obtida (8,03 mmol) foi obtida com 20 g 

DQO.L-1 de hidrolisado de BCA e decresceu para 6,7 mmol quando aumentou-se a 

concentração de substrato para 40 g DQO.L-1, indicando que, assim como no presente 

trabalho, o aumento na concentração de substrato levou ao aumento na produção de 

hidrogênio até certo nível e posteriormente exerceu efeito negativo, isto é, levou à redução da 

produção de hidrogênio. 

Sigurbjornsdottir e Orlygsson (2012) avaliaram o efeito da concentração glicose na 

produção de etanol por Thermoanaerobacterium AK54. Em tais condições os autores 

reportaram um efeito inibitório do aumento da concentração de substrato, resultando em 

menor produção de metabólitos, baixa conversão da glicose e drástica redução do pH. A 

máxima produção obtida por estes autores foi de 20.4 mmol.L-1. 

Maintinguer et al. (2011) analisaram o efeito da variação da concentração de xilose 

(630,0 a 3588,0 mg.L-1) na produção de etanol usando lodo de reator anaerobio de fluxo 

ascendente de manta de lodo (UASB) tratando água residuária de matadouro em reator em 

batelada à 37ºC. Nestas condições, os autores reportaram produção de etanol de 41,5 mg.L-1 

usando 1848,0 mg xilose.L-1. no presente estudo, a máxima produção de etanol obtida foi de 

20,11 mg.L-1  usando 5000 mg BCA.L-1. 

 

Rotas Metabólicas  

Produção de ácido acético foi observada em todas as condições experimentais sendo a 

principal via de produção de hidrogênio nas condições C1, C5, C6, C7, C8, C10 e C11. Em 

contrapartida, nas condições C2, C3, C4 e C9 a rota do ácido butírico foi favorecida 

(Tabela 5), justificando a baixa produção de hidrogênio nestas condições (0,31; 0,38; 0,31 e 

0,28 mmol.L-1, respectivamente). 

Na condição C1 (4 g.L-1 BCA e 3 g.L-1 de extrato de levedura) em que observou-se a 

maior produção de hidrogênio (0,6 mmol.L-1) a rota favorecida foi a do ácido acético (231,95 

mg.L-1). Nesta condição observou-se baixa produção de ácido butírico (4,40 mg.L-1) e 

propiônico (37,13 mg.L-1) e etanol (12,25 mg.L-1). 

 

Tabela 5: Máxima produção de ácidos orgânicos e etanol nas diferentes condições 

experimentais 

  Ácido Acético 

(mg.L-1) 

Acido Butírico 

(mg.L-1) 

Ácido Propiônico 

(mg.L-1) 

C1  231,95 4,404 37,138 

C2  138,584 6,082 275,404 

C3  235,778 27,276 372,852 

C4  109,378 23,038 244,7 

C5  113,14 117,78 9,58 

C6  329,816 15,6 27,648 

C7  349,58 26,49 128,506 

C8  352,49 45,810 328,284 

C9  401,57 94,71 433,76 

C10  488,852 60,7 105,694 

C11  457,604 61,80 300,29 

 

Produção de ácido propiônico foi observada em todas as condições, sendo que a maior 

produção deste metabólito (433,76 mg/L) foi observada na condição C9 (3 g.L-1 de BCA e 

0,58 g.L-1de extrato de levedura), justificando a baixa produção de hidrogênio 

(0,28 mmol.L-1) nesta condição. Em alta concentração de ácidos orgânicos no meio a força 

iônica da solução aumenta resultando na mudança da rota microbiana de produção de 

hidrogênio para outras rotas metabólicas como a produção de solventes (Chong et al., 2009). 
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Produção crescente de metano foi observada em todas as condições experimentais. A 

máxima produção de metano foi de 1,4 mmol/L na condição C2 (4 g.L-1BCA e 1 g.L-1extrato 

de levedura) enquanto que a menor produção de metano foi observada na condição C4 (2 g/L 

BCA e 1 g.L-1de extrato de levedura) (Tabela 6). 

 

Tabela 6: Parâmetros de produção de metano ajustados por Gompertz-modificado 

  P (mmol/L) λ (h) R2 

C1  0,98 105,49 0,99 

C2  1,44 139,54 0,99 

C3  0,63 177,58 0,99 

C4  0,24 221,01 0,99 

C5  0,91 80,33 0,92 

C6  0,75 145,68 0,98 

C7  1,40 124,11 0,93 

C8  0,38 207,56 0,99 

C9  0,93 182,15 0,99 

C10  1,24 109,01 0,96 

C11  1,13 113,79 0,97 

P- Máxima produção de metano; λ – Tempo para iniciar a produção de metano. 

 

PCR/DGGE  

As populações de archaea foram pouco afetadas pelas condições aplicadas no presente 

estudo (Figura 2). A menor similaridade entre as populações de archaea (87%) foi obtida entre 

C8 e C9, condições com a mesma concentração de substrato (3,0 g.L-1de SCB) mas com a 

menor (0,58 g.L-1) e maior (3,42 g.L-1) concentração de extrato de levedura demonstrando que 

as populações de archaea foram mais afetadas pela disponibilidade de nitrogênio do que pelo 

substrato, já que similaridade de 90% foi observada entre C10 e C11, condições com a menor 

e maior concentrações de substrato (1,52 e 4,48 g.L-1, respectivamente) e a mesma quantidade 

de extrato de levedura (2,0 g.L-1). Isto provavelmente ocorreu porque as archaea são 

responsáveis pela etapa final da digestão anaeróbia em que os metabólitos formados nas 

etapas anteriores são utilizados como substrato 

A similaridade entre as populações de archaea de C2 e C8, condições com a maior e 

menor produção de metano (1,44 mmol.L-1 e 0,38 mmol.L-1 foi de 88%. A maior produção de 

metano em C2 foi favorecida pela baixa produção de hidrogênio e ácidos orgânicos (0,31 

mmol.L-1 e 420 mg.L-1, respectivamente). Archaea metanogênicas hidrogenotróficas são 

responsáveis por manter baixa a pressão parcial do hidrogênio (a níveis menores do que 10 

Pa) favorecendo a conversão de ácidos orgânicos e álcool à metano (Montañés et al., 2015). 

No mesmo sentido, o metabolismos metanogênico é favorecido em pH neutro (Taconi et al., 

2007) mantido nesta condição devido à baixa produção de ácidos (420 mg.L-1). 

Em contrapartida, em C8, condição com a menor produção de metano (0.38 mmol.L-1) 

foi obtida alta produção de hidrogênio e ácidos orgânicos (0,58 mmol.L-1 e 726,58 mg.L-1, 

respectivamente). Além dos metabolismos apresentados anteriormente, em C8 foi obtida 

ainda produção de ácido propiônico e etanol (328,28 e 13,07 mg.L-1, respectivamente) 

demonstrando a atividade de diversos grupos metabólicos nesta condição. 
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Figura 2. Padrão de banda do DGGE das populações de Archaea (A) e Bacteria (B) 

A maior similaridade entre as populações de bactérias foi de 92% entre C3 e C4, 

condições com a mesma concentração de substrato (2,0 g.L-1) porém com a concentração de 

extrato de levedura variando de 1,0 para 4,0 g.L-1. Em contraste, similaridade de 50% foi 

obtida entre C10 e C11, condições nas quais 2,0 g.L-1 de extrato de levedura foi adicionado 

enquanto que a maior e menor concentrações de substrato foram aplicadas (4,42 e 1,58 g.L-1) 

demonstrando que as populações bacterianas foram afetadas pela concentração de substrato. 

A similaridade entre as populações bacteriana de C6 e C2, condições com a maior e 

menor produção de etanol (20,11 e 8,32 mg.L-1, respectivamente) foi de 70%. Em C2 (1,0 e 

4,0 g.L-1 de extrato de levedura e SCB, respectivamente) foi também obtida baixa produção 

de ácido acético e hidrogênio (138,58 mg.L-1 e 0,31 mmol.L-1, respectivamente) porém 

elevada concentração de ácido propiônico e metano (275,4 mg.L-1 e 1,44 mmol.L-1, 

respectivamente) indicando favorecimento de bactérias propiônicas e archaea metanogênicas.  

Em contraste, em C6 (2,0 e 3,0 g.L-1 de extrato de levedura e SCB, respectivamente) 

bactérias acidogênicas e acetogênicas foram favorecidas já que além de elevada produção de 

etanol foi também observada alta produção de hidrogênio e ácido acético (0,50 mmol.L-1 e 

329,82 mg.L-1, respectivamente). 

No mesmo sentido, a similaridade das populações de bactérias de C1 e C9, condições 

com a maior e menor produção de hidrogênio (0,60 e 0,28 mmol.L-1) foi de 50% (Figura 2-

13). Em ambas as condições, a produção de etanol foi similar (12,25 e 11,11 mg.L-1, em C1 e 

C9, respectivamente), indicando que as variáveis independentes ocasionaram maior 

modificação nas populações de bactérias produtoras de hidrogênio em relação às produtoras 

de etanol. 

Na condição C1, com maior produção de hidrogênio (0,60 mmol.L-1), observou-se 

baixo acumulo de ácidos orgânicos, principalmente ácido acético (231,95 mg.L-1) 

demonstrando que os ácidos produzidos durante a acidogênese foram convertidos à 

hidrogênio. Em contrapartida, em C9, condição com menor produção de hidrogênio 

(0,28 mmol.L-1) obteve-se alta produção de ácidos orgânicos, principalmente acetato e 

propionato (401,57 e 433,76 mg.L-1, respectivamente) demonstrando o favorecimento do 

metabolismo acidogênico nesta condição. 
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A menor riqueza (Índice de Chao-1 =15) e diversidade bacteriana (Índice de Shannon 

de 2,68) foram obtidas em C9 (Tabela 6) condição com menor produção de hidrogênio (0,28 

mmol.L-1), porém elevada produção de ácidos orgânicos (930 mg.L-1). Em contraste, em C9, 

observou-se a maior riqueza (16) e diversidade (2,72) de archaea, indicando que as 

concentrações de extrato de levedura e de BCA aplicadas nesta condição favoreceu o 

enriquecimento de archaea. Os índices de diversidade (Shannon) e riqueza (Chao-1) para 

ambos os domínios são descritos na Tabela 7. 

 

Tabela 7: Índices de diversidade (Shannon) e de riqueza (Chao-1) para os domínios Archaea e 

Bacteria. 

  Archaea Bacteria 

 Riqueza(Chao1) Diversidade(Shannon) Riqueza(Chao-1) Diversidade Shannon) 

C1  5 1,43 24 3,13 

C2  12 2,42 23 3,09 

C3  15 2,63 16 2,73 

C4  13 2,49 20 2,91 

C5  13 2,48 21 3,01 

C6  11 2,29 17 2,81 

C7  12 2,38 17 2,79 

C8  15 2,68 16 2,73 

C9  16 2,72 15 2,68 

C10  15 2,66 28 3,26 

C11  11 2,32 21 2,98 

 

Conclusões 

 

O principal destaque deste estudo foi determinar fatores importantes que influenciam a 

produção de etanol e hidrogênio do bagaço de cana-de-açúcar. Na concentração inicial de 2,0 

e 3,0 g.L-1 de extrato de levedura e BCA, respectivamente, observou-se a máxima produção 

de etanol (20,11 mg.L-1). Do mesmo modo, obteve-se a produção máxima de hidrogênio 

(0,60 mmol.L-1) usando 3,0 e 4,0 g.L-1 de extrato de levedura e SCB, respectivamente. Pode-

se ainda verificar que as comunidade microbianas foram afetadas pelas variáveis 

independentes. Em todas as condições, a rota favorecida foi a do ácido acético, todavia 

também foram produzidos ácidos butírico e propiônico. A maior produção de metano foi 

(1,44 mmol.L-1) usando 1,0 e 4,0 g.L-1 de extrato de levedura e BCA, respectivamente, porém 

não foi verificado efeito significativo das variáveis independentes nessa resposta. 
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Resumo. Planejamento fatorial foi utilizado para avaliar o efeito da concentração de extrato 

de levedura e da temperatura na produção hidrogênio utilizando consorcio microbiano 

termofílico. As variáveis independentes e sua interação exerceram efeito na produção de 

hidrogênio. A máxima produção de hidrogênio (17,30 mmol.L-1) foi observada com 3.42 g.L-1 

de extrato de levedura a 60ºC na condição C6. Em tal condição foi observada ainda 

produção de metano (0,61mmol.L-1), ácido fórmico, acético, propiônico, isobutírico e butírico 

(37,07; 165,29; 50,04; 383,24 e 104,59, respectivamente). Em contrapartida a mínima 

produção de hidrogênio (0,1 mmol.L-1) foi observada na condição C6 (74,2ºC com 2,0 g.L-1 

de extrato de levedura). Nesta condição não verificou-se produção de metano. Efeito da 

temperatura foi observado também na produção de ácido isobutírico (p-valor 0,03). A 

população bacteriana dos ensaios com maior (C8) e menor (C6) produção de hidrogênio 

foram apenas 42% indicando que as variáveis independentes exerceram efeito tanto na 

produção de metabólitos como na estrutura das comunidades microbianas. 

 

Introdução 

  

O aumento contínuo da demanda energética, o esgotamento dos combustíveis fósseis, 

bem como os problemas ambientais relacionados às emissões de gases agravadores do efeito 

estufa ocasionou uma crise no setor de energia que exige mudanças rápidas no padrão de 

consumo dos combustíveis fósseis (Maity, 2015). 

O hidrogênio é uma alternativa limpa e renovável ao combustível fóssil, 

principalmente devido ao fato de que sua combustão gera apenas água como subproduto. A 

produção biológica de hidrogênio pode ser realizada via fermentação, o que pode converter 

uma variedade de substrato, como o bagaço de cana-de-açúcar em energia renovável 

(Vasconcelos et al., 2016). O bagaço de cana-de-açúcar é um resíduo fibroso do 

processamento da cana-de-açúcar, amplamente produzido na indústria sucroalcooleira. É 

comumente queimado em caldeiras para geração de energia. As cinzas da queima do bagaço 

são usadas na plantação de cana como fertilizante orgânico (Lima et al., 2011), no entanto, 

sua recalcitrância é um risco potencial de contaminação de solos e recursos hídricos, 

justificando a aplicação dessa biomassa em processos biológicos para fins mais nobres. 

A biomassa lignocelulósica é composta tipicamente de aproximadamente 40% de 

celulose, 25% de hemicelulose e 18-20% de lignina (Singh et al., 2008). Portanto, o resíduo 

lignocelulósico pode ser usado como substrato para a produção de biocombustíveis, incluindo 

hidrogênio e metano por microorganismos anaeróbicos, dos domínios Archaea e Bacteria. No 

entanto, a bioconversão da biomassa lignocelulósica em bioenergia é um processo complexo 

que requer condição otimizada para o crescimento microbiano e consequentemente para a 

geração de subprodutos. 

Devido à forte ligação entre celulose, lignina e hemicelulose, uma barreira física e 

química é formada impedindo a hidrólise de celulose e hemicelulose a açúcares fermentáveis. 

Portanto, são necessários pré-tratamentos para melhorar a acessibilidade da enzima e 
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aumentar a digestibilidade da celulose. O pré-tratamento hidrotérmico, pode hidrolisar 

eficientemente a biomassa lignocelulósica em açúcares solúveis, que podem ser convertidos 

em biocombustíveis. A fase sólida é rica é celulose e lignina (Sun et al., 2014) que também 

podem ser utilizados como substrato para bactérias celulolíticas e fermentativas. 

Além do pré-tratamento, muitas condições ambientais, como temperatura, pH e 

disponibilidade de nutrientes, podem exercer pressão seletiva sobre as comunidades 

microbianas que afetam a estrutura, a diversidade e consequentemente os metabolitos gerados 

(Vasconcelos et al., 2016). Portanto, o estudo da diversidade bacteriana e de arquéia, estrutura 

populacional e parâmetros que afetam essas comunidades leva a uma melhor compreensão de 

suas funções ecológicas e metabólicas. Assim, a combinação de fatores operacionais 

apropriados e fatores ecológicos poderia levar à melhoria das produções de biocombustíveis. 

Os efeitos individuais e da interação entre variáveis independentes, como temperatura, pH, 

disponibilidade de nitrogênio e concentração de substrato, no processo de produção de 

hidrogênio, podem ser investigados usando delineamento fatorial. 

A digestão anaeróbia pode ser comumente realizada com sucesso em temperaturas 

mesofílicas (30-40ºC) ou termofílicas (50-60ºC). No entanto, o processo em condições 

termófilas está associado a alta produção de biogás devido às maiores taxas de reação e ao 

crescimento mais rápido das populações microbianas. Além disso, a digestão anaeróbica em 

condição termofílica também desativa uma maior quantidade de microorganismos 

patogênicos presentes nos resíduos (Montañés et al., 2015) tornam apropriada a produção de 

biogás. Outro fator que afeta o crescimento microbiano e consequentemente a produção de 

hidrogênio é a disponibilidade de nitrogênio no meio de cultura (Kalil et al., 2008). Assim, a 

suplementação de meio de cultura com uma fonte de nitrogênio, como extrato de levedura, é 

crucial para o crescimento estimulante durante o processo de fermentação. O extrato de 

levedura é obtido a partir da hidrólise de levedura e é rico em nitrogênio, aminoácidos, 

peptídeos e vitamina (Dasgupta et al., 2013). Com isso, o presente estudo avaliou o efeito 

individual e da interação entre temperatura e concentração de extrato de levedura na produção 

de biohidrogênio do bagaço de cana-de-açúcar submetido a tratamento hidrotérmico. 

 

Material e Métodos 

 

Consorcio microbiano 

O consórcio microbiano utilizado como fonte de inóculo neste estudo foi obtido a partir de um 

reator de manta de lodo anaeróbio de fluxo ascendente (UASB). O lodo foi diluída (10-4) para 

reduzir a atividade de metanogênese em meio de cultura (Atlas, 2005) e depois utilizado como 

inóculo para os reatores em bateladas. 

 

Reatores em batelada 

Foram realizados reatores em batelada de 1L (500 mL de volume reacional e 500 mL de 

heaspace) utilizando bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado hidrotérmicamente  

(2 g.L-1) como substrato, lodo termofílico diluído (10% v.v -1 - 1,5 g.L-1 VSS) e meio de 

cultura (Atlas, 2005) como fonte de nutrientes em triplicata. O pH do meio de cultura foi 

ajustado para 6,0. O meio de cultura foi suplementado com extrato de levedura de acordo com 

o delineamento fatorial (Tabela 1), submetido a N2 (100%) por 10 minutos, selado com uma 

rolha de borracha e vedação de plástico e depois incubado por aproximadamente 400 horas. 

 

Pré-tratamento do Bagaço de cana-de-açúcar 

O BCA foi proveniente da indústria São Martinho (Pradópolis, SP, Brasil). O BCA foi 

pré-tratado usando um sistema hidrotérmico de 100 mL de capacidade a 200ºC por 10 

minutos a 16 bar. Após o pré-tratamento hidrotérmico, a fase sólida foi separada da fase 

líquida por filtração à vácuo. A fibra do BCA foi seca ao ar até peso constante, armazenada 

em temperatura ambiente e utilizada como substrato.  
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Delineamento Composto Central (CCD) 

Foram avaliadas duas variáveis independentes, concentração de extrato de levedura 

(X1) e temperatura (X2) em cinco níveis (+1; -1; 0; +1,42; -1,42) com três repetições no ponto 

central e duas repetições nos pontos axial e fatoriais. (Tabela 1). 

Tabela 1: Concentração de extrato de levedura (X1) e temperatura (X2) utilizadas no 

planejamento fatorial. 

 Normalização  

(X1 X2) 

X1 X2  

C1 (+1 +1) 1,00 50,0 

C2 (-1 +1) 3,00 50,0 

C3 (+1 -1) 1,00 70,0 

C4 (-1 -1) 3,00 70,0 

C5 (0 0) 2,00 45,8 

C6 (0 0) 2,00 74,2 

C7 (0 0) 0,58 60,0 

C8 (+1,42 0) 3,42 60,0 

C9 (-1,42 0) 2,00 60,0 

C10 (0 +1,42) 2,00 60,0 

C11 (0 -1,42) 2,00 60,0 

Reatores em Batelada  

Os experimentos foram realizados em triplicado em reatores em batelada de 1 L. 

Utilizou-se o meio de cultura Atlas, 2005 com o pH ajustado para 6,0 e o inóculo misto (10% 

v.v-1). Os reatores foram suplementados com extrato de levedura de acordo com o 

delineamento experimental (Tabela 1). Os reatores foram submetidos a atmosfera de N2 

(100%) por 10 minutos, selados e incubados por 400 Horas. 

 

Análises físico-químicas e Cromatográficas 

A determinação de álcoois foi realizada por cromatografia líquida segundo Lazaro et 

al. (2008). Análise de pH foi realizada de acordo com APHA (2005). Ácidos orgânicos foram 

determinados segundo metodologia descrita por (Adorno et al., 2014) em cromatógrafo 

gasoso GC-2010 Shimadzu com detector de ionização de chama (FID), com coluna HP 

INNOWAX de 30m x 0,25mm (diâmetro interno) x 0,25μm (espessura do filme). A 

determinação dos gases resultantes da fermentação e metanogênese (H2, CH4 e CO2) foi 

realizada por meio da retirada de 0,5 mL de amostra gasosa do headspace utilizando-se 

seringa gastight com trava. Para tanto, foi utilizado cromatógrafo a gás Shimadzu GC – 2010 

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 220°C e 230°C, respectivamente, e na coluna a temperatura foi 130°C com 

aquecimento de 46°C min-1 até 135°C.  

 

Análises de biologia molecular  

As comunidades microbianas do final dos ensaios do planejamento fatorial foram 

avaliadas por reação em cadeia da polimerase e eletroforese em gel de gradiente desnaturante 

(PCR/DGGE). Para tanto, realizou-se a extração de DNA (Griffths et al., 2000) e 

amplificação com iniciadores 968 FGC e 1392 R (Nielsen et al., 1999) e 1100 FGC e 1400R 

(Kudo et al., 1997) para os domínios Bacteria e Archaea, respectivamente. A comparação dos 

padrões de bandas de DGGE foi realizada, a partir da determinação do coeficiente de 

similaridade por meio do programa Bionumerics. 
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Ajuste dos dados Experimentais 

Os dados experimentais foram ajustados para valores médios obtidos de duplicatas ou 

triplicatas de reatores usando-se o software OriginPro 5.8. Os dados de produção acumulada 

de hidrogênio foram ajustados por meio da equação de Gompertz (Equação 1), modificada 

por Zwietering et al. (1990).  

 
(1) 

Sendo, P = Potencial de produção de hidrogênio (mmol H2); Rm = Taxa máxima de produção 

de hidrogênio (mmol H2.L
-1); λ = Tempo da fase lag (h); e = constante (2,71828182). 

A análise estatística do efeito de cada variável, temperatura e concentração de extrato 

de levedura sobre a produção de hidrogênio, bem como os coeficientes de regressão e análise 

das condições foram realizadas utilizando o programa “Minitab 17”, considerando 95% de 

confiança. 

 

Resultados e Discussão 

 

A produção de hidrogênio a partir de bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado 

hidrotérmicamente com diferentes combinações de temperatura (ºC) e concentração de extrato 

de levedura (g.L-1) com base no CCD é mostrada na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Composto Central dos fatores (decodificados) para a produção de hidrogênio 

 X1 X2 Produção de Hidrogênio (mmol.L-1) 

 Valor Experimental Valor Predito 

C1 1,00 50,0 5,35 5,88 

C2 3,00 50,0 8,70 8,67 

C3 1,00 70,0 3,60 2,46 

C4 3,00 70,0 14,80 13,09 

C5 2,00 45,8 1,75 1,09 

C6 2,00 74,2 0,10 1,81 

C7 0,58 60,0 8,60 8,81 

C8 3,42 60,0 17,30 18,34 

C9 2,00 60,0 8,95 9,17 

C10 2,00 60,0 9,35 9,17 

C11 2,00 60,0 9,20 9,17 

X1 – Concentração de extrato de levedura; X2 – Temperatura 

 

A produção máxima de hidrogênio foi obtida no ensaio C8 (17,30 mmol.L-1) 

conduzido com 3,42 g.L-1 de extrato de levedura à 60ºC. Em contraste, a menor produção de 

hidrogênio 0,1 mmol.L-1) foi observada em C6 (2,00 g.L-1 de extrato de levedura à 74,2ºC), 

indicando que a elevada temperatura de incubação foi adversa para as bactérias produtoras de 

hidrogênio. 

Observou-se efeito linear da concentração de extrato de levedura e efeito quadrático da 

temperatura e concentração de extrato de levedura em um nível inferior a 5%, além do efeito 

da interação entre as variáveis. A importância dos efeitos quadráticos e de interação teria sido 

perdida se os experimentos foram realizados usando os métodos convencionais. Além disso, 
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os valores de efeito quadrático da temperatura foram menores que zero, indicando um efeito 

negativo desse parâmetro na resposta, produção de hidrogênio.  

A análise de variância (ANOVA) foi realizada para testar a significância das variáveis 

independentes na produção de hidrogênio (Tabela 3). O valor de p do coeficiente de regressão 

foi significativo ao nível de 0,05% de α e o coeficiente de determinação (R2) foi de 0,966, o 

que pode explicar até 96,6% de variabilidade da resposta e indica um bom ajuste entre os 

valores experimentais e preditos, sugerindo que o modelo foi consistente para a produção de 

hidrogênio. 

 

Tabela 3: Tabela ANOVA para os efeitos significativos na produção de hidrogênio 

  SS DF MS F-

valor 

P-

valor 

Efeito 

Temperatura (Q)  82,71 1 82,71 45,66 0,0011 Significativo 

Extrato de Levedura (L)  90,14 1 90,14 49,76 0,0008 Significativo 

Extrato de Levedura (Q)  26,97 1 26,97 14,89 0,0119 Significativo 

Temperatura x Extrato de 

Levedura 

 
15,40 1 15,40 8,50 0,0331 

 

Significativo 

Erro  9,06 5 1,81    

Total  265,59 10     

SS- Soma dos Quadrados; DF – Graus de liberdade; MS – Média dos quadrados; L – Linear; 

Q- Quadrático. Nível de significância de 95%. 

 

Aplicando análise de regressão múltipla nos resultados experimentais, a equação 

polinomial foi obtida para descrever a produção de hidrogênio utilizando as variáveis 

independentes codificadas (Equação 6). 

 

 
(6) 

Onde Y é a produção de hidrogênio (mmol.L-1), X1 é a concentração do extrato de levedura 

(g.L-1) e X2 é a temperatura de incubação ºC. 

 

A partir do gráfico de superfície de resposta 3D observam-se os efeitos característicos 

das variáveis-chave de processo na produção de hidrogênio (Figura 1).  
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Figura 1. Superfície de resposta da interação entre a concentração de extrato de levedura e 

temperatura na produção de hidrogênio. 

O padrão côncavo da superfície de resposta representa os efeitos quadráticos e de 

interação, além do efeito linear. A produção de hidrogênio foi significativamente afetada pela 

concentração linear do extrato de levedura e pelo efeito quadrático da temperatura. 

A variação da temperatura pode exercer efeito sobre a atividade das enzimas 

bacterianas. Temperatura elevadas podem provocar a inativação irreversível de algumas 

enzimas, no entanto, microorganismos hipertermófilos, com temperaturas de crescimento 

ótimas superiores a 80ºC, produzem enzimas tipicamente termoestáveis com atividade ótima 

em altas temperaturas. As enzimas termoestáveis são extremamente específicas e têm assim 

uma aplicação potencial significativa em processos industriais (Haki e Rakshit, 2003), 

principalmente na hidrólise da biomassa lignocelulósica, devido à sua solubilidade aumentada 

a reagentes e produtos, levando ao aumento das velocidades de reação e consequentemente 

diminuindo a quantidade de enzima requerida.  

As enzimas termofílicas atingem a máxima eficiência entre 60 e 80 ºC e não 

funcionam bem abaixo de 40 ºC (Vieille et al., 2001). No presente estudo, observou-se 

claramente o efeito da temperatura sobre a atividade bacteriana, uma vez que observaram-se, 

os menores valores de hidrogênio (1,75 e 0,1 mmol.L-1) em temperaturas mesofílicas (45,8ºC) 

e hipertermófilas (74,2ºC), respectivamente. 

Muitas bactérias têm produzido enzimas celulolíticas termoestáveis, como Clostridium 

paradoxum, os quais podem sobreviver a 121ºC durante 2 horas, antes de terem sua 

população reduzida (Canganella e Wiegel, 2014). Neste sentido, os microorganismos 

termofílicos termoestáveis podem ser a chave para a produção de biogás a partir de biomassa 

complexa como a lignocelulósica. 

A produção biológica de hidrogênio a partir da biomassa lignocelulósica também é 

afetada pela fonte e disponibilidade de nitrogênio. Ferchichi et al. (2005) relataram que a 

fonte de nitrogênio teve um efeito marcante na produção de hidrogênio. Esses autores 

avaliaram a suplementação do meio de cultura com extrato de levedura, licor de milho, 

casaminoácidos, triptona e peptona. Entre estas, o extrato de levedura foi a fonte de nitrogênio 

com a qual obteve-se maior produção de hidrogênio. 

O extrato de levedura é uma fonte complexa de nitrogênio constituída por diferentes 

peptídeos e aminoácidos, que são incorporados a partir do meio de cultura por células de 

bactérias para a produção de proteínas e outros componentes nitrogenados celulares 

(Ferchichi et al., 2005). No presente estudo, a produção máxima de hidrogênio 

(17,30 mmol.L-1) foi obtida utilizando a concentração mais alta de extrato de levedura 

(3,42 g.L-1). O efeito da concentração de extrato de levedura na produção de hidrogênio foi 

evidenciado, principalmente na condição com a mesma temperatura, mas com diferentes 



457 

 

concentrações de extrato de levedura. A 50 ºC (C1 e C2), a produção de hidrogênio foi de 

5,35 e 8,70 mmol.L-1 com 1,0 e 3,0 g.L-1 de extrato de levedura, respectivamente. Do mesmo 

modo, à 70 ºC (C3 e C4) o efeito do extrato de levedura foi também observado, uma vez que a 

produção de hidrogênio foi de 3,60 e 14,80 mmol.L-1 usando 1,0 e 3,0 g.L-1 de extrato de 

levedura, respectivamente. 

 

Rotas Metabólicas 

Produção de ácidos orgânicos foi observada concomitantemente à formação de 

hidrogênio (Tabela 4) em todas as condições experimentais. 

A partir da analise de CCD para os ácidos orgânicos foi possível observar que apenas 

a produção de ácido isobutírico foi afetada significativamente pela temperatura (p-valor 0,03). 

A máxima produção de ácidos orgânicos (1592,87 mg.L-1) ocorreu em C9, ponto central do 

planejamento experimental (2 g.L-1 de extrato de levedura e 60ºC). Nesta condição observou-

se produção de hidrogênio de 8,95 mmol.L-1, além da elevada formação de ácido acético 

(1205,59 mg.L-1). Em C8, condição em que observou-se a máxima produção de hidrogênio 

(13,30 mmol.L-1) a produção de ácidos orgânicos foi de 740, 23 mg.L-1 com predomínio dos 

ácidos acético, isobutírico e butírico (165,29; 383,24 e 104,59 mg.L-1, respectivamente). 

Tabela 4: Produção de ácidos orgânicos (mg.L-1) nas diferentes condições experimentais 

  
Fórmico Acético Propiônico Isobutírico Butírico Isovalérico 

C1  309,74 121,52 220,12 80,52 83,54 - 

C2  40,45 359,73 139,98 161,48 - 140,79 

C3  - 332,68 106,37 161,15 80,27 84,75 

C4  69,30 156,57 231,82 416,92 78,51 100,75 

C5  - 79,98 38,24 - - - 

C6  43,96 119,82 40,48 - - - 

C7  - 92,05 51,04 264,31 - - 

C8  37,07 165,29 50,04 383,24 104,59 - 

C9  - 111,14 45,18 230,96 1205,59 - 

C10  - 170,26 68,37 147,25 114,72 127,66 

C11  - 69,36 55,73 309,17 - - 

 

Em contrapartida, em C6, condição com menor produção de hidrogênio 

(0,1 mmol.L-1) e maior temperatura de incubação (74,2 ºC) observou-se baixa produção de 

ácidos orgânicos (204, 26 mg.L-1) com formação de ácido acético, fórmico e propiônico 

(119,82; 43,96 e 40,48 mg.L-1, respectivamente).Produção de metano foi obtida em todas as 

condições, exceto em C6 cuja maior temperatura (74,2ºC) foi aplicada (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Parâmetros de produção de metano em diferentes condições experimentais 

  P Rm λ R2 

  mmol.L-1 mmol.L.h-1 horas  

C1  7,26 0,03 40,92 0,95 

C2  5,96 0,02 3,89 0,88 

C3  3,96 0,07 147,73 0,99 

C4  2,37 0,11 1,78,63 0,99 

C5  3,69 0,04 42,39 0,99 

C6  - - - - 

C7  0,17 0,02 186,57 0,99 

C8  0,61 0,02 151,26 0,99 

C9  1,68 0,06 175,26 0,99 

C10  1,59 0,04 181,38 0,99 

C11  1,78 0,09 173,85 0,99 
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P- Produção potencial máxima de metano; Rm – Taxa máxima de produção de metano; λ – 

Tempo para iniciar a produção de metano. 

 

A partir da analise de CCD, não foi verificado efeito significativo da temperatura de 

incubação e concentração de extrato de levedura na produção de metano. A máxima produção 

de metano (7,26 mmol.L-1) foi observada em C1 (1,00 g.L-1 de extrato de levedura e 50ºC). 

 

Açúcares 

A degradação da biomassa lignocelulósica (BCA) foi confirmada pela liberação de 

açúcares no final de todas as condições experimentais (Tabela 6).  

As maiores liberações de açúcares a partir da degradação do BCA ocorreram em C3 e 

C4, condições incubadas à 70 ºC com 1,0 e 3,0 g.L-1 de extrato de levedura, indicando 

possível efeito da temperatura. A partir de analise de CCD, observou-se efeito significativo da 

interação entre as variáveis independentes, temperatura e concentração de extrato de levedura 

na liberação de galactose (p-valor 0,04). 

 

Tabela 6: Principais açúcares (mg.L-1) liberados a partir da degradação do bagaço de cana-de-

açúcar no final das condições experimentais 

  Xilose Galactose Arabinose Manose Frutose+Sacarose Total 

C1  113,36 67,35 274,88 100,75 51,64 608,01 

C2  - 166,88 - -  166,88 

C3  - 482,32 310,46 547,75  1340,54 

C4  670,44 - 640,87 794,85  2106,17 

C5  - - - -  301,76 

C6  - 140,12 218,16 220,21 7,18 578,50 

C7  - 103,71 - -  103,71 

C8  - 293,95 - -  293,95 

C9  173,92 - - -  299,37 

C10  287,07 - - -  287,07 

C11  591,44 - - -  591,44 

 

 

PCR-DGGE 

Similaridade de apenas 6% foi observada entre as populações de archaea da condição 

C5 (única condição incubada em temperatura mesofílica – 45,8ºC) em relação às demais 

populações, indicando que a temperatura afetou as populações de archaea. 

A similaridade entre as populações de archaea de C1, na qual obteve-se a maior 

produção de metano (7,26 mmol.L-1) e C6, em que metano não foi produzido, foi de 50%. Em 

C6, a temperatura de incubação foi de 74,2ºC (maior temperatura aplicada neste estudo) 

indicando que a comunidade microbiana foi inibida pela elevada temperatura de incubação 

inviabilizando a produção de metabólitos, uma vez que nesta condição, observou-se também a 

menor produção de hidrogênio (0,1 mmol.L-1) (Figura 2). 

A 
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Figura 2. Perfil de bandas do DGGE para os dominios Archaea (A) and Bacteria (B). 

 

A similaridade entre as populações de bactérias de C6, condição com a menor 

produção de hidrogênio e maior temperatura de incubação (0,1 mmol.L-1 e 74,2ºC, 

respectivamente) e C8, condição com a maior produção de hidrogênio (17,30 mmol.L-1) foi de 

42%. A temperatura de incubação em C6 foi de 74,2ºC, enquanto que em C8 foi de 60ºC, 

indicando que o aumento da temperatura em 14ºC foi inibidor para as bactérias fermentativas.  

Similaridade de 10% foi observada entre as populações bacterianas de C3 (1 g.L-1 de 

extrato de levedura à 70ºC) em relação às demais condições, indicando a baixa concentração 

de nutrientes combinada a alta temperatura de incubação foi desfavorável para o crescimento 

microbiano. Nesta condição (C3) observou-se no final do tempo experimental 

(aproximadamente 350 horas) elevada concentração de açúcares dissolvidos 

(1340,54 mg.L-1), indicando que as bactérias celulolíticas realizaram a hidrólise do BCA 

porém a atividade das bactérias fermentativas foi inibida, levando ao acumulo de açúcares e 

baixa produção de hidrogênio. 

A maior diversidade de archaea (1,71) foi observada em C1, condição com a maior 

produção de metano (7,26 mmol.L-1), enquanto que em C6, condição na qual não observou-se 

produção de metano também não foram observadas bandas referentes ao domínio archaea 

(Tabela 7). 

A maior diversidade e riqueza bacteriana (3,45 e 34, respectivamente) foram 

observadas em C5, condição na qual observou-se a menor produção de hidrogênio 

(1,75 mmol.L-1) e de ácidos orgânicos (118,22 mg.L-1).  

  

Tabela 7: Índice de diversidade (Shannon-Winner), Dominância e Riqueza (Chao-1) para os 

domínios Archaea e Bacteria 

  Archaea  Bacteria  

  Diversidade Dominância Riqueza Diversidade Dominância Riqueza 

C1  1,71 0,19 6 3,40 0,03 32 

C2  1,08 0,34 3 2,83 0,06 19 

C3  0,69 0,50 2 2,25 0,11 11 

C4  1,03 0,37 3 2,82 0,06 18 
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C5  1,58 0,21 5 3,45 0,03 34 

C6  - - - 2,49 0,09 14 

C7  1,86 0,16 7 3,16 0,04 27 

C8  1,02 0,38 3 2,92 0,05 21 

C9  0,49 0,68 2 3,02 0,05 24 

C10  0,54 0,64 2 2,96 0,05 23 

C11  0,53 0,64 2 3,01 0,05 23 

 

Conclusões 

 

Máxima produção de hidrogênio (17,30 mmol.L-1) foi obtida a 60ºC com 3,42 g.L-1 de 

extrato de levedura. Em todas as condições, foram produzidos ácidos orgânicos, no entanto, 

apenas a produção de ácido isobutírico foi afetada significativamente pela temperatura (p-

valor 0,03).  A máxima produção de metano foi de 7,26 mmol.L-1 à 50,0 ºC e 1,0 g.L-1 de 

extrato de levedura, porém não foi verificado efeito significativo das variáveis independentes 

nesta resposta. Assim como a produção de hidrogênio e de ácido propiônico, a estrutura das 

comunidades microbianas foram alteradas pelas variáveis independentes, uma vez que 

similaridade de apenas 42% foi observada entre as bactérias da condição com maior (C8) e 

menor (C6) produção de hidrogênio. 
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Resumo. A interrupção do funcionamento do reator anaeróbio alimentado com vinhaça em 

períodos de entressafra é, indubitavelmente, um problema a ser enfrentado na operação do 

reator UASB, cujo período de partida é lento. A repartida de sistemas de alta taxa requer 

estratégias adequadas para reduzir o período necessário, permitindo mitigar prontamente os 

efeitos do aporte de vinhaça ao ambiente e recuperar energia a partir dessa matriz. Diante 

disso, um reator UASB em escala piloto foi utilizado para o estudo da repartida do sistema e 

do tratamento da vinhaça e do melaço, sendo o último testado como fonte de carbono 

alternativa para o período de interrupção da safra. O procedimento operacional consistiu em 

3 fases. Na Fase I utilizou-se a vinhaça como afluente, na Fase II o melaço de cana-de-

açúcar e Fase III novamente a vinhaça. Após a substituição da vinhaça por melaço por 65 

dias, o retorno á vinhaça não foi alcançado após 60 dias de operação, associado à alteração 

da população microbiana, selecionada por alimentação com matéria orgânica prontamente 

biodegradável. O reator UASB apresentou valor médio de eficiência de remoção de DQO 

para as Fases I, II e III superiores a 80% e produção de metano de 7,93 LCH4. (L.d)-1. 

 

Introdução 

 

O Brasil é o segundo produtor de bioetanol do mundo, ficando atrás apenas dos 

Estados Unidos, que utiliza como matéria-prima o milho (Laime et al.,2011). O Brasil lidera a 

produção de etanol a partir da cana-de-açúcar, matéria - prima renovável que apresenta alta 

eficiência energética e baixo custo. O processo de produção de etanol gera elevada quantidade 

de resíduos, como a vinhaça, necessitando de estratégias para mitigar seu aporte ao ambiente. 

Reatores anaeróbios de fluxo ascendente com manta de lodo (UASB) têm sido 

utilizados para o tratamento de vinhaças proveniente de destilarias de etanol a partir de 

materiais fermentados (Akarsubasi et al., 2006), e no Brasil, desde 1982,  é utilizado em 

escala plena para tratamento de  vinhaça de cana-de-açúcar (Souza et al., 1992). Essa 

tecnologia traduz-se em uma opção ambientalmente sustentável para a mitigação dos 

impactos negativos da vinhaça, reduzindo sua carga orgânica, promovendo a geração de 

biogás, que pode ser utilizado como fonte de energia. Do ponto de vista empresarial, a 

inserção da digestão anaeróbia da vinhaça na indústria sucroalcooleira pretende proporcionar 

economia de recursos naturais e financeiros. Além disso, os sistemas UASB apresentam 

vantagens por ser um sistema compacto e com baixa demanda de área e operação 

relativamente simples; baixa produção de lodo; baixo consumo de energia; possibilidade de 

recuperação de energia; reinício após longas paralisações e boa desidratabilidade do lodo 

(Rajeshwari et al., 2000). 

Sabe-se que nas indústrias sucroalcooleiras a produção da cana-de-açúcar é sazonal. A 

interrupção da safra de cana-de-açúcar, e consequentemente da produção de etanol e açúcar, 

pode interferir no balanço energético regional, em função da interrupção da produção de 

metano em reatores anaeróbios alimentados com vinhaça. Em relação ao processo de digestão 

anaeróbia, a necessidade de reativação dos microrganismos envolvidos no processo representa 

um desafio.  
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A opção de utilização de subprodutos da indústria sucroalcooleira, com baixo valor 

agregado na época de entressafra, tem sido pouco explorada como opção tecnológica, 

principalmente em função da escassez de dados operacionais com respeito à geração de 

biogás e estabilidade do sistema com a troca da fonte orgânica, como também pelo retorno à 

utilização da vinhaça.  

Em alguns trabalhos como Barros (2013) e Santana Junior (2013), a substituição da 

vinhaça pelo melaço não foi eficiente na manutenção de eficiência do sistema, embora 

permaneçam dúvidas quanto às causas, uma vez que os autores relataram problemas 

operacionais. Dessa forma, mais estudos referentes à concepção e ao desempenho do reator 

UASB, utilizando o melaço para alimentação do reator no período de entressafra, devem ser 

realizados a fim de verificar os potenciais de remoção de DQO e produção de biogás. 

A hipótese para implantação da alternativa de substituição temporária da vinhaça é que 

além da manutenção da geração de metano, a repartida do reator no período de safra poderia 

ser minimizada. Entende-se que a repartida do sistema deve ser a mais rápida possível visando 

explorar o potencial de geração de metano a partir da vinhaça e mitigação dos efeitos 

ambientais do aporte dessa ao ambiente.  

A avaliação da permuta de substrato na produção de metano, para fornecer resultados 

satisfatórios, precisa estar atrelada à operação estável do reator e dada a importância dos 

microrganismos no processo, a estrutura e dinâmica microbiana, estudada com o uso das 

técnicas de biologia molecular pode contribuir para o julgamento da estratégia proposta. 

Assim, na presente pesquisa foi realizada avaliação do desempenho do reator UASB 

tratando subprodutos da indústria sucroalcooleira, vinhaça e melaço, e a capacidade dos 

microrganismos participantes do processo na mudança desses substratos, com o auxílio da 

técnica de PCR e DGGE, MEV e AME.  

 

Material e Métodos 

 

Descrição da instalação experimental 

A instalação era composta por um reator UASB (configuração baseada em Cavalcanti, 

2003), tanques de armazenamento de vinhaça, sistema de medição de biogás e bomba 

dosadora. 

O reator UASB foi construído em PVC, apresentando volume total de 120 litros e 4 

metros de altura, sendo 60 litros (2 metros) destinados à área de reação. Os diâmetros externo 

e interno do reator eram de 20 e 19,5 cm e do separador trifásico de 10 e 9,5 cm, 

respectivamente. O corpo do UASB contava com 18 torneiras para a coleta das amostras, das 

quais nove situavam-se na região de reação do reator. O separador trifásico apresentava 

diâmetros externo e interno de 10 e 9,5 cm, respectivamente. O sistema foi operado em 

escoamento ascendente e alimentação contínua, com razão de recirculação do efluente de 1:2 

O reator dispunha de dispositivo para medição de vazão e de coleta de amostras do 

biogás: selo hídrico, sistema de captação, distribuição, e gasômetro (Ritter ® Drum-typeGas 

Meter TG05/5), utilizado para medição do volume do biogás produzido. 

 

Procedimento experimental 

O estudo foi dividido em três fases: Fase I- Repartida do reator utilizando vinhaça 

como substrato após um mês sem alimentação, Fase II- Utilização do melaço como substrato 

e Fase III- Retorno da alimentação com vinhaça (volta da safra) (Figura 1). 
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 Figura 1: Fluxograma das Fases Experimentais 

 

A Fase I consistiu em avaliar o período de repartida do reator UASB, após interrupção 

da alimentação do sistema no período de 30 dias. O período de repartida do sistema em 

estudo, com vinhaça, foi de 69 dias. A repartida do reator ocorreu aplicando-se carga orgânica 

crescente de vinhaça. Essa etapa ocorreu, inicialmente, com aplicação de COV 5 kg.m-3.d-1 e 

aumentou, gradativamente, até atingir 34 kg.m-3.d-1.  

Após a repartida do reator e de sua estabilização (Fase I), foi realizada a troca do 

substrato escalonadamente pelo melaço (Fase II). A troca gradual de vinhaça por melaço 

permitiu a adaptação da biomassa presente no reator com as novas condições impostas ao 

meio. A COV nessa fase foi de 33 kg.m-3.d-1.  

A Fase III visou simular o período corresponde ao fim do período de entressafra, e o 

retorno do período de safra nas indústrias sucroalcooleiras. Desse modo, interrompeu-se o uso 

do melaço e foi realizada a substituição do melaço por vinhaça. A COV aplicada variou de 5 a 

19 kg.m-3.d-1, limitada pelo período destinado à realização da pesquisa. 

Para cada etapa foi realizado o monitoramento da eficiência do sistema a fim de 

verificar o desempenho do reator em cada etapa de estudo. Dessa forma, foi realizado o 

monitoramento por meio das análises de DQO, pH, alcalinidade e ácidos voláteis de acordo 

com o Standard Methods for examination of Water and Wastewater (2012). Além dessas 

análises, foi realizada a medição volumétrica do biogás produzido pelo reator e calculada a 

percentagem de metano no mesmo. 

A atividade metanogênica específica do lodo foi determinada por meio do sistema 

Oxitop©, de acordo com metodologia desenvolvida por Martins et al., (s.d). A AME foi 

realizada a partir de alíquotas de lodo retiradas do reator antes da interrupção da operação 

com vinhaça, após um mês sem alimentação, com a vinhaça (Fase I), com o melaço (Fase II) 

e por fim, no final da operação com a vinhaça novamente (Fase III) 

 

Resultados e Discussão 

 

Eficiência de remoção de DQO 

 A Figura 2 demonstra a eficiência de remoção de DQO em relação às COV aplicadas 

ao reator. 

Fase I Fase II Fase III 

Repartida Melaço Safra 
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Figura 2: Variação temporal da eficiência de remoção da DQO (  )  em função da carga 

orgânica volumétrica aplicada ao reator (   ).  

 

Como observado na Figura 2, a Fase I compreende a repartida do sistema, com 

vinhaça, após 30 dias de interrupção na alimentação.  Essa fase durou aproximadamente 190 

dias e iniciou-se com COV de 5 kgDQO.m-3.d-1. À medida que a eficiência de remoção do 

sistema foi superior a 80%, a COV foi aumentada gradualmente até atingir COV de 32 

kgDQO.m-3.d-1, que demandou cerca de 69 dias. A eficiência de remoção de DQO foi 

superior a 80% em todas as cargas aplicadas, alcançando 90% de eficiência em 190° dias de 

operação. Logo no início da repartida do reator (Fase I), este apresentou eficiência de 

remoção de DQO superior a 80%, alcançando uma eficiência de 89,95 % em apenas oito dias 

de operação. O reator manteve essa mesma eficiência em todo o período, com remoção média 

de 84,52 ± 3,35 %. Essa estratégia de manutenção de elevada eficiência de remoção de DQO 

foi utilizada para balizar o aumento de COV. 

Jáuregui-Jáuregui et al., (2014) estudaram a repartida de um bioreator de leito fixo 

para o tratamento anaeróbio de vinhaça de tequila. O período de repartida do reator foi de 

vinte oito dias e apesar de seis meses sem alimentação, o sistema demonstrou uma excelente 

estabilização e resiliência do biofilme bacteriano. A carga orgânica volumétrica foi 

aumentada de 2,2 a 5,2 kgDQO.m-3.d-1 e nesse período o reator alcançou eficiência de 

remoção de DQO superior a 90%, valor maior que na fase de partida do reator que foi de 

80%. Esta maior eficiência de remoção de DQO no começo da repartida pode ser explicada 

pela estabilidade do biofilme previamente formado, e consequentemente o fluxo de carbono 

foi principalmente dirigido em direção à cadeia sintrófica dos microrganismos aumentando 

assim, a remoção de DQO. Em contrapartida, na fase da partida do reator, o fluxo de carbono 

foi direcionado principalmente ao glicocálise ou exopolímero para o desenvolvimento e 

crescimento do biofilme. 

No presente trabalho, apesar do período sem alimentação, os grânulos formados por 

microrganismos presentes no reator UASB encontravam-se adaptados e resilientes ao meio, e 

consequentemente quando se iniciou a repartida, o fluxo de carbono foi dirigido em direção à 

cadeia sintrófica dos microrganismos para seu crescimento, desenvolvimento e na formação 

de grânulos, metano e CO2. 

A Fase II durou 65 dias e foi mantida COV de aproximadamente 33 kgDQO.m-3.d-1 

durante toda a operação com o melaço. A eficiência média de remoção de DQO no período 

foi de aproximadamente 82% e a maior eficiência alcançada foi de 91% em 239 dias de 

operação. Diferentemente, Barros (2013) utilizou melaço para alimentação de reator UASB, 
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diluído com o efluente do reator e adicionou-se nitrogênio e fósforo em sua composição, em 

substituição da vinhaça no período de entressafra. O autor obteve eficiência máxima de 

remoção de DQO de 49%, aplicando-se COV decrescente de 11,5 a 5 kgDQO.m-3.d-1 durante 

a alimentação com melaço, enquanto no período anterior com vinhaça a eficiência alcançou 

63%, para COV de 11 kgDQO.m-3.d-1. A troca de substrato não possibilitou a manutenção da 

carga anteriormente aplicada, mesmo com a redução da carga. 

Na Fase III aplicou-se COV de vinhaça que variou na faixa de 5 kgDQO.m-3.d-1 a 19 

kgDQO.m-3.d-1 em período de 60 dias. A eficiência média de remoção de DQO foi mantida 

em 79,97%, sendo que em todo período operacional a eficiência do sistema esteve superior a 

60% e a maior eficiência alcançada foi de 92%, aplicando-se COV de 10 kgDQO.m-3.d-1. O 

aumento progressivo de COV precisou ser mais lento que o observado no período de 

interrupção da alimentação. 

No trabalho de Santana Junior (2013), aplicando-se COV de 7,5 a 12,5 kgDQO.m-3.d-1 

de vinhaça, a eficiência de remoção de DQO do sistema aumentou de 43 a 48%, após a troca 

do substrato do melaço para vinhaça. Isso também foi observado por Barros (2013) que ao 

aplicar COV de 5 a 11 kgDQO.m-3.d-1 de vinhaça, verificou que a eficiência de remoção de 

DQO aumentou de 34 a 61%, do melaço para a vinhaça. 

 

Produção volumétrica de metano 

 A Figura 3 representa a produção volumétrica de metano de todo período operacional 

em função da variação da COV. 

  

 
Figura 3: Variação temporal da produção volumétrica de CH4 (   ) em função da carga 

orgânica volumétrica aplicada ao reator (   ). 

 

Na Fase I, a produção volumétrica de metano foi crescente com o aumento da COV, 

nos 85 dias iniciais de operação, alcançando valor de até 11,7 LCH4. (L.d)-1 (Figura 3), em 

virtude da maior disponibilidade de substrato a ser convertido a biogás. Entretanto, ao atingir 

COV de aproximadamente 33 kgDQO.m-3.d-1 os valores de produção de metano diminuíram, 

oscilando entre 6,48 e 12,17 LCH4. (L.d)-1. De todo o período operacional, a Fase I foi a que 

apresentou a maior produção média no período, 7,93 LCH4. (L.d)-1. 

Na Fase II, com a utilização do melaço após 190 dias de operação, a produção 

volumétrica de metano medido foi similar quando se aplicou a vinhaça na mesma carga (COV 
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33 kgDQO.m-3.d-1). A produção média de metano foi um pouco inferior 7,28 LCH4. (L.d)-1 

devido ao aumento de ácidos voláteis totais nessa fase. 

Contudo, na Fase III houve uma queda significativa na produção de metano 1,23 

LCH4. (L.d)-1, devido aos menores valores de carga aplicada ao reator (5 a 8,5 kgDQO.m-3.d-

1). 

A Figura 4 representa a evolução dos valores da razão entre Alcalinidade 

Intermediária (equivalente a alcalinidade dos ácidos voláteis) e Alcalinidade Parcial 

(equivalente a alcalinidade a bicarbonato) em função da variação de COV aplicada ao reator. 

A alcalinidade é uma medida da capacidade de neutralizar ácidos formados no 

processo de digestão anaeróbia. Ripley et al. (1986) determinaram as parcelas de alcalinidade 

a bicarbonato e de ácidos voláteis por meio de titulação. A titulação de uma amostra 

centrifugada até o pH de 5,75 fornece a alcalinidade parcial (AP) equivalente à maior parcela 

da alcalinidade a bicarbonato e depois até o pH de 4,3 fornece a alcalinidade intermediária 

(AI) equivalente à maior parcela da alcalinidade de ácidos voláteis. 

A relação AI/AP fornece um indicativo sobre o acúmulo de ácidos no sistema e a 

disponibilidade de alcalinidade. A instabilidade no valor dessa relação é um indicativo do 

desequilíbrio dos processos de produção e consumo dos ácidos pelo consórcio de 

microrganismos participantes da digestão anaeróbia. 

 

 
Figura 4: Variação da relação AI/AP (   ) no efluente do reator em função da variação 

da carga orgânica volumétrica aplicada (    ) ao reator. 
 

Da análise das três fases do período operacional, verificou-se que o reator se manteve 

estável em todas as fases analisadas do sistema, com relação AI/AP entre 0,1 e 0,3. Além da 

relação apresentar-se praticamente constante no período de estudo, os baixos valores 

indicaram equilíbrio entre as fases ácida e metanogênica, uma vez que não houve acúmulo de 

ácidos no sistema. Entretanto foi constatada a presença de alguns outliers no período 

operacional do sistema (Figura 4). Na Fase I, utilizando a vinhaça como substrato, o maior 

valor da relação AI/AP foi de 0,42 devido ao começo da operação do reator, contudo, a 

relação diminuiu para valores menores que 0,3 rapidamente com o incremento da COV 

aplicada ao sistema. Depois de 98 dias de operação, houve o aumento novamente da relação 

AI/AP no valor de 0,38 em razão do aumento da concentração dos ácidos no valor de 2719 

mg.L-1, juntamente ao fato da queda brusca da temperatura no dia. Já na Fase II a maior 

relação AI/AP no período foi de 0,51 no final do período de operação com o melaço, em razão 

do aumento de ácidos voláteis, 920 mg.L-1. 
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Nas populações de arqueias os coeficientes de similaridade de todas as fases estão 

entre 94% a 95% (Figura 5), inferindo que a repartida do reator, a troca do substrato pelo 

melaço e a retomada novamente com a vinhaça não interferiu nessa população. A etapa final 

do processo global de conversão anaeróbia de compostos orgânicos em metano e dióxido de 

carbono praticamente é efetuada pelo domínio Archaea. Ressaltando que as populações de 

arqueias utilizam ácidos graxos de cadeia curta para formação de metano, mantendo assim, o 

coeficiente de similaridade elevada em todas as fases, demonstrando presença de grupos 

semelhantes de arqueias entre as amostras estudadas.  

Já nas populações de bactérias a análise do coeficiente de similaridade do Domínio 

Bacteria variou de 59% a 75% (Figura 6). O que interferiu na mudança da comunidade 

bacteriana foi justamente a troca da vinhaça pelo melaço. Isso pode ser explicado devido ao 

fato da população de bactéria atuar no começo da digestão anaeróbia, precisamente nas etapas 

de hidrólise, acidogênese e acetogênese, onde ocorrem a conversão da matéria orgânica a 

compostos mais simples, formação de ácidos e conversão de compostos orgânicos 

intermediários em substrato apropriado para as arqueias metanogênicas. Logo, a troca do 

substrato pelo melaço selecionou a comunidade bacteriana, devido à composição do melaço 

ser diferente da vinhaça, diminuindo o coeficiente de similaridade.  

Em relação ao índice de diversidade, com a retomada da vinhaça no final da operação 

do reator (Fase III), os índices de Shannon diminuíram, inferindo que houve a diminuição da 

diversidade das populações de bactéria e arqueia, que provavelmente estariam se adaptando 

ao meio novamente. 

 

 
Figura 5: Dendograma do domínio Archaea. 

 

 

 
Figura 6: Dendograma do domínio Bacteria. 

 

 As imagens obtidas pelo método de MEV permitiram observar as mudanças na 

morfologia do grânulo anaeróbio e nas morfologias microbianas, e assim inferir sobre os 

efeitos da mudança de substrato ao longo da operação do reator. 

 Seguiu-se a ordem das amostras para todas as análises realizadas nos itens 

subsequentes: Fase I- lodo granular com vinhaça (COV 33 kg.m-3.d-1); Fase II- lodo granular 

com melaço (COV 33 kg.m-3.d-1) e Fase III - lodo granular com a vinhaça (retorno da 

safra)(COV 19 kg.m-3.d-1) (Figura 7). 
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 Pode-se concluir pela análise do grânulo com o MEV, que de todas as fases estudadas, 

a Fase III apresentou menor diversidade de morfologias dos microrganismos, principalmente 

de bacilos, corroborando que a troca do substrato possivelmente afetou as populações de 

bactérias (representadas em sua maioria pela forma bacilar) que tiveram que se adaptar 

novamente com a vinhaça e com outras condições impostas ao meio. Já as populações de 

arqueias metanogênicas semelhantes à Methanosaeta se mostraram mais adaptadas e 

resilientes com as novas condições, predominando em todas as fases. 

 

 

 

Figura 7: MEV. 

 

Atividade Metanogênica Específica (AME) 

Ao longo da operação, os lodos de todo período operacional foram submetidos a testes 

de AME a fim de verificar a capacidade específica do lodo em produzir metano. Estão 

apresentados os valores médios de AME obtidos em testes realizados antes da interrupção da 

alimentação do reator, após um mês sem alimentação, com vinhaça (Fase I), com melaço 

(Fase II) e no final da operação com a vinhaça novamente (Fase III) (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Valores médios da AME no decorrer da operação. 

Período AME (gDQO/gSTV.d) 

Fase I Fase II 

Fase III 
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Antes da interrupção da alimentação 0,59 

Após um mês sem alimentação 0,45 

Fase I (vinhaça) 0,57 

Fase II (melaço) 0,75 

Fase III (vinhaça) 0,09 

 

De acordo com a Tabela 1, pode-se observar que o lodo do reator não perdeu sua 

atividade metanogênica e sua capacidade de produzir metano quando o sistema permaneceu 

sem alimentação por um mês, supostamente porque os microrganismos metanogênicos 

encontravam-se adaptados e resilientes às condições de substrato limitado.  

Observa-se que a repartida do sistema ocasionou acréscimo no valor de AME (Fase I), 

devido ao aumento do período operacional e adaptação e crescimento da biomassa às cargas 

aplicadas.  

Com a substituição da vinhaça pelo melaço (Fase II), a AME aumentou, e foi a maior 

dentre todas as fases, indicando que os microrganismos absorveram a nova matéria orgânica, 

mais simples de ser degradada que a vinhaça.  

Porém, com o retorno da alimentação com vinhaça, o valor de AME diminuiu (Fase 

III), ou seja, nessa fase a capacidade do sistema em produzir metano foi baixa, uma vez que a 

alteração requereu desenvolvimento da população apta à digestão ácida a vinhaça. 

 

Conclusões 

 

 O reator UASB se apresenta como uma alternativa viável para a produção de metano a 

partir de fontes orgânicas de elevada concentração. Porém, na entressafra, pode-se concluir 

que seria melhor ter deixado o sistema fora de operação, pois pelos resultados, pode-se inferir 

que o melaço, apesar de ter aumentando a diversidade de bactérias e o reator ter permanecido 

estável no período, modificou a população de microrganismos presentes no reator. O retorno 

da alimentação com vinhaça requereu período de adaptação superior ao da interrupção, uma 

vez que os microrganismos tiveram que se readaptar à vinhaça novamente, utilizando a 

energia para a readaptação de sua população e síntese celular e não para formação de metano 

e CO2, diminuindo assim a eficiência do sistema na última Fase (volta da safra). 
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Abstract. This study assessed the impact of organic loading rate (OLR), support material and 

source of inocula on biohydrogen production from sugarcane molasses. Two thermophilic up–

flow structured bed reactors (USBRs) were operated at OLRs ranging from 30 to 120 gCOD L-

1d-1 during 45 days. Hydrogen production was stable and increased with the increase of OLR 

from 30 to 120 gCOD L-1d-1 with values ranged from 419 mLH2h
-1L-1 to 1315 mLH2h

-1L-1  for 

USBR1 and 305 mLH2h
-1L-1 to 2206 mLH2h

-1L-1  for USBR2. In USBR1 hydrogen production 

through butyrate pathway prevailed while in USBR 2 hydrogen production through acetate 

pathway prevailed. These results show that inoculum, support bed and OLR had impact on 

hydrogen production. Better results were obtained in USBR2 with OLR until 120 gCOD L-1d-1. 

Methane was not detected during all operational period showing that pre-treatment of inocula 

was not necessary. Microbial community developed in the reactors was phylogenetically 

diverse, mainly due to the different source of inocula and material support, but functionally 

redundant mainly due to the operational conditions imposed. Taxonomic diversity was higher 

in USBR2, what can explain the better hydrogen production.  

 

Introduction 

 

Sugarcane molasses is a product of sugar and ethanol Brazilian agribusiness. Due to the 

presence of large amounts of fermentable sugars (60% of sucrose, glucose and fructose), it is a 

good source of carbon for microbial metabolism for hydrogen production. Little is known about 

the factors that interfere on hydrogen production from sugarcane molasses as well as about the 

microbial composition developed in the bioreactors.   

This study evaluated the effect of organic loading rate (OLR), material support and inocula on 

hydrogen production and on microbial community in Up-flow Structured Bed Reactors (USBR) 

continuously fed with sugarcane molasses. Two thermophilic USBR were operated in parallel 

at same ORL and temperature condition, however different material support and inocula were 

studied. Continuous hydrogen production was detected and the ability of sugarcane molasses 

as substrate for hydrogen production was confirmed for both bioreactors. Sequences related to 

hydrogen producers were selected.  

 

Material and Methods  

 

Wastewater 

Wastewater was composed by sugarcane molasses collected in São Martinho Usine 

(Pradópolis, SP, Brazil) and stored at 4°C. It was diluted with tap water to obtain the organic 

loads of 30, 60 and 120 gCOD L-1d-1. Value of pH was adjusted to 6.5 with NaOH (50% m.v-
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1), since pH value of molasse was 4.78. 

 

Bioreactors, Inocula and Support Bed 

Two anaerobic Up–flow Structured Bed Reactors (USBR) made of acrylic tubes were 

filled with different material support and different inocula. The USBRs had approximately 2.0 

L and the total and liquid volumes were 1.65 L. Details of the system is in Figure 1. 

 
Figure 1: Schematic of a system using up-flow structured bed reactors. 

 

 The sugarcane vinasse (5L) auto-fermented at 55°C, was used as inoculum and low 

density polyethylene cubes as support bed at the USBR 1. This sugarcane vinasse was 

recirculated into the bioreactor for 5 days. 

Anaerobic sludge from a thermophilic up-flow anaerobic sludge blanket (UASB) 

reactor treating vinasse was used as inoculum and polyurethane foam matrices as support bed 

at the USBR 2. 

 

Operation and Monitoring of Bioreactors  

The USBR1 and USBR2  were operated at 55°C with hydraulic retention time of 2h for 

45 days. Organic loading rates (OLRs) values were approximately: 30; 60 and 120 gCOD.L-

1.d-1, corresponding approximately to COD of 2.5; 5 and 10 g COD.L-1, respectively. Condition 

I (2.5 g COD.L-1) from day 1 to day 12; condition II (5g COD.L-1) from 12 day to 26 day and 

condition III (10g COD.L-1) from day 26 to day 45. 

System monitoring (influent and effluent) was performed according to The Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater (2005) for chemical oxygen demand 

(COD). Total Acids were determined by direct titration according to the method of Dillalo and 

Albertson (1961) as modified by Ripley et al. (1986). Volume of biogas produced was measured 

by Milligas Counter - Ritter®. Composition of biogas, including hydrogen, methane and carbon 

dioxide, was analyzed using a gas chromatograph Shimadzu GC-2010 according to Penteado 

et al. (2013). Concentration of total carbohydrates was determined according to Dubois et al. 

(1956). The samples were analyzed three times a week for all parameters and each parameter 

was analyzed in triplicate. The results are average of triplicate samples. Volatile fatty acid – 

VFA – (acetic, propionic and butyric) concentrations were analyzed with a high-performance 

liquid chromatograph (HPLC) according to Penteado et al. (2013). 

 

Molecular Analysis 

Phylogenetic characterization of the microbial community of the inocula and of each 

OLR applied was done by MiSeq/Ilumina Platform.  Biomass samples of the inocula and from 

the USBRs were collected in 15 ml Falcon tubes and stored at −20°C. Biomass from the support 

beds was removed and DNA extracted using the PowerSoil® DNA Isolation kit (MoBio 
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Laboratories, Inc., Carlsbad, CA, USA). DNA quality was assessed by an ND‐2000 

spectrophotometer (Nanodrop Inc., Wilmington, DE), using a ratio of 260/280 nm >1.8, and 

agarose gel electrophoresis. The 16S rRNA genes were amplified using the primer set S‐D‐
Bact‐0341‐b‐S‐17 (5′‐CCTACGGGNGGCWGCAG‐3′) and S‐D‐Bact‐0785‐a‐A‐21 (5′‐
GACTACHVGGGTATCTAATCC‐3′), flanking the V3 and V4 hypervariable regions, as 

described by Klindworth et al. (2013). 16S amplicon sequencing was performed at the Animal 

Biotechnology Lab, Department of Animal Science (ESALQ/USP Piracicaba, Brazil) on a 

MiSeq platform following the manufacturer's guidelines. The 16S rRNA gene sequences 

derived from the amplicon sequencing were analysed using software Mothur (Schloss et al. 

2009). The data were processed in the cluster computational of the Facility Center for Research 

(CEFAP), at Institute of Biomedical Sciences of São Paulo University (ICB/USP), through 

remote access via protocol ssh of the operational system Linux.  

 

Results and discussion  

 

Performance of the bioreactors 

Two lab-scale up-flow structured bed reactors were operated under thermophilic 

condition (550C) for 45 days at three different loading rates conditions: condition I from day 1 

to day 12; condition II from 12 day to 26 day and condition III from day 26 to day 45. 

Although pH values of influent ranged from 5.5 to 6.5, effluent pH values were stable 

during all operational period for both reactors with values from 4.0 to 4.5 (Fig. 2a). The low pH 

values of effluents show that acidogenesis occurred. In fact acids were formed (Fig 2b) and 

oxidation of organic matter was incomplete with average values of COD removal of 24% 

(USBR1) and 30% (USBR2) for total COD and 35% (USBR1) and 37% (USBR2) for soluble 

COD (Fig. 2c) Similar results were observed by Ferraz et al. (2014), Santos et al. (2014), Ratti 

et al. (2015), Ottaviano et al. (2017), Carosia et al. (2017). The carbohydrates conversion (Fig 

2d) was higher for USBR 1 than USBR 2 in condition I, in the other conditions the 

carbohydrates conversion was stable and similar for both bioreactors. 

Besides acids formation, hydrogen production also occurred and the process was related 

with the organic loading rates. According to the Figure 2(e), hydrogen production rate increased 

with organic loading rate but started to decrease at the end of operational period with ORL of 

120 gCOD g*L-1*d-1, mainly in USBR1. Hydrogen production was higher in USBR2 than in 

USBR1 starting from condition II. In USBR2 the production of acids was also higher (Fig 2b).  

 

 (a)  (b) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5458456/#mbo3443-bib-0022
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 (c) 
 (d) 

(e) 

Figure 2: (a) pH monitoring, (b) Total Acids by direct titration, (c) COD removal,  

(d) Total Carbohydrates conversion, (e) Hydrogen Production. 

 

Pathway for hydrogen production 

The results from analyses of volatile fatty acids, showed that acetate, butyrate and lactate 

were the main soluble metabolites (Figures 3a-3c). Stoichiometric reactions illustrate the 

hydrogen, acetic (eq. I) and butyric (eq.II) acids production from glucose (Antonopoulou et al. 

2008). In USBR1, the hydrogen production through the butyrate pathway prevailed while in 

USBR2 the hydrogen production through the acetate pathway prevailed. These are in 

accordance with other authors (Ferraz et al. 2014; Santos et al.  2014; Ratti et al.  2015; 

Ottaviano et al. 2017; Carosia et al.  2017). These results explain the higher hydrogen 

production in USBR2, since hydrogen production through acetate pathway yields more 

hydrogen than through the butyrate pathway (eq. I e II). Similar results were obtained by  

 

C6H12O6+2H2O2Acetic +2CO2+4H2.............................................................. Equation I 

C6H12O6Butyric+2CO2+2H2........................................................................... Equation II 

C6H12O6+2H2Propionic+2H2O....................................................................... Equation III 

 

The low concentration of propionate during bioreactors operation (Fig 3c) is associated 

with the improvement of hydrogen production (Fig 2e), since propionate production consumes 

2 mol of hydrogen for 2 mol of propionate produced (eq. III). 

 (a)  (b) 
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 (c) 

Figure 3: Volatile fatty acids present in the influent and effluent of bioreactors: (a) Acetic 

acid, (b) Butyric acid, (c) Propionic acid. 

 

 Methane was not detected during all operational period. 

 

Characterization of microbial community 

From massive sequencing were analysed a total of 398,289 sequences of the inoculum 

of USBR1, 428,238 for OLR of 30gCOD.Lr-1.d-1 288,621 for OLR of 60 gCOD.Lr-1.d-1; 

369,547 for OLR of  120 gCOD.Lr-1.d-1. For the USBR2, from massive sequencing were 

analysed a total of total of 333,471 sequences of inoculum, 3305,40 for OLR of 30 gCOD.Lr-

1.d-1; 173,160 for OLR of 60 gCOD.Lr-1.d-1; and 241,851 for OLR of 120gCOD.Lr-1.d-1, with 

and average length of 300bp. 

At the Phylum level, Firmicutes was the most representative in the vinasse 

autofermented, used as inoculum of USBR1. Firmicutes also predominated in the USBR1 

throughout the operational period for all OLRs applied (Table 1) with 95-98% of frequency 

followed in a minor frequency by Proteobacteria (2-5%). The sludge of UASB reactor treating 

vinasse, used as inoculum for the UBSR2, did not have the dominance of one phylum. On the 

other hand, it was more diverse, composed by Firmicutes (39%), Proteobacteria (38%) and 

Bacteroidetes (23%) Phyla. During the operational condition at different OLRs, the diversity of 

Phyla increased with the appearance, in minor frequency, of several Phyla such as Chloroflexi; 

Thermotogae, Planctomycetes; Microgenomates; Actinobacteria; Synergistetes and 

Tenericutes (Table 1).  

Firmicutes, Proteobacteria and Bacteroidetes have been observed as dominant in 

anaerobic bioreactors in general and those operated for hydrogen production (Lazaro et al. 

2014; Ratti et al. 2015; Ottaviano et al. 2017; Carosia et al. 2017). It is well known that 

Firmicutes is of functional relevance since contain members involved in many metabolic 

processes including the degradation of carbohydrates, fatty acids utilization and syntrophic 

acetate oxidation. Proteobacteria is metabolically diverse with members involved in 

fermentation and anaerobic respiration.  Bacteroidetes is also frequently reported in anaerobic 

bioreactors with members being related with hydrolyse of polysaccharides, fermentation of 

mono and disaccharides. Interesting to note the detection of the other Phyla in minor frequency, 

such as Chloroflexi; Thermotogae, Planctomycetes; Microgenomates; Actinobacteria; 

Synergistetes and Tenericutes. These Phyla, although not reported as dominant in anaerobic 

reactors, have been recently detected in hydrogen production, with few isolates so far (Riviere 

et al. 2009; Grégoire et al.  2011; Maune et al.  2012; Liu et al.  2012; Chaganti et al. 2012; 

Sivarajan et al. 2016; Jung et al. 2016).  

There is exception of Microgenomates and Tenericutes. For these Phyla  there are not 

isolates yet but, for Microgenomates recent metabolic information from metagenomic analysis 

show a fermentative lifestyle and detection of a membrane bound Ni-Fe hydrogenase 

suggesting the potential to produce hydrogen during fermentation (Wrighton et al. 2012; Solden 

et al. 2016). Sequences related with Tenericutes have been recently detected in several 

anaerobic environments, and metagenomic analysis revealed fermentation metabolism and 

presence of hydrogenase, suggesting the potential to hydrogen production (Skennerton et al. 
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2016).  

 

Table 1: Taxonomic affiliation at level of Phyla of the sequences derived from the inocula and 

from the USBRs. 

Phyla 

USBR1  

In 

USBR1  

30 

USBR1 

60 

USBR1  

120 

USBR2  

In 

USBR2  

60 

USBR2  

120 

Archaea 

(Euryarchaeota) - - - - - - 6 

Other Bacterial Phyla - - - - - 4 3 

Tenericutes - - - - - - 3 

Synergistetes - - - - - 2 1 

Actinobacteria - 1 - - - 3 - 

Microgenomates - - - - - - 5 

Planctomycetes - - - - - - 7 

Thermotogae - - - - - 3 4 

Chloroflexi - - - - - - 8 

Bacteroidetes - - - - 23 18 5 

Proteobacteria 2 5 3 2 38 40 18 

Firmicutes 98 94 97 98 39 29 42 

Legend: USBR1 In and USBR2 In: inocula of the bioreactors; 30, 60 and 120: OLRs applied  

  

At the genus level, high abundance of  Lactobacillus (90%) followed by Pediococcus 

(8%) was observed at vinasse autofermented, used to inoculate USBR1 (Table 2). It was also 

observed sequences related to other genera but in low frequency (< 4%). Although the inoculum 

was composed basically by the acid latic producer Lactobacillus, the operational conditions of 

the USBR1 selected hydrogen producers of Class Clostridia, that were present in the inoculum 

but in minor frequency (0.1%). The sequences related to hydrogen producers Clostridium sensu 

stricto, Thermohydrogenium and Thermoanaerobacterium were the most representative in all 

OLRs applied and are in accordance with other authors (Lazaro et al. 2014; Santos et al. 2014; 

Ratti et al. 2015; Ottaviano et al. 2017). Variation of abundance occurred at each OLR showing 

that OLR promoted selection of different genera but with the same function, ie, with functional 

redundancy. Sequences related to other microorganisms, such as acid latic producers 

Lactobacillus, Sporolactobacillus, Leuconostoc as well as Pseudomonas (Proteobacteria) were 

also detected but in minor frequency. Interesting to note the selection of Leuconostoc (22%) at 

OLR of 120 gCOD.Lr-1.d-1. This can explain the decrease of hydrogen production at this OLR. 

Regarding the USBR2, the inoculum, sludge from UASB reactor treating vinasse, was 

composed by higher phylogenetic diversity than inoculum of USBR1 that remained in the 

bioreactor. At the inoculum  was detected sequences related to known hydrogen producers 

Thermoanaerobacterium (15%), Thermohydrogenium (9%) and Clostridium sensu stricto 

(3%), of Firmicutes Phylum, as well as sequences related to Enterobacter (22%) 

(Proteobacteria), a hydrogen producer (Kapidan and Kargi, 2006). Sequences related to 

Tumebacillus (9%), an aerobic spore forming, and Alicyclobacillus (5%) were also observed. 

Bacteroidetes was represented in major frequency by Wautersiella (28%), this genus has 

aerobic cultivated representants. During the operation of the USBR2, the operational conditions 

favoured the fermentative microbiota. At OLR of 60 gCOD.Lr-1.d-1, it was observed the 

selection of Proteobacteria Phylum, with most of sequences related to Pseudomonas (22%), 

that contains species with metabolic capacity for hydrogen production (Kapidan and Kargi, 

2006),  followed by the metabolic diverse Arcobacter (9%) (Roalkvman et al., 2015).  

The hydrogen producers Clostridium sensu stricto, Thermohydrogenium, 

Thermoanaerobacterium were also detected but in low frequency, as well as the acid latic 
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bacteria Lactobacillus and Leuconostoc (Table 2). New sequences were detected also belonged 

to Firmicutes Phylum, such as the fermenters Trichococcus (5%), Proteiniclasticum (7%) and 

Desemzia (6%). Bacteroidetes was represented by Parabacteroides (6%) that contain 

carbohydrate fermenters (Tan et al. 2012) and Thermotogae was represented by 

Fervidobacterium (2%). At OLR of 120 gCOD.Lr-1.d-1, it was observed the selection of 

Fervidobacterium (4%) and the appearance of sequences related to fermenters Shewanella (5%) 

and Petrobacter (6%) of Proteobacteria Phylum, as well as Cellulosibacter (Firmicutes) and 

Microgenomates. It is interesting to note the increase of sequences with low frequency of 

abundance (< 4%) with the increase of OLR (Table 2). These sequences comprise genera 

present in the dominant Phyla as well as in the other phyla detected in minor frequency such as 

Chloroflexi; Planctomycetes; Microgenomates; Actinobacteria; Synergistetes and Tenericutes 

(data not shown).  

As discussed above these phyla have representative isolates and metagenomic studies 

have also shown metabolic capability for hydrogen production. Altough methane was not 

detected, sequences related to Methanothermobacter were detected in low frequency at OLR of 

120 gCOD.Lr-1.d-1. 

 

Table 2: Taxonomic affiliation at level of genera of the sequences derived from the inocula and 

from the USBRs  

Genera 

USBR1  

In 

(%) 

USBR1  

30 

(%) 

USBR1  

60 

(%) 

USBR1  

120 

(%) 

USBR2  

 In 

(%) 

USBR2 

60 

(%) 

USBR2 

120 

(%) 

Other genera (< 4%) 2 9 3 4 8 40 55 

Cellulosibacter - - - - - - 5 

Trichococcus  - - - - - 5 - 

Alicyclobacillus  - - - - 5 - - 

Petrobacter - - - - - - 5 

Shewanella  - - - - - - 5 

Parabacteroides  - - - - - 6 - 

Fervidobacterium  - - - - - 2 4 

Desemzia  - - - - - 6 - 

Proteiniclasticum  - - - - - 7 - 

Pediococcus  8 - - - - - - 

Ethanoligenens  - 3 - 1 - - - 

Microgenomates - - - - -  8 

Arcobacter  - - - - - 9 - 

Tumebacillus  - - - - 9 - - 

Methanothermobacter - - - - - - 9 

Sporolactobacillus  - 2 1 5 - - - 

Enterobacter  - - - - 22 - - 

Pseudomonas  - 1 - 3 - 22 - 

Wautersiella  - - - - 28 - - 

Leuconostoc  - 2 - 22 - 1 1 

Thermoanaerobacterium  - 3 47 2 15 <1 <1 

Thermohydrogenium  - 11 21 35 9 <1 <1 

Clostridium sensu stricto  - 59 27 26 3 1 1 

Lactobacillus 90 9 - 2 - 2 - 

Legend: USBR1 In and USBR2 In: inocula of the bioreactors; 30, 60 and 120: OLRs applied  
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 Comparing USBR1 with USBR2, it is clear that USBR2 had higher phylogentic 

diversity than USBR1. In both bioreactors functional redundancy was observed, and it has been 

associated with stability of the bioreactors (Venkiteshwaran et al., 2015). The high phylogentic 

diversity of fermenters and with metabolic capability for hydrogen production resulted in higher 

hydrogen production in USBR2. These results show that inoculum and support bed influenced 

on hydrogen production under thermophilic condition. Sludge from UASB reactor treating 

vinasse and polyurethane foam as support bed was more adequate for hydrogen production than 

sugarcane vinasse auto-fermented and polyethylene low density as support bed.  

 

Conclusions 

  

 The hydrogen content increased with the effect of organic loading rate (OLR) until OLR 

120gCOD.L-1.d-1. Butyrate was the prevailing soluble metabolite in the UBR1 effluent, while 

acetate was the prevailing soluble metabolites in the USBR 2 effluent. Both acids were 

conducive to H2 production from organic substrates. At thermophilic condition the USBR 2 

inoculated with sludge from UASB reactor treating vinasse and foam as support bed showed 

better performance in hydrogen production than the USBR 2 inoculated with auto-fermented 

sugarcane vinasse and filled with polyethylene cubes as support bed. This is associated with the 

higher phylogenetic diversity and functional redundancy observed in USBR2. 
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Resumo. A produção de hidrogênio e metabólitos dissolvidos por processo biológico é uma 

linha de pesquisa atual e que pode representar uma alternativa ao setor sucroalcooleiro de 

melhoria na eficiência produtiva e energética dos processos. Nesse sentido, o objetivo deste 

trabalho será avaliar a produção de hidrogênio e ácidos orgânicos por meio da fermentação 

escura da vinhaça, principal resíduo gerado na cadeia produtiva do álcool, em reatores 

anaeróbios de leito granular expandido mesofílicos, construídos em acrílico. Cada reator será 

operado em diferentes concentrações (10000 mg.L-1 para p RV1, 20000 mg.L-1 para o RV2 e 

30000 mg.L-1 para o RV3) e submetido a tempos de detenção hidráulica variando de 24 a 1 h. 

O inóculo será obtido a partir de lodo de reator UASB destinado ao tratamento de águas 

residuárias geradas em abatedouro, com cultura mista de microrganismos. O meio suporte 

utilizado nos reatores EGSB para imobilização e adesão da biomassa serão os próprios 

grânulos do lodo anaeróbio do reator UASB submetidos a pré-tratamento térmico. Serão 

efetuadas análises em triplicata, desprezando outliers, de parâmetros físico-químicos, 

metabólitos solúveis produzidos, além da determinação da produção e composição do biogás.  

 

Introdução 

 

 Por muitos anos a humanidade baseou sua matriz energética em combustíveis fósseis, 

sem preocupar-se com os impactos ambientais que causava. Entretanto, devido a alguns fatores, 

como o contínuo avanço da ciência e entendimento da natureza, leis ambientais mais restritivas, 

pressão crescente sobre os recursos naturais, melhorias na qualidade de vida e industrialização, 

vários países passaram a demonstrar interesse em diversificar sua matriz de geração de energia 

com fontes mais limpas e renováveis.  

 Nesse contexto, a demanda por biocombustíveis encontra-se em ascensão no mundo. O 

gás hidrogênio é uma alternativa promissora, pois possui boa conversão energética por massa 

unitária quando comparado a outros combustíveis - em torno de 2,7 vezes a energia proveniente 

de hidrocarbonetos quando utilizados como combustíveis. É um commodity industrial 

importante, amplamente utilizado em processos para síntese de amônia, álcoois e aldeídos 

(Fang et al., 2002; Kapdan & Kargi F, 2006; Kim & Kim, 2011; Pattra et al., 2011; Wang et 

al., 2013). Além disso, é aceito como ambientalmente adequado e não contribui com a emissão 

de GEE e chuva ácida, apenas produzindo água durante a oxidação.  

 Embora ainda haja necessidade de melhorias em escala industrial quanto à eficiência e 

confiabilidade do processo, a fermentação biológica visando a produção de hidrogênio possui 

a vantagem de alta eficiência na produção energética, geração de subprodutos interessantes 

economicamente, baixo gasto de energia e sustentabilidade. Para que esse seja produzido, deve 

haver controle nos reatores, a fim de evitar a ocorrência da metanogênese. Conhecendo o perfil 

metabólico da comunidade microbiana, direciona-se a rota metabólica para maior produção de 

acetato e butirato, evitando o consumo de hidrogênio (Show et al., 2012). 

 Desde a década de 1970, a partir do incentivo do PRO-ÁLCOOL, a cana-de-açúcar 

estabeleceu-se como uma das fontes mais importantes do país para a geração de energia através 

da biomassa. Vários substratos oriundos da indústria sucroalcooleira, ao passarem pelo 

processo de fermentação escura (fração inicial da digestão anaeróbia), podem produzir grande 

quantidade de hidrogênio em condições propícias. Um desses é a vinhaça, obtida na destilação 
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após a fermentação do melaço ou caldo de cana, e definida como o resíduo mais importante da 

produção sucroalcooleira, devido à grande geração por litro de álcool produzido (10 a 15 litros 

por litro de álcool, podendo chegar a até 20 litros) e ao seu alto potencial poluidor (Cortez et 

al., 1992; Van Haandel, 2003).  

 Na literatura, diversas configurações de reatores são utilizadas, dentre elas o reator de 

mistura perfeita (CSTR) (Lo et al., 2013), reator anaeróbio de fluxo ascendente com manta de 

lodo (UASB) (Reungsang et al., 2013), reator anaeróbio de leito fluidificado (RALF) (Wu et 

al., 2003; Zhang et al., 2007; Shida et al., 2009; Santos et al., 2014a; 2014b) e reator de leito 

granular expandido (EGSB – Expanded Granular Sludge Bed) (Guo et al., 2008a, Guo et al., 

2008b). Os reatores de alta taxa são divididos em reatores de crescimento microbiano aderido 

ou suspenso. O primeiro tipo engloba os reatores RALF e leito fixo, os quais retém uma grande 

quantidade de biomassa e alta atividade. Já o segundo inclui os reatores UASB, EGSB e CSTR, 

cuja característica é o próprio grânulo ou floco ser considerado o meio suporte.  

 Dessa forma, esse estudo apresentará seu diferencial no processo contínuo de produção 

fermentativa de hidrogênio utilizando culturas mistas produtoras de biogás em três reatores 

operados na configuração EGSB e alimentados com vinhaça de cana-de-açúcar em diferentes 

concentrações. Serão verificados a influência do tempo de detenção hidráulica (TDH), 

concentração de vinhaça fixada para cada reator, temperatura na faixa mesofílica e pH na 

produção de hidrogênio, além de avaliada a geração de produtos metabólitos solúveis e sua 

possível interferência na geração de hidrogênio.   

 

Material e Métodos 

 

 Serão utilizados três reatores anaeróbios de leito granular expandido (EGSB), 

denominados RV1, RV2 e RV3, com concentração de substrato 10000, 20000 e 30000 mg DQO 

L-1, respectivamente. A construção será em acrílico transparente e operação em condições 

mesofílicas (30 ºC) com fluxo ascendente. As dimensões dos reatores serão 3,6 cm de diâmetro 

interno e altura de 151,5 cm.  

 O meio suporte para imobilização da biomassa será constituído pelos grânulos do lodo 

anaeróbio proveniente de reator UASB da avícola Dacar, localizada em Tietê-SP. com cultura 

mista de organismos. O inóculo será composto pelo mesmo lodo. O objetivo pretendido com a 

operação dos três reatores será produzir hidrogênio em concentrações de substratos crescentes 

(10000, 20000 e 30000 mg DQO L-1).   
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Figura 1: Instalação experimental dos reatores tipo EGSB. Componentes: 1 - Tanque de água 

residuária afluente (barrilete); 2 - Bomba de alimentação do efluente; 3 – Reator; 4 - Banho 

Termostatizado; 5 - Bomba de recirculação; 6 - Saída para medição e análise de gases; 7 - 

Amostradores; 8 - Saída do efluente; 9 – Compartimento de separação gás-líquido. 
 

 Será feito um pré-tratamento térmico do grânulo antes de inseri-lo no reator, segundo a 

metodologia adaptada de Kim et al. (2006). Essa metodologia se baseia no aquecimento do lodo 

a 90 ◦C, permanecendo nessa temperatura por 10 minutos sob homogeneização constante e 

posteriormente sofrendo um choque térmico com banho de gelo até atingir a temperatura de 25 

◦C. A outra parte do lodo será triturada, de forma que os grânulos sejam desintegrados para 

formar o inóculo, e também passará por pré-tratamento térmico. Em seguida, será feita a 

inoculação, onde 10% do volume do reator será preenchido com o lodo tratado. 

 A vinhaça será proveniente da usina São Martinho, produtora de açúcar e álcool, 

localizada em Pradópolis-SP, e cada lote será submetido à caracterização anteriormente à 

operação dos reatores. O preparo do meio nutriente utilizado, com objetivo de garantir uma 

melhor condição para as hidrogenases desempenharem sua função, seguirá a proposição de Del 

Nery (1987), conforme a tabela 1. 

 

Tabela 1 : Componentes da solução de nutrientes para crescimento microbiano. 

Componente  Concentração (mg L-1
) 

NiSO4.6H2O 

FeSO4.7H2O 

FeCl3.6H2O 

CoCl2.2H2O 

CaCl2.6H2O 

SeO2 

CH4N2O 

KH2PO4 

K2HPO4 

NaHPO.4H2O 

1 

5 

0,5 

0,08 

47 

0,07 

125 

21 

85 

33 

Fonte: Del Nery (1987) 

 O pH afluente será mantido entre 4,0 e 5,0 nos três reatores; caso não esteja nesse 

intervalo, será utilizado ácido clorídrico (HCl 30% v/v) no barrilete de alimentação, sendo a 

concentração máxima estabelecida de HCl em 2 mL.L-1.  

 Com o objetivo de promover a acomodação da biomassa no reator e adaptá-la ao 

substrato, os três reatores EGSB mesofílicos (RV1, RV2 e RV3) serão operados em batelada 

(recirculação), até que 80% do carboidrato introduzido inicialmente seja consumido. Em 

seguida, o sistema será aberto.   

 As análises serão efetuadas três vezes por semana e feitas em triplicata, utilizando como 

resultados os valores médios obtidos, exceto os valores discrepantes (outliers), os quais serão 

desprezados. As metodologias presentes em Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater (APHA, 2012) serão utilizadas para avaliar, nas amostras líquidas afluentes e 

efluentes, os parâmetros pH, demanda química de oxigênio (DQO), sólidos suspensos totais 

(SST), sólidos suspensos voláteis (SSV), carbono total orgânico (COT), macro e 

micronutrientes. As análises de carboidratos totais solúveis serão realizadas segundo a 

metodologia proposta por Dubois et al. (1956). Serão realizadas também medidas constantes 

de vazão de efluentes e biogás.  

 Para a determinação e quantificação dos ácidos orgânicos voláteis e álcoois, será 

aplicada a cromatografia gasosa, em que o gás coletado no headspace será analisado em um 

cromatógrafo da marca Shimadzu, modelo GC-17ª, equipado com detector de ionização de 

chama (FID, Flame Ionization Detector) e coluna capilar DB-WAX, de 30m x 0,25mm x 

0,25μm, sendo o hidrogênio o gás de arraste.  
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 A produção volumétrica do biogás formado no reator será estimada com medidor de gás 

tipo proveta invertida (Walker et al., 2009). O sistema é constituído por uma proveta contendo 

solução salina saturada, com pH corrigido abaixo de 2 por H2SO4, invertida dentro de um 

béquer, cujo volume do biogás será mensurado pelo deslocamento da solução líquida na 

proveta, promovido pela entrada do biogás. A determinação volumétrica do H2 será feita por 

cromatografia gasosa no equipamento Shimadzu GC-2010, equipado com detector de 

condutividade térmica, utilizando a coluna Sigma-Aldrich modelo Carboxen® 1010 Plot (30 m 

de comprimento, diâmetro interno de 0,53 mm). Para tanto, serão retiradas amostras, em 

triplicatas, de 1,0 mL da fase gasosa do headspace do reator em análise (seringa gastigh com 

trava). O gás de arraste na cromatografia gasosa será o argônio, sob o fluxo de 21,9 cm s-1. As 

temperaturas do forno, da coluna e do detector serão de 30, 200 e 230ºC, respectivamente.  
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Resumo. Com a crescente demanda mundial por energia e o já prognosticado fim das 

reservas de combustíveis fósseis, surge à necessidade de novas fontes energéticas. A 

produção de hidrogênio por processo biológico pode atender esse anseio, produzindo energia 

limpa e renovável.  Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar a produção de hidrogênio por 

fermentação escura a partir de compostos da cadeia sucroalcooleira – sacarose (RS), caldo 

(RC), melaço (RM) e vinhaça (RV) -, em reatores anaeróbios de leito fluidizado em 

temperatura termofílica (55°C). Os quais foram alimentados com substratos de demanda 

química de oxigênio de 5.000 mg L-1, submetido a tempos de detenção hidráulica de 8 a 1h, 

consequentemente, taxas de carregamento orgânico de 15 a 120 kg DQO m-3 d-1. Para uma 

análise geral, as máximas PVH foram logradas em TDH de 1h, variando entre 52 e 634 mL 

H2 h
-1 L-1condicionada ao substrato utilizado. Em respeito ao melhor HY de cada reator, não 

houve unanimidade no TDH, sendo que os máximos valores obtidos ficaram entre 0,65 e 3,01 

mol H2 mol-1sacarose.  

  

Introdução 

 

O setor sucroalcooleiro nacional se desenvolveu com o intuito de garantir autonomia 

energética, principalmente para carburantes em veículos. Surgiu na década de 70, se 

fortalecendo com o Programa nacional do Álcool (PRO-ÁLCOOL), que foi instituído pelo 

decreto 79.953, de 14 de novembro de 1975. Segundo Neves & Trombin (2014) desde a 

instituição deste programa o mercado brasileiro de etanol sofre oscilações, condicionadas ao 

preço internacional do petróleo e prioridades energéticas governamentais, necessitando assim, 

ampliar seu portfólio produtivo para se tornar menos dependente destes. 

Assim como foi o caso da cogeração de energia elétrica a partir do bagaço da cana-de-

açúcar, maximizando a produção de energia e empregando um resíduo anteriormente tido 

como problema ao setor, a fermentação escura – fração inicial da digestão anaeróbia - para 

produzir hidrogênio e ácidos orgânicos voláteis é uma potencial alternativa para os compostos 

deste setor. 

O hidrogênio é uma commodity industrial importante, a qual é utilizada amplamente 

para a síntese de amônia, álcoois e aldeídos (Fang et al., 2002), além de ser considerado o 

combustível do futuro, por conter expressiva liberação energética quando queimado - 2,75 

vezes a energia liberada pela gasolina - e emitir somente água como produto final (Kim & 

Kim, 2011).  

A produção via fermentação escura de hidrogênio foi avaliada com diversos substratos 

e temperaturas, sendo alguns deles compostos oriundos de indústrias de açúcar e álcool, tais 

como sacarose (Dong et al., 2011; Braga et al., 2016), caldo de cana-de-açúcar (Pattra et al., 

2011; Plangklang et al., 2012), melaço de beterraba (Ren et al., 1997; 2010) e vinhaça de 

cana-de-açúcar (Santos et al., 2014a, b; Ferraz Junior et al., 2015; Reis et al., 2015).  

A temperatura do processo fermentativo pode afetar a produção de hidrogênio, 

influenciando na cinética das reações, transferência de massa, composição de microrganismos 

e atividades de enzimas essenciais, como as hidrogenases (Valdez-Vazquez & Poggo-

Varaldo, 2009). De acordo com alguns autores (Ueno et al., 1995; Hwang et al., 2004) a 

condição termofílica resultou em produções cerca de 20% superiores à condição mesofílica. 
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Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência do tempo de detenção 

hidráulica (variando de 8 a 1h) em reator anaeróbio de leito fluidizado termofílico operado a 

temperatura de 55 °C, sobre a produção de hidrogênio a partir de alguns compostos da 

indústria sucroalcooleira - sacarose, caldo, melaço e vinhaça -, para demanda química de 

oxigênio (DQO) afluente de 5.000 mg L-1.  

 

Material e Métodos 

 

O inóculo utilizado nos reatores anaeróbios de leito fluidizado (RALF) termofílicos foi 

obtido de lodo metanogênico termofílico de reator anaeróbio de manta de lodo e fluxo 

ascendente (UASB) utilizado para o tratamento de vinhaça. A fim de se promover a supressão 

da metanogênese, foi realizado pré-tratamento térmico da biomassa (Kim et al., 2006).  

As características físico-químicas referentes aos substratos reais utilizados neste 

estudo encontram-se na Tabela 1. A vinhaça de cana-de-açúcar, por se tratar um composto de 

elevada carga orgânica e concentração de sulfato, foi submetida a pré-tratamento físico-

químico de coagulação-floculação com CaO (6g L-1). 

 

Tabela 1 – Caracterização físico-químicas dos substratos reais utilizados. 

Parâmetro Caldo Melaço 
Vinhaça 

pré-tratada 

Carboidratos (mg L-1) 273±36 1.080±114 3.986±3.243 

DQOtotal (mg L-1) 295±25 1.158±152 28.289±3.683 

COT (mg L-1) 245,2 13.028 256,3 

N-NTK (mg L-1)             4.237±0 12.900±0 0,512 ± 0,04 

P-PO4
-3 (mg L-1) 110 1.100 77,5 

Potássio (mg L-1) 1.020 27.400 3.650 

Cálcio (mg L-1) 138 6.200 3.530 

Magnésio (mg L-1) 262 3.120 88 

Zinco (mg L-1) 1,419 12,6 0,344 

Sulfato (mg L-1) - - 1.800 ± 50 

Cobre (mg L-1) 0,07 2,04 0,148 

pH 4,2 6,05 12,5 
DQOtotal: demanda química de oxigênio total, COT: carbono orgânico total, N-NTK: nitrogênio total kjeldahl, P-

PO4
-3: fósforo na forma de fosfato. 

 

Foi adicionada solução exógena de nutrientes (adaptada de Del Nery, 1987) aos 

substratos preparado a partir de sacarose e vinhaça, utilizado na alimentação do RS e RV, 

respectivamente. Para o melaço (RM) não se utilizou solução de nutrientes, porém, para o 

caldo de cana-de-açúcar (RC) foi adaptada solução descrita por Endo et al. (1982), ambas 

soluções descritas na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Componentes das soluções de nutrientes adicionadas aos reatores RS, RC e RV. 

Componente 
Concentração 

(mg L-1)  Componente 
Concentração 

(mg L-1) 

 NiSO4.6H2O 1 

 

NH4HCO3 563 

FeSO4.7H2O 5 

 

K2HPO4 125 

FeCl3.6H2O 0,5 

 

MgCl2.6H2O 15 

CoCl2.2H2O 0,08 

 

FeSO4.7H2O 25 

CaCl2.6H2O 47 

 

CuSO4.5H2O 5 

SeO2 0,07 

 

CoCl2.5H2O 0,125 

CH4N2O 125 

 

Adaptado de Endo et al. (1982) 

KH2PO4 21 

 
 

K2HPO4 85 

   NaHPO.4H2O 33 

   Adaptado de Del Nery (1987) 

    

Durante todo o período operacional houve adição de ácido clorídrico (HCl) 30%, 

ácido acético glacial (CH3COOH) e NaHCO como agentes controladores de pH afluente, 

condicionados aos valores de pH efluentes, mantendo-os próximos a 4. 

Os reatores utilizados foram construídos em aço inox de 2 mm de espessura, com 150 

cm de altura, diâmetro interno de 3,6 cm e 1527 cm3 de capacidade total.  

O material suporte usado para imobilização e adesão da biomassa foi argila expandida 

(cinasita), com diâmetro entre 2,8 a 3,5 mm, densidade real de 1,5 g cm-3, e porosidade de 

23%. Foram utilizadas 445 g de cinasita, proporcionando altura inicial de 50 cm de leito, 

quando não expandido. 

As condições fluidodinâmicas do reator, foram calculadas a partir de dados 

experimentais descritos por Amorim (2009). A vazão de recirculação nos reatores 

termofílicos foi mantida em 0,98 L min.-1 (expansão de 30%), e velocidade superficial 1,30 

vezes maior que a velocidade mínima de fluidificação (1,24 cm s-1). 

O controle de temperatura foi realizado por meio de banho ultratermostatizado 

(Marconi MA-184), operando à 55±1°C.  

O esquema do reator anaeróbio de leito fluidizado termofílico utilizado para a 

produção de hidrogênio encontra-se ilustrado na Figura 1. 

 

 
Figura 1 - Esquema ilustrativo da instalação do RALF. 

(1) Banho ultratermostatizado, (2) tanque de afluente, (3) bomba de alimentação, (4) bomba de recirculação, (5) 

saída de efluente, (6) medidor de biogás 
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Foram utilizados quatro reatores de idêntica configuração, alimentados com seus 

respectivos substratos de DQO afluente de 5.000 mg L-1.  

Na fase inicial, todos os quatro RALF termofílicos foram operados no modo batelada 

(recirculação) pelo tempo necessário ao consumo de cerca de 80% do carboidrato introduzido 

inicialmente. Esse procedimento tem como intuito promover a aderência da biomassa ao 

material suporte e adaptá-la ao substrato. O pH inicial dos sistemas termofílicos no momento 

da partida foi mantido entre 4 e 4,5. Após o período de recirculação, os reatores foram 

operados em modo contínuo. Os TDH e TCO aplicados aos reatores são descritos na Tabela 3, 

sendo que a mudança de fase se deu após estabilização (variação inferior a 10% durante 

período de 10 dias) dos parâmetros de consumo de carboidratos e produção de hidrogênio. 

 

Tabela 3 - Condições operacionais impostas aos RALF 

Fase TDH (h) 
TCO                   

(kg DQO m-3 d-1) 

1 8 15 

2 6 20 

3 4 30 

4 2 60 

5 1 120 

 

Foram realizadas análises físico-químicas periódicas nas amostras coletadas do 

afluente e efluente, além do biogás produzido, de todos os quatros reatores, as quais incluíram 

medidas de vazão, de efluente e biogás, pH afluente e efluente.  

As determinações nas amostras líquidas compreenderam análises de carboidratos 

totais solúveis segundo metodologia descrita por Dubois et al. (1956), DQO, sólidos 

suspensos totais (SST), voláteis (SSV) e fixos (SSF), segundo Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (2012).  

As caracterizações do caldo, melaço e vinhaça pré-tratada, além das análises 

supradescritas incluíram macro e micronutrientes e carbono orgânico total (COT) segundo 

metodologia descrita em Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(2012), análises de sulfato por meio da utilização de kits comerciais (HACH Dr 820 Field 

Test Kit®) e avaliadas por método colorimétrico.  

As concentrações dos ácidos orgânicos e álcoois foram determinadas por 

cromatografia líquida de elevado desempenho (HPLC) aparelho Shimadzu® equipado com 

bomba (LC-10ADVP), amostrador automático (SIL-20A HT), coluna CTO-20A, a 43ºC, 

detector de arraste (SDP-M10 AVP) e coluna Aminex HPX-87H (300 mm, 7,8 mm, BioRad). 

A fase móvel utilizada foi H2SO4 (0.01 N) a 0.5 mL min-1.  

A produção volumétrica de todo o biogás formado no reator foi medida por meio de 

medidor de gás tipo proveta invertida (Walker et al., 2009). A determinação do gás 

hidrogênio foi feita por cromatografia gasosa (Shimadzu GC-2010), equipado com detector de 

condutividade térmica, utilizando a coluna Sigma-Aldrich modelo Carboxen® 1010 Plot (30 

m de comprimento e diâmetro interno de 0,53 mm). Argônio como gás de arraste, sob o fluxo 

de 21,9 cm s-1. As temperaturas do forno, da coluna e do detector foram de 30, 200 e 230ºC, 

respectivamente. 

 

Resultados e Discussão 

 

O consumo de carboidratos totais se mostrou influenciado pela alteração do TDH, 

sendo que no RS e RV esse consumo foi incrementado com a redução do TDH, obtendo seu 

máximo valor (57,7 e 75% em TDH de 4 e 2h para RS e RV respectivamente) com posterior 

decréscimo. Para o RC e RM, o comportamento deste parâmetro resultou em decréscimo 
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condicionado pela redução do TDH, obtendo seus máximos consumos (71,6 e 63,9% para RC 

e RM, respectivamente) em TDH de 8h (Figura 2). 

 

Figura 2. Consumo de carboidratos e concentração de H2 ao longo das cinco fases 

operacionais. 

 

Santos et al. (2014a) operaram RALF (55°C) utilizando vinhaça de cana-de-açúcar 

(5.000 mg DQO L-1) como substrato, no qual obteve aumento do consumo de carboidratos de 

27,1 para 52,6% com a redução do TDH de 8 para 2h, sendo que para a posterior redução 

(TDH de 1h) houve diminuição na conversão (41%). Comportamento semelhante ao obtido 

no RS e RV, apesar de reportarem valores inferiores aos obtidos nesse estudo.  

A concentração de H2 no biogás se mostrou incrementada com a redução do TDH, 

como se pode notar na Figura 1, sendo a máxima concentração de todos os reatores (de 46,7 a 

74,9%), foi obtida para o TDH de 1h.  

Wu et al. (2007), operaram RALF (35°C) alimentado com sacarose (20.000 mg DQO 

L-1), com polietileno como material suporte e variação da Vup (0,55-0,91 cm s-1). A máxima 

concentração de H2 (38%) foi obtida em Vup de 0,55 cm s-1, valor esse inferior aos 

registrados nesse estudo. 

O decréscimo do TDH influenciou de forma incisiva no rendimento de H2 (HY). Com 

exceção do RV que obteve seu máximo valor quando operador no menor TDH avaliado, os 

demais reatores obtiveram incremento do HY com a redução do TDH, logrando seus 

máximos rendimentos em diferentes fases, porém, decréscimos a partir deste ponto resultaram 

em expressivas reduções do HY. Os máximos rendimentos foram de 1,97; 3,01; 2,5 e 0,65 

mol H2 mol-1sacarose, para RS, RC, RM e RV, respectivamente (Figura 3). 
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Figura 3. Consumo de carboidratos e concentração de H2 ao longo das cinco fases 

operacionais. 

 

Operando RALF (35°C) alimentado com sacarose (20.000 mg DQO L-1), Wu et al. 

(2007) verificaram máximo HY de 1,28 mol H2 mol-1sacarose. Assim como Braga et al. 

(2016) que operando reator UASB (55°C) com sacarose (1.781 mg L-1) como substrato e 

TDH variando de 12 a 2h, obtiveram HY entre 0,84 e 1,73 mol H2 mol-1sacarose, 

condicionados pelo TDH. Valores estes inferiores aos máximos HY registrados no RS, RC e 

RM, porém, superior ao RV, possivelmente por se tratar de água residuária complexa, com 

presença de substâncias tóxicas e recalcitrantes (Espanã-Gamboa et al., 2011). 

A produção volumétrica de H2 (PVH), assim como os demais parâmetros, 

demonstrou-se inter-relacionada ao TDH, sendo que a redução deste causou o incremento da 

PVH em todos os quatro reatores. As máximas PVH alcançadas foram 247, 634, 384, 52 mL 

H2 h
-1 L-1 para RS, RC, RM e RV, respectivamente, quando operados no menor TDH (1h).  

Na tentativa de viabilizar a biodigestão de água residuária complexa, vinhaça de cana-

de-açúcar, Santos et al. (2014a) operaram o RALF (55°C) incluindo 33% de glicose em sua 

alimentação, resultando em co-substrato (5.000 mg DQO L-1). A PVH máxima descrita foi de 

1.100 mL H2 h
-1 L-1 em TDH de 8h, reduzindo posteriormente até valor de 0,6 mL H2 h

-1 L-1 

(TDH 1h). Comportamento inverso ao obtido nesse estudo, além de relatarem valor máximo 

superior aos verificados.  

Braga et al. (2016) operando reator UASB (55°C) alimentado com sacarose (1,780 mg 

L-1), relatou comportamento semelhante, porém, com PVH inferiores; aumento de 5,69 para 

75,33 mL H2 h-1 L-1 para um aumento da TCO de 4 para 24 kg DQO m-3 d-1. Dong et al. 

(2011) operaram reator UASB (55°C) com sacarose (10.000 mg DQO L-1) como fonte de 

carbono, no qual obtiveram incremento da PVH de 40 para 165 mL H2 h
-1 L-1 consequente da 

redução do TDH de 50 para 12h. Valores inferiores aos verificados neste estudo para o RS, 

RC e RM, possivelmente pela diferente configuração de reator, o que implica em diferenças 

hidrodinâmicas importantes. 

Com relação à energia gerada pelo H2, calculada com base em Han et al. (2012), 

obteve-se as produções de cada um dos reatores, sendo o RC reator de maior produção (6 kJ 

h-1 L-1), conseguinte da maior produção de H2.  

A Tabela 4 reuni todos os principais dados relativos a operação dos quatro reatores 

avaliados. 
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Tabela 4 – Comportamento dos reatores nos diversos parâmetros avaliados segundo o TDH 

aplicado. 

Reator Parâmetro 
TDH 

8 6 4 2 1 

RS 

Cons. Carboidratos (%) 47,9±9 55,7±10 57,7±5 40,4±3 26,5±4 

Concentração de H2 (%) 56,7±5 58,9±3 59±4 59±7 64,8±6 

HY (mol H2 mol-1sac.) 1,27±0,4 1,89±0,4 1,97±0,2 1,17±0,5 0,81±0,2 

PVH (mL h-1 L-1) 86±19 165±17 220±14 231±41 247±72 

Energia (kJ h-1 L-1) 0,9 1,7 2,3 2,5 2,5 

RC 

Cons. Carboidratos (%) 71,6±7 70,8±12 65,8±12 60±6 36±3 

Concentração de H2 (%) 53,1±17 53,9±1,5 53,8±1 53,3±3 57,8±5 

HY (mol H2 mol-1sac.) 0±0 1,19±0,5 2,17±0,7 3,01±0,6 1,89±0,5 

PVH (mL h-1 L-1) 0±0 149±33 242±28 394±38 634±121 

Energia (kJ h-1 L-1) 0 1,5 2,5 4 6 

RM 

Cons. Carboidratos (%) 63,9±3 60,7±13 57,8±16 36,5±5 25,8±5 

Concentração de H2 (%) 56±2 57,5±2 60,3±3 67,9±6 74,9±5 

HY (mol H2 mol-1sac.) 1,95±0,51 2,50±0,68 1,46±0,54 1,03±0,44 0,40±0,17 

PVH (mL h-1 L-1) 134±19 203±30 242±29 320±54 384±76 

Energia (kJ h-1 L-1) 1,12 2 2,3 3,4 3,9 

RV 

Cons. Carboidratos (%) 62,5±8 66,0±7 68,5±3,8 75,0±7 54,6±2 

Concentração de H2 (%) 5,6±3 9,3±3 5,2±2 44,3±8 46,7±5 

HY (mol H2 mol-1sac.) 0±0 0±0 0,01±0,01 0,57±0,38 0,65±0,31 

PVH (mL h-1 L-1) 0±0 0±0 0±0 48±24 52±6 

Energia (kJ h-1 L-1) 0 0 0 0,43 0,5 

  

Conclusões 

 

O Tempo de detenção hidráulica é fator incisivamente influente na produção de H2 em 

reatores anaeróbios de leito fluidizado termofílicos.  

Dentre os substratos avaliados, o que se mostrou mais produtivo foi o caldo de cana-

de-açúcar, com produção de 634 mL H2 h
-1 L-1. 

Baseado nos dados obtidos, a produção de hidrogênio por fermentação escura em 

reatores anaeróbios de leito fluidizado termofílico é uma alternativa para diversificação da 

produção sucroalcooleira, possibilitando o emprego de diversos compostos desta cadeia 

produtiva. 
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Resumo. A fermentação anaeróbia é um bioprocesso capaz de produzir energia, como metano 

e hidrogênio, a partir de uma variedade de águas residuárias, gerando resíduos menos danosos 

do ponto de vista ambiental. Neste estudo, objetivou-se a utilização do melaço da cana-de-

açúcar como substrato para produção biológica de hidrogênio. Para isso, serão utilizados três 

reatores de leito granular expandido (EGSB), inoculados com lodo proveniente de um reator 

anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo (UASB) utilizado para tratamento de água 

residuária de abatedouro de aves (Avícola Dakar S/A, Tietê/SP). O melaço será coletado na 

Usina São Martinho (Pradópolis - SP), produtora de etanol e açúcar, a partir de cana-de-

açúcar. Cada reator, denominados RM1, RM2 e RM3, será operado, respectivamente, com 

concentração de 7000, 12000 e 17000 mg.L-1, a fim de avaliar a influência do TDH (24, 20, 

16, 12, 8, 4, 2 e 1h) na produção de hidrogênio. O monitoramento dos reatores será realizado 

a partir de análises físico-químicas, tais quais vazão efluente, pH, DQO, SSV, SST, 

carboidratos, ácidos orgânicos voláteis. A quantificação da produção de H2 será avaliada por 

meio de conteúdo de biogás, produtividade volumétrica e rendimento. 

 

Introdução 

 

 A crescente preocupação ambiental com a exploração de combustíveis fósseis tem 

incentivado a obtenção de tecnologias capazes de reduzir ou substituir a matriz petroquímica 

por fontes de energias renováveis (Silva et al., 2013). A utilização do gás hidrogênio como 

fonte de energia constitui uma alternativa promissora, uma vez que este gás possui poder 

calorífico elevado (122 kJ.g-1, 2,75 vezes maior que o da gasolina) (Robledo-Narváez et al., 

2013) e não produz substâncias poluidoras em seu processo de combustão (REN et al., 2010). 

 Apesar da crescente demanda por fontes de energia renováveis, grande parte do 

hidrogênio produzido atualmente é absorvido pela indústria de fertilizantes e petroquímica 

(Balat, 2008). O hidrogênio é obtido convencionalmente pelo método de reforma a vapor do 

metano e pela oxidação parcial não catalítica de combustíveis fósseis, processos que geram 

resíduos prejudiciais ao meio ambiente (Kirtay, 2011).  

 Tendo em vista os métodos vigentes de produção de hidrogênio, torna-se interessante a 

sua obtenção por meio de tecnologias e matérias-primas de baixo custo e impacto ambiental. 

Neste contexto, a fermentação anaeróbia tornou-se um dos processos biotecnológicos mais 

investigados, a fim de produzir, biologicamente, substâncias químicas e combustíveis 

(Grootscholten et al., 2013a). A viabilidade econômica deste processo está diretamente atrelada 

ao desenvolvimento de reatores e microrganismos que obtenham rendimento e produtividade 

elevada, a partir de substratos não atrativos do ponto de vista econômico e gerados em grandes 

volumes. 

 Os substratos empregados na fermentação anaeróbia para produção de hidrogênio 

podem ser classificados em fontes orgânicas simples, como a glicose, fontes orgânicas 

complexas, como subprodutos e resíduos provenientes de processos industriais. A partir do ano 

de 2010, houve crescimento significativo na diversidade de fontes de carbono alternativas 

utilizados nos processos de fermentação anaeróbia (Mata-Alvarez et al., 2014).  

 No Brasil, o setor sucroalcooleiro é uma opção viável para obtenção de uma fonte de 

carbono alternativa, uma vez que o país é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. Apesar 

da modernização deste setor, o etanol ainda é o produto responsável pela maior parte da receita 
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e, a fim de diversificar os produtos oriundos da cadeia produtiva da cana-de-açúcar, é possível 

a utilização de coprodutos ricos em carboidratos, como o melaço da cana-de-açúcar, como 

substrato nos processos de fermentação anaeróbia. Dessa forma, há possibilidade de agregar 

valor à biomassas não atrativas economicamente, além de ter como principal viés ambiental a 

produção de hidrogênio por fontes renováveis.  

 As tecnologias aplicadas a produção biológica de hidrogênio incluem diversas 

configurações de reatores, dentre eles os sistemas de crescimento celular suspenso, como o 

reator tanque agitado contínuo (CSTR), e os sistemas de crescimento celular imobilizado, como 

o reator anaeróbio de leito fluidificado (RALF) e o reator anaeróbio de leito granular expandido 

(EGSB). As configurações de reatores com biomassa imobilizada permitem desvincular o 

tempo de retenção celular (TRC) e o tempo de detenção hidráulica (TDH), aumentando a 

transferência de calor e de massa entre os microrganismos e o substrato, além de eliminar uma 

possível lavagem da biomassa do sistema. Outras vantagens operacionais dos reatores de leito 

fluidificado são a capacidade elevada de aderência de biomassa ao material suporte, 

possibilidade de aplicação de altas taxas de carregamento orgânico (TCO) e baixos TDH 

(Zhang et al., 2007). 

 A partir dos aspectos apresentados, este trabalho tem como proposta principal investigar 

a influência do TDH na produção biológica de hidrogênio, a partir uma fonte de carbono 

alternativa, o melaço da cana-de-açúcar. Para isso, serão operados três reatores de leito granular 

expandido (EGSB) em concentrações distintas (7000, 12000 e 17000 mg.L-1), com variação do 

TDH de 24h a 1h.  

 

Material e Métodos 

 

 Três reatores EGSB com configurações idênticas (Figura 1) serão operados em escala 

laboratorial. Os reatores serão denominados conforme concentração de substrato operada, RM1 

(5000 mg.L-1, RM2 (10000 mg.L-1) e RM3 (15000 mg.L-1). Os reatores foram confeccionados 

em acrílico transparente, com 150 cm de altura, 3,5 de diâmetro interno e 1,5 L de volume. 

Todos os reatores serão operados em condição mesofílica de 30 ± 2 ºC, regulada pela presença 

de banho termoestatizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



498 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) tanque de água residuária afluente (barrilete), (2) bomba de alimentação do afluente, (3) 

reator de leito fluidificado, (4) banho termoestatizado, (5) bomba de recirculação, (6) saída 

para medição e análise de gases (7) amostradores (8) saída do efluente (9) compartimento de 

separação gás-líquido. 

 

 O material suporte e o inóculo utilizado nos reatores será proveniente de reator 

anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo (UASB) usado no tratamento de água residuária 

de abatedouro de aves (Avícola Dakar S/A, Tietê/SP). Parte do lodo coletado será peneirado 

para separação dos grânulos que serão utilizados para imobilização e adesão dos 

microrganismos, enquanto que outra parte do lodo será triturada até obtenção de uma mistura 

homogênea, a qual será utilizada como inóculo no procedimento de partida dos reatores. 

 Antes da separação do material suporte e da inoculação, o lodo será submetido a um 

pré-tratamento térmico proposto por Kim et al. (2006), a fim de eliminar as arqueias 

metanogênicas e selecionar as bactérias acidogênicas esporulantes. Esta metodologia 

recomenda que o lodo seja submetido a um choque térmico, constituindo em seu aquecimento 

prévio por 10 minutos a 90 ºC com monitoramento de um termômetro e, em seguida, seu 

resfriamento em banho de gelo até que a temperatura atinja 25 ºC. 

 O substrato orgânico utilizado como fonte de carbono será o melaço, coletado na Usina 

São Martinho, localizada no município de Pradópolis (SP), produtora de etanol e açúcar, a partir 

de cana-de-açúcar. O meio nutricional utilizado no preparo da alimentação será o proposto por 

Del Nery (1987) (Tabela ), a fim de garantir melhores condições de funcionamento da enzima 

hidrogenase. O pH final afluente será ajustado, caso necessário, na faixa de 4,0 a 4,5.  
  

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Instalação experimental dos reatores EGSB 



499 

 

Tabela 1: Meio nutricional Del Nery (1987) 

Componentes da solução nutritiva Concentração (mg.L-1) 

CH4N2O 125 

NiSO4.7H20 1 

FeSO4.7H20 5 

FeCl3.6H2O 0,5 

CaCl2.6H2O 47 

CoCl2.2H2O 0,08 

SeO2 0,07 

K2HPO4 85 

KH2PO4 21 

NaHPO.4H2O 33 

 

 

 A partida será igual para RM1, RM2, RM3 e se dará em modo batelada (recirculação). 

A alimentação será realizada com a concentração de substrato desejada, meio nutritivo (Tabela 

1) e inóculo tratado termicamente na concentração de 10% (v/v), a fim de promover a 

acomodação da biomassa no material suporte e adaptá-la ao substrato. A conversão elevada de 

carboidrato introduzido inicialmente, cerca de 80%, será considerada o ponto em que ocorrerá 

a adaptação da biomassa ao substrato. Após este período de partida, os reatores serão operados 

em modo contínuo, renovando-se diariamente a alimentação.  

As determinações das análises físico-químicas serão realizadas periodicamente nas 

amostras coletadas de afluente e efluente dos três reatores. O pH, a demanda química de 

oxigênio (DQO) e sólidos totais serão analisados de acordo com o Standard Methods for 

Examination of Water and Wastewater (1998). Haverá ainda determinação de carboidratos pelo 

método espectrofotométrico segundo Dubois (1956). 

As concentrações dos ácidos orgânicos e serão determinadas por cromatografia gasosa 

(CG). O gás coletado no headspace com sistema amostrador automático será analisado em um 

cromatógrafo da marca Shimadzu modelo GC-17A, equipado com detector de ionização de 

chama (FID, Flame Ionization Detector) e coluna capilar DB-WAX, de 30m x 0,25mm x 

0,25µm.  

A produção volumétrica de biogás formado durante a fermentação será estimada por 

meio do conceito de deslocamento de líquido, segundo proposto por Walker et al. (2009). A 

determinação dos componentes do biogás foi realizada por CG (Shimadzu GC-2010), equipado 

com detector de condutividade térmica, utilizando a coluna SigmaAldrich modelo Carboxen® 

1010 Plot (30 m de comprimento e diâmetro interno de 0,53 mm). Para tal, a amostra, com 

volume de 1 ml, será coletada no topo dos reatores por uma seringa gas tight com trava e, em 

seguida, injetada no cromatógrafo gasoso.   
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Resumo. O soro do queijo é um resíduo gerado em grandes volumes pelas indústrias de 

laticínio e, devido à elevada carga orgânica presente em sua composição, possui um alto 

potencial poluidor. No entanto, através de processos biológicos, é possível utiliza-lo para 

produzir o gás hidrogênio e o gás metano. Portanto, o reaproveitamento do soro de queijo 

para uso energético alinha a redução de impactos ambientais com a geração de energia 

limpa. Deste modo, este projeto propõe a exploração do potencial biocombustível gasoso 

desse resíduo, objetivando a investigação da influência do tipo de material suporte e da 

temperatura na produção sequencial de biogás. Para isso serão utilizados três RALF’s para 

produção de hidrogênio e três UASB’s para produção de metano. O experimento será 

dividido em duas etapas: na primeira, serão operados os seis reatores e, será utilizada a 

argila expandida, o poliestireno e o pneu triturado para avaliar a influência do material 

suporte na produção dos gases. Na segunda, quatro reatores serão operados, sendo dois 

mesofílicos (35°C) e dois termofílicos (55°C), para análise da influência da temperatura. Por 

fim, serão utilizadas ferramentas biomoleculares para o estudo do consórcio microbiano 

envolvido na operação. 

 

  

Introdução 

 

Minimizar e controlar os impactos causados pelas emissões de gases poluentes na 

atmosfera é um dos grandes desafios ambientais atuais. E a queima dos combustíveis fósseis é 

uma das principais fontes emissoras desses gases, logo, a substituição dos mesmos por fonte 

de energia limpa tem sido um tema de extrema relevância e bastante discutido no meio 

científico.  

Dentro desse cenário, surge o hidrogênio como sendo uma alternativa promissora para 

solução dessa problemática. Isto porque sua combustão gera água como produto, e ainda 

apresenta a vantagem de possuir uma densidade energética de aproximadamente 122 kJ g -1, o 

que representa cerca de 2,75 vezes mais que a energia obtida por hidrocarbonetos (Lay et al., 

1999). Outra vantagem do gás hidrogênio é o fato dele poder ser obtido a partir de fontes 

renováveis, tais como, utilizando águas residuárias agroindustriais em processos anaeróbios.  

O soro de queijo é um sub-produto do leite, obtido durante a produção de queijo ou de 

caseína, e é um dos diferentes tipos de resíduos que podem ser utilizadas como matéria-prima 

para a produção de biogás (Rosa, 2010). Apresenta uma potencialidade de aplicação elevada, 

devido a sua alta capacidade de degradação anaeróbia, e mesmo sendo um subproduto da 

indústria de laticínios, existe um grande excedente de soro que não é utilizado, principalmente 

em unidades produtoras de pequeno e médio porte (Lima, 2016), em escala mundial, cerca de 

50% do soro de queijo produzido é utilizado (Carvalho; Prazeres e Rivas, 2013).  

Portanto, a utilização deste composto para a produção de hidrogênio é uma alternativa 

conveniente por aliar produção de bioenergia à adequação ambiental do resíduo (Lima, 2016). 

No entanto, o principal problema relativo ao potencial poluidor dos efluentes, geralmente não 

é resolvido no estágio de produção de hidrogênio, uma vez que a remoção de matéria orgânica 

é muito baixa durante o processo (Van Ginkel et al., 2005).  

Por outro lado, a geração de metano envolve necessariamente remoções significativas 

de matéria orgânica, porque os ácidos e outros produtos remanescentes gerados durante a 
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produção de hidrogênio constituem os principais substratos para produção desse gás. Deste 

modo, um processo de produção sequencial torna-se interessante, pois a produção de 

hidrogênio e metano poderá ocorrer acoplada com a redução do potencial poluidor da água 

residuária utilizada (Peixoto, 2011).  

Diversos trabalhos avaliaram a produção de hidrogênio a partir do soro de queijo e 

comprovaram o potencial desse substrato para gerar bioenergia. No entanto, a maioria dos 

estudos já realizados, não investigou o potencial desta água residuária num sistema 

fermentativo de duas fases para produção de hidrogênio e metano, utilizando reatores 

contínuos.  

Portanto, este projeto de pesquisa tem como objetivo principal avaliar a produção 

sequencial de bioenergia a partir do soro de queijo, em reator anaeróbio de leito fluidificado 

(RALF) seguido de reator de fluxo ascendente de manta de lodo (UASB), operados de forma 

contínua. Propondo também, a investigação da influência da temperatura e do material 

suporte sobre o sistema aqui proposto, pois a inexistência de pesquisas com esse tema 

dificulta avanços comparativos nesta área específica de conhecimento, e, portanto, este 

trabalho busca realizar estas investigações.  

 

Material e Métodos 

 

O aparato experimental será constituído de três reatores anaeróbio de leito fluidificado 

(RALF) que serão utilizados para produção de H2 e três reatores de manta de lodo e fluxo 

ascendente (UASB) com a finalidade de produzir CH4. A instalação dos reatores será 

realizada de modo que seja possível operar um reator acidogênico e na sequência, um reator 

metanogênico.   

 

 
  
Figura 1 – Esquema do RALF adaptado de Peixoto (2011) e do UASB adaptado de 

Ottaviano (2014). 
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Os reatores acidogênicos serão alimentados com água residuária sintética de soro de 

queijo, enquanto que os reatores metanogênicos serão alimentados com o efluente dos 

reatores acidogênicos combinado com esgoto sanitário.  

O soro de queijo que será utilizada como substrato do RALF será diluído para a 

concentração de 5000 mg DQO.L-1 (R2) e será adicionado HCl, para o controle do pH 

afluente entre a faixa de 5,5 a 6,0 conforme procedimento realizado por Ottaviano (2014). As 

informações nutricionais são apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Informação nutricional do soro de queijo de acordo com Ottaviano (2014). 

 Valor energético 380Kcal (1590 kj)  

 Carboidratos 73,9 g  

 Proteínas 12,5 g  

 Gorduras Totais 3,8 g  

 Gorduras Saturadas 2,3 g  

 Gorduras Trans 0,1 g  

 Fibra Aliemntar Menor 0,5 g  

 Sódio 1205,05 mg  

 

O soro de queijo em pó utilizado como substrato será fornecido pela Indústria Cargill 

Agrícola S/A, que realiza o processamento, distribuição de produtos e serviços aos parceiros 

nos setores agrícola, alimentícia, industrial, financeiro e de gerenciamento de risco. Será 

adicionado um complemento nutricional de acordo com Del Nery (1987) apresentado na 

Tabela 2: 

 

Tabela 2: Nutrientes adicionados para suplementação. 

Composto 
Concentração (mg.L-

1) 

Uréia 

Sulfato de Níquel 

Sulfato ferroso 

Cloreto férrico 

Cloreto de cálcio 

Cloreto de cobalto 

Óxido de selênio 

Fosfato de potássio monobásico 

Fosfato de potássio dibásico 

Fosfato de sódio dibásico 

125,0 

1,0 

5,0 

0,5 

47,0 

0,08 

0,07 

85,0 

21,7 

33,4 

 

A avaliação do material suporte é um dos objetivos desse trabalho. Deste modo, serão 

testadas a viabilidade de se produzir H2 e CH4 utilizando três diferentes tipos de material 

suporte: (i) a argila expandida; (ii) poliestireno e (iii) o pneu triturado. As características 

principais da argila expandida que será utilizada são: dimensão entre 2,8 – 3,35mm; densidade 

de 1,06g.cm-3 e porosidade de 23% (Amorim et al., 2009).  

As características principais da argila expandida que será utilizada são: dimensão entre 

2,8 – 3,35mm; densidade de 1,06g.cm-3 e porosidade de 23% (Amorim et al., 2009).  

As partículas de poliestireno utilizadas terão um diâmetro aproximado de 2,2mm, 

velocidade de mínima fluidização 0,74 cm.s-1 e densidade de 1,05 g.cm-3, conforme as 

utilizadas na pesquisa de Rosa (2010). Antes de serem colocadas nos reatores, as partículas de 

poliestireno serão mergulhadas em solução sulfocrômica por 40 minutos, posteriormente 

serão lavadas com água, secas e mergulhadas em ácido nítrico concentrado por 50 minutos. 
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Posteriormente, passarão por mais uma lavagem e serão secadas em estuda à 40ºC, para 

aumentar a rugosidade das partículas (Barros, 2009). Este procedimento deverá ser realizado 

três vezes.  

Os pneus após serem triturados, deverão apresentar uma dimensão de 

aproximadamente 3-5 mm e serão higienizados três vezes, seguindo o mesmo processo de 

limpeza aplicado às partículas de poliestireno de acordo com Barros (2009). 

Dois tipos diferentes de inóculos serão utilizados ao longo dos experimentos, sendo 

um tipo para os reatores que tem como finalidade a produção de hidrogênio e outro tipo de 

inóculo para os reatores que visam à produção de metano.  

O inóculo que será utilizado na partida dos reatores acidogênicos será o lodo granular 

produzido num reator UASB termofílico, operados para o tratamento de vinhaça na Usina São 

Martinho, localizada no município de Pradópolis, em São Paulo. E visando a inibição da 

atividade metanogênica, será realizado um pré tratamento térmico no inóculo supracitado 

conforme a metodologia aplicada por Kim et al. (2006). 

Enquanto que nos reatores UASB’s utilizados nessa pesquisa (reatores 

metanogênicos), o inóculo utilizado será o lodo proveniente de um reator anaeróbio de manta 

de lodo que trata água residuária de suinocultura, que será fornecido na Faculdade de Ciências 

Agrárias e Veterinária (UNESP), Campus Jabuticabal. 

Serão realizadas três vezes por semana análises para monitoramento dos principais 

parâmetros que influenciam na produção biológica de hidrogênio. O pH, a demanda química 

de oxigênio (DQO) e sólidos totais serão analisados de acordo com o Standard Methods for 

Examination of Water and Wastewater (1998). As medidas de ácidos voláteis totais e 

alcalinidade total por bicarbonato serão de acordo com Dillalo e Albertson (1961).  

As determinações dos ácidos orgânicos 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). 

Além das análises de parâmetros operacionais e cinéticos do reator, serão realizados 

ensaios de microbiologia de amostras de biofilme retiradas ao final de cada fase operacional, 

para avaliação da diversidade microbiana presente ao longo do período experimental. Tais 

análises são realizadas por meio da técnica de PCR/DGGE, que consistirá: (i) extração do 

DNA conforme Griffiths et al. (2000); (ii) amplificação por reação em cadeia de polimerase 

utilizando primers específicos e (iii) separação do fragmento alvo pela desnaturação parcial da 

dupla hélice. A comparação dos padrões de bandas de DGGE será realizada utilizando 

programa Bionumerics.  

O procedimento experimental será dividido em duas etapas (120 dias cada). Na etapa I 

seis reatores serão operados simultaneamente e serão submetidos a condições operacionais 

semelhantes. A temperatura em todos será mantida em 55±1ºC. O TDH inicial será 8h (até 

estabilização), depois mudará para 6h (durante 30 dias), passará para 4h (durante um período 

de 30 dias), e na fase final serão mantidos em 2h por mais 30 dias. A variável operacional 

desta etapa resume-se ao tipo de material filtrante utilizado, tendo em vista que o objetivo 

específico desta etapa é investigar a influência desse material na produção de H2 e CH4.  

A partir da definição do melhor material suporte realizada ao final da etapa I, o 

material definido será utilizado em todos os reatores envolvidos na etapa II. E assim como na 

etapa anterior, os equipamentos serão operados simultaneamente e submetidos a condições 

operacionais semelhantes. Todavia, como o intuito dessa etapa é definir a influência da 

temperatura, um par de reatores (acidogênico seguido de metanogênico) será submetido a uma 

temperatura de 32°C (mesofílica) e outro par de reatores (acidogênico seguido de 

metanogênico) será operado em 55°C (termofílica).  
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Resumo. O caldo de cana é um subproduto que devido à sua composição pode ser utilizado 

na bioprodução de hidrogênio. A viabilidade econômica deste modo de produção depende 

dos rendimentos. As produtividades, ou rendimentos, advém além do substrato adotado, da 

configuração dos reatores, dos microrganismos, pH e temperatura e utilizados. O reator 

anaeróbio de leito granular expandido (EGSB) possibilita elevada transferência de massa 

entre comunidade microbiana e substrato, pois a biomassa imobilizada conformada em 

grânulos é fluidificada devido a aplicação de maiores velocidades ascensionais. Esse 

biorreator é considerado robusto, possibilitando aplicação de águas residuais com maior 

carga orgânica. Isto posto, neste trabalho avaliar-se-á a bioprodução de hidrogênio em 

reatores EGSB mesofílicos (30°± 2 ºC) utilizando caldo de cana como substrato. Será 

investigado o efeito da concentração, na produção de H2, em diferentes tempos de detenção 

hidráulica (TDH) (24 a 1h). Para tal fim serão utilizados três reatores EGSB denominados 

RC1, RC2 e RC3, com as concentrações de caldo fixas de 7, 12 e 17 g.L-1, nessa ordem. O 

inóculo e o grânulo serão provenientes de um reator anaeróbio de manta de lodo (UASB) 

utilizado para tratamento de águas residuais de um abatedouro de aves.  

 

Introdução 

 

 O desenvolvimento econômico e a qualidade de vida dos cidadãos de um país 

dependem intrinsecamente da sua suficiência energética. O crescimento exponencial da 

população traz consigo a elevação da demanda de energia, que ainda depende de fontes de 

combustíveis fósseis, não renováveis e causadores de impactos ambientais. O uso do gás 

hidrogênio (H2) como fonte de energia é uma alternativa favorável, pois demonstra elevada 

eficiência e baixa geração de contaminantes. Segundo Kirtay (2011), a reforma de 

hidrocarbonetos e a oxidação parcial não catalítica de combustíveis fósseis são exemplos de 

métodos convencionais de produção de H2, que possuem elevado custo operacional e geram 

gases do efeito estufa (GEE).  

 A bioprodução de H2 tem se tornado atrativa pela menor demanda de energia e pela 

utilização de resíduos orgânicos agroindustriais e industriais como fonte de substrato. De 

acordo com Show et al. (2011), a produção de hidrogênio por bactérias fermentativas traz 

como vantagem a coprodução de substâncias de valor agregado como: ácidos acético, lático, 

succínico e butírico. A viabilidade econômica deste modo de produção depende dos 

rendimentos, que por sua vez dependem da configuração dos reatores, dos microrganismos, 

pH, temperatura e matérias primas utilizados.  

 Dentre os reatores adotados para a bioprodução de H2 pode-se citar o reator de mistura 

completa (CSTR), que possibilita elevada transferência de massa entre a comunidade 

microbiana e o substrato. Como nesta configuração a biomassa encontra-se em suspensão, 

esta pode ser carreada para fora do reator quando em tempos de detenção hidráulica (TDH) 

reduzidos. A fim de minimizar este transtorno são utilizadas configurações que permitem 

elevado tempo de detenção celular (TDC), em relação ao TDH, e para tanto há a imobilização 

da biomassa. O reator anaeróbio de leito fluidificado (RALF) e o reator anaeróbio de leito 

granular expandido (EGSB), são exemplos de configurações em que são utilizados meio 

suporte para formação do biofilme (Ramos, 2016).  
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 No reator EGSB, analogamente ao reator anaeróbio de manta de lodo (UASB), a 

biomassa imobilizada conforma-se em grânulos. A aplicação de maiores velocidades 

ascensionais leva a fluidificação do leito, reduzindo as zonas mortas frequentes no UASB, e 

acarretando em maior contato entre biomassa e substrato. Conforme Seghezzo et al. (1998) 

outras vantagens do EGSB são a eliminação da biomassa excessiva e a possibilidade de 

empregar águas residuais com maior carga orgânica.  

 O caldo de cana, o melaço e a vinhaça são exemplos de substratos ricos em 

carboidratos, adequados para produção de hidrogênio. Com a intensa produção brasileira de 

cana-de-açúcar, é gerada uma quantidade significativa destes subprodutos passíveis de 

valoração pela geração de H2. Ferreira (2016) avaliou a produção do gás a partir de caldo, 

melaço e vinhaça, todos de cana-de-açúcar, em RALF termofílicos e concluiu que o caldo 

possui, nas condições aplicadas, maior produtividade energética quando comparado aos 

demais. Sendo atestada a viabilidade econômica da bioprodução de hidrogênio a partir do 

caldo de cana, pode-se consolidar uma nova rota de utilização desse subproduto, além do 

emprego deste para produção de açúcar e álcool.  

 A partir das informações supracitadas deseja-se avaliar a produção fermentativa de 

hidrogênio, utilizando culturas mistas, em reatores EGSB mesofílicos aplicando caldo de 

cana-de-açúcar como substrato. Será observado o efeito da concentração em diferentes 

tempos de detenção hidráulica.  

 

Materiais e Métodos 

 

 Por questões práticas serão atribuídas siglas RC1, RC2 e RC3 para os reatores de 

acordo com a concentração do substrato afluente: 7, 12 e 17 g.L-1, nesta ordem. Os reatores 

(Figura 4) foram construídos em acrílico transparente com 151,5 centímetros de altura, 3,6 

centímetros de diâmetro, portanto, com volumes de trabalho de 1542,1 cm³.  

 

 
Figura 1. Instalação experimental. 

 
(1) Tanque de água residuária afluente (barrilete), (2) bomba de alimentação do afluente, (3) reator EGSB, (4) 

banho termoestatizado, (5) bomba de recirculação, (6) saída para medição e análise de gases (7) amostradores (8) 

saída do efluente (9) compartimento de separação gás-líquido. 
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 RC1, RC2 e RC3 serão operados em regime mesofílico (30 ± 2 ºC), com temperatura 

mantida por banho termoestatizado. 

 O lodo granular anaeróbio de um reator UASB destinado para o tratamento das águas 

residuárias geradas no abatedouro de aves, Avícola Dakar S/A (Tietê/SP) será utilizado como 

material suporte e inóculo. Uma parcela do lodo será peneirada visando separação dos 

grânulos, que serão utilizados como material suporte. A fração destinada a inóculo na partida 

operacional, será triturada.  

 Objetivando-se a produção de hidrogênio, deve-se inibir a metanogênese. Para tanto 

seleciona-se as bactérias acidogênicas esporulantes, eliminando-se as arqueias metanogênicas, 

com a submissão do lodo e do material suporte ao tratamento térmico proposto por Kim et al. 

(2006).  

 O substrato orgânico; caldo de cana-de-açúcar, utilizado na alimentação dos reatores 

EGSB (RC1, RC2 e RC3) será coletado na usina de cana-de-açúcar, produtora de etanol e 

açúcar, São Martinho localizada no Município de Pradópolis, SP. Durante a etapa 

experimental realizar-se-á a caracterização físico-química do caldo de cana-de-açúcar a cada 

lote.  

 Além das concentrações de fonte de carbono, diferentes para cada reator, adicionar-se-

á um meio nutriente para assegurar um súpero desenvolvimento bacteriano e melhor condição 

para desempenho das enzimas. Como meio nutriente será aplicada uma adaptação de Rego 

(2016) do utilizado por Endo (1982), Tabela 1. No preparo do tanque de alimentação 

(barrilete) a diluição será tal que a concentração afluente seja de 5 gDQO.L-1. O pH do 

afluente deverá estar entre 4 e 5, caso não esteja dentro desta faixa de valores será efetuada 

correção. 

 

Tabela 1: Meio nutriente desenvolvido por Endo e adaptado por Rego (2016). 

Componente Concentração (mg.L-1) 

NH4HCO3 563 

K2HPO4 125 

MgCl2.6H2O 15 

FeSO4.7H2O 25 

CuSO4.5H2O 5 

CoCl2.5H2O 0,125 

 

 Visando a flexibilidade da operação, variação do TDH, a alimentação aflui ao reator 

por meio de bomba dosadora. A recirculação será realizada por uma bomba de deslocamento 

positivo tencionando a expansão do leito dos reatores 

 Para promover a adaptação do inóculo ao substrato será realizada a operação de RC1, 

RC2 e RC3 no modo batelada (recirculação), pelo tempo necessário ao consumo de 80% do 

carboidrato introduzido. Para avaliar a acomodação da biomassa à alimentação, o pH, a 

conversão de carboidrato e a concentração de matéria orgânica serão analisados diariamente 

nesta etapa. 

 A correção do pH para dentro da faixa de valor supracitada tem como propósito inibir 

o desenvolvimento das arqueias metanogênicas. Esta adequação é realizada mediante a adição 

de ácido clorídrico (30% v/v), valor máximo de 2,0 mL L-1, além de ácido acético glacial. 

Para garantir a condição anaeróbia nos sistemas, será inserido gás nitrogênio será inserido nos 

barriletes e no topo dos reatores durante 15 minutos. 
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 Ao verificar a adaptação da biomassa os reatores serão operados em modo contínuo. 

As concentrações serão fixas de 7, 12 e 17 g.L-1 em todas as fases. Tais fases, iguais para os 

três reatores (Tabela 2), serão alteradas após estabilização dos parâmetros de consumo de 

carboidratos e produção de hidrogênio, ou seja, variação inferior a 10% durante período de 10 

dias. 
Tabela 2: Fases dos reatores RC1, RC2 e RC3. 

Fase TDH (h) 

1 24 

2 20 

3 16 

4 12 

5 8 

6 4 

7 2 

8 1 

 

 Para realização das análises utilizar-se-á a metodologia descrita no Standard Methods 

for Examination of Water and Wastewater da APHA (2012). Serão avaliados os parâmetros: 

pH, demanda química de oxigênio (DQO), sólidos suspensos totais e voláteis (SST/SSV). A 

concentração de carboidratos totais das amostras serão determinadas através do método 

colorimétrico descrito por Dubois et al. (1956). 

 As concentrações dos ácidos orgânicos (cítrico, málico, succínico, láctico, fórmico, 

acético, propiônico, isobutírico, butírico, isovalérico, valérico, e capróico) e álcoois (etanol, 

metanol e n-butanol), portanto a composição dos afluentes e efluentes, serão determinadas por 

cromatografia gasosa.  

 O gás coletado no headspace, com sistemas amotrador acoplado, será analisado em 

um cromatógrafo da marca Shimadzu e modelo GC-17ª. Este é equipado com detector de 

ionização de chama (FID) e coluna capilar DB-WAX (30m x 0,25mm x 0,25μm).  

 A produção volumétrica de biogás gerado será mensurada pelo método de 

deslocamento de fluido, consoante Walker et al. (2009). A determinação da sua composição 

será feita por cromatografia gasosa. Será utlizado um cromatógrafo gasoso Shimadzu modelo 

GC-2010, equipado com um detector de condutividade térmica (TCD) para a identificação 

dos gases H2, N2, CH4 e CO2. Será empregada a coluna capilar Sigma-Aldrich, modelo 24 

Carboxen® 1010 Plot (30m de comprimento e 0,53mm de diâmetro). As amostras do biogás, 

1mL, serão coletadas no topo dos reatores por uma seringa gas tight, e serão injetadas no 

cromatógrafo.  
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Resumo. A produção de H2, a partir de água residuária real contendo glicerol bruto como 

substrato em reator AFBR, foi avaliada usando Metodologia de Superfície de Resposta com 

delineamento composto central rotacional. Os efeitos individuais e interativos das variáveis 

concentração afluente de glicerol – Gin (2,9 – 17,1 g.L-1) e tempo de detenção hidráulica – 

TDH (0,76 – 9,24h) foram elucidados para a maximização das respostas conteúdo de H2 no 

biogás  e rendimento de H2. O máximo conteúdo de H2, 89,6%, foi obtido nas condições 

ótimas de 12,6 g.L-1 e 4,58h, enquanto o máximo rendimento de H2, 0,31 mol H2/kg DQO 

aplicada, foi obtido com 18,0 g.L-1 e 7,72h. Para ambas as respostas, Gin foi a variável 

individual mais significativa, entretanto, os efeitos interativos entre as variáveis Gin e TDH 

também sugerem significância no processo. 1,3-propanodiol, propionato, etanol, acetato, 

butirato e butanol foram os produtos aquosos gerados durante o processo, realçando a 

fermentação mista e as diferentes rotas metabólicas existentes no reator AFBR. 

  

Introdução 

 

 O hidrogênio tem sido apontado como uma fonte promissora de geração de energia 

por possuir alto valor calorífico (122 kJ.g-1) e gerar apenas água durante a sua combustão 

(Das and Veziroglu, 2001). Entretanto, não é obtido livremente na natureza. A principal forma 

de obtenção de hidrogênio é através da reforma a vapor do gás natural, mas por ser uma via 

ambientalmente desfavorável, novas maneiras de produção estão sendo desenvolvidas. Uma 

delas é através da digestão anaeróbia de matéria orgânica (Levin, Pitt and Love, 2004). 

Diversos resíduos podem servir como matéria-prima básica para a produção de 

hidrogênio. Pesquisas recentes mostram a viabilidade da produção biológica de hidrogênio a 

partir de substratos simples como glicose (Amorim et al., 2009; Dos Reis and Silva, 2011; 

Shida et al., 2009) e sacarose (Fontes Lima, Moreira e Zaiat, 2013; Zhao et al., 2008), e 

também a partir de resíduos industriais, como vinhaça de cana-de-açúcar (Santos et al., 2014; 

dos Reis et al., 2015), soro de queijo (Rosa et al., 2014), melaço (Ren et al., 2008; Han et al., 

2012) e glicerol (Lo et al., 2013; Reungsang, Sittijunda and O-Thong, 2013).  

Nesse contexto, o glicerol – principal subproduto da produção de biodiesel (10% p.p-1) 

– vem ganhando destaque como potencial substrato em processos fermentativos visando a 

produção de H2 e outros produtos de interesse, como álcoois e ácidos orgânicos (da Silva, 

Mack and Contiero, 2009). Soma-se a isso o fato de que certo número de microrganismos é 

capaz de crescer anaerobicamente em glicerol, como única fonte de carbono e energia, por 

exemplo: Citrobacter freundii, Klebsiella pneumoniae, Clostridium pasteurianum, 

Clostridium butyricum, Enterobacter agglomerans, Entrobacter aerogenes e Lactobacillus 

reuteri (da Silva, Mack and Contiero, 2009). 

Muitos estudos visando a produção de hidrogênio a partir de glicerol foram 

conduzidos utilizando diversas configurações de reatores, como reatores em batelada (Seifert 

et al., 2009; Lo et al., 2013), reator anaeróbio de leito fixo (Ito et al., 2005), reator de fluxo 

contínuo e tanque agitado – CSTR (Lo et al., 2013) e reatores de fluxo ascendente e manta de 

lodo – UASB (Reungsang, Sittijunda and O-Thong, 2013). A aplicação de reatores anaeróbios 

de leito fluidizado – RALF tem se mostrado promissora na produção de H2 a partir de outros 

resíduos (Rosa et al., 2014; Santos et al., 2014; Ottaviano et al., 2017), o que o torna uma 

potencial alternativa em processos fermentativos com glicerol. Dentre as vantagens do RALF, 
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destacam-se a retenção de grande concentração de biomassa aderida no material suporte, 

menor queda de pressão quando comparados com reatores de leito fixo e baixa resistência 

externa ao transporte de massa se comparado a outras configurações de reatores (Fuentes et 

al., 2009). 

A produção anaeróbia de H2 pode ser afetada por diferentes fatores, como TDH, 

temperatura, pH, concentração afluente de substrato, meio nutriente, configuração do reator e 

presença de subprodutos no meio fermentativo (Zhao et al., 2008). Dentre esses fatores, TDH 

e a concentração afluente de substrato são parâmetros cruciais e de fácil controle. Apesar 

disso, a grande maioria dos estudos ressaltam o efeito individual desses parâmetros, em uma 

análise univariada, sem se preocupar com o efeito interativo dessas variáveis no processo (dos 

Reis & Silva, 2011; Ferreira Rosa et al., 2014; Ottaviano et al., 2017). O efeito interativo 

dessas variáveis na produção de H2 a partir de glicerol residual em reator contínuo AFBR 

ainda não foi previamente reportado na literatura. 

Como uma ferramenta útil nesse tipo de análise, a Metodologia de Superfície de 

Resposta (MSR) permite explorar os efeitos individuais e interativos que as variáveis 

independentes exercem na resposta desejada, além de determinar as condições ótimas que 

maximizam a resposta (Varrone et al., 2012). Dessa forma, no presente estudo, a produção de 

H2 a partir de água residuária real contendo glicerol como única fonte de carbono em reator 

contínuo AFBR, foi otimizada aplicando MSR com delineamento composto central 

rotacional. Para tanto, os efeitos individuais e interativos das variáveis concentração de 

glicerol afluente (Gin) e TDH foram elucidados e os produtos solúveis produzidos foram 

explorados. 

  

Material e Métodos 

 

Meio de cultivo e condições operacionais do RALF 

O glicerol bruto utilizado como única fonte de carbono foi proveniente da BioBrotas 

Oleoquímica, localizada em Brotas/ São Paulo/ Brasil. O resíduo é constituído por 

aproximadamente 84% de glicerol, enquanto as impurezas são majoritariamente sais (~13%), 

metanol (~1%), água (~2%) e ácidos graxos (< 0,05%). O meio para enriquecimento e cultivo 

das bactérias fermentadoras de glicerol foi constituído por, de acordo com Barbirato et al. 

(1996): 3,4 g/L K2HPO4.3H2O; 1,3g/L KH2PO4; 2,0 g/L (NH4)2SO4; 0,2 g/L MgSO4.7H2O; 

0,02 g/L CaCl2.2H2O; 0,005g/L FeSO4.7H2O, e suplementado com uma solução de elementos 

traços SL7, na concentração de 2 mL/L afluente, proposta por Biebl and Pfennig (1981). 

O inóculo foi obtido a partir de lodo proveniente de um reator mesofílico anaeróbio de 

fluxo ascendente e manta de lodo (UASB) utilizado para tratamento de efluente de abatedouro 

de aves (Avícula Dakar S/A, Tietê/SP). Para inibir o desenvolvimento das bactérias 

metanogênicas, o lodo foi submetido a um pré-tratamento térmico de acordo com Kim, Han 

and Shin (2006). O material utilizado como suporte para imobilização da biomassa foi 

partículas de argila expandida (2,8 – 3,35 mm), cujas demais características são descritas por 

Amorim et al. (2009). 

O reator anaeróbio de leito fluidificado (RALF) utilizado no presente estudo possui 

190 cm de altura e diâmetro interno de 5,3 mm, com um volume total de 4192 cm³. A 

temperatura foi mantida em 30º ± 2ºC com auxílio de banho termoestatizado e encamisamento 

do reator. Durante os 251 dias de operação, o sistema foi alimentado com água residuária 

composta por glicerol bruto nas concentrações definidas pelo planejamento experimental. O 

reator foi operado em modo contínuo, com uma velocidade ascensional 1,3 vezes maior que a 

velocidade de mínima fluidização utilizada. Quando o estado estacionário era alcançado 

(baseado na taxa de produção constante de H2 com uma variação menor que 10%, por 15 – 30 

dias), as condições operacionais (Gin e TDH) eram alteradas. Somente os resultados obtidos 

no estado estacionário foram reportados. 
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Métodos analíticos 

A produção volumétrica de biogás foi medida de acordo com a metodologia proposta 

por Walker et al. (2009). O conteúdo de hidrogênio no biogás produzido foi determinado por 

cromatografia gasosa (GC-2010, Shimadzu, Japan), descrito por Amorim et al. (2009). Os 

ácidos orgânicos e álcoois foram mensurados por cromatografia gasosa (GC-17A, Shimadzu, 

Japan), segundo método por headspace, com sistema acoplado de amostrador automático de 

injeção de amostras, descrito por Paranhos (2016). A concentração de glicerol foi determinada 

de acordo com o método espectrofotométrico de Bondioli and Della Bella (2005). A demanda 

química de oxigênio (DQO), sólidos suspensos voláteis (SSV) e pH foram analisados de 

acordo com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (1995). 

 

Delineamento experimental 

Os intervalos e níveis das variáveis independentes, Gin (X1) e TDH (X2), baseado na 

Metodologia de Superfície de Resposta (MSR) com Delineamento Composto Central 

Rotacional (DCCR), são mostrados na Tabela 1. As respostas avaliadas foram: Y1 – Conteúdo 

de H2 no biogás (%H2), dado em %; e Y2 - Rendimento de H2 (HY), dado em mol H2 / kg 

DQO aplicada. 

A superfície de resposta para as variáveis de estudo foi gerada segundo a equação 

polinomial de 2ª ordem, descrita pela equação (1): 

                    (1) 

 

em que Y representa a resposta, β0 a constante, βi o coeficiente do efeito linear, βii o 

coeficiente do efeito quadrático, βij o coeficiente da interação dos efeitos, xi e xj o nível 

codificado das variáveis Xi e Xj. As variáveis testadas foram codificadas de acordo com a 

equação (2): 

                                              (2) 

em que xi é o valor codificado e Xi é o valor real da variável independente, X0 é o valor real 

do ponto central e ΔXi é o valor da diferença entre os pontos.  

A superfície de resposta e a análise dos parâmetros (teste F e análise de variância – 

ANOVA) foram realizadas com auxílio do software Statistica 10.0 (StatSoft Inc. 2010, USA). 

A ANOVA foi realizada para testar a significância dos fatores (Gin e TDH) no ajuste da 

equação polinomial de segunda ordem. Foram considerados significativos os parâmetros com 

p – valores menores que 5% (p < 0,05). 

 

Resultados e Discussão 

 

Consumo de glicerol e produção de H2 

 O desempenho do reator RALF alimentado com glicerol, para os 10 ensaios 

experimentais propostos está sumarizado na Tabela 1. 

A Tabela 1 mostra que o consumo de glicerol variou de 20,2 a 98,4%, enquanto o 

maior rendimento e taxa de produção de H2 foram de 0,33 mol H2.kg DQO aplicada-1 e 9,74 

mmol H2.L
-1.h-1, respectivamente. Durante toda a operação do reator, o conteúdo de H2 no 

biogás flutuou de 0 a 87,4% e nenhum metano foi detectado. 

As baixas conversões de substrato, decorrentes das elevadas concentrações de glicerol 

(15,0 e 17,1 g.L-1) utilizadas nos ensaios 2, 4 e 6, podem ser atribuídas a elevada carga 

orgânica aplicada ao sistema. Entretanto, ao utilizar baixas concentrações de glicerol (2,9 e 

5,0 g.L-1), observou-se conversões acima de 83,4% e ausência de hidrogênio produzido, 

independente do TDH aplicado ao reator. Além disso, conversões de substratos similares 

foram obtidas nos ensaios 7 e 9, ao utilizar TDH de 0,76h e 5h, respectivamente e 10 g.L-1 de 

glicerol em ambos. Esses resultados sugerem pouca influência do TDH na conversão de 
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glicerol em reatores AFBR. De fato, as análises estatísticas indicam que o efeito interativo das 

variáveis Gin e TDH na eficiência de conversão do glicerol não é significativo (p-valor = 

0,6129>0,05). Resultados semelhantes foram encontrados no estudo de Zhao et al. (2008), em 

que os autores também reportaram efeitos de interação não significativos entre a concentração 

de sacarose e TDH na conversão de substrato, utilizando um planejamento experimental com 

DCCR em reatores UASB. 

 

Tabela 1: Condições de operação e desempenho do RALF nos 10 ensaios experimentais 

Ensaios 

Valores reais                 

(valores codificados) Consumo de 

glicerol (%) 
H2 (%) 

Rendimento de 

H2 (mol H2.kg 

DQO aplicada-1) 

Taxa produção 

de H2 (mmol 

H2.L
-1.h-1) Gin (g.L-1) TDH (h) 

1 5,0 (-1) 2 (-1) 83,4 ± 4,4 0,0 0,00 0,00 

2 15,0 (+1) 2 (-1) 33,0 ± 4,1 27,3 ± 9,8 0,02 ± 0,01 0,41 ±0,06 

3 5,0 (-1) 8 (+1) 91,8 ± 4,7 0,0 0,00 0,00 

4 15,0 (+1) 8 (+1) 34,4 ± 4,1 82,7 ± 3,8 0,33 ± 0,05 1,84 ±0,12 

5 2,9 (-1,414) 5 (0) 98,4 ± 2,7 0,0 0,00 0,00 

6 17,1 (+1,414) 5 (0) 20,2 ± 3,7 73,1 ±7,1 0,30 ± 0,03 3,61 ±0,67 

7 10,0 (0) 0,76 (-1,414) 41,9 ± 9,2 78,4 ± 7,6 0,25 ± 0,04 9,74 ±1,78 

8 10,0 (0) 9,24 (+1,414) 53,0 ± 4,5 0,0 0,00 0,00 

9 (PC) 10,0 (0) 5 (0) 38,7 ± 6,8 87,4 ± 3,9 0,24 ± 0,05 0,98 ±0,25 

10 (PC) 10,0 (0) 5 (0) 48,9 ± 4,1 79,1±13,9 0,22 ± 0,06 1,45 ± 0,35 

 

Efeito de Gin e TDH no conteúdo e rendimento de H2 

Usando o DCCR, as interações entre os parâmetros, Gin e TDH, foram determinadas e 

os valores ótimos foram estimados. Através da análise de regressão múltipla, o modelo 

polinomial de 2ª ordem foi estabelecido para descrever o conteúdo de H2 no biogás, o qual é 

descrito pela equação (3) nos termos codificados: 

 

%H2 = 83,25 + 26,67 x1 – 6,93 x2 – 25,94 (x1)² – 24,62 (x2)² + 13,85 x1.x2            (3) 

 

Em que Y representa o valor previsto do conteúdo de H2 no biogás, e x1 e x2 são os valores 

codificados para as variáveis Gin e TDH, respectivamente. Os resultados obtidos pela análise 

de variância – ANOVA (dados não apresentados) indica que o modelo para o conteúdo de H2 

no biogás é significativo (Ftab = 18,98 > Fcalc = 5,32), com coeficiente de regressão (R²) de 

74,67%. 

As condições ótimas para a maximização do conteúdo de H2 no biogás, calculadas 

pelo ajuste das derivadas parciais da eq. (3) em zero em relação às variáveis correspondentes, 

foram Gin de 12,6 g.L-1 e TDH de 4,58h. O máximo valor de resposta correspondente ao 

conteúdo de H2 no biogás foi estimado como 89,6%. A superfície de resposta tridimensional 

para o conteúdo de H2 no biogás é mostrada na Figura 1. 
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Figura 1: Superfície de resposta para o conteúdo de H2 como uma função de Gin e TDH. 

 

Para a resposta rendimento de H2, o modelo polinomial de 2ª ordem estabelecido é 

descrito pela equação (4), nos termos codificados: 

 

HY = 0,2300 + 0,0968 x1 – 0,0054 x2 – 0,0525 (x1)² - 0,0650 (x2)² + 0,0775 x1x2             (4) 

Em que Y representa o valor previsto do rendimento de H2, e x1 e x2 são os valores 

codificados para as variáveis Gin e TDH, respectivamente. Os resultados obtidos pela 

ANOVA (dados não apresentados) indica que o modelo para o rendimento de H2 é 

significativo (Ftab = 16,01 > Fcalc = 5,32), com coeficiente de regressão (R²) de 66,68%. 

 As condições ótimas para a maximização do rendimento de H2, calculadas pelo ajuste 

das derivadas parciais da eq. (3) em zero em relação às variáveis correspondentes, foram Gin 

de 18,0 g.L-1 e TDH de 7,72h. O máximo valor de resposta correspondente ao rendimento de 

H2 foi estimado como 0,31 mol H2.kg DQO aplicada-1. A superfície de resposta para o 

rendimento de H2 é mostrada na Figura 2. 
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Figura 2: Superfície de resposta para o rendimento de H2 como uma função de Gin e TDH. 

 

Efeito de Gin e TDH na formação de produtos aquosos 

Dentre as condições operacionais testadas, 1,3-propanodiol e ácido propiônico foram 

os principais produtos produzidos em todos os ensaios. Acetato, butirato e etanol também 

foram produzidos em baixas concentrações, enquanto butanol foi detectado em apenas alguns 

ensaios. A Figura 3 mostra a distribuição percentual dos metabólitos produzidos durante a 

operação do reator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Distribuição percentual dos metabólitos solúveis nos 10 ensaios. 

 

O rendimento de 1,3-PD verificado neste trabalho variou de 8,71 ± 2,85 a 304,20 ± 

39,93 g.kg DQO aplicada-1, atingindo o máximo com Gin de 10,0 g.L-1 e TDH de 9,24h. 

Observou-se que nos ensaios com elevada produção de 1,3-PD, H2 não foi detectado. Isso é 

atribuído ao fato de que quando glicerol é empregado como substrato em consórcios 

microbianos, as concentrações intracelulares de ATP e NADH aumentam e, para que seja 

regenerado, o metabolismo é levado à produzir 1,3-PD pela via redutora; consequentemente a 

produção de AGVs e hidrogênio diminuem (Dounavis, Ntaikou and Lyberatos, 2015). 

Não obstante, diversos autores reportam que elevadas concentrações de propionato 

estão geralmente associadas com baixa produção de H2 (Reungsang, Sittijunda and O-Thong, 

2013; Sarma et al., 2012; Ngo, Kim and Sim, 2011), devido ao consumo de H2 durante a 

fermentação. Nesse estudo, propionato foi o 2º metabólito mais produzido, variando entre 

30,34 ± 3,53 e 212,42 ± 62,08 g.kg DQO aplicada-1. O rendimento máximo foi alcançado 

utilizando Gin de 5,0 g.L-1 e TDH de 2h. 

 

Confirmação dos experimentos e validação dos modelos 

A validade dos modelos estatísticos foi confirmada por uma nova condição 

experimental aplicada ao reator. Para esse novo ensaio, foi atribuída uma condição 

intermediária às condições ótimas definidas pelos dois modelos, a qual corresponde a Gin de 

12,7 g.L-1 e TDH de 8,1h. Os resultados para o ensaio de confirmação estão listados na Tabela 

2.  Os resultados experimentais mostram que o conteúdo de H2, o rendimento de H2 e a 

eficiência de consumo de glicerol são próximos aos valores previstos usando a MSR com 

DCCR. Isso confirma que a metodologia utilizada serve como potencial ferramenta para 

otimizar a produção de H2 em reator contínuo utilizando um substrato real. 
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Tabela 2: Condições e resultados dos experimentos de validação 

 

Gin (g.L-1) TDH (h) 
%H2 

HY  

(mol H2.kg DQO aplicada-1) 

Medido Calculado Medido Calculado 

12,7 8,1 83,6 ± 2,5 64,1 0,30 ± 0,11 0,23 

 

Avaliação da produção de H2 a partir de glicerol bruto em RALF 

A Tabela 3 resume os valores máximos do conteúdo, rendimento e produção de H2 

obtidos em diferentes estudos, utilizando glicerol como única fonte de carbono. Os valores 

reportados nesse trabalho, 87,4%, 0,30 mol H2.kg DQO aplicada-1 e 9,7 mmol H2.L
-1.h-1, 

respectivamente, são perfeitamente comparáveis com os outros estudos. Observa-se que a taxa 

de produção e o conteúdo de H2 nesse estudo, alcançaram valores superiores quando 

comparado com sistemas que utilizaram glicerol puro como substrato. Entretanto, o 

rendimento obtido é muito menor do que os outros valores reportados, o que pode ser 

atribuído à flexibilidade metabólica do consórcio microbiano e à consequente geração de 

produtos aquosos. 

 

Tabela 3: Comparação do conteúdo, rendimento e produtividade molar de H2 em vários 

estudos que utilizaram glicerol como única fonte de carbono. 

 

Reator 
Glicerol       

(g.L-1) 

Conteúdo de 

H2 (%) 

Rendimento H2     

(mol H2.kg DQO 

aplicada-1) 

Produtividade molar 

(mmol H2.L
-1.h-1) 

Referência 

Batelada Puro (10 g.L-1) - 3,66 0,8 (Seifert et al., 2009) 

Batelada Puro (10 g.L-1) 57,0 9,90 10,2 (Lo et al., 2013) 

CSTR Puro (10 g.L-1) 78,3 4,45 4,1 

 Bruto (10 g.L-1) 72,7 6,87 6,6 

UASB Puro (25 g.L-1) 37,1 3,66 9,0 (Reungsang, 

Sittijunda and O-

Thong, 2013) 

 Bruto (25 g.L-1) 24,4 2,85 6,2 

RALF Bruto            

(2,9-17,1 g.L-1) 

87,4 0,30 9,7 Este estudo 

 

Conclusões 

 

 No presente estudo, MSR com DCCR foi satisfatoriamente utilizada para avaliar os 

efeitos individuais e interativos entre as variáveis Gin e TDH na produção anaeróbia de H2 em 

RALF. O máximo conteúdo de H2, 89,6%, foi obtido nas condições ótimas de 12,6 g.L-1 e 

4,58h, enquanto o máximo rendimento de H2, 0,31 mol H2.kg DQO aplicada-1, foi obtido com 

18,0 g.L-1 e 7,72h. O ensaio de validação dos modelos realizado sob condições intermediárias, 

12,7 g.L-1 e 8,1h, resultou em 83,6% e 0,30 mol H2.kg DQO aplicada-1, demonstrando a 

potencial aplicação dessa ferramenta estatística na maximização da produção de H2 em 

reatores anaeróbios contínuos utilizando substrato real e cultura mista. 1,3-propanodiol e 

propionato foram os principais metabólitos produzidos, enquanto etanol, acetato, butirato e 

butanol foram gerados em baixas concentrações, realçando a fermentação mista e as 

diferentes rotas metabólicas existente no RALF. 
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Resumo. Este estudo investigou o efeito do tempo de detenção hidráulica (TDH) (8 h a 0.5 h) 

e da temperatura (55 a 75 oC) em dois reatores anaeróbios de leito fluidifiicado (RALF) 

usando soro de queijo (RALF-S = 10000 mg açúcares.L-1) e vinhaça (RALF-V = 10000 mg 

DQO.L-1).Observa-se que a diminuição do TDH para 0.5 h aumentou a produtividade de 

hidrogênio para os valores máximos de 5,36 ± 0,81 L H2.h
-1.L-1 para RALF-S e 0,71 ± 0,16 L 

H2.h
-1.L-1 para RALF-V. O valor máximo de rendimento de hidrogênio (HY) para RALF-S foi 

de 5,51 ± 0,37 mmol H2.g DQO-1 em 65 oC no TDH de 4 h. No RALF-V, o HY máximo de 1,64 

± 0,22 mmol H2.g DQO-1 foi observado no TDH de 4 h e 65 oC. O aumento da temperatura 

para 75 oC reduziu a produção de hidrogênio em ambos os reatores. As temperaturas de 55 e 

65 oC apresentaram como principais metabólitos os ácidos butírico, acético e lático e 

metanol, indicando o favorecimento das rotas butírica e acética. O aumento na produção de 

lactato, propionato e metanol em 75 oC indica que as bactérias produtoras de hidrogênio 

vindas do inóculo termofílico foram inibidas na condição hipertermofílica 

 

Introdução 

 

 O crescimento da demanda energética no século 21 expôs a dependência de 

combustíveis fósseis na economia global. A produção fermentativa de hidrogênio é uma 

alternativa promissora aos combustíveis fósseis principalmente devido a sua característica não 

poluidora e renovável (Das e Veziroǧlu, 2001). Entretanto, viabilidade econômica deste 

processo necessita de uma fonte rica em carboidratos com disponibilidade, o baixo custo, 

pureza de substrato e biodegradabilidade. Os subprodutos de processos agroindustriais são 

recursos em potencial para a produção de hidrogênio. Portanto, países de grandes economias 

agriculturais têm potencial para se desenvolverem economicamente de forma significativa ao 

incorporarem a bioenergia na bioindústria. (Show et al., 2012). 

Com este ponto de vista, a fermentação da vinhaça e do soro de queijo são opções 

viáveis para a produção de hidrogênio por vias biológicas permitindo uma alternativa de 

destinação destes subprodutos da agroindústria. A vinhaça é produzida na etapa de destilação, 

após a fermentação do caldo de cana. Seu volume gerado pode chegar até 20 L de vinhaça por 

litro de etanol produzido com valores de demanda química de oxigênio (DQO) até 100 g.L-1, 

necessitando de formas adequadas de destinação (Wilkie et al., 2000). O soro de queijo é 

gerado durante a fabricação do queijo com elevada concentração de lactose e valores de DQO 

acima de 80 g.L-1 (Karadag et al., 2014). Desta forma, a produção de hidrogênio a partir 

destes subprodutos agroindustriais associa a recuperação energética, o tratamento e a sua 

destinação adequada. 

Um dos principais desafios deste processo em reatores contínuos é determinar a 

condição ótima de produção de hidrogênio com baixos custos de tratamento avaliando os 

parâmetros operacionais como concentração do substrato, tempo de detenção hidráulica 

(TDH), taxa de carregamento orgânico (TCO) e temperatura (Santos et al., 2014 c). Entre 

estes parâmetros, o aumento da temperatura em faixas definidas, como a hipertermofílica (> 

65 oC),  possibilita a elevação da produção volumétrica de hidrogênio (PVH) e do rendimento 

de hidrogênio (HY) pela aceleração das funções metabólicas e de crescimento celular com 

menor distribuição de metabólitos líquidos (Gadow et al., 2012) (Pawar e van Niel, 2013) 
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(Gadow et al., 2013 b) (Jiang et al., 2015) (Gadow et al., 2016). Entretanto, poucos estudos 

avaliaram o efeito da temperatura em faixas termofílicas e hipertermofílicas utilizando soro de 

queijo e vinhaça como substrato.  

 Portanto, este estudo tem como objetivo investigar o melhor TDH (8 h a 0.5 h) para 

produção de hidrogênio e, neste TDH, avaliar o efeito da temperatura (55 a 75 oC) em dois 

RALF através de fermentação de soro de queijo (RALF-S = 10000 mg.L-1 de carboidratos 

totais) e de vinhaça (RALF-V = 10000 mg DQO.L-1).  

  

Material e Métodos 

 

Operação do reator anaeróbio de leito fluidizado 

 O esquema de instalação dos RALF é mostrado na Figura 1.  

 

 
 Figura 1 – Esquema da instalação do RALF: (1) Reator de leito fluidificado, (2) 

reservatório de alimentação, (3) bomba de alimentação, (4) entrada do afluente, (5) 

amostradores, (6) câmara de captação de gás, (7) saída de efluente, (8) medidor de biogás de 

deslocamento de fluido, (9) banho termostatizado, (10) bomba de recirculação, (11) 

recirculação, (12) distribuidor da alimentação. 
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Os reatores utilizados para a produção de H2 foram construído em aço inoxidável com 

diâmetro interno de 3,7 cm e volume total de 1520 cm3. Partículas de argila expandida 

(cinasita) com diâmetro médio de 2,5 mm foram utilizadas como suporte de imobilização da 

biomassa (Ortega et al., 2001). A vazão de recirculação foi mantida a 62,4 L.h-1 com 

velocidade superficial 1,3 vezes a velocidade de mínima fluidização. O controle de 

temperatura em 55, 65 e 75 oC foi realizado por meio de um banho termoestatizado. 

 Inicialmente, o reator foi operado por sete dias em modo batelada para promover a 

adesão dos microorganismos ao material suporte. Depois da inoculação, a produção de 

hidrogênio foi avaliada operando o reator na temperatura de 55 oC  e no TDH de 8 h. Após a 

verificação do estado estacionário, mediante a estabilização dos resultados de PVH e HY, as 

condições de operação foram modificadas reduzindo os valores de TDH para 6 h, 4 h, 2 h, 1 h 

e finalmente 0.5 h. Identificada a condição de melhor rendimento de hidrogênio, a 

temperatura foi aumentada para 65 oC e 75 oC. O RALF-S foi alimentado com 10000 mg.L-1 

de carboidratos totais (lactose). O RALF-V foi alimentado com 10000 mg DQO.L-1. A 

operação continua foi realizada por 270 dias. 

 

Água residuária 

 A vinhaça de cana de açúcar usada como substrato neste estudo foi coletada na Usina 

São Martinho (Pradópolis, SP), produtora de etanol e açúcar a partir de cana de açúcar.  O 

conteúdo orgânico da vinhaça (28640 ± 5200 mg.L-1) foi diluído no afluente preparado para 

atingir a demanda química de oxigênio (DQO) de 10000 mg.L-1 O soro de queijo usado como 

substrato neste estudo foi o soro de leite em pó da marca Elegê fornecido pela Brasil Foods. 

Os valores médios de diferentes soluções com 10000 mg.L-1 de soro de leite em pó foram de 

7447,0 ± 171,9 mg.L-1 de açúcares totais (lactose), 13402,5 ± 3804,7 mg.L-1 de DQO total e 

pH de 6,9 ± 0,4. A solução de soro de leite em pó utilizada como afluente foi preparada com 

concentração de açúcares totais (lactose) de 10000 mg.L-1. O pH foi controlado na faixa de 

3,5 a 5 com NaOH (6 M). Nutrientes foram adicionados de acordo com Del Nery (1995) . 

 

Inóculo 

 O reator anaeróbio de leito fluidizado termofílico foi inoculado com lodo proveniente 

de um UASB termofílico usado para o tratamento de vinhaça de cana de açúcar para produção 

de biogás (principalmente CH4), localizado na Usina São Martinho em Pradópolis, São Paulo. 

 O lodo foi submetido a um pré-tratamento térmico de acordo com a metodologia 

adaptada de Kim et al. (2006).  

 

Métodos analíticos 

 A concentração de açúcares totais foi estimada como lactose pelo método apresentado 

por Dubois et al. (1956). As análise de DQO e pH foram feitas de acordo com Standard 

Methods for Examination of Water and Wastewater (1998). O biogás produzido no reator foi 

medido pelo método de deslocamento de fluido usando uma solução salina saturada 

acidificada (Walker et al., 2009). A composição do biogás foi analisada por cromatografia 

gasosa (Shimadzu GC-2010) usando uma coluna 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. O volume de injeção foi de 0,1 mL. As 

determinações dos ácidos orgânicos individualizados e alcóois foram feitas por cromatografia 

líquida (HPLC Shimadzu). 

   

Resultados e Discussão 

 

 O pH foi controlado diariamente pela adição de NaOH no afluente em função do pH 

efluente. Os valores de pH no RALF-S mantiveram-se dentro das faixas de 6,48 ± 0,13 a 7,70 

± 0,48, no afluente, e de 3,96 ± 0,15 a 4,22 ± 0,13, no efluente.  O RALF-V foi operado 
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dentro da faixa estabelecida entre 4,25 ± 0,14 e 5,23 ± 0,10, no afluente e entre 4,55 ± 0,18 e 

4,95 ± 0,10, no efluente. Os valores de conversão de carboidratos e de remoção de DQO 

observados no RALF-S foram próximos entre 51,8 ± 10,5 % e 66,1 ± 16,1 %, para 

carboidratos, e entre 8,2 ± 4,1 % e 16,6 ± 5,0 % para a remoção de DQO. Para o RALF-V os 

valores de conversão de carboidratos e de remoção de DQO observados foram próximos entre 

54,5 ± 4,4 % e 69,3 ± 6,0 %, para conversão de carboidratos, e entre 13,0 ± 7,2 % e 17,4 ± 7,5 

% para a remoção de DQO. 

Durante a operação dos reatores RALF-S e RALF-V, a composição do biogás 

produzido foi analisada para avaliar a produção de hidrogênio e a presença de metano. Em 

ambos os reatores apenas H2 e CO2 foram observados no biogás e seus respectivos valores de 

H2% no biogás produzido mantiveram-se estáveis entre 43,5 ± 7,5% e 55,5 ± 2,5%. O gás 

metano não foi formado durante a operações dos sistemas, mostrando a eficiência do 

tratamento térmico adotado no lodo.  

Na Figura 2 é ilustrado o comportamento da variação dos valores de PVH para RALF-

S e RALF-V sob efeito do TDH.  

 

 
Figura 2 – Variação dos valores de PVH em função do TDH para RALF-S e RALF-V 

 

Observa-se entre os valores de PVH do RALF-S foram crescentes com a diminuição 

do TDH, com valor máximo de 5,36 ± 0,81L H2.h
-1.L-1 no TDH de 0,5 h. No RALF-V, com a 

redução do TDH de 8 h para 0,5 h a PVH foi elevada de 0,07 ± 0,03 L H2.h
-1.L-1  para o valor 

máximo de 0,71 ± 0,16 L H2.h
-1.L-1. A mesma tendência foi observada no estudo realizado 

por Santos et al. (2014 b) utilizando dois RALF termofílicos (55oC) que ao reduzir o TDH de 

6 a 1 h, manteve a PVH em perfil crescente em ambos os reatores, com valores máximos de 

1,49 L H2.L
-1.h-1 (15 g DQO.L-1) e 1,2 L H2.L

-1.h-1  (20 g DQO.L-1) no TDH de 1 h.  

O efeito da temperatura na PVH nos reatores RALF-S e RALF-V é ilustrado na Figura 

3. Ao avaliar o efeito da temperatura no RALF-S, observa-se que as condições com 

temperaturas de 55 e 65 oC obtiveram valores similares de 1,01 ± 0,16 L H2.h
-1.L-1 e 1,38 ± 

0,10 L H2.h
-1.L-1 . Entretanto, com o aumento da temperatura para 75 oC, o valor de PVH foi 

reduzido para 0,28 ± 0,11 L H2.h
-1.L-1. Para o RALF-V, observa-se que as condições com 

temperaturas de 55 e 65 oC obtiveram valores similares de PVH de 0,36 ± 0,5 L H2.h
-1.L-1 e 

0,29 ± 0,10 L H2.h
-1.L-1. Entretanto, com o aumento da temperatura para 75 oC,  a PVH foi 

reduzida para 0,008 ± 0,005 L H2.h
-1.L-1. 
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Figura 3 – Variação dos valores de PVH em função da temperatura para RALF-S e RALF-V 

 

Poucos estudos na literatura comparam os efeitos das condições termofílicas e 

hipertermofílicas na PVH em reatores contínuos. Pode-se citar o estudo realizado por Gadow 

et al. (2012) que avaliaram o efeito da temperatura em três reatores CSTR em condições 

mesofílicas (37 oC), termofílicas (55 oC) e hipertermofílicas (80 oC) no TDH de 10 dias com 

concentração de 5 g celulose.L-1. Os autores observaram valores máximos de PVH de 0,286 L 

H2.d
-1.L-1 (80 oC), 0,24 L H2.d

-1.L-1 (55 oC) e 0,008 L H2.d
-1.L-1 (37 oC). Por outro lado, 

Gadow et al. (2013 a) avaliando o efeito da temperatura em três reatores CSTR em condições 

mesofílicas (37 oC), termofílicas (55 oC) e hipertermofílicas (80 oC) no TDH de 10 d com 

concentração de 10 g celulose.L-1, observaram PVH máxima de 0,255 L H2.d
-1.L-1 no reator 

operado em condições termofílicas. 

As variações do HY durante a operação do RALF-S e do RALF-V em função do TDH 

são ilustradas na Figura 4.  

 
Figura 4 – Variação dos valores de HY em função do TDH para RALF-S e RALF-V 
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Observa-se que com a diminuição dos valores de TDH no RALF-S em temperatura de 

55 oC, o HY atingiu um valor máximo de 4,10 ± 0,68 mmol H2.g DQO-1 no TDH de 4 h. A 

aplicação de valores menores de TDH ao RALF-S ocasionou na redução dos valores de HY 

observados, com valor mínimo de 2,58 ± 0,39 mmol H2.g DQO-1 no TDH de 0,5h.  

Com relação as variações do HY do reator RALF-V em função do TDH observa-se 

que com a diminuição dos valores de TDH na temperatura de 55oC, o HY atingiu um valor 

máximo de 1,64 ± 0,22 mmol H2.g DQO-1 no TDH de 4 h. A aplicação de valores menores de 

TDH ao RALF-V ocasionou na redução dos valores de HY observados, com valor mínimo de 

0,41 ± 0,09 mmol H2.g DQO-1 no TDH de 0.5 h. Assim, esta redução dos valores de TDH 

abaixo de 4 h, com conseqüente aumento da OLR, foi depreciativa ao HY. 

Com relação ao efeito da temperatura, os valores de HY observados no RALF-S nas 

temperaturas de 55 oC e 65 oC foram similares, com valor máximo de 5,51 ± 0,37 mmol H2.g 

DQO-1 na temperatura de 65 oC, o maior valor encontrado neste estudo. Entretanto, com o 

aumento da temperatura para 75 oC o HY observado foi reduzido para 1,20 ± 0,39 mmol H2.g 

DQO-1.No RALF-V o valor de rendimento de hidrogênio de 1,29 ± 0,39 mmol H2.g DQO-1 na 

temperatura de 65 oC foi similar ao encontrado na temperatura de 55 oC. Entretanto, com o 

aumento da temperatura para 75 oC o HY observado foi reduzido para 0,04 ± 0,02 mmol H2.g 

DQO-1. Assim o aumento da temperatura foi negativo ao rendimento de hidrogênio observado 

em ambos os reatores. 

O efeito da temperatura, avaliado pelos diferentes estudos apresentados na Tabela 1, 

atinge de forma sinergética um conjunto de fatores que compreendem a complexidade do 

substrato, a origem do inóculo e a diversidade microbiana da comunidade. Dependendo de 

cada um desses fatores, a produção de hidrogênio em reatores contínuos pode ter resultados 

máximos em faixas mesofílica, termofílica e hipertermofílica. O aumento da temperatura de 

55 para 65 oC aumentou os valores de HY e PVH para o RALF-S. No RALF-V os resultados 

de HY e PVH foram similares em ambas as condições. Esta melhora nos resultados do RALF-

S na temperatura de 65 oC é associada a seleção de uma comunidade termofílica mais 

eficiênte na produção de hidrogênio a partir de substratos complexos e aprimorando as 

condições de transferência de massa. 

 

Tabela 1 – Comparação de valores de HY do RALF-S e do RALF-V com os relatados em 

estudos avaliando o efeito da temperatura 

Referencia Reator Substrato 
T 

(oC) 

HY                                     

(mol H2.mol hexose-1)                                      

HY                         

(mmol H2.g DQO-1) 

Gadow et al. (2013 b) CSTR 
Celulose                                                                

(10 g.L-1) 
55 2,21 - 

Roy et al. (2014) Batelada 
Glicose                                                                

(10 g.L-1) 
60 2,71 - 

Zhong et al. (2015) IBR 
Resíduo laticínio 

 (98.7g DQO.L-1) 
60 - 5,58 

Zhang et al. (2015) Batelada 
Hidrolizado de 

milho                  

(6.2g açúcar.L-1) 

55 1,4 - 

RALF-S RALF 
Soro de queijo                                           

(10 g lac.L-1) 
65 2,33 5,51 

RALF-V RALF 
Vinhaça                                            

(10 g DQO.L-1) 
55 2,45 1,64 
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Com base na literatura e nos resultados obtidos para RALF-S e RALF-V, pode-se 

afirmar que devido a complexidade do soro de queijo e da vinhaça tornou-se de difícil seleção 

uma comunidade microbiana capaz de produzir H2 em condições hipertermofílicas (75 oC) a 

partir de um inóculo originalmente termofílico (55 oC) (Luo et al., 2010b) (Gadow et al., 

2013) (Jiang et al., 2015) (Zhang et al., 2015). Quanto maior a complexidade do substrato e a 

carga aplicada, menor a temperatura ótima para produção de hidrogênio devido ao efeito de 

diminuição da diversidade microbiana que reduz a capacidade sinergética de degradação de 

substrato e produção de hidrogênio em temperaturas mais elevadas.  

Portanto, a redução do HY no RALF-S de 5,51 ± 0,37 mmol H2.g DQO-1 na 

temperatura de 65oC para 1,20 ± 0,39 mmol H2.g DQO-1 em 75 oC é similar ao RALF-V, com 

redução do HY de 1,64 ± 0,22 mmol H2.g DQO-1 na temperatura de 55oC para 0,04 ± 0,02 

mmol H2.g DQO-1 em 75 oC. Ambas estão associadas a desnaturação dos microganismos 

produtores de hidrogênio dominantes na cultura termofílica utilizada neste estudo. Devido a 

maior complexidade da vinhaça que contém compostos inibitórios em elevadas 

concentrações, como fenol e melanoidinas (Santos et al., 2014 a b c), os seus valores de HY 

foram inferiores ao soro de queijo, assim como a sua temperatura ótima de produção de 

hidrogênio. 

Os principais metabólitos encontrados no efluente do RALF-S em todas as fases de 

operação foram os ácidos butírico (HBu), lático (HLa) e acético (HAc), com porcentagens 

entre 21,6 e 43,0%; 4,7 e 37,1% e 15,8 e 36,9%, respectivamente. Foram observadas ainda a 

presença de ácido propiônico (HPr), iso-butírico (HisBu) e málico (HMa), com porcentagens 

entre 0,7 e 6,6%; 0,8 e 2,6% e 0,4 e 8,1%, respectivamente.  

No caso do RALF-V, os principais metabólitos encontrados no efluente em todas as 

condições de operação foram HBu e ácido isobutírico (HisBu) e o álcool metanol (MetOH), 

com porcentagens entre 12,2 e 37,0%; 7,6 e 32,0% e 10,8 e 35,7%, respectivamente. Foram 

observadas ainda a presença de HPr, HAc e HLa, com porcentagens entre 3,1 e 16,9%; 3,8 e 

17,8%; 3,8 e 13,2%, respectivamente. 

Com a diminuição do TDH de 8 h para 4 h a fração molar de HBu no reator RALF-S 

manteve-se constante entre 37% e 32%. No reator RALF-V a fração molar de HBu foi 

elevada de 25% para 37%, onde seu valor foi máximo. HisBU foi identificado apenas no 

RALF-V e sua fração molar variou entre 16% e 32%, com valor máximo no TDH de 6 h. 

Estes valores de fração molar de HBu e HIsBu estão associados a condições de TDH de 4 h 

cujos HY foram máximos de 4,10 ± 0,68 mmol H2.g DQO-1 (RALF-S) e 1,64 ± 0,22  mmol 

H2.g DQO-1 (RALF-V). Ao reduzir o TDH de 4 h para 0,5 h, as frações molares de HBu 

foram reduzidas para 24% e 17% no RALF-S e no RALF-V, respectivamente. Neste caso o 

HY foi reduzido, mas os valores máximos de PVH de 5,36 ± 0,81 e 0,71 ± 0,16 L H2.h
-1.L-1 

foram obtidos para RALF-S e RALF-V, respecitamente. 

A rota produtora de HBu é mostrada pela equação 1, com produção de 2,0 mol H2.mol 

glicose-1 (Das and Veziroǧlu, 2001). A produção HBu e HIsBu ácidos reflete a predominância 

da rota butírica para as condições de HY máximo na produção de hidrogênio. Similarmente, 

Santos et al. (2014 b) em dois RALF termofílicos com 15000 mg DQO.L-1 e 20000 mg 

DQO.L-1, observou que na OLR de 60 kg DQO.m-3.d-1 a PVH máxima de 0,45 L H2.h
-1.L-1, 

sem reduzir o HY, ocorreu na presença de 16% de HBu. 

 

C6H12O6 → CH3CH2CH2COOH + 2 CO2 + 2 H2                                                   (1) 

 

A produção de HAc foi favorecida pela redução do TDH de 8 h para 0,5 h em ambos 

os reatores, aumentando as suas frações molares de 16% para 33% no RALF-S e de 7% para 

16% no RALF-V. Nestas condições os valores de PVH foram máximos de 5,36 ± 0,81 e 0,71 

± 0,16 L H2.h
-1.L-1 para RALF-S e RALF-V, respectivamente. Segundo Das and Veziroǧlu 

(2001), a produção de HAc possibilita a formação de 4 mol H2.mol glicose-1, como mostrado 
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na equação 2. Assim pode-se identificar que a redução do TDH aumentou a eficiência de 

produção de hidrogênio, aumentando a PVH, pelo favorecimento da rota acética. 

 

C6H12O6 + 2 H2O → 2 CH3COOH + 2 CO2 + 4 H2                                               (2) 

 

Esta mesma rota foi indicada por Azbar et al. (2009) utilizando reator CSTR para 

produção termofílica (55 oC) de hidrogênio a partir soro de queijo. Os autores observaram 

valor máximo de PVH de 6 L H2.d
-1.L-1, com consequente aumento na concentração de HAc 

por meio da redução do valor de TDH de 3,5 para 1 dia. Os principais metabólitos 

encontrados por Santos et al. (2014 a) foram os ácidos succínico, HLa e HBu. O uso da 

vinhaça bruta favoreceu a produção de HBu, HAc e HIsBu e a redução do ácido succínico, 

sugerindo uma mudança de rota metabólica favorável a produção de hidrogênio. A 

comunidade microbiana foi dominada por Thermoanaerobacterium sp. e Clostridium sp. 

O HLa foi produzido em todos os TDH para o RALF-S. Com a redução do TDH de 8 

h para 0,5 h a sua produção foi reduzida de 36% para 24%. No RALF-V valores menores de 

HLa foram produzidos entre 4% e 18%. Entretanto, mesmo com elevados valores de 

composição de HLa entre os metabólitos, ambos os reatores obteveram seus valores máximos 

de PVH de 5,36 ± 0,81 L H2.h
-1.L-1 e 0,71 ± 0,16 L H2.h

-1.L-1 no TDH de 0,5 h.  Santos et al. 

(2014 c) observaram com a redução do TDH em todas as condições de operação HAc (6,3-

22,8%) e HLa (25,4-32,7%) com  valor máximo de PVH de 1,96 L H2.h
-1.L-1 em TDH de 1 h. 

Santos (2014 a) também observaram a presença de HLa (21.8%) e aumento da produção 

volumétrica de hidrogênio (1,20 LH2.h
-1.L-1) em baixos valores de TDH ao verificar a 

viabilidade da produção de hidrogênio em RALF termofílico (55oC)  a partir de vinhaça. 

O aumento da temperatura de 55 oC para 65oC no RALF-S possibilitou o aumento da 

fração molar de HBu de 35% para 40% e de HAc de 19% para 37%. Além disso, a produção 

de HLa foi reduzida de 32% para 4.7%. Com inibição dos microrganismos produtores de 

HLa, mais substrato esteve disponível para produção de hidrogênio pelas rotas butírica e 

acética. Estes resultados estão de acordo com o valor máximo de HY obtido de 5,51 ± 0,37 

mmol H2.g DQO-1 na temperatura de 65 oC e TDH de 4 h.  

Segundo Nokie et al. (2002), que investigaram a influência da coexistência de 

bactérias produtoras de hidrogênio (Clostridium acetobutylicum ou Clostridium butylicum) e 

de bactérias produtoras de HLa (Lactobacillus paracasei e Enterococcus durans) em resíduo 

de processamento de tofu, a rota fermentativa de produção de HLa é preterida a produção de 

hidrogênio enquanto as bactérias produtoras de HLa estaverem presentes. OS autores 

observaram que com a aplicação do tratamento térmico entre 50 e 90 oC foi possível inibir as 

bactérias láticas, produzindo mais hidrogênio. 

Assim, com o aumento da temperatura de 55 oC para 75 oC os valores de HY no 

RALF-S e no RALF-V foram reduzidos de 5,51 ± 0,37 mmol H2.g DQO-1 para 1,20 ± 0,39 

mmol H2.g DQO-1 e de 1,64 ± 0,22 mmol H2.g DQO-1 para 0,04 ± 0,02  mmol H2.g DQO-1, 

respectivamente. Estas reduções foram ocasionadas pela mudança de rota metabólica que 

reprimiu a produção de hidrogênio pela rota butírica em  favorecimento da produção de HPr e 

HLa. A repressão da rota butírica está associada ao efeito da temperatura de 75 oC de 

selecionar uma comunidade microbiana hipertermofílica. Devido a complexidade da vinhaça 

e do soro de queijo, não foi possível adaptar uma comunidade hipertermofílica a partir do 

inóculo termofílico. 

 

Conclusões 

 

A temperatura e o TDH são fatores capazes de alterar a produção termofílica de 

hidrogênio em RALF com soro de queijo e com vinhaça. No RALF-S, a redução do TDH e o 

aumento da temperatura foram benéficos a produção de hidrogênio até atingir suas condições 

ótimas no TDH de 4h e temperatura de 65oC, com rendimento máximo de 5,51 ± 0,37 mmol 
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H2.g DQO-1. Neste caso a produção de hidrogênio por intermédio da rota acética e da rota 

butírica foi favorecida, reprimindo a produção de HLa pelo aumento da temperatura. A PVH e 

o H2% obtiveram valores máximos de 5,36 ± 0,81 L H2.h
-1.L-1 e 55,5 ± 2,3% no TDH de 0,5 

h. No RALF-V, a redução do TDH auxiliou a produção de hidrogênio, com HY máximo de 

1,64 ± 0,22 mmol H2.g DQO-1 no TDH de 4h na temperatura de 55oC pela rota butírica de 

produção de hidrogênio. Os valores máximos de PVH de 0,71 ± 0,16L H2.h
-1.L-1 e de H2% de 

61,9 ± 4,2% no TDH de 0,5h. Entretanto, o aumento da temperatura para condições 

hipertermofílicas (75oC) reduziu a produção de hidrogênio em ambos os reatores devido a 

dificuldade de adaptação da comunidade que originalmente estava em condição termofílica 

(55oC). 

 

Referências 

 
Standard methods for the examination of water and wastewater (2012) 20nd ed. American Public 

Health Association / American Water Works Association / Water Environment Federation, 

Washington, DC, USA. 

Azbar, N.; Dokgöz, F.T.Ç.; Keskin, T.; Korkmaz, K.S.; Syed, H.M. (2009) Continuous 

fermentative hydrogen production from cheese whey wastewater under thermophilic anaerobic 

conditions, International Journal of Hydrogen Energy, 34, 7441-7447. 

Carrillo-Reyes, J.; Celis, L. B.; Alastrite-Mondragón, F.; Razo-Flores, E. (2014), Decreasing 

methane production in hydrogenogenic UASB reactors fed with cheese whey. Biomass and 

bioenergy, 63, 101-108. 

Das, D.; Veziroǧlu, T.N. (2001) Hydrogen Production by Biological Processes: A Survey of 

Literature. International Journal of Hydrogen Energy, 26, 13-28. 

Davila-Vazquez, G.; Cota-Navarro, C. B.; Rosales-Colunga, L. M.; Leon-Rodriguez, A.; Razo-

Flores, E. (2009) Continuous biohydrogen production using cheese whey: improving the 

hydrogen production rate. International Journal of Hydrogen Energy, 34, 4296-4304.  

Dubois, M., Gilles, K.A., Hamilton, J.K., Rebers, P.A., Smith, F. (1956) Colorimetric method for 

determination of sugars and related substances. Analytical Chemistry, 28, 350-356. 

Ferraz Júnior, A.D.N., Etchebehere, C., Zaiat, M. (2015) High organic loading rate on 

thermophilic hydrogen production and metagenomic study at an anaerobic packed-bed reactor 

treating a residual liquid stream of a Brazilian biorefinery. Bioresource Technology, 186, 81-

88. 

Gadow, S.I., Li, Y.Y., Liu, Y. (2012) Effect of temperature on continuous hydrogen production of 

cellulose. International Journal of Hydrogen Energy, 37, 15465-15472. 

Gadow, S.I., Jiang, H., Hojo, T., Li, Y.Y. (2013 a) Effect of temperature and temperature shock 

on the stability of continuous cellulosic-hydrogen fermentation. Bioresource Technology, 142, 

304-311. 

Gadow, S.I., Jiang, H., Hojo, T., Li, Y.Y. (2013 b) Cellulosic hydrogen production and microbial 

community characterization in hyper-thermophilic continuous bioreactor. International 

Journal of Hydrogen Energy, 38, 7259-7267. 

Jiang, H., Gadow, S.I., Tanaka, Y., Cheng, J., Li, Y.Y. (2015) Improved cellulose conversion to 

bio-hydrogen with thermophilic bacteria and characterization of microbial community in 

continuous bioreactor. Biomass and Bioenergy, 75, 57-64. 

Karadag, D., Köroǧlu, O.E., Ozkaya, B., Cakmakci, M., Heaven, S., Banks, C. (2014) A review 

on fermentative hydrogen production from dairy industry wastewater. Journal of Chemical 

Technology and Biotechnology, 89, 1627-1636. 

Kargi, F.; Eren, N.S.; Ozmihci, S. (2012 a) Hydrogen gas production from cheese whey powder 

(CWP) solution by thermophilic dark fermentation, International Journal of Hydrogen Energy, 

37, 2260-2266. 

Kargi, F.; Eren, N.S.; Ozmihci, S. (2012 b) Bio-hydrogen production from cheese whey powder 

(CWP) Solution: comparison of thermophilic and mesophilic dark fermentations, International 

Journal of Hydrogen Energy, 37, 8338-8342. 



529 

 
Kim, D.H., Han, S.K., Kim, S.H., Shin, H. (2006) Effect of gas sparging on continuous 

fermentative hydrogen production. International Journal of Hydrogen Energy, 31, 58-69. 

Luo, G., Xie, L., Zou, Z., Wang, W., Zhou, Q., Shim, H. (2010) Anaerobic treatment of cassava 

stillage for hydrogen and methane production in continuously stirred tank reactor (CSTR) 

under high organic loading rate (OLR). International Journal of Hydrogen Energy, 35, 11733-

11737. 

Luo, G., Xie, L., Zou, Z., Zhou, Q., Wang, J.Y. (2010) Fermentative hydrogen production from 

cassava stillage by mixed anaerobic microflora: Effects of temperature and pH. Applied 

Energy, 87, 3710-3717. 

Noike, T., Takabatake, H., Mizuno, O., Ohba, M. (2002) Inhibition of Hydrogen Fermentation of 

Organic Wastes by Lactic Acid Bacteria, International Journal of Hydrogen Energy, 27, 1367-

1371. 

Pawar, S.S., van Niel, E.W.J. (2013) Thermophilic biohydrogen production: how far are we? 

Applied Microbiology and Biotechnology, 97, 7999-8009. 

Reis, C.M., Carosia, M.F., Sakamoto, I.K., Varesche, M.B.A., Silva, E.L. (2015) Evaluation of 

hydrogen and methane production from sugarcane vinasse in an anaerobic fluidized bed 

reactor. International Journal of Hydrogen Energy, 40, 8498-8509. 

Rosa, P.R.F, Santos, S.C, Sakamoto, I.K., Varesche, M.B.A., Silva, E.L. (2014) Hydrogen 

production from cheese whey with ethanol-type fermentation: Effect of hydraulic retention 

time on the microbial community composition. Bioresource Technology, 161, 10-19. 

Rosa, P.R.F, Santos, S.C, Silva, E.L. (2014) Different ratios of carbon sources in the fermentation 

of cheese whey and glucose as substrates for hydrogen and ethanol production in continuous 

reactors. International Journal of Hydrogen Energy, 39, 1288-1296. 

Romão, B.B., Batista, F.R.X., Ferreira, J.S., Costa, H.C.B., Resende, M.M., Cardoso, V.L. (2014) 

Biohydrogen production through dark fermentation by a microbial consortium using whey 

permeate as substrate. Applied Biochemistry and Biotechnology, 172, 3670-3685. 

Schink, B., Zeikus, J.G. (1980) Microbial Methanol Fermentation: A Major End Product of Pectin 

Metabolism. Current Microbiology, 4, 387-389. 

Show, K.Y., Lee, D.J., Tay, J.H., Lin, C.Y., Chang, J.S. (2012) Biohydrogen production: current 

perspectives and the way forward. International Journal of Hydrogen Energy, 37, 15616-

15631. 

Santos, S.C, Rosa, P.R.F, Sakamoto, I.K., Varesche, M.B.A., Silva, E.L. (2014 a) Continuous 

thermophilic hydrogen production and microbial community analysis from anaerobic digestion 

of diluted sugar cane stillage. International Journal of Hydrogen Energy, 39, 9000-9011. 

Santos, S.C, Rosa, P.R.F, Sakamoto, I.K., Varesche, M.B.A., Silva, E.L. (2014 b) Organic loading 

rate impact on biohydrogen production and microbial communities at anaerobic fluidized 

thermophilic bed reactors treating sugar cane stillage. Bioresource Technology, 159, 55-63. 

Santos, S.C, Rosa, P.R.F, Sakamoto, I.K., Varesche, M.B.A., Silva, E.L. (2014 c) Hydrogen 

production from diluted and raw sugarcane vinasse under thermophilic anaerobic conditions. 

International Journal of Hydrogen Energy, 39, 9599-9610. 

Walker, M., Zhang, Y., Heaven, S., Banks, C. (2009) Potential errors in the quantitative 

evaluation of biogas production in anaerobic digestion processes, Bioresource Technology, 

100, 6339-6346. 

Zhang, K., Ren, N.Q., Wang, A.J. (2015) Fermentative hydrogen production from corn stover 

hydrolysate by two typical seed sludges: Effect of temperature. International Journal of 

Hydrogen Energy, 40, 3838-3848. 

Zhong, J., Stevens, D.K., Hansen, C.L. (2015) Optimization of anaerobic hydrogen and methane 

production from dairy processing waste using a two-stage digestion in induced bed reactors 

(IBR). International Journal of Hydrogen Energy, 40, 15470-15476. 



530 

 

PROCESS OPTIMIZATION AND METABOLIC PATHWAYS OF METHANE 

PRODUCTION IN AN ANSBBR TREATING WASTEWATER  

FROM HYDROGEN PRODUCTION 

 

Roberta Albanez 1,4; Giovanna Lovato 2,4; Letícia S. Ruggero 3;  

Suzana Maria Ratusznei 4; José Alberto D. Rodrigues 4 

 
1 Pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Hidráulica e Saneamento da EESC/USP; 

2 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Hidráulica e Saneamento da EESC/USP; 
3 Aluna de Iniciação Científica da EEM/IMT; 

4 Professor do Departamento de Engenharia Química e de Alimentos da EEM/IMT. 

 

Abstract. Application of an AnSBBR (anaerobic sequencing batch biofilm reactor) with 

recirculation of liquid phase operated in batch and fed-batch, in the treatment of wastewater 

from hydrogen production process from whey and glycerin was investigated. The influence of 

the applied volumetric organic load (AVOL) was examined by varying influent concentration 

between 3000 and 4500 mgCOD.L-1 and by varying cycle length between 4 and 8 hours (30 

°C). Increasing AVOL resulted in an increase in methane productivity and yield. The highest 

productivity of 206.0 molCH4.kgCOD-1 was obtained in fed-batch operation with the highest 

AVOL. Methane productivity and yield were always higher for fed-batch operation. From the 

kinetic metabolic model, it was possible to infer that methane production comes mainly from 

the acetoclastic route in fed-batch mode and mainly from hydrogenotrophic route in batch 

mode. 

 

Introduction 

 

In anaerobic digestion acid and methane forming microorganisms differ widely in terms 

of physiology, nutritional needs, growth kinetics, and sensitivity to environmental conditions. 

New technologies are being developed to improve system performance by separating the 

processes in two steps, using different reactors for acidogenesis and methanogenesis (Chen et 

al., 2008). In the work of Lullio et al. (2014) the treatment of sucrose or glucose-based 

wastewater in distinct reactors appeared to be more effective than treatment in a single reactor. 

This means that performing the hydrolysis and acidogenesis steps in a primary bioreactor, and 

the remaining anaerobic metabolism steps, acetogenesis and methanogenesis, in a second 

bioreactor, resulted in increased system performance. In this context, this work aims to assess 

the production of methane in an anaerobic reactor operated in sequencing batch and fed-batch 

with immobilized biomass (AnSBBR) and recirculation of the liquid phase, from the effluent 

of AnSBBR applied to the production of hydrogen from co-digestion of whey and glycerin. The 

experimental protocol was performed to optimize the operational process conditions in relation 

to methane productivity and yield, studying the influence of influent concentration, cycle length 

and feeding time (batch mode and/or fed batch mode). In addition, biokinetic modeling was 

used to better understand the metabolic pathways of the process. 
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Material and Methods 

 

 In all assays conducted, the AnSBBR was operated at 301ºC. The volume 

fed/discharged was 1.5 L per cycle, the volume of liquid medium maintained in the reactor was 

2.0 L, so the total volume of liquid medium was 3.5 L, and the volume of biomass+support was 

2.0 L, for a total useful reactor volume of 5.0 L. The recirculation velocity was 0.2 cm.s-1. Table 

1 shows the eight studied conditions. The analyses performed were carried out according to 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012). Each assay was 

operated for 21 days, which means that the reactor performed at least 63 cycles per assay and 

guarantees the stability and reproducibility of the assay. 

 

Table 1 – Summary of the experimental conditions. 

Assay Feed Strategy 
CSAFL 

(gCOD.L-1) 

tF / tC 

(h) 

1 B 3.0 0.17 / 8.0 

2 FB 3.0 4.0 / 8.0 
3 B 4.5 0.17 / 8.0 

4 FB 4.5 4.0 / 8.0 

5 B 4.5 0.17 / 6.0 
6 FB 4.5 3.0 / 6.0 

7 B 4.5 0.17 / 4.0 

8 FB 4.5 2.0 / 4.0 

B = Batch; FB = Feed Batch; tF = feeding time; tC = cycle length 

 

The kinetic model of metabolic pathways proposed in this work was based on the model 

proposed by Lovato et al. (2016). In the adopted kinetic model the anaerobic process was 

simplified in five steps (Equations 1-5). The corresponding reactions for hydrolysis and 

acidogenesis steps takes place in the acidogenic reactor (effluent from this reactor was used as 

influent). 

 

Acetogenesis 

CH3CH2COOH + 2 H2O 
𝑘1
→ CH3COOH + CO2 + 3 H2     (1) 

CH3CH2CH2COOH + 2 H2O 
𝑘2
→ CH3CH2COOH + CO2 + 3 H2    (2) 

CH3CH2CH2CH2COOH + 2 H2O 
𝑘3
→ CH3CH2CH2COOH + CO2 + 3 H2   (3) 

Methanogenesis 

CH3COOH 
𝑘4
→ CH4 + CO2         (4) 

4 H2 + CO2

𝑘5
→ CH4 + 2 H2O         (5) 

 

Results and Discussion 

 

Tables 2 and 3 show the results achieved by the AnSBBR. The complete process of co-

digestion of whey and glycerin was performed in two stages. The first stage involves the reactor 

producing hydrogen from the organic matter in whey and glycerin. The second stage, which is 

described in this paper, deals with methane production from the acidified effluent of the first 

reactor. Hence, by analyzing Table 2, the acids in the influent and their consumption were as 

expected. The system showed in all conditions high organic matter removal in the form of COD. 

The parameters studied in this work (influent concentration and feed strategy) did not affect 

system behavior with respect to pH, bicarbonate alkalinity and total volatile acids. The pH value 

was maintained at approximately 7-8 and bicarbonate alkalinity was generated during the cycle 

and volatile fatty acids were consumed. 
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Analyzing Table 3, assays operated in fed-batch mode had a higher volume of produced 

biogas per cycle, compared to assays operated in batch mode. However, the feeding strategy 

(batch or fed-batch mode) did not influenced the biogas composition (in all conditions the 

methane molar fraction was approximately 88%). Thus, operation in fed-batch mode resulted 

in a better performance with respect to methane productivity and yield. Methane molar 

productivity and yield increased when AVOL increased both for the conditions in batch and 

fed-batch mode, this was also observed in the investigation of Lullio et al. (2014) and Volpini 

et al. (2016), who studied methane production from the effluent of an acidogenic reactor 

treating sucrose wastewater and vinasse, respectively. 

 

Table 2 – Monitored parameters in all conditions. 

 Assay 1 2 3 4 5 6 7 8 

CS Infl. 3.0 ± 0.3 3.1 ± 0.2 4.4 ± 0.3 4.4 ± 0.3 4.4 ± 0.3 4.6 ± 0.3 4.5 ± 0.3 4.4 ± 0.2 

(gCOD.L-1) ɛST 96 ± 1 88 ± 3 97 ± 1 97 ± 1 97 ± 1 96 ± 2 96 ± 1 95 ± 1 

 ɛFT 
98.2 ± 

0.3 
97.1 ± 

0.8 
98.8 ± 

0.3 
98.2 ± 

0.7 
98.6 ± 

0.4 
97.3 ± 

0.8 
97.3 ± 

0.7 
96 ± 1 

pH 
Infl. 7.9 ± 0.2 7.9 ± 0.1 7.8 ± 0.1 7.8 ± 0.1 7.8 ± 0.2 7.6 ± 0.1 7.5 ± 0.2 7.5 ± 0.2 

Effl. 8,4 ± 0.1 8.3 ± 0.2 7.9 ± 0.3 7.9 ± 0.2 8.0 ± 0.3 7.8 ± 0.2 7.9 ± 0.2 7.8 ± 0.2 

BA Infl. 0.4 ± 0.2 0.2 ± 0.1 0.2 ± 0.1 0.2 ± 0.1 0.8 ± 0.3 0.2 ± 0.1 
0.11 ± 

0.05 
0.2 ± 0.1 

(gCaCO3.L
-1) Effl. 1.3 ± 0.2 1.1 ± 0.2 2.0 ± 0.4 1.8 ± 0.4 1.3 ± 0.2 1.8 ± 0.3 2.2 ± 0.3 1.9 ± 0.3 

TVA Infl. 1.0 ± 0.3 1.1 ± 0.3 2.0 ± 0.4 1.8 ± 0.3 
0.59 

±0.07 
1.9 ± 0.5 2.4 ± 0.2 2.0 ± 0.3 

(gHAc.L-1) Effl. 
0.06 

±0.03 
0.04 

±0.02 
0.09 

±0.03 
0.07 

±0.03 
0.08 

±0.02 
0.11 

±0.04 
0.2 ± 0.1 0.2 ± 0.1 

Acetic acid Infl. 7.8 7.3 13.5 14.2 14.1 13.9 14.6 15.0 

(mmol.L-1) Effl. 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Propionic acid Infl. 3.3 3.0 8.1 8.3 8.0 7.9 7.8 7.5 

(mmol.L-1) Effl. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Butyric acid Infl. 1.7 2.0 3.2 3.6 3.3 3.2 3.3 3.4 

(mmol.L-1) Effl. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Valeric acid Infl. 0.8 0.8 1.4 1.3 1.3 1.3 1.1 1.3 

(mmol.L-1) Effl. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

(εT) - organic matter removal efficiency for total and soluble (εS) samples; Cs – Organic matter 

concentration, 

BA – bicarbonate alkalinity; TVA – total volatile acids. 
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Table 3 – Performance indicators of all conditions. 

 Assay 

Indicator 1 2 3 4 5 6 7 8 

AVOL  3.7 4.0 5.9 5.8 7.6 8.0 12.8 11.8 
RVOL  3.6 3.9 5.9 5.7 7.5 7.8 12.5 11.3 

nCH4 94.0 190.4 279.1 323.4 393.1 493.8 612.5 672.8 

MPr 27.1 54.2 83.0 96.7 112.6 142.0 193.5 206.0 

SMPr 1.4 3.6 4.0 4.3 4.9 5.9 5.9 7.3 
MYAL 7.3 13.6 14.0 16.7 14.8 17.8 15.1 17.5 

MYRL 7.4 14.0 14.1 17.0 15.0 18.2 15.5 18.2 

VG 872 ± 91 
1751 ± 

171 
2343 ± 212 

2780 ± 

292 

2478 ± 

246 

3113 ± 

29 
2547 ± 224 2839 ± 37 

%CH4 81 82 89 88 89 89 89 88 
%CO2 19 18 11 12 11 11 11 12 

AVOL – Aplied Volumetric Organic Load (kgCOD.m-3.d-1); RVOL – Removed Volumetric Organic 

Load (kgCOD.m-3.d-1); MPr – Molar Productivity (molCH4.m
-3.d-1); SMPr – Specific Molar Productivity 

(molCH4.kgTVS-3.d-1); MYAL – Molar Yield per Applied Load (molCH4.kgCOD-1); MYRL – Molar 

Yield per Removed Load (molCH4.kgCOD-1); VG – Volume of produced biogas (L);  

%CH4 – Methane molar fraction; nCH4 – daily methane molar production (mmolCH4.d
-1). 

 

Lovato et al. (2016) studied the co-digestion of cheese whey and glycerin in an AnSBBR 

operated in fed-batch mode to methane production (single-stage system). The applied 

volumetric organic load in the best condition of the work of Lovato et al. (2016) was 7.5 

gCOD.L−1, and it achieved a productivity of 101.8 molCH4.m
−3.day−1 and a yield of 13.3 

molCH4.kgCOD−1, which are smaller values than those achieved in the best condition of this 

study (MPr = 206.0 molCH4.m
-3.d-1; MYRL = 18.2 molCH4.kgCOD−1). It is important to note 

that assay 6 of the present study, that was operated in fed-batch mode with AVOL of 8.0 

gCOD.L−1, also had a better performance for methane production (MPr = 142.0 molCH4.m
-3.d-

1; MYRL = 18.2 molCH4.kgCOD−1) than the best condition of Lovato et al. (2016). Thus, the 

two-stage system resulted in a higher methane production than the single-stage system. 

Figure 1 shows the values obtained experimentally (markers) and the values obtained 

by the adjusted kinetic model (lines) for assays 7 and 8 (best operational conditions), both along 

the cycle for the main variables that are monitored and that are related to the understanding of 

the methanogenic metabolism. The model was effective in predicting the experimental data, 

validating the behavior interpretation of the kinetic parameters in all experimental conditions. 

Analyzing the adjusted parameters of the model, in fed-batch mode the production of methane 

in assays 2 (k4M = 3.1 h-1; k5M = 0.2 h-1), 4 (k4M = 2.6 h-1;  k5M = 0.0 h-1), 6 (k4M = 3.3 h-1; k5M = 

0.6 h-1) and 8 (k4M = 2.8 h-1; k5M = 0.2 h-1) comes mainly from the conversion of acetate into 

methane (Equation 4). However, when batch mode is applied, assays 1 (k4M = 0.0 h-1; k5M = 1.5 

h-1), 3 (k4M = 0.0 h-1;  k5M = 0.9 h-1), 5 (k4M = 0.3 h-1; k5M = 13.3 h-1) and 7 (k4M = 0.0 h-1; k5M = 

20.1 h-1), methane production comes mainly from hydrogenotrophic route (Equation 5). 
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Figure 1 – Acetic acid (●), propionic acid (■), butyric acid (●), valeric acid (●), hydrogen (◊) 

and methane (▲) profiles with the kinetic model for the two conditions. 

 

Conclusion 

 

Methane production by means of an anaerobic sequencing batch biofilm reactor 

(AnSBBR) treating wastewater from hydrogen production using whey and glycerin was 

performed. The highest methane productivity (206.0 molCH4.m-3.d-1) was achieved when the 

reactor was operated in fed-batch mode with an AVOL of 11.8 kgCOD.m-3.d-1 (influent 

concentration of 4500 mgCOD.L-1 and cycle length of 4 h). The kinetic metabolic model 

enabled to infer that in fed-batch mode methane production originates mainly from the 

acetoclastic route and in batch mode mainly from hydrogenotrophic route. 
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Abstract. The separation of the anaerobic digestion process into two steps has several 

advantages over the conventional single-stage process. In the acidogenic stage, hydrogen and 

other metabolites of interest can be obtained, and in the methanogenic phase, methane and 

environmental adequacy of the wastewater can be obtained. However, for full-scale 

implementation of projects, further insight is needed into the various aspects of this new 

technology. This work aims to compare AnSBBRs (anaerobic sequencing batch biofilm 

reactors) that used pure substrates for hydrogen and/or methane production and AnSBBRs that 

used effluent from hydrogen production to produce methane. Biokinetic modelling was used to 

understand the metabolic pathways of the reactors. It was possible to infer that in the one stage 

system methane production originates mainly from acetoclastic route and in the two-stage 

system from both acetoclastic and hydrogenotrophic routes. The energy estimation of the two-

stage bioenergy system treating sucrose-based wastewater was 21.1 kJ.gCOD-1. 

 

Introduction 

 

In anaerobic digestion, methanogenic and acidogenic microorganisms differ very 

much in physiological terms, nutritional requirements, growth kinetics, and sensitivity to 

environmental conditions. The difficulty in maintaining the balance between these two groups 

of microorganisms is the main cause of instability in anaerobic reactors. New technologies are 

being developed to improve system performance by separating the processes in two steps, using 

different reactors for acidogenesis and methanogenesis (Chen et al., 2008). In this context, this 

work aims to compare AnSBBR that used pure substrates for hydrogen and/or methane 

production and AnSBBR that used effluent from hydrogen production to produce methane. 

Biokinetic modeling was used to understand the metabolic pathways of the system. Finally, an 

energy recovery estimation of the investigated process was carried out to analyse economic 

aspects of this technology. 

 

Material e Methods 

 

Stability and performance indicators. All stability and performance indicators used in 

the comparison are described in Lovato et al. (2016): applied volumetric organic load (AVOL), 

removed volumetric organic load (RVOL), molar productivity (MPr), specific molar 

productivity (SMPr) and molar biogas yield hydrogen or methane per applied load (MYAL). 

 

Kinetic model of the metabolic pathways. The kinetic model of metabolic pathways 

proposed in this work was adapted from Lovato et al. (2016) and Albanez et al. (2016). In the 

adopted kinetic model developed for the anaerobic sequencing batch/fed-batch biofilm reactor, 

one alcohol (ethanol) and four volatile acids (acetic, propionic, butyric and valeric acids) were 

considered. 

 

Energy production. The energy produced by acidogenic or methanogenic systems 

calculated in this work was adapted from Volpini et al. (2016). 
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Results Discussion 

 

Performance optimization. Table 1 shows the results achieved by AnSBBRs treating 

sucrose, glucose or lactose for hydrogen production and by AnSBBRs treating wastewater from 

hydrogen production process from glucose/sucrose for methane production regarding 

performance optimization. 

 

Table 1 – Comparison among AnSBBRs that aimed for biogas (H2 or CH4) production from 

glucose, sucrose, lactose or wastewater from hydrogen production process. 

  H2 CH4 

Parameter 
Souza et 

al. (2015) 

Inoue et 

al. (2014) 

Gerosa et 

al. (2015) 

Manssouri et 

al. (2013) 

Lullio et 

al. (2014) 

Alves et 

al. (2015) 

Lullio et al. 

(2014) 

Substrate Glucose Sucrose Glucose Sucrose Sucrose Lactose HPG HPS 

AVOL 20.0 18.0 31.1 38.9 7.0 27.1 7.2 8.2 

RVOL 3.0 2.8 5.8 3.1 5.8 5.3 6.9 7.6 

MYAL 3.1 2.0 2.6 2.1 6.0 2.4 15.0 15.0 

MPr 60.9 67.9 81.4 38.9 41.1 70.4 123.4 127.9 

SMPr 5.8 8.5 7.1 5.5 1.8 9.7 6.0 6.8 

AVOL (kgCOD.m-3.d-1); RVOL (kgCOD.m-3.d-1); MPr (mmolBiogas.L-1.d-1); SMPr (mmolBiogas.gTVS-1.d-1); MYAL 

(mmolBiogas.gCOD-1); HPG: wastewater from hydrogen production process from glucose treatment; HPS: 
wastewater from hydrogen production process form sucrose treatment. 

 

Among studies shown in Table 1 for hydrogen production, the substrate which resulted 

in the highest molar productivity was glucose (Gerosa et al., 2015), this can be justified by the 

fact that glucose is a substrate more easily assimilated by microorganisms because it has already 

gone through a degradation process in relation to sucrose (Das and Veziroglu, 2001). Among 

results obtained by Lullio et al. (2014), in which the reactor was designed to produce methane 

from wastewater of an acidogenic reactor treating glucose or sucrose, the highest methane molar 

productivity was obtained from wastewater from acidogenic reactor treating sucrose. The 

treatment of sucrose or glucose-based wastewater in distinct bioreactors appeared to be more 

effective than treatment in a single bioreactor. 

 

Kinetic model of metabolic pathways. Table 2 shows the values of the adjusted kinetic 

parameters of Inoue et al. (2014) and Lullio et al. (2014). This analysis was done in two types 

of systems: (i) methane production from sucrose-based wastewater (S) in one stage (Lullio et 

al., 2014); and (ii) methane production in two stages, (first) hydrogen production in acidogenic 

reactor from sucrose-based wastewater (S) (Inoue et al., 2014), and (second) methane 

production from effluent of this acidogenic reactor (HPS) (Lullio et al., 2014). Analyzing the 

adjusted parameters of the model, in the one-stage system it was noted that the production of 

methane comes mainly from the conversion of acetate into methane. In the two-stage system 

methane production comes from both acetoclastic and hydrogenotrophic routes. The highest 

methane productivities have been obtained with the two-stage system in which methane is 

generated by both acetoclastic and hydrogenotrophic pathways. Thus, there is a trend of 

increase in methane production when the hydrogenotrophic pathway is not inhibited. Figure 1 

shows the values obtained experimentally (markers) and the values obtained by the adjusted 

kinetic model (lines) for the work of Inoue et al. (2014). The model was effective in predicting 

the experimental data, validating the behavior interpretation of the kinetic parameters at all 

experimental conditions. 
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Table 2 – Comparison among parameters for the kinetic model. 
  Two stage system One stage system 

 Reference Inoue et al. (2014) 
Lullio et al. 

(2014) 
Lullio et al. 

(2014) 

 Substrate Sucrose HPS Sucrose 

Phase Parameter    

Hydrolysis/Acidogenesis 

(positive to H2 production) 

k'1S (h
-1) 1.3 0.0 0.2 

k1HAc (h
-1) 0.0 0.0 0.5 

k1H (h-1) 0.3 0.0 0.0 

k3HBu (h
-1) 3.0 0.0 0.3 

k3H (h-1) 0.3 0.0 0.1 

k4HVa (h
-1) 0.1 0.0 0.0 

k4H (h-1) 0.4 0.0 0.1 

Hydrolysis/Acidogenesis 

(negative to H2 

production) 

k2HPr (h
-1) 0.0 0.0 0.2 

k2H (h-1) 0.3 0.0 0.0 

k5ETOH (h-

1) 
0.5 0.0 0.0 

Acetogenesis 

k6HPr (h
-1) 0.1 0.3 0.1 

k6HAc (h
-1) 2.7 13.1 0.0 

k6H (h-1) 1.1 0.2 0.1 

k7HPr (h
-1) 0.1 0.0 0.0 

k7HBu (h
-1) 0.9 0.1 0.4 

k7H (h-1) 0.9 0.3 0.1 

k8HBu (h
-1) 0.9 0.0 0.6 

k8HVa (h
-1) 0.3 0.0 0.1 

k8H (h-1) 0.9 0.1 0.0 

Methanogenesis 

k9HAc (h
-1) 0.0 0.8 0.5 

k9M (h-1) 0.0 0.3 0.4 

k10H (h-1) 0.0 0.0 0.3 

k10M (h-1) 0.0 0.7 0.0 

 

 
Figure 1 – Total influent (■), soluble effluent (○), acetic acid (●), propionic acid (▲), butyric 

acid (●), valeric acid (●), ethanol (▲), hydrogen (◊) and methane (x) profiles with the kinetic 

model for the work of Inoue et al. (2014). 
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Energy production. Table 3 shows the estimation of energy recovery from the systems 

in one stage and two stages, acidogenic reactor (H2) followed by a methanogenic reactor (CH4). 

The acidogenic reactor (H2) that had the highest amount of energy per gram of COD removed 

was the one that used sucrose as substrate. It is possible to note that among the evaluated 

methanogenic reactors (CH4) the one that presented the highest energy production per gram of 

COD removed was the reactor that treated the effluent from an acidogenic reactor that treated 

sucrose-based wastewater (Table 3). The system in two stages that obtained the highest energy 

produced per gram of COD removed was the one that used sucrose-based wastewater; this two-

stage system reached 21.1 kJ per gram of COD removed. These results show the possibility of 

working in two-stage systems with the purpose of energy recovery. 

 

Table 3 – Energy production. 

Reference Alves et al. (2015) 
Gerosa et al. 

(2015) 

Inoue et al. 

(2014) 
Lullio et al. (2014) 

Substrate Lactose Glucose Sucrose HPG HPS 
Reactor 

type 
Acidogenic Acidogenic Acidogenic Methanogenic Methanogenic 

Total 

energy 
(kJ.gCOD-1) 

3.1 2.6 4.3 16.0 16.8 

      

Reference Gerosa et al. (2015) Lullio et al. (2014) Inoue et al. (2014) 
Lullio et al. 

(2014) 

Substrate Glucose HPG Sucrose HPS 
Reactor 

type 
Acidogenic Methanogenic Acidogenic Methanogenic 

Total 

energy 
(kJ.gCOD-1) 

18.6 21.1 

 

Conclusion 

 

The kinetic metabolic model enabled to infer that in one-stage system the methane 

production originates mainly from the acetoclastic route and in the two-stage system from both 

acetoclastic and hydrogenotrophic routes. Regarding energy generation, two-stage bioenergy 

system treating sucrose-based wastewater produces 21.1 kJ per gram of removed COD and the 

one-stage system produces 16.8 kJ.gCOD-1, which shows the advantage of separating in 

different reactors the hydrolysis, acidogenesis, acetogenesis, and methanogenesis steps. 
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Resumo. Analisou-se o desempenho de um biorreator anaeróbio com agitação mecânica 

operado em batelada sequencial com biomassa imobilizada (AnSBBR) em condição termofílica 

no tratamento da vinhaça visando o controle ambiental e geração de metano. Na Etapa I foi 

realizada uma estratégia operacional em batelada para a adaptação da biomassa termofílica 

à vinhaça usando melaço como co-substrato. Na Etapa II foi realizada uma estratégia 

operacional em batelada para o aumento da COVA (6.5 – 25.9 gDQO.L-1.d-1), obtendo-se 

produtividade de metano de 304 molCH4.m
-3.d-1, rendimento de metano por matéria orgânica 

consumida próximo ao valor teórico (15.6 mmolCH4.gDQO-1) para COVA acima de 11 

gDQO.L-1.d-1 e produção de energia de 25 MW. Na Etapa III a estratégia operacional realizada 

foi em batelada alimentada (25.1 gDQO.L-1.d-1), obtendo-se melhor desempenho para 

produtividade e rendimento de 351.9 molCH4.m
-3.d-1 e 18.0 mmolCH4.gDQO-1, 

respectivamente, e produção de energia de 30 MW, a remoção da matéria orgânica solúvel nas 

formas de DQO e Carboidrato foram próximas à 80 % e 90%, respectivamente. O ajuste de 

modelo cinético permitiu o entendimento da influência da carga orgânica e da estratégia de 

alimentação sobre o desempenho do reator para geração de metano, analisando-se os 

coeficientes das reações de consumo/produção dos compostos envolvidos na rota metabólica. 

 

Introdução 

 

No Brasil, em 2016, o volume de etanol produzido foi acima de 30 bilhões de litros 

(CONAB, 2016). No entanto, as usinas enfrentam problemas para a destinação da vinhaça, pois 

para cada litro de etanol produzido são gerados de 12-15 litros de vinhaça (Rosseto, 2004; 

Santos et al., 2013). A técnica de destinação mais utilizada no país é a da fertirrigação da 

vinhaça no solo, sendo que que seu uso em longo prazo pode promover mudanças nas 

propriedades físicas do solo por diferentes aspectos (Silva et al., 2007). Assim, pesquisas 

voltadas ao tratamento de efluentes da indústria de biocombustíveis por reatores anaeróbios 

operados em batelada e batelada alimentada sequenciais (AnSBBR) mostraram resultados 

promissores para a adequação ambiental e recuperação de energia desses efluentes. Esse tipo 

de reator é indicado para efluentes com altas cargas, sendo que as propriedades nutritivas 

contidas no efluente são conservadas, ou seja, a vinhaça mesmo depois do tratamento ainda 

possui características que permitirá o seu uso como fertilizante (Vlissidis, 1992; Santos et al., 

2013; Barros, 2016). Ribas et al. (2009) utilizaram o reator AnSBBR para o tratamento da 

vinhaça da cana-de-açúcar em condições mesofílicas, alcançando 70 % de remoção de DQO e 

fração de metano no biogás de 70 %. e Almeida et al. (2017) utilizou a mesma configuração do 

reator e verificou um aumento na eficiência de remoção da matéria orgânica na forma de DQO 

(97 %) e produtividade de metano (123 molCH4.m
-3.d-1) quando elevada a COVA (1.1 – 10.1 

gDQO.L-1.d-1). 

Vale destacar que no tratamento anaeróbio aplicado à vinhaça a temperatura é um 

desafio adicional, pois no processo de destilação a vinhaça atinge temperatura próxima de 90 

ºC, sendo que as perdas de calor no transporte até o sistema de tratamento reduzem a 

temperatura para aproximadamente 60 ºC, ou seja, é necessário realizar seu resfriamento para 

utilizar o tratamento biológico em condições mesofílica (Ribas et al., 2009). Em termos de 

literatura, são encontrados poucos trabalhos focados ao tratamento termofílico da vinhaça em 

AnSBBR, indicando que ainda não são bem definidas as configurações que oferecem o melhor 
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desempenho e estabilidade operacional. Ribas et al. (2009) e Almeida et al. (2017) utilizaram 

o reator AnSBBR operados em condição termofílica e obtiveram resultados baixos nos índices 

de desempenho analisados em comparação com a operação mesofílica. 

Nesse contexto, esse trabalho visou o estudo da viabilidade biotecnológica do reator 

anaeróbio operado em batelada e batelada alimentada sequenciais com agitação mecânica e 

biomassa imobilizada (AnSBBR) em condições termofílicas aplicado ao tratamento de vinhaça 

para adequação ambiental e produção de metano. Foram avaliadas a influência da estratégia de 

adaptação da biomassa termofílica à vinhaça e do aumento da carga orgânica aplicada em 

operação batelada e batelada alimentada sobre os indicadores de desempenho relacionados à 

remoção de matéria orgânica, estabilidade operacional, além do rendimento (metano gerado por 

substrato consumido) e produtividade/composição do biogás. 

 

Material e Métodos 

 

O biorreator anaeróbio operado em batelada e batelada alimentada sequenciais com 

agitação mecânica e biomassa imobilizada (Figura 1) foi o mesmo utilizado por Albanez et al. 

(2016) e foi operado a temperatura de 55ºC, agitação de 100 rpm, tempo de ciclo de 8h, e tempo 

de alimentação/descarga de 10min (estratégia de alimentação por batelada sequencial). O reator 

possuía 6L de volume total, 2.3L de meio líquido e 1L de volume de descarga/alimentação. A 

alimentação e descarga foram realizadas por bombas e o acionamento e paradas das bombas e 

do agitador foi realizado por um sistema automatizado, sendo o mesmo descrito por Almeida 

et al. (2017). 

 

Figura 1 – Esquema do AnSBBR utilizado nos experimentos. 

 

 

 

 

 

 

O material utilizado como suporte inerte na imobilização da biomassa foi espuma de 

poliuretano com 1 cm de aresta. O inóculo foi proveniente do reator termofílico da estação de 

tratamento de efluentes de uma Usina de Açúcar e Álcool e apresentou valores de sólidos 

voláteis totais de 17 g.L-1. O processo de imobilização da biomassa foi seguido conforme 

metodologia proposta por Zaiat et al. (1994). O melaço e a vinhaça de cana-de-açúcar utilizados 

foram recolhidos na mesma usina, localizada em São Paulo, Brasil, apresentando concentração 

média de 27.6 ± 4.6 gDQO.L-1 (6.2 gCarboidrato.L-1). Na etapa preliminar foi utilizado o 

melaço como co-substrato, cuja com concentração in natura foi de 1.2 gDQO.L-1. Conforme a 

etapa experimental realizada, a água residuária foi diluída com água do sistema de 

abastecimento público e também suplementada com 5.8 mg.L-1 de ureia (CH4N2O) como fonte 

de nitrogênio e 200 – 100 mg.L-1 de bicarbonato de sódio (NaHCO3) como agente tamponante, 

Notação 
1 – AnSBBR; 
2 – Cesto de retenção e material suporte da 

biomassa (b = 18cm; d = 7cm); 
3 – Bomba de alimentação; 
4 – Bomba de descarga; 
5 – Sistema de agitação; 
6 – Sistema de controle de temperatura (banho 

termostático). 



542 

 

esses valores foram utilizados para a concentração de 1000 mgDQO.L-1, sendo 

proporcionalmente modificados conforme a concentração do afluente. 

 

Análises físico-químicas 

O monitoramento do reator foi feito através de amostras do afluente e efluente filtrado 

e estavam de acordo com APHA (1995) considerando também o método de Ripley et al. (1986) 

na determinação da alcalinidade e de Dubois et al (1956) na determinação de carboidratos. Os 

compostos intermediários do metabolismo anaeróbio e a composição do biogás formado pela 

digestão anaeróbia (hidrogênio, metano e dióxido de carbono) foram analisados de acordo com 

o descrito em Almeida et al. (2017). A produção do biogás durante o ciclo foi analisada por 

medidor Ritter modelo MilligasCounter. 

 

Fundamentos teóricos 

As eficiências de remoção de matéria orgânica, DQO e Carboidrato (MOF e CF), as 

cargas orgânicas volumétricas aplicadas (COVAMO e COVAC), as cargas orgânicas 

volumétricas removidas (COVRMOF e COVRCF), a produtividade volumétrica (PrV) e molar 

(PrM) e o fator de rendimento entre o metano produzido e matéria orgânica consumida (YMO) 

foram calculados pelas equações descritas em Almeida et al. (2017). Os volumes acumulados 

de biogás em cada ponto foram obtidos pela Equação (1) para o período em batelada alimentada 

(VGi-BA), em que foi corrigida a quantificação, pois a produção de biogás ocorreu 

simultaneamente com a alimentação do afluente no reator, e pela Equação (2) para o período 

em batelada (VGi-B). Sendo VM-i o volume obtido pelo medidor de biogás, Ni o número do ponto 

do perfil do biogás, Nt-BA o número total de pontos do perfil durante a batelada alimentada e VA 

o volume de afluente alimentado durante o ciclo. A conversão do volume de biogás obtido para 

as condições normais de temperatura e pressão e o número de mols de metano gerado (nCH4 em 

mmol) foram calculados de acordo com a lei geral dos gases. 

A

BAt

i

iMBAGi V
N

N
VV



   (1)   AiMBGi VVV  
 (2) 

O modelo cinético admite uma rota metabólica anaeróbia simplificado em 11 etapas 

(Equações 3 a 13). Nas primeiras 5 etapas paralelas (hidrólise e acidogênese), o substrato (S) é 

convertido em ácido acético, ácido propiônico, ácido butírico, ácido valérico e etanol. Nas 4 

etapas seguintes os ácidos propiônico, butírico valérico e o etanol são consumidos para formar 

ácido acético, ácidos de cadeias menores e hidrogênio (H). Finalmente, nas 2 etapas 

independentes há produção de metano pelas rotas acetoclástica e hidrogenotrófica (Bagley e 

Brodkorb, 1999; Rodrigues et al., 2004; Lovato et al., 2016). Em todas as etapas, as reações de 

conversão são consideradas como sendo de primeira ordem. 

Hidrólise e acidogênese 

C12H22O11 + 5 H2O 
𝑘1
→ 4 CH3COOH + 4 CO2 + 8 H2     (3) 

C12H22O11 + 4 H2 
𝑘2
→ 4 CH3CH2COOH + 3 H2O      (4) 

C12H22O11 + 1 H2O 
𝑘3
→ 2 CH3CH2CH2COOH + 4 CO2 + 4 H2    (5) 

8 C12H22O11 
𝑘4
→ 13 CH3CH2CH2CH2COOH + 31CO2 +23H2    (6) 

C12H22O11 + 1 H2O 
𝑘5
→ 4 CH3CH2OH + 4 CO2       (7) 

Acetogênese 

CH3CH2COOH + 2 H2O 
𝑘6
→ CH3COOH + CO2 + 3 H2     (8) 

CH3CH2CH2COOH + 2 H2O 
𝑘7
→ CH3CH2COOH + CO2 + 3 H2    (9) 

CH3CH2CH2CH2COOH + 2 H2O 
𝑘8
→ CH3CH2CH2COOH + CO2 + 3 H2   (10) 

CH3CH2OH + H2O 
𝑘9
→ CH3COOH + 2 H2        (11) 
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Metanogênese 

CH3COOH 
𝑘10
→  CH4 + CO2         (12) 

4 H2 + CO2

𝑘11
→  CH4 + 2 H2O         (13) 

As Equações de (14) a (21) representam as equações de velocidade de reação para o 

consumo do substrato (rS), formação/consumo de ácido acético (rHAc), ácido propiônico (rHPr), 

ácido butírico (rHBu), ácido valérico (rHVa), etanol (rEtOH), hidrogênio (rH) e formação de metano 

(rM), respectivamente, contendo parâmetros cinéticos aparentes associados ao consumo de 

substrato, formação e consumo de ácidos voláteis, e formação de metano. O parâmetro cinético 

“k” está relacionado com a velocidade de reação, indicando uma relação com o tempo que é 

necessário para a concentração (S, HAc, HPr, HBu, HVa, EtOH, H e M) atingir um valor 

residual de acordo com a hipótese do modelo cinético. Os índices “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 

11” estão relacionados com as reações. Os índices “S, HAc, HPr, HBu, HVa, EtOH, H e M” 

estão relacionados com os valores experimentais usados para calcular esses parâmetros. 

rS = – (k1S + k2S + k3S + k4S+ k5S) · CS = –  k’1S · CS     (14) 

rHAc =  k1HAc · CS + k6HAc · CHPr + k9HAc · CEtOH – k10HAc · CHAc     (15) 

rHPr =  k2HPr · CS – k6HPr · CHPr + k7HPr · CHBu      (16) 

rHBu =  k3HBu · CS – k7HBu · CHBu+ k8HBu · CHVa      (17) 

rHVa =  k4HVa · CS – k8HVa · CHVa        (18) 

rEtOH =  k5EtOH · CS  – k9HAc · CEtOH        (19) 

rH =  k1H·CS–k2H·CS + k3H·CS + k4H·CS + k6H·CHPr + k7H·CHBu + k8H·CHVa + k9H·CEtOH–k11H·CH (20) 

rM =  k10M · CHAc + k11M · CH        (21) 

 

As Equações de (22) a (30) apresentam o balanço de massa do reator no modo batelada 

(F=0) e batelada alimentada (F≠0) com o modelo cinético (substrato, ácidos voláteis e metano). 

Essas equações foram usadas para determinar os parâmetros cinéticos do modelo. Os índices 

“INF” estão relacionados com as concentrações dos compostos no afluente. 
𝑑𝑉

𝑑𝑡
= 𝐹            (22) 

𝑑𝐶𝑆

𝑑𝑡
=
𝐹

𝑉
 · (𝐶𝑆 𝐼𝑁𝐹 − 𝐶𝑆𝐹) + 𝑟𝑆          (23) 

𝑑𝐶𝐻𝐴𝑐

𝑑𝑡
=
𝐹

𝑉
 · (𝐶𝐻𝐴𝑐 𝐼𝑁𝐹 − 𝐶𝐻𝐴𝑐) + 𝑟𝐻𝐴𝑐         (24) 

𝑑𝐶𝐻𝑃𝑟

𝑑𝑡
=
𝐹

𝑉
 · (𝐶𝐻𝑃𝑟 𝐼𝑁𝐹 − 𝐶𝐻𝑃𝑟) + 𝑟𝐻𝑃𝑟         (25) 

𝑑𝐶𝐻𝐵𝑢

𝑑𝑡
=
𝐹

𝑉
 · (𝐶𝐻𝐵𝑢 𝐼𝑁𝐹 − 𝐶𝐻𝐵𝑢) +  𝑟𝐻𝐵𝑢       (26) 

𝑑𝐶𝐻𝑉𝑎

𝑑𝑡
=
𝐹

𝑉
 · (𝐶𝐻𝑉𝑎 𝐼𝑁𝐹 − 𝐶𝐻𝑉𝑎) + 𝑟𝐻𝑉𝑎       (27) 

𝑑𝐶𝐸𝑡𝑂𝐻

𝑑𝑡
=
𝐹

𝑉
 · (𝐶𝐸𝑡𝑂𝐻 𝐼𝑁𝐹 − 𝐶𝐸𝑡𝑂𝐻) +  𝑟𝐸𝑡𝑂𝐻       (28) 

𝑑𝐶𝐻

𝑑𝑡
=
𝐹

𝑉
 · (𝐶𝐻 𝐼𝑁𝐹 − 𝐶𝐻) + 𝑟𝐻          (29) 

𝑑𝐶𝑀

𝑑𝑡
= − 

𝐹

𝑉
 · (𝐶𝑀) + 𝑟𝑀          (30) 

Por se tratarem de equações diferenciais, foi utilizado o método de Euler implementado 

em planilha do software Excel®, com a determinação dos parâmetros cinéticos utilizando a 

ferramenta Solver do software Excel®, o critério de otimização foi da minimização da somatória 

dos erros ao quadrado (entre valores experimentais e calculados pelo modelo cinético). 

 

Produção de energia 

A estimativa da produção energética foi calculada de acordo com o trabalho de Albanez 

et al. (2016), assim como o volume de vinhaça a ser tratado que foi calculado utilizando dados 

de uma Usina de Etanol. A produção e o poder de combustão do metano foram utilizados como 

parâmetro de projeto, com isso foi possível calcular a energia gerada a partir da produção molar 

diária de metano e da entalpia de combustão de metano. 
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Procedimento experimental 

Os ensaios foram divididos em três etapas, conforme mostrado na Tabela 1. O 

procedimento de operação do reator segue as etapas de alimentação (1.0 L em 10 min na 

operação em batelada e em 240 min na operação em batelada alimentada), agitação e reação 

(para a batelada alimentada o tempo de alimentação está incluído) e descarga (1.0 L em 10 

min), mantendo um volume residual de 1.3 L do volume total de líquido no reator 2.3 L. Em 

seguida, um novo ciclo de operação se inicia. Uma vez atingida a estabilidade nas condições 

experimentais monitoradas, foram obtidos perfis ao longo do ciclo de operação, em que as 

variáveis de interesse foram: concentrações de matéria orgânica na forma filtrada (na forma de 

DQO e de Carboidrato), de alcalinidade à bicarbonato, de ácidos voláteis totais, de metabólitos 

intermediários, de biogás (composição e produção), além do pH. As amostras foram colhidas 

ao longo do ciclo em intervalos de tempo de 30 a 60 min, sendo que o volume retirado foi de 

no máximo 300 mL. Assim, uma nova condição experimental foi implementada alterando-se a 

concentração afluente ou a estratégia de alimentação. 

 

Tabela 1 – Condições operacionais realizadas no AnSBBR. 

Etapa Condição 
Estratégia de 

Alimentação 

Composição (%) T talimentação 

(h) 

Cafluente 

Melaço Vinhaça (ºC) (gDQO.L-1) 

I AT1 B 100 0 35 0,17 1 

I AT2 B 100 0 40 0,17 2 

I AT3 B 100 0 45 0,17 3 

I AT4 B 100 0 50 0,17 4 

I AT5 B 100 0 55 0,17 5 

I M80/V20 B 80 20 55 0,17 5 

I M60/V40 B 60 40 55 0,17 5 

I M40/V60 B 40 60 55 0,17 5 

I M20/V80 B 20 80 55 0,17 5 

I M0/V100 B 0 100 55 0,17 5 

II B5 B 0 100 55 0,17 5 

II B6 B 0 100 55 0,17 6 

II B7 B 0 100 55 0,17 7 

II B8 B 0 100 55 0,17 8 

II B9 B 0 100 55 0,17 9 

II B10 B 0 100 55 0,17 10 

II B12 B 0 100 55 0,17 12 

II B14 B 0 100 55 0,17 14 

II B17 B 0 100 55 0,17 17 

II B20 B 0 100 55 0,17 20 

III BA20 BA 0 100 55 4,00 20 

 

Resultados e Discussão 

 

Etapa I 

Os resultados obtidos na Fase 1 da Etapa I (Tabela 2) mostraram um sistema estável, o 

pH do efluente permaneceu na faixa de 7.7 ± 0.3, houve geração e consumo de alcalinidade e 

de ácidos voláteis. Além disso foram alcançadas eficiências de remoção da matéria orgânica na 

forma de DQO e Carboidrato de 77 % e 99 %, respectivamente. Esses resultados indicaram que 

a biomassa estava aderida ao suporte inerte e adaptada à temperatura de 55º C e à concentração 

afluente de 5000 mgDQO.L-1 com água residuária a base de melaço. 

Durante a Fase 2 da Etapa I (Tabela 2) em que houve a troca do substrato, verificou-se 

que conforme acrescentada a vinhaça na água residuária, houve um aumento na concentração 
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dos ácidos voláteis totais no afluente, o que gerou a queda do pH para 6.9, sendo consumidos 

ao longo do ciclo. Durante os dois primeiros ensaios houve uma queda no pH devido ao 

acúmulo de ácidos voláteis do efluente foi atribuído a um desequilíbrio da comunidade 

microbiana presente no meio, sendo reestabelecido nos ensaios seguintes, em que o pH do 

efluente se manteve próximo a 8.0, além disso, houve maior consumo dos ácidos intermediários 

gerados ao longo do ciclo, principalmente os ácidos acético e propiônico. Em relação a remoção 

de matéria orgânica na forma de DQO, também houve melhora conforme a adição da vinhaça, 

atingindo eficiência de 86 % (M0/V100), por outro lado, a eficiência de remoção de 

carboidratos foi menor (93 %), pois a vinhaça apresenta uma característica pouco 

biodegradável. Verificou-se também o aumento da fração de metano na composição do biogás 

gerado (22 mmol.L-1), houve melhora até a condição M20/V80 em relação a produtividade 

molar de metano (87 molCH4.m
-3.d-1) e o rendimento entre metano gerado por matéria orgânica 

consumida (14 mmolCH4.gDQO-1). Os resultados indicam que o reator apresentou boa 

estabilidade quanto a composição do substrato e capacidade tamponante, com isso afirma-se 

que a biomassa estava adaptada ao substrato a ser tratado (vinhaça) e a temperatura (55º C). 

 

Tabela 2 – Parâmetros monitorados durante a Etapa I. 

 Fase I Fase II 

Parâmetro AT 1 AT 2 AT 3 AT 4 AT 5 M80/V20 M60/V40 M40/V60 M20/V80 M0/V100 

COVAMO  (gDQO.L-1.d-1) 1.0 1.0 1.0 1.0 7.05 7.04 7.22 7.35 6.90 6.52 

COVRMO  (gDQO.L-1.d-1) 1.5 3.0 4.0 5.3 5.6 5.6 6.1 6.6 6.0 5.5 

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

ƐMO  (%) 74 79 79 79 77 79 85 90 87 85 

CCTafl  (mgCarboidrato.L-1) 665 1314 1565 2329 2957 2628 1990 1544 1669 976 

ƐCT  (%) 97 98 98 98 99 98 98 97 96 93 

pHafl (u) 8.3 8.3 8.3 8.2 8.2 7.8 7.6 7.5 7.0 6.9 

pHefl  (u) 7.4 7.4 7.6 7.7 7.7 7.8 7.9 8.0 8.0 8.0 

AVTafl (mgHAc.L-1) 39 72 94 143 151 448 745 852 815 800 

AVTefl (mgHAc.L-1) 140 182 225 339 504 421 106 59 62 76 

ABafl (mgCaCO3.L-1) 346 692 612 688 958 665 416 435 199 201 

ABefl (mgCaCO3.L-1) 393 630 704 1027 647 858 1350 1603 1617 1605 

STafl  (mg.L-1) — — — — 6307 5560 5848 6138 5773 5738 

STefl  (mg.L-1) — — — — 3178 2485 2595 2761 3128 3240 

MSVT  (g) 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 64.3 64.3 64.3 64.3 64.3 

VCH4 (NmLCH4.ciclo-1) — — — — 1424 1406 1409 1519 1534 1152 

nCH4 (molCH4.d-1) — — — — 0.19 0.19 0.19 0.20 0.21 0.15 

PrM (molCH4.m-3.d-1) — — — — 79 78 80 86 87 65 

PrV (NmLCH4.L-1.d-1) — — — — 1779 1743 1788 1918 1938 1458 

YMO (mmolCH4.gDQO-1) — — — — 14 14 13 13 14 12 

XCH4  (%) — — — — 63 66 68 71 72 73 

HAc (mmol.L-1) — — — — 351 196 12 5 9 10 

HPr (mmol.L-1) — — — — 105 188 11 0 0 0 

HBu (mmol.L-1) — — — — 33 33 0 0 0 0 

HVa (mmol.L-1) — — — — 39 35 0 0 0 0 

 

Etapa II 

A Tabela 3 mostra os resultados dos parâmetros analisados nas condições experimentais 

da Etapa II. O aumento da concentração afluente pouco influenciou no valor do pH efluente, 

que variou de 8.0 na condição B5 para 8.5 na condição B20. Mesmo com redução pela metade 

na suplementação de bicarbonato na água residuária a partir da condição B9 (9000 mgDQO.L-

1) o pH alcançou valores maiores que 8.3, acima da faixa ótima para os microrganismos 

metanogênico termofílicos de 6.5 a 8.0 (Paulo, 2003). A partir da Condição B5 houve acúmulo 
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de ácido acético, principal rota para a produção de metano e de ácido propiônico em menores 

concentrações. A predominância do ácido acético sobre os outros compostos intermediários em 

todas as condições da Etapa II indica uma boa interação entre as comunidades microbianas 

presentes na biomassa. 

 

 

 
Tabela 1 – Parâmetros monitorados das Etapas II e III. 

Parameter B5 B6 B7 B8 B9 B10 B12 B14 B17 B20 BA20 

COVAMO (gDQO.L-1.d-1) 6.5 8.4 9.5 11.1 12.3 14.2 16.3 17.8 22.3 25.9 25 

COVRMO (gDQO.L-1.d-1) 5.5 7.2 7.5 9.4 10.2 11.2 12.5 14.1 16.7 20.6 19 

ƐMOF  (%) 87 88 82 87 86 82 82 84 80 85 82 

ƐCF (%) 94 94 94 94 95 95 94 95 93 94 93 

pHafl  (u) 6.9 6.9 6.9 5.9 5.2 5.8 6.4 6.8 5.7 5.5 4.9 

pHefl  (u) 8.0 8.2 8.1 8.2 8.3 8.2 8.2 8.4 8.3 8.5 8.5 

AVTafl (mgHAc.L-1) 800 1023 1391 2000 2990 2138 2522 3269 4280 4884 5653 

AVTefl (mgHAc.L-1) 76 92 276 172 486 924 713 727 1284 1210 1526 

BAafl (mgCaCO3.L-1) 201 288 57 0 0 66 51 25 0 0 0 

BAefl (mgCaCO3.L-1) 1605 1878 2139 2386 2451 2284 3067 3964 3570 3991 3643 

STafl  (mg.L-1) 5738 6619 8713 8528 9925 9868 13886 15426 18964 22203 18683 

STefl  (mg.L-1) 3240 3979 4763 4516 4454 5631 7263 7992 9476 11038 9373 

MSVT (g) 64.3 75.7 75.7 75.7 75.7 75.7 86.2 86.2 106.1 120.6 121 

VCH4 (NmLCH4.ciclo-1) 1152 1819 1827 2477 2891 3204 3268 3967 4422 5196 7391 

nCH4 (molCH4.d-1) 0.15 0.24 0.24 0.33 0.39 0.43 0.44 0.53 0.59 0.70 0.80 

PrM (molCH4.m-3.d-1) 65 102 106 141 162 179 188 231 257 305 352 

PrV (NmLCH4.L-1.d-1) 1458 2296 2365 3163 3622 4016 4211 5175 5765 6828 7888 

YMO (mmolCH4.gDQO-1) 12 14 14 15 16 16 15 16 15 15 18 

XCH4 (%) 73 76 75 76 77 78 78 77 77 78 77 

HAc (mmol.L-1) 10 22 31 98 448 541 469 394 420 720 819 

HPr (mmol.L-1) 0 0 0 72 87 99 119 131 152 257  280 

 

Apesar da variação na concentração da matéria orgânica no efluente devido ao aumento 

da carga orgânica de cada condição, o reator apresentou eficiência de remoção de DQO (ƐMO) 

e Carboidrato (ƐC) acima de 80 % e 93 %, respectivamente, em todas as condições. O aumento 

na quantidade de sólidos presente no reator se deve ao aumento do volume de vinhaça na 

composição da água residuária, consequente do aumento da carga orgânica, apesar disso, houve 

pouca variação da fração orgânica dos sólidos. A produção volumétrica de biogás acompanhou 

o aumento da carga orgânica aplicada, na condição B20 foi alcançado o volume máximo de 

biogás (6828 mL-CNTP.ciclo-1) e de metano (5196 mL-CNTP CH4.ciclo-1), sendo a 

produtividade molar de 305 mmolCH4.m
-3.d-1. A fração de metano na composição do biogás 

foi pouco afetada, alcançando 78 % na condição B20. O fator de rendimento entre metano 

gerado e matéria orgânica consumida foi próximo ao teórico (15.6 mmolCH4.gDQO-1) a partir 

da condição B8, demonstrando a estabilidade do sistema e o equilíbrio da comunidade 

microbiológica termofílica. 

A relação entre as cargas orgânicas volumétricas removida e aplicada (Figura 1a) 

indicou que a eficiência de remoção da matéria orgânica na forma DQO durante a Etapa II, em 

média, foi de 79 %, a linha de tendência confirma a qualidade dos dados e o comportamento 

linear indica que não houve inibição pela carga orgânica ou desequilíbrio nos compostos 

intermediários produzidos/consumidos. A relação entre a produtividade de metano e a carga 

orgânica volumétrica removida (Figura 1b) corrobora que a produtividade de metano tem 

relação direta com o aumento de carga, o valor médio durante a Etapa II foi de 15.2 

mmolCH4.gDQO-1, próximo ao valor teórico de 15,6 mmolCH4.gDQO-1. Portanto, baseado no 

comportamento do reator mostrado na Figura 1, concluiu-se que não foi atingida a carga 

orgânica máxima que o reator fosse capaz de tratar sem que sejam afetados a estabilidade e o 
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desempenho do reator em relação eficiência de remoção da matéria orgânica e produção de 

metano. 

Os parâmetros do modelo cinético da rota metabólica referente a mudança da estratégia 

de alimentação estão apresentados na Tabela 4, em que os parâmetros específicos estão 

representados por k’10M para a rota acetoclástica e k’11M para a rota hidrogenotrófica. Na etapa 

da hidrólise e acidogênese, a Condição B14 (14000 mgDQO.L-1) apresentou maior velocidade 

específica do consumo da matéria orgânica. Em relação a etapa da acidogênese, a velocidade 

de produção do ácido acético através do etanol acompanhou o aumento da carga. Na etapa da 

metanogênese, a produção de metano foi predominante pela rota metanogênica acetoclástica 

para todas as condições. 

 
Figura 1 – Eficiência de remoção de matéria orgânica (a) e produtividade molar de metano (b). 

 
 

Tabela 4 – Parâmetros cinéticos para as condições das Etapas II e III. 

Etapa 
Parâmetro 

Cinético 
B5 B6 B7 B8 B9 B10 B12 B14 B17 B20 BA20 

Hidrólise   0.8 0.9 0.7 0.8 1.0 0.8 1.1 0.9 0.7 1.0 4.5 

Acidogênese 

kS 0.8 0.7 0.9 0.9 0.0 1.1 1.6 0.0 1.4 0.0 41.5 

k2HPR 1.2 0.8 1.3 0.9 1.4 0.9 0.9 1.0 1.0 0.6 4.8 

k3HBU 1.3 0.4 0.8 0.4 0.7 0.3 0.1 0.6 0.5 0.4 2.3 

k4HVA 0.6 0.2 0.3 0.6 0.8 0.3 0.4 0.6 0.7 0.4 1.1 

k5ETOH 0.1 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.2 1.2 2.1 1.2 1.5 

Acetogênese 

kHPr 0.0 0.0 0.2 0.4 1.5 0.6 1.4 1.8 2.2 1.2 8.5 

k9HAC 1.2 0.8 1.2 0.7 0.9 0.5 0.8 1.2 1.4 0.9 3.8 

kEtOH 2.0 1.4 1.8 2.4 3.4 2.7 3.5 5.2 5.4 5.5 21.4 

k6HPR 0.7 0.4 0.6 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 

k7HPR 1.5 0.2 0.4 1.6 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

k7HBU 7.0 1.0 3.0 1.4 0.6 0.2 1.3 1.3 4.5 0.4 0.6 

k8HBU 4.2 0.1 1.0 1.1 0.0 0.1 1.3 0.8 4.6 0.0 0.0 

k8HVA 1.0 0.4 0.6 0.7 0.7 0.1 0.4 0.6 0.7 0.5 0.3 

Metanogênese 
K10M 1.3 1.6 1.4 0.8 0.7 0.6 0.8 0.8 0.9 0.7 0.0 

K11M 0.0 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 

 

Na Figura 2 são mostrados os valores obtidos dos dados experimentais (marcadores) e 

os calculados pelo modelo cinético (linha) referente ao consumo do substrato (a), 

produção/consumo dos compostos intermediários (b) e produção de metano (c) ao longo do 

ciclo para a Condição B20, permitindo avaliar que os dados calculados pelo modelo se 

ajustaram aos dados obtidos nos experimentos, validando o ajuste. 
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Figura 2 – Perfis de matéria orgânica (a), compostos intermediários (b) e metano (c) na Condição B20. 

 
 

Etapa III 

Os resultados dos parâmetros de monitoramento da Etapa III estão apresentados na 

Tabela 3. A estratégia de alimentação não afetou a estabilidade em relação ao pH, que se 

manteve próximo a 8.5. A estratégia de alimentação imposta se mostrou capaz de neutralizar 

os ácidos produzidos pelo sistema. Além disso, a fração orgânica dos sólidos, houve pouca 

variação da condição operada em batelada para a batelada alimentada. Em relação ao 

desempenho do reator, a eficiência de remoção de matéria orgânica na forma de DQO e 

Carboidrato foi de 82 % e acima de 92 %, respectivamente. Em relação aos indicadores de 

desempenho, o desempenho do reator nesta estratégia de alimentação foi superior em relação a 

produção de metano, em que a vazão molar foi de 0,80 molCH4.d
-1, a produtividade molar de 

metano foi de 351,9 molCH4.m
-3.d-1 e a volumétrica de 7888 mL-CNTP-CH4.L

-1.d-1, além 

disso, não houve influência na composição do biogás em termos de metano, permanecendo 

próximo a 77 %. O rendimento molar de metano produzido por matéria orgânica removida foi 

de 18,1 mmolCH4.gDQO-1, esse valor acima do rendimento teórico para matéria orgânica 

removida se justifica pela medida na forma de DQO poder contemplar os compostos formados 

durante o ciclo e presentes no efluente que não necessariamente estão envolvidos na produção 

de metano.  Portanto, os resultados indicam que a alimentação gradual possuiu um efeito 

positivo no metabolismo microbiano para estimular a produção de biogás e metano. 

A análise dos parâmetros cinéticos da rota metabólica (Tabela 4) permitiu identificar 

maior valor no parâmetro de produção de ácidos orgânicos. A formação de metano foi 

principalmente pela rota metanogênica hidrogenotrófica. Na Figura 3 são mostrados os valores 

obtidos dos dados experimentais e os calculados pelo modelo cinético referente ao consumo do 

substrato (a), produção/consumo dos compostos intermediários (b) e produção de metano (c) 

ao longo do ciclo, permitindo notar que os dados calculados pelo modelo cinético se ajustaram 

aos dados obtidos nos experimentos. 

 
Figura 3 – Perfis de matéria orgânica (a), compostos intermediários (b) e metano (c) na Etapa III. 

 
 

Estimativa de produção de energia  

Os valores das concentrações de matéria orgânica na forma de DQO afluente e efluente 

e rendimento molar de metano por matéria orgânica removida foram referentes aos das 

Condição B20 da Etapa II e da BA20 da Etapa III. A quantidade de energia gerada na condição 

em batelada alimentada é 20 % maior (30,3 MW) em relação à batelada (25,1 MW). 
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Conclusão 

Foi avaliado o desempenho de um reator anaeróbio com biomassa imobilizada operado 

em batelada sequencial em condição termofílica (55°C) tratando vinhaça para a produção de 

metano. A estratégia de partida do reator adotada se mostrou adequada. O aumento da carga 

orgânica teve pouca influência na estabilidade e desempenho do reator, tendo muita influência 

na produtividade de metano, a conversão de matéria orgânica em metano foi próxima ao valor 

teórico em todas as condições desta etapa. A estratégia de alimentação por batelada alimentada 

não afetou de forma significativa a estabilidade e o desempenho do reator e favoreceu a 

produtividade de metano, portanto se mostrou mais adequada em termos de produção de metano 

e geração de energia. O modelo cinético se ajustou de forma adequada aos dados experimentais. 

Dessa forma, visando a produção de metano, o AnSBBR operado em condições termofílicas é 

adequado para o tratamento de vinhaça, visando a adequação ambiental e a produção de metano. 
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Resumo. Esta pesquisa tem como propósito avaliar a aplicação do reator anaeróbio operado 

em batelada sequencial, contendo biomassa imobilizada em suporte inerte e agitação 

mecânica em condições termofílicas à produção de metano a partir da codigestão de 

efluentes gerados da indústria de laticínios (soro), de biodiesel (glicerina) e de etanol 

(vinhaça). A estabilidade (alcalinidade, pH e ácidos intermediários), desempenho (remoção 

de matéria orgânica e produtividade de metano) e fator de conversão entre metano gerado e 

matéria orgânica consumida serão analisados em função da variação da composição 

(substrato) do afluente, da carga orgânica (concentração) e da temperatura. Os ensaios 

serão realizados nas diferentes proporções dos substratos: (a) vinhaça e glicerina; (b) 

vinhaça e soro; (c) soro e glicerina. A carga orgânica será modificada variando a 

concentração afluente (5.000, 10.000, 15.000 e 20.000 mgDQO.L-1) e, por fim, a temperatura 

do sistema será alterada (45ºC, 50ºC e 55ºC). Essa avaliação será feita com base nos 

indicadores de desempenho de reatores biológicos: remoção de matéria orgânica, 

estabilidade operacional, produtividade e composição do biogás, e rendimento entre metano 

gerado e matéria orgânica consumida. Será realizado o ajuste de um modelo cinético com o 

intuito de se obter um entendimento das rotas metabólicas. 

 

Introdução 

 

O metano é um dos principais gases causadores do efeito estufa, originado através de 

diversas fontes, podendo citar a agricultura, processos biológicos e o uso de combustíveis 

fósseis. A necessidade em reduzir a emissão deste gás para a atmosfera, aliada a busca por 

alternativas de energia limpa e sustentável impulsionou o desenvolvimento de tecnologias 

que utilizam o metano como matéria prima para geração de energia. Diferentes águas 

residuárias são utilizadas como substrato para a produção de metano, nas quais a fonte de 

matéria orgânica carbonácea consta de sacarose, amido de trigo, fração orgânica de resíduos 

sólidos, efluente de reatores biológicos, óleos vegetais e resíduos da produção de biodiesel. 

Destaca-se o tratamento de efluentes oriundos da produção de etanol (vinhaça), de biodiesel 

(glicerina) e laticínios (soro ou soro de leite/queijo). Por se tratar de resíduos que saem do 

processo produtivo a altas temperaturas, torna-se adequada a aplicação do reator anaeróbio 

em condições termofílicas pela potencial melhoria da produtividade de metano e fator de 

rendimento entre metano gerado e substrato consumido (Song et al., 2004; Tatara Et al., 

2005; Ueno et al., 2007; Yang et al., 2008; Ferraz Júnior et al., 2016). 

Desta forma, o objetivo principal deste trabalho é a aplicação do reator anaeróbio 

operado em batelada alimentada com agitação mecânica e biomassa imobilizada em suporte 

inerte (AnSBBR), aplicado à produção de metano a partir da codigestão do efluente do 

processo de produção de laticínios, biodiesel e de etanol em condições termofílicas, em que 

será avaliada a influência da codigestão dos substratos vinhaça-soro, vinhaça-glicerina e 

glicerina-soro (fração mássica da mistura), da carga orgânica e da temperatura sobre a 

estabilidade, o desempenho (produtividade de metano) e o fator de conversão (entre metano 

produzido e matéria orgânica consumida) para obter conhecimento sobre a viabilidade 

biotecnológica desse sistema. 
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Material e Métodos 

 

A água residuária a ser utilizada no projeto (Tabela 1) será uma composição entre: (i) 

vinhaça e glicerina; (ii) vinhaça e soro; (iii) soro e glicerina; variando a porcentagem de cada 

componente. A vinhaça industrial será obtida de uma usina de açúcar e álcool. O soro 

industrial será obtido na forma desidratada em pó (composição: 73% carboidratos, 11 % 

proteínas, 2% gordura, minerais 9%, umidade 5%). A glicerina será obtida da Bio-Brotas.  

 

Tabela 1 – Composição da água residuária dos ensaios de codigestão de vinhaça e glicerina. 

Composto 
C 

(mg.L-1) 
Composto 

C 

(mg.L-1) 
Composto 

C 

(mg.L-1) 

Vinhaça Variável Vinhaça Variável Glicerina1 769,0 

Glicerina1 769,0 
Lactose (soro de 

leite)2 
893,0 Lactose (soro de leite)2 893,0 

Ureia 

(CH4N2O) 
5,8 Ureia (CH4N2O) 5,8 Ureia (CH4N2O) 5,8 

Bicarbonato 

de sódio 

(NaHCO3) 

Variável 
Bicarbonato de sódio 

(NaHCO3) 
Variável 

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) 
Variável 

1relação teórica: 1000 mgDQO = 769 mg glicerina; 2relação teórica: 1000 mg-DQO = 893 mg-lactose; 

 

O biorreator anaeróbio com agitação mecânica (Figura 1) que será utilizado nos 

experimentos foi o mesmo utilizado por Albanez et al. (2016). O inóculo utilizado será 

proveniente do sistema de tratamento termofílico de vinhaça de uma usina de açúcar e álcool. 

O material utilizado como suporte inerte para a imobilização da biomassa foi espuma de 

poliuretano cortada na forma de cubos de 1,0 cm de aresta. A metodologia seguida para a 

fixação do lodo anaeróbio na espuma de poliuretano é a proposta por Zaiat et al. (1994). 

 

Análises físico-químicas 

O monitoramento do reator será feito através de amostras do afluente e efluente não 

filtrado e filtrado de acordo com APHA (1995) considerando também o método de Ripley et 

al. (1986) na determinação da alcalinidade e de Dubois et al (1956) na determinação de 

carboidratos. Os compostos intermediários do metabolismo anaeróbio e a composição do 

biogás formado pela digestão anaeróbia (hidrogênio, metano e dióxido de carbono) foram 

analisados de acordo com o descrito em Almeida et al. (2017). A produção total do biogás 

durante o ciclo será analisada por medidor de gás Ritter modelo MilligasCounter, sendo que 

as medições serão realizadas na forma de perfis (intervalos de tempo de 30 a 60min) ao longo 

do ciclo em medida acumulada de volume. A quantidade de gás obtida pelo medidor deverá 

ser convertida para a CNTP. 
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Figura 1 – Esquema do AnSBBR utilizado nos experimentos. 

 

 

 

 

 

 

Modelo cinético 

O modelo da rota metabólica foi proposto considerando a simplificação das etapas de 

tratamento anaeróbio (Lovato et al., 2016), sendo mostrado nas Equações (1) a (7). As três 

etapas iniciais em paralelo constam da hidrólise e acidogênese, sendo o substrato (sacarose ou 

lactose), convertido em ácido acético (HAc), ácido propiônico (HPr) e ácido butírico (HBu). 

Então, considera-se o consumo dos ácidos propiônico e butírico para formar ácido acético e 

hidrogênio. Finalmente, considera-se a metanogênese acetoclástica e hidrogenotrófica para a 

formar metano (metanogênese) (Albanez et al., 2016; Lovato et al., 2016). 

C12H22O11 + 5 H2O  4 CH3COOH + 4 CO2 + 8 H2     (1) 

C12H22O11 + 4 H2  4 CH3CH2COOH + 3 H2O      (2) 

C12H22O11 + 1 H2O  2 CH3CH2CH2COOH + 4 CO2 + 4 H2    (3) 

CH3CH2COOH + 2 H2O  CH3COOH + CO2 + 3 H2     (4) 

CH3CH2CH2COOH + 4 H2O  CH3COOH + 2 CO2 + 6 H2    (5) 

CH3COOH  CH4 + CO2         (6) 

4 H2 + CO2  CH4 + 2 H2O         (7) 

As Equações (8) a (13) apresentam os modelos cinéticos de primeira ordem de consumo 

de substrato (rS), formação e consumo dos ácidos acético (rHAc), propiônico (rHPr) e butírico, 

hidrogênio (rH) e metano (rM), respectivamente. 

rS = - (k1S + k2S + k3S) · CS = - k’1S · CS       (8) 

rHAc = k1HAc · CS + k4HAc · CHPr + k5HAc · CHBu – k6HAc · CHAc     (9) 

rHPr = k2HPr · CS – k4HPr · CHPr         (10) 

rHBu =  k3HBu · CS – k5HBu · CHBu        (11) 

rH =  k1H · CS – k2H · CS + k3H · CS +  k4H   CHPr + k5H · CHBu – k7H · CH    (12) 

rM =  k6M · CHAc + k7M · CS         (13) 

As Equações (14) a (20) apresentam os balanços de massa do reator em batelada (F = 0) 

e batelada alimentada (F ≠ 0) para os compostos envolvidos no tratamento anaeróbio 

(substrato, ácidos, hidrogênio e metano). Essas equações serão usadas para determinar os 

parâmetros cinéticos relacionados à rota metabólica proposta (“INF” refere-se a afluente). 

         (14) 

       (15) 

Notação 

1 – AnSBBR; 
2 – Cesto de retenção e material suporte da 
biomassa (b = 18cm; d = 7cm); 
3 – Bomba de alimentação; 
4 – Bomba de descarga; 
5 – Sistema de agitação; 
6 – Sistema de controle de temperatura (banho 

termostático). 
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       (16) 

       (17) 

         (18) 

         (19) 

           (20) 

A resolução das equações diferenciais será feita pelo método numérico de Euler 

(implementado em Excel). Os parâmetros cinéticos serão calculados pela minimização da 

função objetivo formada pela somatória dos desvios ao quadrado entre valores experimentais 

(dos perfis ao longo de tempo) e os valores calculados pelo modelo (Lovato et al., 2016). O 

procedimento para estimativa do potencial de produção de metano será realizado conforme 

metodologia descrita por Albanez et al. (2016), utilizando informações de usinas de produção 

de etanol, biodiesel e laticínios. 

 

Procedimento experimental 

 

Os ensaios serão realizados variando: (i) carga orgânica pela modificação da 

concentração afluente; (ii) composição da água residuária, alterando a porcentagem de cada 

substrato na codigestão; e (iii) temperatura. O procedimento será da seguinte forma: o 

primeiro ciclo será realizado de maneira distinta, em que 2,5 litros de água residuária serão 

alimentados no reator durante 20 minutos. Após a alimentação, a agitação será iniciada e o 

tempo de ciclo de 8 horas se completará. No final desse tempo, a agitação será desligada e 

será descarregado 1,0 litro de meio em 10 minutos. Imediatamente após o final deste primeiro 

ciclo, será alimentado 1,0 L de meio e um novo ciclo terá início. Em todos os ensaios 

realizados no AnSBBR, se manterão constantes o volume de alimentação (1,0 L), o tempo de 

ciclo (8 horas) e a agitação (100 rpm), valores estes sugeridos a partir da experiência de 

utilização deste sistema em trabalhos anteriores para a produção de metano (Bezerra et al., 

2011; Lovato et al., 2012; Silva et al., 2013; Albanez et al., 2016; Almeida et al., 2017). Uma 

vez atingida a estabilidade nas condições experimentais, será obtido um perfil, as amostras 

serão colhidas ao longo do ciclo em intervalos de tempo de 30 a 60 min, sendo que o volume 

retirado será de no máximo 300 mL. Desta forma, poderá se obter uma melhor compreensão 

das rotas metabólicas ao longo de um ciclo. Após cada operação, amostras do lodo serão 

retiradas do reator para análise microbiológica. 

 

Tabela 2 – Resumo das condições experimentais a serem realizadas para cada subprojeto. 

Ensaio 

(Etapa) 
Substrato i Substrato ii 

Afluente 

(mgDQO.L-1) 

Temperatura 

(ºC) 

1 (Etapa I) 75% 25% 5.000 55 

2 (Etapa I) 50% 50% 5.000 55 

3 (Etapa I) 25% 75% 5.000 55 

4 (Etapa II) Composição ótima (Etapa I) 10.000 55 

5 (Etapa II) Composição ótima (Etapa I) 15.000 55 

6 (Etapa II) Composição ótima (Etapa I) 20.000 55 

7 (Etapa III) Composição/concentração ótimas (Etapas I e II) 45 

8 (Etapa III) Composição/concentração ótimas (Etapas I e II) 50 

 

O projeto será dividido em 3 subprojetos (substrato) a partir da combinação dos 

substratos (denominados genericamente de Substrato i e Substrato ii): vinhaça-soro 
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(Subprojeto A); vinhaça-glicerina (Subprojeto B); e glicerina-soro (Subprojeto C). Cada 

subprojeto será dividido em três etapas: composição (Etapa I); concentração (Etapa II); e 

temperatura (Etapa III). Assim, serão realizados 8 ensaios para cada subprojeto (Tabela 2). 
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Abstract. This study investigated the application of an AnSBBR with recirculation of the 

liquid phase operated in batch and fed-batch mode in the treatment of wastewater made with 

vinasse and whey. The influence of feeding mode (batch/fed-batch) and influent composition 

(varying vinasse/whey percentage in 100/0; 75/25; 50/50; 25/75 and 0/100 for batch mode 

and 50/50 for fed-batch mode) was assessed. The co-digestion was evaluated maintaining the 

influent concentration in 5.0 gCOD.L- 1 and cycle length of 8 h. In all conditions the system 

showed high organic matter removal (approximately 83%). Increasing the percentage of 

vinasse in the influent resulted in a decrease in methane molar productivity and yield. The 

kinetic model was effective in predicting the experimental data in all assays. A scheme of four 

parallel reactors with a volume of 16950 m3 each was proposed in the scale-up estimative, the 

energy recovery estimated was 39.9 MW. 

 

Introduction 

 

 Anaerobic digestion (AD) is a biological treatment performed in the absence of 

oxygen to stabilize organic matter while producing biogas, a mixture formed mainly of 

methane and carbon dioxide. AD of single substrates (mono-digestion) presents some 

drawbacks linked to substrate properties. These problems can be solved by the addition of a 

co-substrate in what has been recently called anaerobic co-digestion (AcoD) (Mata-Alvarez et 

al., 2014).  

 Vinasse is a complex effluent that can be highly damaging to the environment in the 

areas in which it is discarded due to its high organic content, low pH, high temperature, high 

ash content and toxicity. Vinasse may be considered as a substrate for the methane production 

by AD due to its organic content (carbon, macro and micronutrient) (Colin et al., 2016; 

Ortegón et al, 2016). Whey is the watery part of milk that is separated from the curd in the 

cheese-making process. It is the major by-product of dairy industries, and due to its high 

organic load, it has a strong polluting potential. Moreover, whey can cause 

impermeabilization, eutrophication, and other conditions in the receiving environments. 

Generally, cheese whey presents a high organic load, 50% of the nutrients from the milk that 

originated it and very high biodegradability (Carvalho et al., 2013). 

In this context, the aim of this study is to evaluate co-digestion of vinasse and whey in 

an anaerobic sequencing batch biofilm reactor (AnSBBR) applied to biomethane production, 

since it is expected that the mixture of these wastewaters generates an effluent with balanced 

nutrients and good biodegradability. In addition, a biokinetic modeling was performed in 

order to understand the metabolic pathways of the system and a scale-up estimative was 

carried out aiming to analyze the potential to recover energy from the process. 
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Material e Methods 

 

 The experimental setup for biomethane production from co-digestion of vinasse and 

cheese whey is shown in Lovato et al. (2016). The seed inoculum was UASB granules that 

treated wastewater from a poultry slaughterhouse. The support material was polyurethane 

foam cubes with edges of 1cm. 

 The substrates used for the co-digestion were: industrial vinasse based wastewater 

with 25 gCOD.L-1 and a commercial whey based wastewater (approximately 900 mg.L-1 of 

whey correspond to a COD of 1000 mg.L-1). The analysis performed were carried out 

according to Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012). 

 The experimental conditions studied in the AnSBBR with liquid phase recirculation 

are summarized in Table 1. Assays were performed using a cycle length of 8 h and an influent 

concentration of 5000 mgCOD.L-1, which results in an applied volumetric organic load 

(AVOL) of 6.4 kgCOD.m-3.d-1. The reactor was operated in batch (B – feeding time of 10 min) 

and in fed-batch mode (FB – feeding time of 4 h). The system had 3.5 L of working volume 

and treated 1.5 L per cycle at 30°C. It is important to note that each assay was operated for at 

least 21 days, which means that the reactor performed at least 63 cycles per assay and 

guarantees the stability and reproducibility of the assay. 

 The kinetic model for metabolic pathways was adapted from Lovato et al. (2016) and 

the scale-up estimative was performed according to Albanez et al. (2016). 

 

Table 1 – Summary of the experimental conditions. 

Assay Feeding Mode Vinasse (%) Whey (%) 

1 

B 

0 100 

2 25 75 

3 50 50 

4 75 25 

5 100 0 

6 FB 50 50 

Percentage of substrates are given in a COD basis. 

 

Results and Dicussion 

 

 Performance optimization. Tables 2 shows the results achieved by the AnSBBR. The 

system showed in all conditions (Table 2) high organic matter removal in the form of COD. 

The parameters studied in this work (influent composition and feed strategy) did not affect 

system behavior with respect to pH, bicarbonate alkalinity and total volatile acids. The pH 

value was maintained at approximately 7.7 and bicarbonate alkalinity was generated during 

the cycle. 

 Analyzing the data in Table 2, assays 1 to 5 analyzed the effect of increasing the 

percentage of vinasse in the influent that proved to be unfavorable with respect to methane 

molar productivity and yield. These results show the difficulty of biogas production from the 

anaerobic digestion of vinasse and the need for co-digestion with a more biodegradable co-

substrate as whey. 

 The influence of the feeding strategy (batch / fed-batch mode) in assays 3 and 6 

indicates the assay 6 (operated in fed-batch mode) had a higher volume of produced biogas 

per cycle compared to assay 3 (operated in batch mode). However, the feeding strategy (batch 

or fed-batch mode) did not influenced the biogas composition (in assay 3 and 6 the methane 

molar fraction was approximately 78%). Thus, operation in fed-batch mode resulted in a 

better performance with respect to methane productivity and yield. 
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 Lovato et al. (2016) studied the co-digestion of cheese whey and glycerin in an 

AnSBBR operated in fed-batch mode to methane production. The applied volumetric organic 

load in the best condition was 7.5 gCOD.L−1 and it achieved a productivity of 101.8 

molCH4.m
−3.day−1 and a yield of 13.3 molCH4.kgCOD−1, which are higher values than those 

achieved in the fed-batch assay of this study (MPr = 73.8 molCH4.m
-3.d-1; MYRL = 11.6 

molCH4.kgCOD−1). The smaller methane productivity of this work system could be credited 

to vinasse, which is a complex substrate with often toxic compounds. 

 

Table 2 – Monitored parameters and performance indicators at all conditions. 

 
Assay 1 2 3 4 5 6 

CS Infl. 5.0 ± 0.4 5.1 ± 0.1 4.9 ± 0.01 4.8 ± 0.4 5.1 ± 0.4 5.1 ± 0.3 

(gCOD.L-1) ɛST (%) 79 ± 5 79 ± 2 84 ± 5 82 ± 4 84 ± 3 87 ± 4 

 
ɛSF (%) 87 ± 3 83 ± 2 88 ± 4 86 ± 3 86 ± 3 89 ± 4 

pH Effl. 7.5 ± 0.2 7.6 ± 0.5 7.7 ± 0.3 7.6 ± 0.3 8.0 ± 0.1 7.8 ± 0.2 

BA Infl. 2.8 ± 0.1 1.1 ± 0.8 1.3± 0.6 0.50 ± 0.09 1.9 ± 0.02 1.1 ± 0.1 

(gCaCO3.L
-1) Effl. 2.8 ± 0.7 1.6 ± 0.7 1.9 ± 0.1 1.4 ± 0.1 3.4 ± 0.1 2.0 ± 0.2 

TVA Infl. 0.22 ± 0.03 0.27 ± 0.07 0.36 ± 0.07 0.54 ± 0.08 0.88 ± 0.01 0.53 ± 0.08 

(gHAc.L-1) Effl. 0.18 ± 0.09 0.25 ± 0.06 0.12 ± 0.07 0.15 ± 0.04 0.17 ± 0.08 0.13 ± 0.04 

AVOL (kgCOD.m-3.d-1) 6.7 6.8 6.2 6.6 6.5 6.3 

MPr (molCH4.m
-3.d-1) 76.3 73.8 63.9 53.9 51.1 73.0 

SMPr (molCH4.kgTVS-1.d-1) 3.2 2.7 2.1 1.5 1.6 2.2 

MYAL (molCH4.kgCOD-1) 11.3 10.9 10.3 8.2 7.8 11.5 

MYRL (molCH4.kgCOD-1) 12.7 12.3 11.6 9.5 9.1 12.9 

%CH4 72,2 78,2 77,1 78,9 82,3 79,7 

%CO2 27,8 21,8 22,9 21,1 17,7 20,3 

(εT) - organic matter removal efficiency for total and soluble (εS) samples; Cs – Organic matter concentration; 
BA – bicarbonate alkalinity; TVA – total volatile acids. 

 

 Kinetic model of metabolic pathways. Figure 1 shows the values obtained 

experimentally (markers) and the values obtained by the adjusted kinetic model (lines) for 

assays 3 and 6, both along the cycle for the main variables that are monitored and that are 

related to the understanding of the methanogenic metabolism. The model was effective in 

predicting the experimental data, validating the behavior interpretation of the kinetic 

parameters at all experimental conditions. Analyzing the adjusted parameters of the model, in 

fed-batch and batch mode the production of methane (Assay 3 - k4M = 0.1 h-1; k5M = 1.5 h-1 

and Assay 6 - k4M = 0.0 h-1; k5M = 1.1 h-1) comes mainly from the conversion of hydrogen into 

methane. However, in the assay that achieved the best productivity, which is Assay 1 (k4M = 

0.5 h-1; k5M = 0.7 h-1), methane production comes similarly from the acetoclastic and 

hydrogenotrophic routes. 

 

 Scale-up estimative. The scale-up estimative was performed considering the best 

values obtained in assay 6 (50:50 – FB). It was possible to estimate that the volume of 

industrial reactor necessary to perform the co-digestion of vinasse and whey was 67800 m3. 

From this estimated volume, a proposed configuration for the industrial operation would be of 

four AnSBBRs working in parallel (of 16950 m3 each), which meanings an energy recovery 

of 39.9 MW. 
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Figure 1 – Substrate (■), soluble effluent (○), acetic acid (●), propionic acid (▲), butyric acid 

(●), and methane (♦) profiles (markers) with the kinetic model (lines) for Assay 3 and 6. 

 

Conclusions 

 

Methane production by means of an anaerobic sequencing batch biofilm reactor 

(AnSBBR) treating co-digestion of vinasse and whey was performed. Increasing the 

percentage of vinasse in the influent resulted in a decrease in methane molar productivity and 

yield, which shows the difficulty of biogas production from the AD of vinasse and the need 

for co-digestion with a more biodegradable co-substrate as whey. Operation in fed-batch 

mode resulted in a better system performance regarding biogas productivity. The kinetic 

metabolic model enabled to infer that, in the best assay, methane production comes similarly 

from the acetoclastic and hydrogenotrophic routes. A proposed configuration for the industrial 

operation would be of four AnSBBRs working in parallel (of 16950 m3 each), which 

meanings an energy recovery of 39.9 MW. 
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Abstract. This study aimed to evaluate temperature effect (mesophilic range: 20-35 °C) on 

the co-digestion of the wastewater from dairy industry (cheese whey) and the wastewater from 

biodiesel production industry (glycerin) in an anaerobic sequencing batch biofilm reactor 

(AnSBBR) with recirculation of the liquid phase applied to hydrogen production. The applied 

volumetric organic load (AVOL) was 24 kgCOD.m-3.d-1. The feeding time (1.5 h) was equal to 

half of the cycle time (3 h). The best condition for hydrogen production was at the 

temperature of 30°C; it achieved a productivity of 129.0 molH2.m
-3.d-1, a yield of 5.4 

molH2.kgCOD-1 with 97% of substrate removal. A first-order kinetic model was fitted 

efficiently to the process and it was observed that the majority of hydrogen production comes 

from the acidogenesis phase. 

 

Introduction 

 

 Anaerobic processes, as well as other biological systems, are strongly influenced by 

temperature. Despite the consensus of the optimal temperature range for methane production, 

there is considerable disagreement about the ideal temperature or even an ideal range for 

biological hydrogen production temperature. According to the Zhang and Shen (2006), the 

best process efficiencies occur in the range between 25 °C and 40 °C, particularly under 

conditions near the ideal conditions (35 °C) for the function of the biochemical catalysts. 

Several studies have been conducted and have shown that there is a certain temperature range 

between 25 °C and 60 °C in which the high capacity of hydrogen producing bacteria to 

produce this gas through fermentation can be noted. Several studies converge to temperatures 

between 30 °C and 37 °C, such as setting optimum temperature for anaerobic fermentation 

systems producing hydrogen (Fang et al, 2002; Lin and Chang, 2004). 

 Despite the importance of temperature, few studies address the influence of these 

operating parameters in the production of hydrogen in sequencing batch reactors. Thus, the 

main objective is to study the temperature effect in the mesophilic range on hydrogen 

production in an anaerobic sequencing batch biofilm reactor with recirculation of the liquid 

phase (AnSBBR) that treated the co-digestion of dairy effluent (cheese whey) and biodiesel 

production effluent (glycerin). 

 

Material e Methods 

 

 The experimental setup is shown in Figure 1. The seed inoculum was UASB granules 

that treated wastewater from a poultry slaughterhouse. A heat shock pre-treatment was 

applied to the inoculum. The support material was polyethylene granules. The wastewaters 

used for the co-digestion were: glycerin and whey, supplemented with a ratio of 

0.02 gNaHCO3.gCOD-1 and a salt solution (Albanez et al., 2016). 
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1 – Reactor with immobilized biomass 

2 – Side reservoir 

3 – Recycle pump 

4 – Flow meter 

5 – Feed pump 

6 – Wastewater reservoir 

7 – Discharge valves for purge 

8 – Discharge pump 

9 – Effluent outlet 

10 – Biogas outlet 

11 – Automation system 

—— Hydraulic connections 

- - -   Electrical connections 

 

 

Figure 1 – Experimental set-up of the AnSBBR with recirculation used in the assays. 

 

 The experimental conditions studied are summarized in Table 1. Assays were 

performed using a cycle length of 3 h, an influent concentration of 7000 mgCOD.L-1 made 

with 75% of cheese whey and 25% of glycerin (COD basis). The reactor was operated in a 

fed-batch mode (feeding time was 1.5 h). The system had 3.5 L of working volume and 

treated 1.5 L per cycle. The analyses performed were carried out according to Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater (2012). It is important to note that 

each assay was operated for 18 days, which means that the reactor performed 144 cycles per 

assay and guarantees the stability and reproducibility of the assay. 

Table 1 – Summary of the experimental conditions. 

Assay 
AVOL 

(kgCOD.m-3.d-1) 

Temperature 

(°C) 

I 

24.0 

20 

II 25 

III 30 

IV 35 

 

Results and Discussion 

 

 Table 2 shows the performance indicators (numbers in brackets refer to the number of 

samples). All assays achieved a low organic matter removal efficiency, as it was expected 

since it is an acidogenic reactor. However, this is an appropriate result for an acidogenic 

reactor, as there is the consumption of substrates (glycerin and carbohydrates) and formation 

of acids that are not consumed by the process and thus generate a chemical oxygen demand. 

Regarding removal efficiency based on carbohydrates and glycerin, all assays achieved at 

least 71% of removal, which means that the co-digestion in the experimental set-up proposed 

is efficient in biodegrading these pollutants. All trials also had an acid stable pH during 

operation (around 4.6). 

 Regarding the parameters for hydrogen production, it is possible to note that Assay III 

(30°C) achieved the best molar productivity (129.0 molH2.m
-3.d-1) and molar hydrogen yield 

(5.4 molH2.kgCOD-1). Nonetheless, the process showed evidence that the highest temperature 

(35°C) would reach the highest productivity, but with the increase in temperature, biomass 

growth also increased and cause instabilities in the process. So, this result was due to the 

increase in velocity rate equations as temperature is increased but 30°C was the optimal 

temperature for biomass growth control, which was the key factor causing the low production 
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of the assay operated in 35°C – as biomass grows, hydrogen production is lower and more 

unstable. 

 The highest acetic acid concentration (from 30.1 to 53.8%) occurred in Assay II, 

which theoretically would be better for the production of hydrogen. However, it was in 

Assays III which had predominantly ethanol production (from 11.4 to 38.3%) that the highest 

hydrogen productivity was achieved, this is mainly due to the glycerin since it has a different 

behaviour regarding the best theoretical route. 

 

Table 2 – Performance indicators of all assays. 

Parameter 
Assay I 

20°C 

Assay II 

25°C 

Assay III 

30°C 

Assay IV 

35°C 

εMO,F (%) 19 (13) 20 (11) 19 (11) 22 (11) 

εC,F (%) 80 (13) 90 (11) 98 (11) 94 (11) 

εG,F (%) 71 (13) 84 (11) 97 (11) 90 (11) 

pH (u) 4.5 (13) 4.8 (11) 4.3 (11) 4.7 (11) 

Intermediate 

Compounds 

(molar) 

Ethanol (%) 18.0  11.4  38.3  31.4  

Acetic Acid (%) 48.9  53.8  30.1  39.5  

Propionic Acid (%) 20.9  26.2  13.2  16.5  

Butyric Acid (%) 7.5  5.1  10.7  7.3  

Valeric Acid (%) 3.8  2.7  6.8  4.3  

Total Concentration 

(mmol.L-1) 
42.2  54.2  42.6  49.8  

MPr (molH2.m
-3.d-1) 50.2 (13) 38.8 (11) 129.0 (11) 42.9 (11) 

SMPr (molH2.kgTVS-1.d-1) 10.0 (13) 2.0 (11) 29.5 (11) 2.3 (11) 

MYAL (molH2.kgCOD-1) 2.1 (13) 1.6 (11) 5.4 (11) 1.8 (11) 

%G 

H2 39  47  62  54  

CO2 61  53  38  46  

CH4 0  0  0  0  

Notation: ε – Removal efficiency based on organic matter (MO), carbohydrates (C) and 

glycerin (G) for filtered samples; MPr – Daily molar productivity of H2; SMPr – Daily 

specific molar productivity of H2; MYAL – Molar yield per applied load based on organic 

matter; %G – Percentage of a compound in the biogas. 

 

 A first order kinetic model was fitted to all assays to help to understand the metabolic 

pathways of the acidogenic process. This model was adapted from the one developed by 

Lovato et al. (2016) who used it for biomethane production. Table 3 presents the current 

model and Figure 2 shows the fitting for Assay III. It is possible to note that the model 

predicted efficiently the experimental data, validating the behavior interpretation of the 

kinetic parameters at all experimental conditions. It was possible to notice that all the 

conditions produce hydrogen via acetic, butyric and valeric acids routes similarly and that 

acetogenesis had little influence on biogas production compared to acidogenesis, which is in 

agreement with the theory of anaerobic digestion. 
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Table 3 – First order kinetic model used for modelling. 

Phase Biochemical Reaction  

Acidogenesis 

C12H22O11 + 2 C3H8O3 + 5 H2O  7 CH3COOH + 4 CO2 + 10 H2 (1) 

C12H22O11 + C3H8O3 + 4 H2  5 CH3CH2COOH + 4 H2O (2) 

C12H22O11 + 3 C3H8O3 + 4 H2O  3 CH3CH2CH2COOH + 9 CO2 + 15 H2 (3) 

8 C12H22O11 + 8 C3H8O3  16 CH3CH2CH2CH2COOH + 40 CO2 + 40 H2 (4) 

C12H22O11 + 6 C3H8O3  11 CH3CH2OH + 8 CO2 + 2 H2O (5) 

Acetogenesis 

CH3CH2COOH + 2 H2O  CH3COOH + CO2 + 3 H2 (6) 

CH3CH2CH2COOH + 4 H2O  CH3CH2COOH + 2 CO2 + 6 H2 (7) 

CH3CH2CH2CH2COOH + 4 H2O  CH3CH2CH2COOH + 2 CO2 + 6 H2 (8) 

Methanogene

sis 

CH3COOH  CH4 + CO2 (9) 

4 H2 + CO2  CH4 + 2 H2O (10) 

 

  

 

Figure 2 – Substrate (■), soluble effluent (○), acetic acid (●), propionic acid (▲), butyric acid (●), 

ethanol (▲), valeric acid (●) and hydrogen (◊) profiles (markers) with the kinetic model (lines) for 
Assay III (30°C). 

 

Conclusions 

 

 The temperature effect (mesophilic range: 20-35 °C) on the co-digestion of the 

wastewater from whey and the glycerin in an AnSBBR with recirculation of the liquid phase 

applied to hydrogen production was evaluated and it is possible to note that Assay III (30°C) 

achieved the best molar productivity (129.0 molH2.m
-3.d-1) and molar hydrogen yield 

(5.4 molH2.kgCOD-1). A first-order kinetic model was fitted efficiently to the process and it 

was observed that all the conditions produce hydrogen via acetic, butyric and valeric acids 

routes similarly and that acetogenesis had little influence on biogas production compared to 

acidogenesis, which is in agreement with the theory of anaerobic digestion. 
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Resumo. Os polihidroxialcanoatos (PHA) são polímeros biodegradáveis de origem 

microbiana que apresentam potencial para substituição de plásticos derivados de petróleo 

em diversas aplicações. O uso comercial de PHA é hoje limitado devido ao seu elevado custo 

de produção, que o torna pouco competitivo em relação aos polímeros convencionais. Com o 

objetivo de reduzir custos de produção, esforços têm sido feitos para desenvolver sistemas 

baseados em consórcios microbianos, capazes produzir PHA a partir de águas residuárias 

industriais. A presente pesquisa visa investigar a aplicação de um sistema de três estágios 

para produção de PHA a partir de vinhaça de cana-de-açúcar. Este texto apresenta os 

resultados parciais obtidos durante a operação de um reator aeróbio operado em bateladas 

sequenciais (SBR) para enriquecimento de biomassa acumuladora de PHA. O reator SBR foi 

operado até a carga orgânica volumétrica de 7,1 ± 0,4 kg O2.m
-3.d-1 mantendo uma duração 

adequada da fase de feast, relativa à duração total do ciclo (19 ± 4%). Um rendimento de 

PHA a partir de ácidos voláteis de 0,64 mgO2.mgO2
-1 foi alcançado, assim como um 

conteúdo máximo de 17% (m/m) de PHA na biomassa. Ensaios de acumulação serão 

conduzidos para a determinação do potencial de produtividade volumétrica de PHA desse 

sistema. 

 

Introdução 

 

A busca por alternativas aos polímeros derivados de petróleo incentivou o 

desenvolvimento de processos produtivos de plásticos a partir de fontes renováveis. Nesse 

contexto, biopolímeros de origem bacteriana figuram como potenciais substitutos para os 

plásticos convencionais em diversas aplicações. Os polihidroxialcanoatos (PHA) constituem 

uma família de polímeros sintetizados como reserva intracelular de carbono e energia por 

diversos grupos microbianos. Embora os primeiros esforços para a viabilização da produção 

industrial de PHA tenham ocorrido já na década de 1960 (Braunegg et al., 1998), aplicações 

comerciais de PHA ainda são limitadas pelos elevados custos de produção, relacionados 

principalmente ao custo dos substratos (Salehizadeh e Van Loosdrecht, 2004). Com o intuito 

de contornar essas limitações, pesquisas têm sido desenvolvidas para possibilitar o uso de 

matérias-primas de baixo custo, empregando águas residuárias industriais como substrato para 

a produção de PHA por consórcios microbianos. Enquanto processos biotecnológicos 

tradicionais empregam culturas microbianas puras e/ou geneticamente modificadas, estes 

requerem o uso de matérias primas de composição definida e o estabelecimento de condições 

assépticas. Dessa maneira, o emprego de consórcios microbianos apresenta-se mais adequado 

para a produção de PHA a partir de águas residuárias, devido à possibilidade de adaptação a 

meios de composição complexa e variável (Serafim et al., 2004). Nestes sistemas, objetiva-se 

o enriquecimento do consórcio microbiano em populações acumuladoras de PHA por meio da 

adoção de condições operacionais que exerçam uma pressão de seleção para organismos 

capazes de realizar o metabolismo de interesse. 

 

 



565 

 

Uma estratégia promissora para a produção de PHA por consórcios microbianos a 

partir de águas residuárias consiste no emprego de um sistema de três estágios (Villano et al., 

2014; Tamis et al., 2014; Amulya et al., 2015; Fernández-Dacosta et al., 2015). O primeiro 

estágio consiste em um reator anaeróbio acidogênico, responsável por converter a fração 

orgânica da água residuária em ácidos orgânicos voláteis, substratos preferenciais para a 

produção de PHA. O segundo estágio visa enriquecer o consórcio microbiano em bactérias 

produtoras de PHA. Esse objetivo é geralmente atingido em um reator aeróbio operado em 

bateladas sequenciais (SBR), por meio da alternância de etapas definidas pela abundância de 

fontes externas de carbono (feast) e pela ausência de fontes externas (famine). O terceiro 

estágio é conduzido em bateladas e visa a acumulação de PHA na biomassa produzida no 

SBR do segundo estágio, atingindo a máxima concentração de PHA possível previamente aos 

processos de extração e purificação dos polímeros produzidos. 

Efluentes industriais de elevada carga orgânica e passíveis de acidificação constituem 

candidatos ideais para a produção biotecnológica de PHA. Nesse contexto, a vinhaça, o 

efluente mais abundante da biorefinaria do etanol, já foi alvo de estudos visando a produção 

de PHA (Son et al., 1996; Pramanik et al., 2012; dos Santos et al., 2014). Estes trabalhos, 

contudo, avaliaram o desempenho de processos baseados em culturas microbianas puras. O 

presente trabalho objetiva a investigação de um sistema de três estágios para a produção de 

PHA por culturas microbianas mistas a partir de vinhaça de cana-de-açúcar. São apresentados 

neste texto resultados parciais obtidos a partir da operação do segundo estágio do sistema de 

produção, como foco no desempenho do reator SBR de enriquecimento. 

 

Material e Métodos 

 

Água residuária 

A vinhaça de cana-de-açúcar foi coletada na Usina São Martinho (Pradópolis/SP), teve 

o pH corrigido até 6.5 e foi então tratada em reator acidogênico de leito fixo estruturado 

operado em condições de termofilia extrema (70ºC). A vinhaça acidificada foi diluída com 

água de abastecimento para atingir as condições de carga orgânica almejadas nas diferentes 

etapas de operação do reator SBR. Alil-tiouréia (20 mg.L-1) foi adicionada à alimentação do 

reator para inibir a ocorrência de nitrificação. 

 

Reator SBR 

O enriquecimento da biomassa acumuladora de PHA foi conduzido em um reator SBR 

em escala de bancada com volume total de 5 L e volume reacional de 3 L, dotado de agitação 

mecânica por eixo central e impelidor tipo pá plana. A agitação foi mantida em 75 rpm e o 

reator foi acondicionado em câmara de controle de temperatura (30ºC). O reator foi aerado 

por meio de compressor de ar e um difusor de pedra porosa. A vazão de ar foi regulada em 

cada etapa operacional, objetivando a manutenção de uma concentração de oxigênio 

dissolvido mínima de 1 mg.L-1. O reator foi inoculado com 1,5 L de lodo aeróbio da estação 

de tratamento de efluentes da fábrica de motores da Volkswagen (São Carlos/SP), contendo 

7,8 ± 0,5 g SSV.L-1. 

O SBR foi operado por cinco etapas operacionais que envolveram a variação da carga 

orgânica volumétrica aplicada (1; 2,5; 4,5 e 7 kg O2.m
-3.d-1) e a duração dos ciclos (12 h e 8 

h). Cada ciclo consistiu de um curto período de alimentação (7 min para os ciclos de 8 h, 8 

min para os ciclos de 12 h), seguido do período de reação. A agitação mecânica foi desligada 

nos 15 minutos finais de cada ciclo, durante os quais ocorreu o descarte, com duração de 8 

minutos. A aeração foi mantida ligada durante todo o ciclo. O reator foi operado sem controle 

de pH segundo um TDH de 24 h, mantido em todas as etapas. 
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Métodos Analíticos 

As análises físico-químicas de monitoramento de pH, demanda química de oxigênio 

(DQO) e sólidos suspensos voláteis foram conduzidos de acordo com o Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2012). As concentrações de ácidos 

orgânicos voláteis (acético, propiônico, butírico, isobutírico, valérico, isovalérico e capróico) 

e alcoóis (metanol, etanol e n-butanol) foram determinadas por cromatografia gasosa com 

detector de ionização de chama por análise de headspace, segundo método desenvolvido e 

validado por Adorno et al. (2014). A concentração de oxigênio dissolvido no reator SBR foi 

monitorada utilizando-se de um medidor multiparâmetros da marca Hach (HQ40D), equipado 

com sonda de luminescência para oxigênio dissolvido (LDO101). A análise dos 

polihidroxialcanoatos foi realizada por cromatografia gasosa de metil-ésteres, de acordo com 

o método desenvolvido por Braunegg et al. (1978). Amostras do meio reacional foram 

centrifugadas (4400 rpm, 5 min) e o pellet resultante foi seco em estufa (60ºC) por 48h. A 

massa celular seca foi pesada transferida para tubos de ensaio contendo 2 mL de uma solução 

de 0.5mg.mL-1 de ácido benzoico em metanol acidificado (15%) e 2mL de clorofórmio. Os 

tubos foram aquecidos por 3,5h a 100ºC. Após o resfriamento, 1 mL de água ultrapura foi 

adicionado aos tubos de ensaio. A fase orgânica foi transferida a um novo tubo de ensaio no 

qual se adicionou novamente 0,5 mL de água ultrapura. Após a separação de fases, a fase 

orgânica remanescente foi então transferida para vials e posteriormente analisada em um 

cromatógrafo gasoso com detecção por ionização de chama. 

 

Resultados e Discussão 

 

O reator SBR de enriquecimento foi operado por 100 dias e submetido a cargas 

orgânicas volumétricas (COV) crescentes ao longo de cinco etapas operacionais. A vinhaça 

acidificada apresentou, durante toda a operação, 28 ± 8% da sua DQO total como ácidos 

graxos voláteis (AGV), compostos principalmente pelos ácidos acético, propiônico e butírico. 

Em cada etapa o reator foi operado até a estabelecimento de um regime de estabilidade, 

denotado pela obtenção de uma relação estável entre a duração do período de feast e a 

duração total do ciclo (F/C), assim como a verificação de patamares na eficiência de remoção 

de DQO, no pH efluente e na concentração celular no meio reacional. A Tabela 1 apresenta os 

valores de carga orgânica volumétrica aplicada e pH afluente, assim como as médias dos 

parâmetros de desempenho do reator observadas durante os períodos de estabilidade. 

 

Tabela 1 – Principais parâmetros de desempenho do SBR ao longo das cinco etapas 

operacionais. Os valores de carga orgânica volumétrica e pH afluente são referentes à 

totalidade do período experimental, ao passo que pH efluente, relação F/F e eficiência de 

remoção de DQO são médias do período de estabilidade operacional do reator. 

Etapa 
Duração COV pH pH F/C 

Remoção 

DQO 

CDW 

Reacional 

(dias) (kg O2.m
-3.d-1) Afluente Efluente (% ) (%) (g.L-1) 

1 33 1,0 ± 0,1 6,8 ± 0,3 8,1 ± 0,3 11 ± 2 67 ± 4 0.4 ± 0,1 

2 16 1,0 ± 0,1 6,5 ± 0,3 8,4 ± 0,2 17 ± 4 67 ± 2 0,7 ± 0,2 

3 21 2,3 ± 0,1 6,0 ± 0,1 8,5 ± 0,1 27 ± 3 68 ± 2 1,4 ± 0,1 

4 13 4,5 ± 0,2 5,8 ± 0,2 8,6 ± 0,1 19 ± 1 74 ± 1 2,9 ± 0,1 

5 17 7,1 ± 0,4 5,7 ± 0,2 8,8 ± 0,1 19 ± 4 74 ± 1 4,7 ± 0,3 
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As condições operacionais impostas ao reator SBR permitiram o estabelecimento de 

um regime de feast e famine em todas as etapas experimentais, como denotado pela obtenção 

de uma baixa relação F/C nas cinco etapas. A duração do período de feast, relativa à duração 

do ciclo (F/C) é um dos principais parâmetros que influenciam na seleção de uma biomassa 

acumuladora de PHA. Dionisi et al. (2006) observaram que os maiores valores de rendimento 

e acumulação de PHA ocorreram para F/C inferiores a 25%. Um dos desafios no 

enriquecimento a partir de águas residuárias concentradas é a manutenção de uma baixa 

relação F/C no reator de seleção concomitantemente à aplicação de cargas orgânicas elevadas. 

Em geral, a elevação da COV aplicada resulta em um aumento na duração da fase de feast, 

aumentando a relação F/C e consequentemente reduzindo a eficiência de seleção de uma 

biomassa acumuladora de PHA. Fases de feast mais longas estão associadas a um maior 

direcionamento do carbono para o crescimento celular, em detrimento à produção de PHA 

(Valentino et al., 2014). No presente trabalho, as cargas orgânicas aplicadas foram 

adequadamente acomodadas pelo reator SBR, mantendo a relação F/C em 19% mesmo com 

COV de 7,1 kg O2.m
-3.d-1. Este resultado sugere que cargas ainda superiores poderiam ter sido 

aplicadas sem prejuízo à relação F/C.  

A Figura 1 apresenta o perfil temporal de concentração celular no meio reacional e no 

descarte do reator SBR ao longo das cinco etapas experimentais. 

 

 
Figura 1 – Perfil temporal de massa celular seca (CDW) no meio reacional (●) e no descarte 

(○) do SBR ao longo das cinco etapas operacionais, segundo a carga orgânica volumétrica 

(COV) aplicada em cada etapa. As barras de erros representam um desvio padrão da média 

das observações experimentais. 

 

Com o aumento da carga orgânica aplicada, a concentração celular observada no meio 

reacional aumentou correspondentemente, resultando em uma concentração média massa 

celular seca (CDW) de 4,7 g CDW.L-1 para a etapa de maior COV aplicada. Esse valor 

corresponde a 2,9 g SSV.L-1. Os sistemas de produção de PHA baseados em consórcios 

microbianos, embora geralmente atinjam produtividades específicas (g PHA.gX-1.h-1) 

superiores aos sistemas de culturas puras, apresentam produtividades volumétricas (gPHA.L-

1.h-1) consideravelmente inferiores devido à dificuldade de obtenção de elevadas 

concentrações celulares no meio reacional (Dias et al., 2006). Dessa maneira, a aumento da 

concentração celular no SBR é sempre desejável, desde que não implique em uma redução na 

capacidade de acumulação dessa biomassa. A avaliação da produção de PHA nas Etapas 

experimentais 2, 4 e 5, ainda em andamento, permitirá a seleção da melhor COV para a 

continuação do presente trabalho. A Figura 2 apresenta perfis temporais típicos dentro de um 
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ciclo do SBR nas Etapas 1 e 3, as únicas que foram avaliadas até o presente momento. 

 

 
Figura 2 – Perfis típicos de um ciclo do SBR nas Etapas 1 e 3. A demanda química de 

oxigênio (DQO, ●), a concentração de ácidos graxos voláteis (AGV, ◊) e a concentração de 

polihidróxialcanoatos (PHA, ■) são expressos em equivalente de DQO. O perfil de oxigênio 

dissolvido (OD) é representado pela linha contínua e o final da fase de feast é representado 

pela linha vertical descontínua. As barras de erros representam um desvio padrão da média 

das observações experimentais realizadas em uma duplicata do ensaio. 

 

Observou-se o estabelecimento de fases de feast e famine bem definidas dentro de um 

ciclo do SBR. Durante o período de feast foi observado o consumo dos AGV e da maior parte 

da DQO biodegradável, além da produção de PHA. Um residual recalcitrante de DQO é 

lentamente removido no restante do ciclo, sem aparente associação à produção de PHA. 

Os perfis temporais permitiram a avaliação das velocidades máximas de remoção de 

DQO, consumo de AGV e produção de PHA, realizada por meio de uma análise de regressão 

durante o período de feast, no qual os perfis apresentaram comportamento linear. As 

velocidades específicas foram avaliadas em relação à concentração inicial de biomassa em 

cada ensaio, expressa como DQO. Foram observadas velocidades máximas de remoção de 

DQO de 300 mgO2.gO2.h
-1 e 192 mgO2.gO2.h

-1 nas Etapas 1 e 3, respectivamente. As 

velocidades máximas de consumo de AGV foram e 215 mgO2.gO2.h
-1e 138 mgO2.gO2.h

-1 nas 

Etapas 1 e 3, respectivamente. As velocidades máximas de acumulação de PHA foram 137 

mgO2.gO2.h
-1 para a Etapa 1 e 61 mg O2.gO2.h

-1 na Etapa 3. A razão entre as velocidades 

específicas de acumulação de PHA e de consumo de AGV foi empregada para indicar o 

rendimento do processo, isto é, a fração do substrato que foi armazenada como polímero 

(expressos como DQO). Obteve-se um rendimento de 0,64 mgO2.mgO2
-1 para a Etapa 1 e 

0,44 mgO2.mgO2
-1 para a Etapa 3, indicando uma resposta de acumulação de PHA mais 

acentuada na Etapa 1. Esse resultado é possivelmente atribuído à menor relação F/C obtida na 

Etapa 1, que teria selecionado uma comunidade com maior capacidade de acumulação de 

PHA. A reduzida COV aplicada nessa etapa, contudo, resultou em baixo conteúdo de PHA 

intracelular, 0,19 mgO2.mgO2
-1, em comparação a 0,33 mgO2.mgO2

-1 obtido na Etapa 3. Esses 

valores correspondem a 10% e 17% (m/m) de PHA na massa celular e são comparáveis aos 

obtidos por Amulya et al. (2015) e Albuquerque et al. (2010) no SBR de enriquecimento de 

um sistema de três estágios para a produção de PHA a partir de resíduos da indústria 
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alimentícia (16%) e a partir de melaço acidificado (25%), respectivamente. 

A produtividade volumétrica de PHA no SBR de seleção foi calculada considerando o 

descarte de biomassa sendo realizado ao final da fase de feast, período em que o conteúdo de 

PHA na biomassa é máximo. Os resultados obtidos nas Etapas 1 e 3 resultam em uma 

produtividade média de 1 mgO2.L
-1.h-1 e 9 mgO2.L

-1.h-1, respectivamente. Embora as 

velocidades específicas de acumulação de PHA observadas na Etapa 1 tenham sido 

significativamente superiores às da Etapa 3, o maior conteúdo intracelular de PHA e a maior 

concentração celular observadas na Etapa 3 resultaram em uma produtividade volumétrica de 

PHA muito superior. Espera-se, dessa forma, que valores ainda maiores sejam obtidos nas 

Etapas 4 e 5, uma vez que o aumento de COV aplicada resultou em maior produtividade de 

biomassa, associada a uma redução da relação F/C. 

 

Conclusões 

 

Um reator SBR foi operado para o enriquecimento de um consórcio microbiano 

acumulador de PHA a partir de vinhaça cana-de-açúcar acidificada. O estabelecimento de um 

regime estável de feast e famine com reduzidas relações F/C foi obtido em todas as etapas 

experimentais, com cargas orgânicas volumétricas aplicadas de até 7,1 kg O2.m
-3.d-1. O 

melhor rendimento obtido foi de 0,64 mgO2-PHA por mgO2 de AGV consumido, observado 

na Etapa experimental 1. O conteúdo intracelular máximo de PHA foi obtido na Etapa 3, com 

17% (m/m), valor comparável com outros trabalhos que empregaram o mesmo sistema de 

produção para águas residuárias reais. Análises estão em andamento para avaliar o 

desempenho do reator nas demais etapas experimentais. 
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Resumo. Dentro do escopo de estudo da produção de bioenergia, este projeto estará 

direcionado à avaliação do o reator anaeróbio operado em batelada e batelada alimentada 

sequencial contendo biomassa imobilizada (AnSBBR), aplicado à produção de biometano a 

partir da codigestão de vinhaça (efluente da produção de bioetanol) e glicerina (efluente da 

produção de biodiesel). Nesse trabalho serão avaliados a influência da estratégia de 

alimentação e da carga orgânica volumétrica aplicada (alterada em função da concentração 

afluente e do tempo de ciclo), além da temperatura, a estabilidade, conversão de matéria 

orgânica e produtividade/rendimento de metano. 

 

Introdução 

 

Todas as indústrias de produção de etanol, as quais incluem a produção de 

biocombustíveis, bebidas alcoólicas, geram vinhaça, a qual possui alta demanda química de 

oxigênio (10-60 gDBO.L-1), o que faz com que a mesma seja extremamente favorável para a 

produção de biogás. Em média 8-15 L de vinhaça são gerados para cada litro de etanol 

produzido, a qual consiste de diferentes compostos orgânicos (Hui e Shuri, 2013), sendo que a 

produção e as características da vinhaça podem variar bastante dependendo da matéria-prima e 

do processo de produção. Este resíduo, de cor castanho escuro é ácido (pH 4-5) e apresenta 

elevado teor de matéria orgânica. Os principais componentes da vinhaça são: glicerol, ácido 

láctico, etanol, ácido acético, oxalato, lactato, acetato e malato, além de outros compostos 

alcoólicos, carboidratos e teores elevados de fenóis (Parnaudeau, et al., 2008; Gamboa, et al., 

2011). Várias tecnologias são exploradas visando reduzir a carga poluidora da vinhaça, entre 

as quais, o tratamento biológico por processos aeróbios ou anaeróbios, além de processos físico-

químicos (como a adsorção, coagulação-floculação, oxidação, nanofiltração) ou a combinação 

de diferentes processos (Hui e Shuri, 2013). 

Uma característica comum de alguns dos processos citados é o custo relativamente 

elevado e a geração simultânea de outros subprodutos ou poluentes. Neste sentido, a digestão 

anaeróbia da vinhaça apresenta vantagens como a baixa produção de lodo biológico, 

necessidade menor de nutrientes, além da produção de metano, que pode ser utilizado como 

uma fonte de energia. No entanto, a presença de compostos orgânicos recalcitrantes, tais como 

fenóis, podem causar instabilidade do processo e diminuir a eficiência de produção de metano, 

impedindo, desta forma que este processo seja, ainda, amplamente aplicado. 

Uma das alternativas para o tratamento da vinhaça é a codigestão. Trata-se de uma 

técnica que consiste em misturar resíduos com características complementares para elevar a 

velocidade de digestão do reator e aumentar sua eficiência e estabilidade. A digestão anaeróbia 

simultânea de dois ou mais substratos, é uma opção viável para superar os inconvenientes da 

mono-digestão e para aumentar a viabilidade econômica de plantas de digestão anaeróbia. A 

codigestão pode oferecer os seguintes benefícios (Shah et al, 2015): diluição de substâncias 

tóxicas; equilíbrio de nutrientes; efeitos sinérgicos sobre microrganismos; aumento da carga de 

matéria orgânica biodegradável; maior rendimento de metano por unidade de volume do 

digestor. É importante escolher os melhores co-substratos e a razão de mistura com o objetivo 

de favorecer as vantagens mencionadas acima (Mata-Alvarez et al., 2014). Além disso, é 
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importante equilibrar vários parâmetros na mistura de co-substratos: macro e micronutrientes, 

razão C:N, pH, inibidores/compostos tóxicos, matéria orgânica biodegradável e biomassa . 

A glicerina, ou glicerol, é o maior subproduto da indústria de biodiesel. No geral, para 

cada 100 kg de biodiesel produzidos, aproximadamente 10 kg de glicerol bruto é gerado. O 

glicerol bruto gerado pela transesterificação homogênea catalisada por base contém: 50-60% 

de glicerol, 2-6% de álcalis, 15-18% de ésteres metílicos, 8-12% de metanol e 2-3% de água. 

Mesmo com a grande aplicação de glicerol puro na indústria farmacêutica, alimentícia e de 

cosméticos, o refino do glicerol bruto até a alta pureza apresenta custo elevado, especialmente 

para o pequeno e médio produtor de biodiesel. Dentre as diferentes opções, a produção 

biológica de biogás a partir de glicerol bruto por digestão anaeróbia tem várias vantagens. Além 

da produção de metano ou hidrogênio, as vantagens incluem baixos requerimentos de 

nutrientes, economia de energia e geração de um efluente estabilizado que aprimora a qualidade 

do solo. Portanto, o glicerol é uma alternativa atrativa para o uso e recuperação por sua 

codigestão com outro resíduo, já que é uma substância prontamente biodegradável, tem um pH 

que condiz com as condições da digestão anaeróbia e há uma grande variedade de 

microrganismos anaeróbios que usam glicerina como fonte de carbono. Além disso, a elevada 

concentração de C do glicerol aumenta a razão C/N da mistura, evitando a inibição de processos 

por um excesso de N e aumentando a produção de digestores entre 50-200%. Assim, por sua 

capacidade tamponante, a glicerina pode ser um bom co-substrato para a vinhaça e ainda 

melhorar a relação C/N da mistura que compõe o afluente. 

Neste contexto, esse projeto terá como objetivo a verificação das características do 

reator anaeróbio 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 vinhaça e glicerina para a produção de metano. Será avaliada a influência da 

carga orgânica sobre a eficiência e fator de conversão (entre a matéria orgânica utilizada e o 

metano 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 que será utilizado para a produção de biometano 

a partir da codigestão de vinhaça e glicerina. O reator será constituído por um frasco de acrílico 

cilíndrico com as seguintes dimensões: 540 mm de altura, 100 mm de diâmetro externo e 

3,5 mm de espessura de parede. A parte inferior do reator será composta por um compartimento 

de 40 mm de altura destinado a favorecer a distribuição da água residuária e, na parte superior, 

haverá um compartimento com 60 mm de altura que será utilizado como câmara coletora de 

biogás (CH4 e CO2). O sistema de recirculação será composto por um reservatório lateral, com 

volume de 1,5 L, constituído por um frasco de acrílico cilíndrico com as seguintes dimensões: 

430 mm de altura, 100 mm de diâmetro externo e 3,5 mm de espessura de parede; e de uma 

bomba peristáltica com vazão ajustável, marca Ismatec modelo MCP, com vazão máxima de 

52,3 L.h-1. Um tubo graduado de 100 mL será interligado ao sistema de recirculação para 

medidas da vazão de recirculação. Dessa forma, o volume total resultante da soma do volume 

do reator (2,0 L) e do reservatório (1,5 L) será de 3,5 L. Uma unidade de controle será utilizada 

para automatizar as operações de carga, descarga e recirculação. A alimentação e descarga serão 

realizadas por bombas tipo diafragma marca Prominent®, modelos Beta/5 (com capacidade de 

até 30 L.h-1) e Concept/0223 (com capacidade de até 23 L.h-1), respectivamente, auxiliadas por 

um sistema de automação composto por temporizadores marca Coel®, modelo RTST/20. 

O suporte de imobilização da biomassa será acondicionado entre telas de aço Inox – 

314, revestidas na parte superior por telas de PVC, dividindo a altura de 540 mm do reator em 

cinco estágios para evitar a compactação do leito e a passagem das partículas entre os estágios. 
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(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

Figura 1 – Esquema do (a) AnSBBR com recirculação a ser utilizado nos ensaios e detalhes 

do (b) reator, (c) suporte da tela de aço, (d) tela de aço e (e) reservatório 
[Notação: 1 – reator contendo biomassa imobilizada; 2 – reservatório lateral; 3 – medidor de vazão; 4 – bomba 

de recirculação; 5 – bomba de descarga; 6 – bomba de alimentação; 7 – reservatório de água residuária;  

8 – unidades de controle; 9 - Proveta de coleta do efluente; 10 – saída do biogás]. 

 

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 será proveniente de reator anaeróbio de manta de 

lodo e escoamento ascendente (UASB), tratando água residuária de abatedouro de aves (Dacar 

Industrial S.A.), sediada em Tietê-SP. Este inóculo apresenta valores de concentração de sólidos 

totais (ST) e de sólidos voláteis totais (SVT) próximos a 62 e 51 g.L-1, respectivamente. 

 

Suporte de imobilização da biomassa anaeróbia 

Como suporte de imobilização da biomassa será utilizado poliuretano na forma de cubos 

de 0,5 cm de lado, com densidade aparente de 23 kg/m³ e porosidade próxima a 95% (produzida 

pela empresa Edmil Indústria e Comércio – Elói Mendes, MG) confeccionada sem adição de 

corante. 

Água residuária sintética 

A água residuária a ser alimentada ao AnSBBR para produção de biometano será 

formulada a base de vinhaça (50%) e glicerina (50%). A vinhaça será obtida como o efluente 

da produção de bioetanol. A glicerina utilizada como co-substrato será proveniente de uma 

usina de biodiesel. A suplementação de alcalinidade pela adição de bicarbonato de sódio 
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(NaHCO3), provavelmente, será necessária em função das características da água residuária. O 

valor inicial será de uma razão 1:1 (DQO/NaHCO3) com posterior modificação (inferior ou 

superior) no intuito de operar o sistema de modo otimizado. 

 

Análises físico-químicas 

O monitoramento do reator será efetuado medindo-se, em amostras do afluente e do 

efluente, a matéria orgânica nas formas não filtrada (CST) e filtrada (CSF) como demanda 

química de oxigênio (DQO), glicerina (Bondioli e Bella (2005) e de carboidratos totais (Dubois 

et al., 1956), alcalinidade parcial (AP), alcalinidade intermediária (AI), alcalinidade total (AT), 

alcalinidade à 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). Esses 

parâmetros serão monitorados com uma frequência de duas a quatro vezes por semana. Os 

compostos intermediários do metabolismo anaeróbio (acetona, metanol, etanol, n-butanol, 

ácidos acético, propiônico, butírico, iso-butírico, valérico, iso-valérico e capróico) serão 

analisados por cromatografia em fase gasosa, pelo método “head-space”,  utilizando um 

cromatógrafo Agilent Technologies® modelo 7890 GC System, equipado com detector de 

ionização de chama. A composição do biogás formado pelo metabolismo anaeróbio será 

analisada por cromatografia em fase gasosa utilizando-se um cromatógrafo Agilent 

Technologies® modelo 7890 GC System equipado com detector de condutividade térmica. O 

volume produzido será aferido por meio de medidor de gás Rittter modelo MilligasCounter. 

 

Imobilização da biomassa anaeróbia 

O lodo anaeróbio será imobilizado nas partículas de espuma de poliuretano, conforme 

metodologia proposta por Zaiat et al. (1994). A espuma de poliuretano será colocada em contato 

com o lodo por um período de 2 horas. Decorrido este período, as matrizes com as células 

aderidas serão colocadas em meio (o mesmo utilizado no experimento) para lavagem dos 

sólidos fracamente aderidos. O meio será drenado, finalizando o preparo do inóculo. 

 

Procedimento experimental da operação do reator 

A operação do reator será realizada da seguinte forma: no primeiro ciclo serão 

alimentados 3,0 L de meio ao sistema (1,5 L no reator e 1,5 L no reservatório) em 20 min, sendo 

que o reator será previamente preparado com o suporte inerte e biomassa (inóculo). Após o 

término da alimentação, a vazão de recirculação (20 L/h – velocidade de recirculação de 0,2 

cm/s) será ligada. No final do ciclo a recirculação será desligada e serão descarregados 1,0 L 

de meio em 10 min, sendo que 2,0 L de volume residual serão mantidos no sistema (1,5 L no 

reator e 0,5 L no reservatório). Logo após essa descarga, um novo ciclo terá início, com a 

alimentação de 1,0 L de meio com vazão constante, mas em tempos de enchimento diferentes 

em função da condição experimental, além da recirculação da fase liquida. Ao término do ciclo, 

a recirculação será interrompida e, em seguida, iniciar-se-á a descarga em 10 min e, assim, o 

ciclo será repetido, caracterizando as bateladas ou as bateladas alimentadas sequenciais. 

Uma vez atingida a estabilidade nas condições experimentais, ou seja, as variáveis 

monitoradas apresentarem valores aproximadamente constantes, serão obtidos os perfis ao 

longo do ciclo de operação de algumas das variáveis monitoradas. Nestes perfis serão retiradas 

amostras ao longo do tempo de operação de um ciclo. As variáveis de interesse serão: 

concentrações de matéria orgânica na forma filtrada, de ácidos voláteis totais e alcalinidade à 

bicarbonato, de metabólitos intermediários (acetona, ácidos voláteis e álcoois), de biogás 

(composição e produção), além do pH. Ao final de cada condição operacional serão retiradas do 

reator amostras de biomassa para exame microbiológico. 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 
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desempenho do processo. Além disso, as análises microbiológicas terão utilidade para avaliação 

das mudanças na morfologia microbiana. 

O AnSBBR será operado em oito condições (Tabela 1), nas quais a composição da água 

residuária será de 50% de vinhaça e 50% de glicerina. Na condição 1 o AnSBBR será operado 

em batelada (B) e nas demais condições em batelada alimentada (BA). Os ensaios serão 

realizados utilizando-se diferentes concentrações de afluente (CSAFL) definidas em função da 

carga orgânica volumétrica aplicada (COVA), de 5000 e 10000 gDQO.L-1.d-1, e do tempo de 

ciclo (tC), de 8, 6, 4 h e temperaturas (T) de 25 a 35oC. Na condição de operação em batelada o 

tempo de alimentação (tF) será de 10 minutos enquanto na operação em batelada alimentada 

será de 50% do tempo de ciclo. 

 

Tabela 1 – Condições experimentais a serem impostas ao AnSBBR. 

Condições Operação 
CSAFL 

(mgDQO.L-1) 

tC 
(h) 

tF 
(min) 

COVA 
(gDQO.L-1.d-1) 

T 
(°C) 

1 B 5000 8,0 10 
5,0 

30 

2 BA 5000 8,0 4,0 30 

3 
BA 

3750 6,0 3,0 
5,0 

30 

4 2500 4,0 2,0 30 

5 
BA 

* * * 7,5 30 

6 * * * 10,0 30 

7 BA * * * * 35 

8 BA * * * * 25 
B = Batelada; BA = Batelada alimentada; * será definido em função dos resultados anteriores 
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Resumo. Esse estudo avaliou o tratamento do soro de queijo em reator anaeróbio com 

biomassa imobilizada operado em batelada sequencial (AnSBBR) com agitação mecânica 

(100rpm) em condições termofílicas (55ºC), volume útil de 2,5 litros com alimentação de 1 

litro por ciclo, visando a produção de metano e adequação ambiental da água residuária. Em 

cada uma das condições a água residuária foi suplementada com diferentes concentrações de 

bicarbonato. A carga orgânica volumétrica aplicada (COVA) foi elevada em cada uma das 

dez condições visando estudar o comportamento do reator em relação a indicadores de 

desempenho e estabilidade. Em todas as condições o tempo de enchimento foi de 10 minutos, 

representando 2% do ciclo de 8 horas, caracterizando bateladas sequenciais convencionais. 

A melhor condição de estudo se deu com carga orgânica volumétrica aplicada de 19,20 g 

DQO.L-1, em que se obteve produtividade molar de 324 molCH4.m
-3.d-1 e rendimento de 13,07 

molCH4.kgCOD-1, com remoção média de DQO filtrada de 85,8% e Carboidratos filtrados de 

99,6%. Concluiu-se que o reator se mostrou eficaz no tratamento de soro de queijo, mas que 

houve sinais de instabilidade nas duas maiores cargas aplicadas no projeto, requerendo 

maiores estudos para melhorar o desempenho do reator nestas condições. 

 

Introdução 

 

 Os efluentes não podem ser mais considerados como subproduto da atividade humana 

e sim como fontes renováveis de energia. Uma das formas mais viáveis de se recuperar 

recursos destes efluentes é a produção de energia pelos produtos da digestão anaeróbia, H2 e 

CH4. É sobre este contexto que se destaca o tratamento anaeróbio de efluentes da atividade 

humana. O tratamento anaeróbio é reconhecido como um processo eficaz no tratamento de 

águas residuária com alto potencial poluidor. Dentre os vários efluentes possíveis, destaca-se 

o soro de leite (ou de queijo), um subproduto da indústria de laticínios. O soro é a parte 

aquosa que é separada no processo de fabricação de queijo. É o maior subproduto da indústria 

de laticínios e, devido à sua alta carga orgânica (de 2 a 70 g DQO L-1, dependendo do 

processo produtivo e produto final, BEZERRA et al., 2007), possui alto potencial poluidor, 

podendo causar depleção da concentração de oxigênio se disposto de maneira direta em 

corpos hídricos (LOVATO et al., 2016). Entretanto, o soro tem algumas outras características 

que dificultam este processo, como baixa alcalinidade e alta biodegradabilidade (cerca de 

99%), o que faz com que haja acidificação muito rápida do reator. O soro ainda causa 

dificuldade na granulação da biomassa além de possibilitar a formação de um material 

polimérico viscoso que dificulta a sedimentação do lodo, dificultando a operação (YAN et al, 

1988; HICKEY, 1991; PODLECH et al., 1991; MALASPINA et al., 1996). 

 O tratamento anaeróbio de águas residuária se dá em reatores anaeróbios. Estes 

reatores podem ser operados de modo contínuo, descontínuo (batelada) ou em batelada 

alimentada. Os reatores operados em batelada e/ou batelada alimentada sequenciais (ASBR 

ou AnSBBR) possuem maior flexibilidade operacional com maior controle do processo, 

resultando numa maior segurança em sua operação. As etapas de operação desses reatores 

consistem, inicialmente, da alimentação, do tratamento em si pelas biotransformações dos 

substratos contidos na água residuárias pelo metabolismo dos microrganismos, da 

sedimentação da biomassa (não necessária quando a biomassa se encontra imobilizada em 

suporte inerte – AnSBBR), e da descarga (ZAIAT et al., 2001). Esta configuração de reator é 
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definida como descontínua, isto é, não há alimentação contínua de substrato no reator, sendo a 

alimentação caracterizada por enchimentos e descartes cíclicos, com tempo de ciclo pré-

definido. Uma das principais vantagens deste tipo de configuração é sua flexibilidade de 

operação, além do baixo custo de instalação, sua segurança e o maior controle sobre a 

qualidade do efluente (LOVATO et al., 2016).  

 Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi avaliar a viabilidade da aplicação do 

biorreator AnSBBR para a produção de metano pela digestão do soro em condição 

termofílica, no qual será avaliada a carga orgânica aplicada sobre a eficiência e fator de 

conversão (entre a matéria orgânica utilizada e o metano produzido) e a estabilidade das 

variáveis monitoradas. Além disso, os aspectos de entendimento das rotas metabólicas 

anaeróbias foram estudados pelo ajuste de um modelo cinético matemático. 

 

Material e Métodos 

 

A Figura 1 mostra o esquema do sistema proposto para a produção de metano a partir do 

tratamento anaeróbio de efluente do processo de produção de biodiesel. O reator, com 

capacidade para 2,0 L de meio líquido além do suporte inerte e biomassa, foi constituído por 

um rasco de acrílico, cilíndrico, com volume total de 3,5 L. Foi utilizada uma unidade de 

controle para automatizar as operações de carga, descarga e recirculação. 

 

 
Figura 1 – Esquema do AnSBBR com agitação mecânica utilizado nos ensaios. 

 

 O modelo de reator utilizado foi o Bioflo 110 (New Brunswick Scientific Co.), 

constituído por um frasco de vidro de 20 cm de diâmetro e 30 cm de altura, com capacidade 

total de 7,5 L e capacidade útil de 6,0 L. Para o confinamento da biomassa, foi empregado um 

cesto de aço Inox-316 perfurado de 18,0 cm de altura, 7,0 cm e 17,5 cm de diâmetros interno 

e externo, respectivamente. As partes superior, inferior e lateral do cesto serão cobertas por 

uma tela de aço Inox 316 de malha fina (5 mm) para retenção da biomassa. A agitação de 100 

rpm foi realizada 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, em destaque na Figura 4.1 (MICHELAN et al., 2009). 

 O controle operacional do reator foi realizado por temporizadores para acionamento ou 

desligamento da agitação mecânica e do conjunto de bombas para alimentação ou descarte 

(tipo diafragma Prominent modelos  e Concept). A temperatura termofílica foi controlada 

pela circulação de água aquecida na dupla parede externa do reator. O controle da mesma foi 

realizado por meio de banho ultratermostatizado (Marconi modelo MA-184). 

 O inóculo utilizado foi o de um reator UASB termofílico aplicado ao tratamento de 

vinhaça na Usina de São Martinho (Pradópolis, SP). Na imobilização da biomassa com o 

Dimensões:  

 

(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 tipo turbina com seis pás 

planas (e = 2 cm; f = 1.5 cm; g = 6 cm). 
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inóculo citado, foi utilizada espuma de poliuretano (densidade aparente de 23 kg m-3 e 

porosidade próxima a 95%), cortada em cubos de 1,0 cm de aresta, é isenta de corantes e 

aditivos. A metodologia seguida para a fixação do lodo anaeróbio na espuma de poliuretano 

foi a proposta por Zaiat et al. (1994). 

 A água residuária utilizada no projeto foi preparada a partir de soro comercial, o qual é 

obtido como efluente do processo de produção de queijos. Optou-se pela utilização da forma 

desidratada em pó (composição: 73% carboidratos, 11 % proteínas, 2% gordura, minerais 9%, 

umidade 5%), cuja água residuária é obtida a partir da dissolução do composto em pó com 

água de torneira. Para a composição da água residuária, considerou-se, após testes no 

laboratório, que aproximadamente 970 mg de soro equivalia a 1000 mgDQO L-1. Conforme a 

etapa experimental, esta água residuária foi suplementada com concentração de bicarbonato 

de sódio relativa à carga orgânica aplicada. 

 

Análises físico-químicas 

O monitoramento do reator foi efetuado por análises de amostras do afluente e 

efluente. As análises e os métodos utilizados estão descritos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Resumo das análises realizadas. 
Parâmetro Amostra Frequência Método 

Carboidrato (CCT e CCF) Afluente e efluente 5 vezes por semana Dubois et. al., 1995 

DQO (CST e CSF) Afluente e efluente 5 vezes por semana Standard Methods, 1995 

pH Afluente e efluente 5 vezes por semana Standard Methods, 1995 

Alcalinidade/AVT Afluente e efluente 5 vezes por semana 
Standard Methods, 1995 

Ripley et al,.1986 

Série de sólidos Afluente e efluente 2 vezes por semana Standard Methods, 1995 

Volume do biogás Saída de gás 5 vezes por semana Medidor de gás Ritter 

Ácidos e álcoois Efluente Ao final da condição Cromatografia Gasosa 

Composição do biogás Saída de gás 5 vezes por semana Cromatografia Gasosa 

Microbiológico Biomassa Ao final da condição Microscopia Óptica 

Volume alimentado Efluente 5 vezes por semana Volumétrico 

 

Procedimento experimental da operação do reator 

As condições experimentais estudadas no AnSBBR estão apresentadas na Tabela 2. O 

procedimento operacional do reator em batelada (após a inoculação, ou seja, contendo a 

biomassa imobilizada em suporte inerte), para todas as condições experimentais, está descrito 

a seguir. O primeiro ciclo foi realizado de maneira distinta de outras etapas de estudo. Neste 

ciclo inicial foram alimentados 2,5 litros de meio no reator durante 10 minutos. Após a 

alimentação, a agitação mecânica foi iniciada até que se completasse o tempo total de ciclo. 

Após o final desse tempo, a agitação foi desligada e 1,0 litro de meio foi descarregado em 10 

minutos, mantendo-se assim 1,5 litros no reator (denominado de volume residual). 

Imediatamente após o final do primeiro ciclo, um novo ciclo tem início, caracterizando, 

assim, as bateladas sequencias. 
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Tabela 2 – Resumo das condições experimentais estudadas. 
Condição Cafluente 

(mgDQO.L-1) 

COVAS (*) 
(mgDQO.L-1.dia-1) 

Tempo de 

ciclo (h) 

Estratégia de 

Alimentação 

Concentração NaHCO3 
(% NaHCO3:Soro) 

1 5.000 6,00 (6,20) 8 Batelada 50 

2 6.000 7,20 (7,63) 8 Batelada 50 

3 7.500 9,00 (8,89) 8 Batelada 50 até 33 

4 8.000 9,60 (10,25) 8 Batelada 33 até 25 

5 10.000 12,00 (12,80) 8 Batelada 25 até 20 

6 12.000 14,40 (16,91) 8 Batelada 20 

7 14.000 16,80 (19,34) 8 Batelada 50 

8 16.000 19,20 (24,78) 8 Batelada 50 
9 18.000 21,60 (25,39) 8 Batelada 50 

10 20.000 24,00 (30,34) 8 Batelada 50 
(*) Os valores de COVAs entre parênteses são os valores reais calculados em cada uma das condições. Devido à produção de “biopolímeros 

extra-celulares”, o volume útil do reator diminuiu com o aumento da carga orgânica, aumentando o valor real calculado da carga aplicada. Os 

valores fora dos parênteses representam o valor calculado utilizando o volume útil teórico (2,5 L). 

 

Modelo cinético (comportamento dinâmico do processo) 

 O modelo da rota metabólica foi proposto considerando a simplificação das etapas de 

tratamento anaeróbio (LOVATO et al., 2016), sendo mostrado nas Equações (1) a (10). As 

três etapas iniciais em paralelo constam da hidrólise e acidogênese, sendo o substrato (S – 

sacarose ou lactose), convertido em ácido acético (HAc), ácido propiônico (HPr) e ácido 

butírico (HBu). Então, considerou-se o consumo dos ácidos propiônico e butírico para formar 

ácido acético e hidrogênio (acetogênese). Finalmente, considerou-se a metanogênese 

acetoclástica e hidrogenotrófica para formar metano (metanogêse) (ALBANEZ et al., 2016a; 

ALBANEZ et al., 2016b; LOVATO et al., 2016). 

 

C12H22O11 + 5 H2O  4 CH3COOH + 4 CO2 + 8 H2     (1) 

C12H22O11 + 4 H2  4 CH3CH2COOH + 3 H2O     (2) 

C12H22O11 + 1 H2O  2 CH3CH2CH2COOH + 4 CO2 + 4 H2    (3) 

8 C12H22O11  13 CH3CH2CH2CH2COOH + 31CO2 +23H2    (4) 

C12H22O11 + 1 H2O  4 CH3CH2OH + 4 CO2      (5) 

CH3CH2COOH + 2 H2O  CH3COOH + CO2 + 3 H2    (6) 

CH3CH2CH2COOH + 2 H2O  CH3CH2COOH + CO2 + 3 H2   (7) 

CH3CH2CH2CH2COOH + 2 H2O  CH3CH2CH2COOH + CO2 + 3 H2  (8) 

CH3COOH  CH4 + CO2        (9) 

4 H2 + CO2  CH4 + 2 H2O       (10) 

 

 As Equações (11) a (18) apresentam os modelos cinéticos de primeira ordem de 

consumo de substrato (rS), formação e consumo dos ácidos acético (rHAc), propiônico (rHPr) e 

butírico, hidrogênio (rH) e metano (rM), respectivamente. 

 

 

 

 

 

Hidrólise e 

acidogênese 

 

 

 

 

 

 

Acetogênese 

 

 
 

 

 

 

Metanogênese 
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rS = – (k1S + k2S + k3S + k4S+ k5S) · CS = –  k’1S · CS    (11) 

rHAc =    k1HAc · CS + k6HAc · CHPr + k9HAc · CEtOH – k10HAc · CHAc    (12) 

rHPr =    k2HPr · CS – k6HPr · CHPr + k7HPr · CHBu     (13) 
rHBu =    k3HBu · CS – k7HBu · CHBu+ k8HBu · CHVa     (14) 

rHVa =    k4HVa · CS – k8HVa · CHVa      (15) 

rEtOH =    k5EtOH · CS  – k9HAc · CEtOH      (16) 

rH = k1H·CS – k2H·CS + k3H·CS + k4H·CS + k6H·CHPr + k7H·CHBu + k8H·CHVa + k9H·CEtOH   (17) 

rM =    k10M · CHAc + k11M · CH       (18) 

 

 As Equações 19 a 25 apresentam os balanços de massa do reator em batelada (F = 0) e 

batelada alimentada (F ≠ 0) para os compostos envolvidos no tratamento anaeróbio (substrato, 

ácidos, hidrogênio e metano). Essas equações foram usadas para determinar os parâmetros 

cinéticos relacionados à rota metabólica proposta (“INF” refere-se a concentração dos 

compostos no afluente). 

 

       (19) 

     (20) 

     (21) 

     (22) 

       (23) 

       (24) 

         (25) 

 

 A resolução das equações diferenciais foi feita pelo método numérico de Euler 

(implementado em Excel). Os parâmetros cinéticos foram calculados pela minimização 

(otimização) da função objetivo formada pela somatória dos desvios ao quadrado entre 

valores experimentais (dos perfis ao longo de tempo) e os valores calculados (pelo modelo) 

(recurso Solver do Excel) (LOVATO et al., 2016). 

 Para a execução do modelo cinético, inicialmente executou-se o recurso Solver do 

Excel de forma a adaptar a curva de consumo de substrato, variando somente a constante 

pertinente a esta etapa. Após isso, executou-se o recurso Solver do Excel novamente, variando 

todas as constantes ligadas à acidogênese e acetogênese. Logo após a obtenção destas 

constantes, executou-se o recurso Solver do Excel variando somente as variáveis que 

influenciam na metanogênese. Por fim, executou-se o recurso Solver do Excel em uma última 

etapa, uma ou duas vezes (de modo a melhorar a precisão), variando-se todas as constantes e 

etapas de estudo, de modo a finalizar o modelo cinético. 

 

Resultados e Discussão 

 

A Figura 2 mostra os principais dados experimentais dos ensaios de 1 a 10. Os dados 

são mostrados continuamente para observar as mudanças entre uma condição e outra, sendo 

importante ressaltar que todos os ensaios foram realizados de modo subsequente, ou seja, a 

mudança de condição se deu somente pelo aumento da carga orgânica afluente. 

 Observa-se pela Figura 2a que a eficiência de remoção de DQO não-filtrada se 

manteve acima de 93% até a condição VI, apresentando pequena queda na condição VII 

(90%) e decaindo a 85% na próxima condição, até chegar a uma eficiência média de 58% na 

condição X. Para as amostras de DQO filtradas, a eficiência se manteve acima de 95% até a 

condição VI, caindo para 85% na condição VII e 62% na última condição. Esta queda de 
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eficiência se deve ao aumento de carga, fazendo com que os microrganismos perdessem a 

capacidade de assimilar toda a carga de DQO aplicada ao reator. 

 Quanto à matéria orgânica na forma de Carboidrato (Figura 2b), houve sempre 

eficiências acima de 98% em todas as condições, tanto para as amostras filtradas quanto para 

as não-filtradas. Comprovando a fácil biodegradabilidade do soro. 

 A Figura 2 mostra os valores do pH afluente e efluente (Figura 2c), alcalinidade a 

bicarbonato (Figura 2d) e ácidos voláteis (Figura 2e) durante toda a etapa de otimização do 

reator. Pode-se verificar que o aumento da concentração afluente pouco mudou o pH de 

entrada no reator, ainda que diferentes condições tivessem quantidade diferentes de 

bicarbonato suplementada. Sobre o pH efluente, nota-se que há uma queda nas duas últimas 

condições. Essa queda se deve a um pior desempenho do reator, que não se mostrou capaz de 

tratar efetivamente toda a carga orgânica aplicada nestas condições. Devido a isso, houve 

acúmulo de ácidos voláteis no meio, caracterizado pelo aumento acentuado da concentração 

de ácidos e queda na concentração de bicarbonato. 

 Ainda assim, é possível considerar que o reator manteve estabilidade satisfatória 

durante a maioria do seu tempo de operação. O pH afluente flutuou em torno de 8,00 e 8,56, 

com o valor do efluente variando entre 7,80 e 8,40 nas primeiras oito condições, chegando a 

7,40 de valor mínimo nas últimas duas. Ainda assim, estes valores estão dentro do valor ótimo 

de pH relatado por Paulo et al (2003). 

 

 
Figura 2: Estabilidade e desempenho das seguintes variáveis: DQO (a), Carboidratos (b), pH 

(c), alcalinidade a bicarbonato (d), alcalinidade a ácidos voláteis (e), volume de biogás e 

metano (f) e composição do biogás (g). 
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Figura 2 – Estabilidade e desempenho das seguintes variáveis: DQO (a), Carboidratos (b), pH 

(c), alcalinidade a bicarbonato (d), alcalinidade a ácidos voláteis (e), volume de biogás e 

metano (f) e composição do biogás (g) (continuação). 

 

 Nas Figuras 2f e 2g apresentam-se os dados de volume gerado e composição do biogás 

nas diferentes condições da etapa de otimização. A condição VIII apresentou o melhor 

resultado em relação à produtividade molar (324 mmolCH4.m
-3.d-1), sendo que a condição IX 

apresentou maior vazão molar de metano (0,66 mmolCH4.d
-1), assim como o maior volume de 

metano gerado (4968 mL.Ciclo-1). O maior volume de biogás produzido foi na condição X, 

com produção de 7157 mL.Ciclo-1. 

 Na Figuras 3 estão apresentadas as relações entre carga orgânica removida e aplicada 

(Figura 3a), produtividade molar de metano e carga aplicada (Figura 3b) e rendimento molar 

de metano e carga aplicada (Figura 3c). A relação entre as cargas orgânicas removida pela 

aplicada demonstra que o reator teve um ponto de inflexão na condição VIII. Isto indica um 

possível ponto máximo de operação, visto que as eficiências nas condições subsequentes 

demonstraram piora. A relação entre a produtividade molar de metano e a carga orgânica 

aplicada também indica que o reator teve seu ponto máximo de eficiência na condição VIII. 
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 A Figura 3c apresenta o rendimento molar de metano em relação à carga orgânica 

aplicada. Verifica-se que nas três primeiras condições obteve-se valor de rendimento molar de 

metano próximo ao teórico. Nas três condições seguintes o rendimento foi acima do teórico. 

Isso pode ser explicado pelo fato de que a análise de DQO quantifica outros compostos que 

não só a matéria orgânica presente na amostra. Por causa dessa influência, quantifica-se um 

consumo maior de matéria orgânica do que o real, resultando num valor de rendimento maior 

do que o teórico. Nas quatro últimas condições o rendimento esteve sempre abaixo do 

rendimento molar de metano teórico, o que soma à ideia de que o reator chegou ao seu limite 

de estabilidade e desempenho. 

 

 
 

 
 

 
Figura 3 – Relação entre carga orgânica removida (a), produtividade molar de metano (b) e 

rendimento molar de metano (c) pela carga orgânica aplicada (continuação). 

 

3.2. Modelo cinético do processo 

 

A Figura 4 mostra os gráficos traçados a partir da execução do perfil da melhor 

condição do estudo (condição VIII). Nos gráficos, os pontos experimentais são indicados 

pelos marcadores e os valores o modelo cinético ajustado pelas linhas. Os pontos foram 

obtidos através de analises pontuais ao longo do ciclo para as principais variáveis monitoradas 
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e que estão relacionadas com o entendimento do metabolismo metanogênico nas condições de 

estudo. 

 A Tabela 3 mostra os parâmetros cinéticos obtidos com a modelagem dos dados 

experimentais. Em todas as condições, o perfil indicou maior produção de ácido acético 

através do substrato (k1HAC), com exceção da condição X onde houve maior produção de 

ácido propiônico. Na acetogênese, houve maior geração de acetato pela conversão do ácido 

proprônico (K6HAC). A produção de metano foi maior na rota metanogênica hidrogenotrófica 

(K10M). 

 

Tabela 3 – Parâmetros cinéticos relacionados ao modelo cinético adotado para todos os ensaios. 

Parâmetro I II III IV V VI VII VIII IX X 

k'1S (h-1) 1,54 1,54 1,55 7,18 1,84 2,59 1,52 0,57 0,38 0,28 

k1HAc (h-1) 11,65 3,00 3,03 10,39 0,00 1,31 1,73 0,50 1,16 0,29 

k1H (h-1) 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

k2HPr (h-1) 0,01 0,00 0,00 0,52 0,00 0,09 0,23 0,18 0,03 0,33 

k2H (h-1) 0,21 0,03 0,12 0,09 0,07 0,00 0,04 0,02 0,01 0,00 

k3HBu (h-1) 0,75 0,24 0,28 0,38 0,13 0,18 0,12 0,05 0,02 0,00 

k3H (h-1) 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

k4HVa (h-1) 0,08 0,07 0,15 0,14 0,04 0,07 0,05 0,02 0,01 0,01 

k4H (h-1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

k5ETOH (h-1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

k6HPr (h-1) 1,20 0,49 3,67 0,51 3,37 2,61 0,37 0,79 0,02 1,47 

k6HAc (h-1) 124,04 2,21 20,58 16,97 57,68 11,23 9,14 24,92 2,66 18,02 

k6H (h-1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

k7HPr (h-1) 2,95 2,94 10,97 1,62 1,55 2,61 0,73 1,59 0,14 1,52 

k7HBu (h-1) 5,98 1,11 2,39 1,44 0,70 1,02 1,02 1,14 1,59 0,00 

k7H (h-1) 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

k8HBu (h-1) 7,24 0,08 2,06 1,20 0,68 0,34 0,83 0,95 1,70 0,17 

k8HVa (h-1) 0,35 0,00 0,14 0,00 0,07 1,03 0,05 0,00 0,00 0,00 

k8H (h-1) 0,20 0,03 0,03 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

k9HAc (h-1) 13,83 0,56 4,27 2,70 1,57 1,17 1,76 3,52 0,77 2,07 

k9M (h-1) 7,87 9,23 6,26 4,30 2,17 1,30 4,96 2,14 0,79 0,38 

k10H (h-1) 0,20 0,01 0,09 0,00 0,10 0,06 0,12 0,12 0,15 0,08 

k10M (h-1) 178,08 767,56 143,88 319,45 51,97 150,50 217,12 94,25 44,43 109,89 
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Figura 2 – Modelo cinético do reator na condição VIII. 
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Conclusões 

 

O tratamento do soro de leite foi avaliado em um AnSBBR com agitação mecânica em 

condições termofílicas. A condição com 16000 mg DQO.L-1 afluente (carga real de 24,78 mg 

DQO.L-1.dia-1) obteve os melhores resultados: produtividade molar de 324,0 molCH4.m
-3.d-1 e 

rendimento por carga aplicada com base em matéria orgânica de 13,07 molCH4.kgCOD-1, 

além de remoção média de 85,8% e 99,6% de matéria orgânica filtrada para DQO e 

Carboidratos, respectivamente. O aumento da concentração afluente fez com que o reator 

perdesse estabilidade operacional, resultando em queda nas remoções de matéria orgânica, 

porcentagem de metano no biogás e rendimento molar de metano na última condição, em que 

a concentração afluente foi de 20000 mg DQO.L-1. 
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Resumo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a produção de metano em um reator 

anaeróbio operado em batelada (B) e batelada alimentada (BA) sequenciais com agitação 

mecânica e biomassa imobilizada (AnSBBR) tratando glicerina em condições termofílicas 

(55°C). O volume reacional foi de 2,8 L e o tratado por ciclo foi de 1 L. Nas condições de 

operação em batelada avaliou-se a influência do aumento da carga orgânica volumétrica 

aplicada, variando-se a concentração afluente (2000 a 10000 mgDQO.L-1) mantendo-se o 

tempo de ciclo (8 h). Na operação em batelada alimentada o AnSBBR será alimentado com 

substrato com a mesma concentração da condição que apresentar melhores resultados na 

operação em batelada, o tempo de ciclo será mantido e o tempo de alimentação será de 4 h. 

Até o presente momento o AnSBBR foi operado com concentrações de 2000, 3000, 4000 e 

5000 mgDQO.L-1. O maior valor de produtividade obtida foi de 56,8 molCH4.m
-3.d-1 para o 

maior valor de concentração. Quanto ao rendimento entre metano produzido por matéria 

orgânica removida pelo reator, há uma tendência de ponto ótimo para a condição de 4000 

mgDQO.L-1, cujo valor foi de 17,9 molCH4.kgDQO-1. 

 

Introdução 

 

Os efluentes não podem mais ser considerados apenas resíduo da atividade humana e 

sim como fontes renováveis de energia. Uma das formas mais viáveis de se recuperar recursos 

destes efluentes é a produção de energia pelos produtos combustíveis da digestão anaeróbia 

(H2 e CH4). É sobre este contexto que se destaca o tratamento da glicerina. A glicerina é o 

maior subproduto da produção de biodiesel, tendo alto potencial para a geração de metano. 

Em geral, para cada 100 kg de biodiesel produzidos, aproximadamente 10 kg de glicerol bruto 

é gerado (Lovato, 2014). 

A atividade metanogênica é afetada por diversos fatores operacionais, podendo-se 

destacar a configuração dos reatores e seu modo de operação, tipo de inóculo, a carga 

orgânica afluente, tempo de reação (tempo de residência para reatores contínuos e tempo de 

ciclo para reatores descontínuos), estratégia de alimentação, temperatura, pH, tipo de 

substrato e presença de inibidores (Zaiat et al., 2001). 

Reatores operados em bateladas sequenciais podem ser utilizados para o tratamento do 

resíduo citado anteriormente. As etapas de operação desses reatores consistem, inicialmente, 

da alimentação (batelada alimentada ou batelada, caso o tempo de enchimento em relação ao 

tempo de ciclo seja ou não significativo, respectivamente), do tempo de reação (tratamento 

pelas biotransformações dos substratos contidos na água residuárias pelo metabolismo dos 

microrganismos), da sedimentação da biomassa (não necessária quando a biomassa se 

encontra imobilizada em suporte inerte), e da descarga (Zaiat et al., 2001). Esta configuração 

de reator é definida como descontínua, isto é, não há alimentação contínua de substrato no 

reator, sendo a alimentação caracterizada por enchimentos e descartes cíclicos, com tempo de 

ciclo pré-definido. Uma das principais vantagens deste tipo de configuração é sua 

flexibilidade de operação, além do baixo custo de instalação, sua segurança e o maior controle 

sobre a qualidade do efluente (Lovato et al., 2016). 
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É cada vez mais comum a utilização desta configuração de reator na produção de 

metano ou hidrogênio pela viabilização da produção de bioenergia gerada a partir do 

tratamento de diversas águas residuárias, como vinhaça, soro de leite, esgoto doméstico, 

efluente da produção de biodiesel e efluentes industriais (Bezerra et al., 2011; Rodrigues et 

al., 2011; Lovato et al., 2012; Albanez et al., 2016; Lima et al., 2016). 

Neste contexto o objetivo deste trabalho consta em avaliar a produção de biometano em 

AnSBBR com agitação mecânica e biomassa imobilizada em espuma de poliuretano, no 

tratamento de glicerina em condições termofílicas (55oC), avaliando também a adequação 

ambiental deste resíduo. O reator está sendo operado de forma a permitir avaliar a influência 

da carga orgânica aplicada (limite de estabilidade) e da estratégia de alimentação (tempo de 

enchimento – batelada ou batelada alimentada). Essa avaliação está sendo feita com base nos 

seguintes indicadores de desempenho de reatores biológicos: remoção de matéria orgânica, 

estabilidade operacional (alcalinidade, ácidos voláteis totais e intermediários), produtividade e 

composição do biogás, e rendimento entre metano gerado e matéria orgânica consumida. 

 

Material e Métodos 

 

A Figura 1 apresenta o esquema do biorreator com agitação mecânica utilizado, 

constituído por um frasco de vidro de 20 cm de diâmetro e de altura, com capacidade total de 

6 L e capacidade útil de 5,6 L. O material suporte foi confinado em um cesto de aço 

Inoxidável-316 perfurado com 18 cm de altura, 7 cm e 17,5 cm de diâmetro interno e externo, 

respectivamente, e também na parte inferior do reator. A parte inferior do cilindro interno do 

cesto foi coberta por uma tela de aço inoxidável, de modo a reter o biofilme preso na parte 

inferior do reator. Foram utilizadas agitações de 100 e 50 rpm, sendo estas realizadas por 

motor acoplado aos impelidores tipo turbina (Michelan et al., 2009). 

A alimentação e descarga foram realizadas por bombas tipo diafragma marca Prominent 

modelos  e Concept, respectivamente. Um sistema de automação composto por 

temporizadores foi responsável pelo acionamento/parada das bombas e do agitador, de modo 

a implementar as etapas da operação em batelada sequencial: alimentação, reação e descarga. 

A temperatura foi controlada pela circulação de água destilada pela jaqueta da parte inferior 

do reator ligada a um banho ultratermostático (marca Marconi modelo MA-184). 

 

Inóculo e imobilização da biomassa anaeróbia 

O inóculo utilizado foi proveniente do sistema de tratamento termofílico (UASB) de 

vinhaça da Usina de São Martinho (Pradópolis, SP). Este inóculo apresenta uma concentração 

de sólidos totais (ST) e de sólidos voláteis totais (SVT) de 26,9 e 16,5 g.L-1, respectivamente. 

O material utilizado como suporte inerte para imobilização da biomassa foi espuma de 

poliuretano na forma de cubos de 1,0 cm de aresta, com densidade aparente de 23 kg.m-³ e 

porosidade próxima a 95% (produzida pela empresa Edmil Indústria e comércio – Elói 

Mendes, MG) confeccionada sem adição de corantes ou aditivos. O lodo anaeróbio 

termofílico foi imobilizado conforme metodologia proposta por Zaiat et al. (1994). 

 

Água residuária 

A água residuária alimentada ao AnSBBR constou de glicerina bidestilada 

suplementada com ureia (CH4N2O), como fonte de nitrogênio, com relação de 0,0058 

mgCH4N2O.mgDQO-1 (Lovato et al., 2014) e bicarbonato de sódio (NaHCO3) como agente 

tamponante, com relação variando entre 100 e 80 % da concentração afluente. Somente na 

Etapa de Adaptação, na qual foi realizada a codigestão com melaço, houve alteração na 

referida água residuária, a qual constou em adicionar 50 % de melaço à mesma. A glicerina 

bidestilada in natura e o melaço apresentaram, respectivamente, concentração de 1436 e 1104 

gDQO.L-1 e densidade de 1,292 e 1,364 g.mL-1. 
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Figura 1 – Representação esquemática do reator anaeróbio operado em batelada sequencial 

com biomassa imobilizada (AnSBBR) com agitação mecânica. 
 

[Notação: (a) Reator: 1 – Biorreator BIOFLO III (New Brunswick Scientific Co.) com capacidade de 6 L  

(b = 29,5 cm; d = 18,0 cm); 2 – Cesto de retenção e material suporte de biomassa (a = 18,0 cm; c = 7,0 cm);  

3 – Afluente; 4 – Bomba de alimentação; 5 – Bomba de descarga; 6 – Efluente; 7 – Saída de biogás; 8 – Sistema 

de agitação; 9 – Sistema de controle de temperatura (banho ultratermostático); 10- Sistema de automação;  

11 – Espaço entre a base do reator e o cesto para retenção de biomassa. (b) Detalhes dos impelidores: 2 

impelidores tipo turbina com seis pás planas (e = 2 cm; f = 1,5 cm; g = 6 cm)]. 

 

Análises físico-químicas 

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), concentrações de glicerina filtrada (CGT) 

(método adaptado de Bondioli e Bela (2005)), concentrações de carboidratos filtrada (CCF) 

(método de Dubois (1956)), alcalinidade parcial (AP), alcalinidade intermediária (AI), 

alcalinidade total (AT), alcalinidade a bicarbonato (AB), ácidos voláteis totais (AVT), sólidos 

totais (ST), sólidos voláteis totais (SVT), sólidos suspensos totais (SST) e sólidos suspensos 

voláteis (SSV), além da medida do pH e do volume de meio alimentado/descarregado (VA). 

Tais análises foram realizadas de acordo com o Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater (1995), considerando também o método proposto por Dilallo e 

Albertson (1961), o qual foi modificado por Ripley et al. (1986) na determinação da 

alcalinidade. 

Os compostos intermediários do metabolismo anaeróbio (acetona, metanol, etanol, n-

butanol, ácidos acético, propiônico, butírico, iso-butírico, valérico, iso-valérico e capróico) 

froam analisados por cromatografia em fase gasosa utilizando-se um cromatógrafo Hewlett 

Packard® modelo 7890 equipado com detector de ionização de chama e coluna HP-Innowax 

com 30 m × 0,25 mm × 0,25 m de espessura do filme. A composição do biogás formado 

pelo metabolismo anaeróbio (hidrogênio, metano e dióxido de carbono) foi analisada por 

cromatografia em fase gasosa utilizando-se um cromatógrafo Agilent Technologies® modelo 

7890 GC System equipado com detector de condutividade térmica e coluna GS-Carbonplot 

Agilent com 30 m × 0,53 mm × 3,0 m de espessura do filme. O volume de biogás produzido 

ao longo do ciclo (VG) foi aferido por medidor de gás Rittter modelo MilligasCounter, no qual 

foram realizadas medições na forma de perfis ao longo do ciclo (amostragem a cada 30 

minutos nas 2 primeiras horas do ciclo, a cada 1 hora até 5 horas de ciclo, por fim o último 

ponto antes da descarga do reator) em medida acumulada de volume. 
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Procedimento experimental da operação do reator 

Na Erro! Fonte de referência não encontrada. são apresentadas as condições de 

operação implementadas no AnSBBR, que constaram nas Etapas: Preliminar, de Adaptação, 

de Otimização e Estratégia de Alimentação. O AnSBBR foi operado em batelada (B) ou em 

batelada alimentada (BA) com concentração afluente (CSAFL) de 1000 a 10000 mgDQO.L-1, 

tempo de ciclo de 8 h, temperatura de 30 a 55oC e frequência do agitador de 20 a 100 rpm. 

Nas operações em batelada (B) o tempo de enchimento foi de 10 minutos, representando 2% 

do ciclo, e na operação em batelada alimentada (BA) será de 4 horas, representando 50 % do 

ciclo. 

 

Tabela 1 – Resumo das condições experimentais realizadas neste projeto. 

Etapas Ensaio Operação 
CSAFL 

(mgDQO.L-1) 
Substrato 

T 

(°C) 

Agitação 
(rpm) 

Preliminar 
PI B 

1000 

Glicerina 

Bidestilada 

30 

100 

2000 35 

3000 40/45 

4000 50 

PII B 5000 55 

Adaptação 
AI B 2500 Melaço/ 

Glicerina 
55 50 

AII B 2000 

Otimização 

I B 2000 

Glicerina 
Bidestilada 

55 50 

II B 3000 

III B 4000 

IV B 5000 

V B 6000 

VI B 7000 

VII B 8000 

VIII B 9000 

IX B 10000 

Estratégia de 

Alimentação 
1 BA 10000 

Glicerina 

Bidestilada 
55 50 

 

A Etapa Preliminar foi realizada visando a ambientação dos microrganismos, por meio 

do aumento gradual da concentração afluente (1000 a 5000 mgDQO.L-1) e da temperatura (30 

a 55°C). Nessa etapa o substrato constava de glicerina bidestilada. 

A Etapa de Adaptação foi realizada visando favorecer o crescimento de microrganismos 

metanogênicos, por meio da codigestão melaço-glicerina, com concentração afluente de 2000 

mgDQO.L-1. 

A Etapa de Otimização foi realizada visando verificar a influência da concentração 

afluente, por meio do aumento gradual da concentração de glicerina bidestilada, de 2000 a 

10000 mgDQO.L-1, no intuito de atingir um valor próximo ao da glicerina in natura, 

proveniente do processo de produção de biodiesel.  

A última etapa será a de Etapa de Estratégia de Alimentação, a qual possibilitará 

verificar a influência do modo de alimentação, batelada e batelada alimentada. O AnSBBR 

será operado com a mesma concentração do ensaio que apresentar os melhores resultados na 

Etapa de Otimização, porém a operação será em batelada alimentada (BA) com tempo de 

ciclo de 8 h e tempo de alimentação de 4 h. 
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Ressalta-se que após a Etapa Preliminar, todos os ensaios tiveram constantes a 

temperatura (55°C), o volume alimentado (1 L), o tempo de ciclo (8 h) e a agitação (50 rpm), 

sendo estes sugeridos a partir da experiência em trabalhos anteriores (Selma et al., 2010; 

Bezerra et al., 2011; Lovato et al., 2012; Silva et al., 2013; Albanez et al., 2015). 

A operação do reator foi realizada da seguinte maneira ao final das 8 horas do ciclo a 

agitação era interrompida para a realização da descarrega de 1,0 L de efluente durante 10 

minutos na operação em batelada, ou em 4 h na operação em batelada alimentada, mantendo 

1,8 L de meio (volume residual) no interior do reator. Após a descarga, alimentou-se 1,0 L de 

água residuária, em seguida a agitação foi restabelecida, caracterizando assim um novo ciclo 

de operação do reator em batelada ou em batelada alimentada sequencial. 

Uma vez atingida a estabilidade nas condições experimentais monitoradas, foram 

realizados os perfis ao longo do ciclo de operação de algumas das variáveis monitoradas. As 

amostras retiradas em intervalos de tempo de 30 a 60 min, sendo que o volume total retirado 

foi de no máximo 10% do volume de meio reacional do reator. Desta forma, pôde-se obter 

uma melhor compreensão das rotas metabólicas ao longo de um ciclo. 

 

Resultados e Discussão 

 

Etapa Preliminar 

Na Etapa Preliminar, no Ensaio PI, a estratégia de início de operação do AnSBBR 

constou em aumentar gradualmente a concentração da água residuária a base de glicerina 

bidestilada de 1000 a 4000 mgDQO.L-1 e a temperatura de 30 a 50 °C. Nesta etapa obteve-se 

a eficiência de remoção (εSF) de 21 a 36 %, utilizando-se a referida estratégia de aumento 

gradual. No Ensaio PII, a concentração do afluente foi aumentada para 5000 mgDQO.L-1 e a 

temperatura para 55 °C, e obteve-se eficiência de remoção (εSF) de 28 %, produtividade molar 

(PrM) de 17,8 molCH4.m
-3.d-1 e rendimento de 12,1 molCH4.kgDQO-1. Observou-se, na Etapa 

PII, que os valores de concentração de sólidos totais no efluente (5507 mgST.L-1) foram 

maiores em relação aos valores do afluente (5069 mgST.L-1), o que indica perda de biomassa 

do biorreator. 

Além disso, no Ensaio PII, observou-se que o aumento da concentração de matéria 

orgânica no afluente, ocasionou aumento na concentração de matéria orgânica no efluente 

filtrado e não filtrado. Este aumento pode ser justificado pela alta concentração de ácidos 

voláteis totais de 2585 mgHAc.L-1 no efluente (cada 0,9375 gHAc corresponde a 1 gDQO). 

Isso indica que os microrganismos metanogênicos, provavelmente, não estavam presentes em 

concentração suficiente para consumir os ácidos formados pelos microrganismos 

acidogênicos. Verificou-se, também, que houve o consumo da alcalinidade durante o período 

de operação. 

Ressalta-se que mesmo com a alta concentração de ácidos presente, decidiu-se reduzir 

a relação NaHCO3/DQO para 80% nas próximas etapas, devido aos valores de alcalinidade 

reserva presente (878 mgCaCO3.L
-1) e de pH do efluente (8,21). 

As análises da composição e do volume do biogás indicaram uma queda na produção 

de biogás e na porcentagem de metano (valor máximo obtido 35%), reforçando as 

justificativas apresentadas de que a concentração de microrganismos metanogênicos presentes 

no reator era baixa. Portanto, foi necessário adaptar os microrganismos com um substrato de 

mais fácil degradação, o que consistiu a Etapa de Adaptação, cujos resultados são 

apresentados na sequência. 
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Adaptação da Biomassa 

A Etapa de Adaptação constou em realizar uma codigestão melaço-glicerina (50% de 

glicerina e 50% de melaço). A relação NaHCO3/DQO foi mantida em 80%. Inicialmente, no 

Ensaio AI, a concentração de substrato foi de 2500 mgDQO.L-1 durante 3 dias de operação. 

No Ensaio AII, diminuiu-se a concentração para 2000 mgDQO.L-1 e o sistema foi operado por 

21 dias, obtendo-se eficiência de remoção (εSF) de 68 %, produtividade molar (PrM) de 22,2 

molCH4.m
-3.d-1 e rendimento de 14,3 molCH4.kgDQO- 1. Comparando esses resultados com 

os obtidos do Ensaio PII, verifica-se que a eficiência de remoção aumentou, a concentração de 

ácidos voláteis totais diminuiu, os valores de alcalinidade a bicarbonato aumentaram e os 

valores de pH mantiveram-se constantes ao longo do período de operação. Além disso, a 

porcentagem e o volume de metano formado aumentaram, indicando o aumento na 

concentração de microrganismos metanogênicos, estando estes presentes no reator em 

concentrações suficientes para consumir os ácidos e produzir metano. Apenas a concentração 

de sólidos suspensos voláteis apresentou valores superiores no efluente em relação aos valores 

do afluente, sendo esta diferença muito pequena. Assim pode-se inferir que a codigestão 

melaço-glicerina foi efetiva na redução da perda de biomassa e a redução da relação 

NaHCO3/DQO para 80 % não prejudicou o efeito tampão do sistema, uma vez que os íons 

que conferem alcalinidade são formados e consumidos nas reações envolvidas. Os resultados 

obtidos demonstram que as modificações realizadas após a Etapa Preliminar foram efetivas. 

 

Otimização 

A Etapa de Otimização se encontra em desenvolvimento. Até o presente momento, 

foram realizados os Ensaios I, II, III e IV com, respectivamente, a 2000, 3000, 4000 e 5000 

mgDQO.L-1, cujos valores concentração de matéria orgânica (CS e CG) do afluente e do 

efluente são apresentados na Figura 2. A Figura 3 apresenta os valores de alcalinidade a 

bicarbonato (AB), de pH e de concentração de ácidos voláteis totais (AVT). A Figura 4 

apresenta os valores de volume e concentração de biogás. A Tabela 1 apresenta os valores de 

alguns indicadores de desempenho médios, dentre os quais, de eficiência de remoção (εSF), de 

carga orgânica volumétrica aplicada (COVAST), de carga orgânica volumétrica removida 

(COVRSF), de produção de metano (nCH4), de produtividade molar (PrM), de rendimento entre 

metano produzido por carga orgânica aplicada (RMCAS,M), de rendimento de metano 

produzido por carga orgânica removida (RMCRS,M), de rendimento molar por substrato 

aplicado (YA) e de rendimento molar por substrato removido (YR). 

Verifica-se que o AnSBBR operou de forma estável nas condições de operação I a IV, 

com 2000, 3000, 4000 e 5000 mgDQO.L-1, com eficiência de remoção de, respectivamente, 

77, 74, 66 e 60 %, conforme observado nas Figuras 2 a 4 e na Tabela 1. Verifica-se desta 

forma, que o aumento da concentração afluente implicou em diminuição na eficiência de 

remoção. A eficiência de remoção de glicerina foi de 100 %, mesmo com o aumento da 

concentração afluente. 

Quanto aos valores de alcalinidade a bicarbonato, do pH e da concentração de ácidos 

voláteis totais (Figura 3), verifica-se que o consumo de alcalinidade a bicarbonato aumentou 

nas condições com maior concentração afluente (II, III e IV) em função de uma concentração 

maior dos ácidos nessas condições. O pH manteve-se constante, mas a partir da concentração 

4000 mgDQO.L-1 (Ensaio III), o valor efluente apresentou uma leve queda. 

A análise de concentrações de sólidos, para as condições I a IV, não indica a perda de 

biomassa como ocorrido na Etapa Preliminar. As concentrações de sólidos totais no afluente e 

no efluente foram de, respectivamente, 1973 e 1845 mg.L-1 (Ensaio I), 3089 e 2474 mg.L-1 

(Ensaio II), 3972 e 3314 mg.L-1 (Ensaio III) e 4614 e 4214 mg.L-1 (Ensaio IV). 

Quanto à produção de biogás e a concentração de metano no mesmo (Erro! Fonte de 

referência não encontrada.), o volume de biogás aumentou com o aumento da concentração 

afluente, já a porcentagem de metano no biogás aumentou até a concentração de 4000 
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mgDQO.L-1 (Ensaio III), e teve uma leve queda com aumento da concentração para 5000 

mgDQO.L-1 (Ensaio IV). 
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Figura 2 – Concentração de matéria orgânica (CS e CG) no afluente ( ), no efluente filtrado 

( ) e no efluente não filtrado ( ). 
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Figura 3 – Valores de alcalinidade a bicarbonato (A), de pH e de concentração de ácidos 

voláteis totais (AVT) no efluente ( ) e no afluente ( ). 
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Figura 4 – Valores de volume de biogás (VG) ( ) e de metano (VCH4) ( ) e de 

concentração (CG) de metano ( ) e de dióxido de carbono  ( ). 

 

Tabela 2 – Indicadores de desempenho. 

Parâmetro 
Concentração Afluente (mgDQO.L-1) 

2000 3000 4000 5000 

εSF (%) 77 74 66 60 

COVAST (gDQO.L-1.d-1) 2,3 3,2 4,3 5,5 

COVRSF (gDQO.L-1.d-1) 1,8 2,4 2,9 3,3 

COVAGT (gGlicerina.L-1.d-1) 1,8 2,9 3,9 4,4 

COVRGF (gGlicerina.L-1.d-1) 1,8 2,9 3,9 4,4 

nCH4 (mmolCH4.d
-1) 77,8 114,2 145,0 160,1 

PrM (molCH4.m
-3.d-1) 27,2 39,6 50,9 56,8 

RMCAS,M (molCH4.kgDQO-1) 11,8 12,3 11,8 10,3 

YA (molCH4.molSubstrato-1) 1,4 1,2 1,2 1,2 

RMCRS,M (molCH4.kgDQO-1) 15,3 16,7 17,9 17,2 

YR (molCH4.molSubstrato-1) 1,4 1,2 1,2 1,2 
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Observa-se, na Tabela 2, que o aumento da concentração afluente, implicou em 

aumento na carga orgânica volumétrica removida, em termos de DQO (COVRSF) em termos 

de glicerina (COVRGF), e também na produção de metano (nCH4), e consequentemente na 

produtividade molar (PrM). Quanto ao rendimento de metano produzido por matéria orgânica 

aplicada ao reator (RMCAS,M) verifica-se que o aumento da concentração afluente implicou 

em valores muito próximos até 4000 mgDQO.L-1, porém houve uma pequena diminuição para 

5000 mgDQO.L-1 (Ensaio IV). Para o rendimento de metano produzido por matéria orgânica 

removida pelo reator (RMCRS,M), verifica-se que o aumento da concentração afluente 

implicou em aumento dos valores até 4000 mgDQO.L-1 (Ensaio III). Em relação à quantidade 

molar de metano produzido por quantidade molar de substrato alimentado ao reator (YA) e 

removido pelo reator (YR) verifica-se que os valores são muito próximos. 

 

Conclusões 

 

Os resultados obtidos até o presente momento permitiram verificar que no tratamento de 

glicerina em AnSBBR em condições termofílicas, a etapa de adaptação da biomassa foi 

necessária. A estratégia de codigestão da glicerina com melaço e o aumento gradual da 

concentração de substrato e da temperatura foram efetivos para adaptação dos 

microrganismos. O aumento concentração afluente implicou em diminuição da eficiência de 

remoção de 77 para 60%. O maior valor de produtividade obtido foi de 56,8 molCH4.m
-3.d-1 

para a condição de 5000 mgDQO.L-1. Em relação ao rendimento entre metano produzido por 

matéria orgânica removida pelo reator, houve uma tendência de ponto ótimo para a condição 

de 4000 mgDQO.L-1, cujo valor foi de 17,9 molCH4.kgDQO-1. 
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Resumo. Nas últimas décadas tem crescido a preocupação mundial com os problemas 

advindos da queima de combustíveis fósseis, apontada como uma das principais atividades 

responsáveis pela geração de gases do efeito estufa. A busca pela diversificação da matriz 

energética mundial e o incentivo à disseminação de formas mais limpas e sustentáveis de 

produção de energia, por sua vez, tem aberto espaço para tecnologias alternativas, tais como 

os processos biológicos baseados na digestão anaeróbia. A digestão anaeróbia, realizada por 

um consórcio microbiano complexo, ocorre na ausência de oxigênio e possibilita a conversão 

da matéria orgânica em biogás (H2 e CO2, ou CH4 e CO2) bem como permite a recuperação 

de produtos com valor comercial agregado na fase líquida (ácidos orgânicos e álcoois). 

Dentro desse contexto, tem sido proposto um complexo fabril semelhante a uma refinaria de 

petróleo, chamado de biorrefinaria, na qual a água residuária passa a ser considerada como 

matéria-prima para a geração de biocombustíveis. Todavia, diversos estudos têm sido 

realizados com o objetivo de alcançar melhores rendimentos energéticos no processo 

anaeróbio. Diante desse quadro, este trabalho concentrar-se-á na avaliação da influência 

individual de diversos elementos traço sobre a produção de biogás a partir de diversas águas 

residuárias, principalmente a vinhaça.  

 

Introdução 

 

No contexto da busca mundial por alternativas limpas e sustentáveis de produção de 

energia, visando à minimização dos impactos ambientais decorrentes da queima de 

combustíveis fósseis, tem crescido o interesse pela utilização de tecnologias baseadas na 

digestão anaeróbia para a geração de biogás energeticamente reaproveitável (Holm-Nielsen et 

al., 2009). A digestão anaeróbia é um processo biológico constituído de diversas etapas 

interdependentes, pelas quais a matéria orgânica é convertida por um consórcio de 

microrganismos, na ausência de oxigênio, a hidrogênio, ácidos orgânicos e solventes, durante 

a fermentação, sendo convertida na sequência a metano e gás carbônico (Speece, 1983).  

Desde algumas décadas a digestão anaeróbia já tem sido considerada como uma 

alternativa de baixo custo para o tratamento de uma ampla gama de águas residuárias 

industriais por suas características mais favoráveis com relação aos processos aeróbios (menor 

demanda energética, menor volume de lodo produzido, tolerância a altas cargas orgânicas, 

entre outras) (Franklin, 2001). Atualmente, a digestão anaeróbia tem sido vista como uma 

tecnologia promissora inclusive para o incremento do balanço energético de plantas 

industriais, tais como a indústria sucroalcooleira, ao associar a mitigação de impactos 

ambientais com a recuperação de biocombustíveis (biogás) a partir dos efluentes gerados 

(Fuess e Garcia, 2015).  

                                                
*Contribuíram igualmente. 
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O conceito de biorrefinaria aplicado às estações de tratamento biológico de águas 

residuárias (Ryan et al., 2009; Moraes et al., 2014; Surendra et al., 2015) tem sido foco de 

alguns estudos atuais, sendo inclusive o objetivo central de estudo do projeto temático ao qual 

o presente trabalho está vinculado (Processo: 15/06246-7 - Aplicação do conceito de 

biorrefinaria a estações de tratamento biológico de águas residuárias: o controle da poluição 

ambiental aliado à recuperação de matéria e energia). Na biorrefinaria, os efluentes a serem 

tratados passam a ser considerados como matérias-primas, pela sua potencial transformação 

em produtos de alto valor agregado. 

Para o sucesso dessa concepção, que alia 1) o tratamento de efluentes e o controle da 

poluição ambiental, 2) a produção de biocombustíveis e 3) a recuperação de produtos com 

valor comercial, diversos estudos têm sido realizados visando a otimização do processo 

anaeróbio que resultem em maiores rendimentos energéticos, por exemplo, pela maximização 

da produção de hidrogênio e/ou metano a partir da digestão anaeróbia dos subprodutos 

industriais (águas residuárias). 

Entre os diversos fatores que podem representar uma limitação para a recuperação de 

energia pelo processo anaeróbio está a ausência de elementos traços (ou a sua presença em 

baixas concentrações), tais como os seguintes metais: cobalto, cobre, ferro, molibdênio, 

níquel, selênio, tungstênio e zinco (Zhang et al., 2012; Worm et al., 2009; Zandvoort et al., 

2006), os quais são essenciais para a atividade dos microrganismos que catalisam numerosas 

reações anaeróbias (Glass e Orphan, 2012). Por outro lado, a presença de metais 

potencialmente tóxicos em altas concentrações pode influir negativamente sobre o processo, 

por seus efeitos tóxicos sobre a biomassa (Chen et al., 2008). Além disso, os elementos traço 

em conjunto com as condições operacionais empregadas e a configuração adotada para as 

unidades do tratamento exercem influência sobre os mecanismos de sorção, fotodegradação, 

volatilização e transformações químicas e/ou biológicas dos poluentes, entre outros (Aquino 

et al., 2013). 

A vinhaça é uma água residuária oriunda da produção do bioetanol a partir da cana-de-

açúcar (Wilkie et al., 2000). Esse efluente é largamente produzido no Brasil, no qual a 

produção de etanol em 2015 chegou aos 30 bilhões de litros (EPE, 2016). Em termos gerais, 

cerca de 13 L de vinhaça são gerados para cada 1 L de etanol produzido (Wilkie et al., 2000). 

A presença de alguns constituintes minerais, principalmente o potássio, torna possível a 

disposição da vinhaça no solo, no processo conhecido como fertirrigação (Prado et al., 2013). 

Todavia, o alto conteúdo orgânico da vinhaça, seus baixos valores de pH e a sua aplicação 

sem a consideração de critérios técnico-ambientais consistentes nas áreas de plantio de cana-

de-açúcar pode resultar em impactos ambientais adversos significativos no próprio solo ou 

nos corpos d’água próximos ao local de sua aplicação (Fuess e Garcia, 2014). 

Para minimizar esse problema ambiental, diversos estudos têm proposto o tratamento 

anaeróbio como alternativa para recuperação de energia e produtos da vinhaça (como ácidos 

orgânicos e álcoois), bem como para minimizar os potenciais impactos da fertirrigação. A 

digestão anaeróbia da vinhaça resulta num resíduo com carga orgânica menos elevada para 

sua disposição no solo, sem prejuízo para suas características fertilizantes (Wilkie et al., 

2000). 

Entre os desafios para a melhor recuperação do conteúdo energético da vinhaça pode-

se elencar a alta variabilidade da sua composição, a qual depende principalmente da matéria 

prima utilizada e de sua sazonalidade (Wilkie et al., 2000; Parnaudeau et al., 2008; Leite et 

al., 2015), bem como da disponibilidade de metais essenciais para os microrganismos 

anaeróbios, cujas concentrações podem ser deficientes devido à origem vegetal da matéria-

prima utilizada (Janke et al., 2015). 

O presente projeto de pesquisa propõe, diante do contexto apresentado, investigar a 

influência individual de diversos metais traço (boro, cobalto, cobre, ferro, manganês, 

molibdênio, níquel, selênio, tungstênio, vanádio e zinco) sobre a produção de biogás a partir 

de diferentes águas residuárias, especialmente a vinhaça de cana-de-açúcar. O estudo se 
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estenderá para a definição de uma suplementação de metais ótima, através de testes com 

dosagens combinadas dos metais que se mostrarem benéficos para o processo, visando à 

identificação de efeitos positivos ou antagônicos entre os metais testados. Para validação dos 

resultados, reatores contínuos serão operados testando a suplementação definida, verificando-

se a estabilidade do processamento anaeróbio da vinhaça e a produtividade de metano 

alcançada. Pretende-se também contribuir com a caracterização dos elementos traços nos 

reatores anaeróbios no âmbito do Projeto Temático vinculado, de modo que seu 

monitoramento favoreça a produção de energia, especialmente na forma de biogás. 

 

Material e Métodos 

 

Caracterização do conteúdo de metais traços 

 

Inicialmente pretende-se proceder a caracterização das diversas águas residuárias 

utilizadas nos experimentos em andamento no âmbito do projeto temático vinculado. O 

objetivo dessa etapa será estabelecer correlações entre os rendimentos energéticos e as 

eficiências dos reatores anaeróbios em questão com o conteúdo de metais traços disponíveis 

na água residuária. 

No caso da vinhaça de cana-de-açúcar a ser utilizada no decorrer do presente estudo, 

pretende-se ainda identificar, além das concentrações de metais totais, também o 

fracionamento químico de cada metal entre as parcelas intercambiáveis, ligadas a carbonatos, 

e a matéria orgânica e sulfetos.  

A partir do fracionamento obtido deve-se avaliar a biodisponibilidade de cada metal, 

dependendo da sua presença em maior ou menor concentração, bem como relacionando a sua 

especiação química (fracionamento) a uma maior ou menor facilidade de assimilação pelos 

microrganismos anaeróbios. 

 

Testes de potencial metanogênico 

 

Partindo da concentração de cada metal de interesse (boro, cobalto, cobre, ferro, 

manganês, molibdênio, níquel, selênio, tungstênio, vanádio e zinco) determinada nas amostras 

de vinhaça, serão efetuados ensaios de potencial metanogênico específico (PME) testando 

diferentes doses suplementares de cada metal. Os níveis de concentração de metais a serem 

estudados consistirão da adição de cada metal de interesse individualmente, com o aumento 

progressivo da sua concentração com relação à concentração de referência (valor inicial 

identificado na vinhaça), conforme indicado a seguir: aumento de 10 vezes da concentração 

do metal; aumento de 50 vezes da concentração do metal; aumento de 100 vezes da 

concentração do metal; e aumento de 500 vezes da concentração do metal. 

Os ensaios de PME serão realizados em reatores batelada conforme metodologia 

reportada por Aquino et al. (2007). Os testes serão conduzidos em condições termofílicas 

(55°C) para permitir ulterior comparação com os trabalhos já realizados com vinhaça no 

projeto temático a qual este trabalho pertence. Como inóculo será utilizado lodo anaeróbio de 

reator UASB em escala plena (5.000 m³) operado em condição termofílicas (55°C) e tratando 

a vinhaça a ser estudada. O inóculo será dosado na proporção de 0,5 gSSV/gDQO. 

O inóculo também será caracterizado com relação ao seu conteúdo de metais, bem 

como o fracionamento dos metais presentes, de forma a se definir a sua contribuição para a 

concentração final de metais nos testes com vinhaça. 

Como condição controle, serão realizados testes de potencial metanogênico específico 

(PME) com a vinhaça original sem complementação de metais (condição controle). Ensaios 

em branco serão efetuados com o inóculo em tampão fosfato, sem adição de vinhaça. 

Todos os testes serão realizados em triplicatas. Serão utilizados frascos DuranTM de 

500 mL, sendo 250 mL de meio reacional e 250 mL de headspace. Antes do início do ensaio, 
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os fracos com meio líquido serão mantidos sob fluxo de N2 gasoso durante 15 min para a 

remoção do oxigênio dissolvido. Os frascos serão mantidos em câmaras de temperatura 

controlada sob agitação. 

 

Metodologia analítica 

 

Medições de pH, DQO, SSV e SST, carboidratos, alcalinidade e ácidos voláteis totais 

(AVT) serão efetuadas na partida e ao final dos testes em batelada de potencial metanogênico 

conforme as metodologias apresentadas no Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater. 

A composição do biogás (H2, CH4, CO2) será acompanhada por cromatografia gasosa 

utilizando-se detector de condutividade térmica (Perna et al., 2013) e a pressão do headspace 

será quantificada antes de cada injeção. 

Os compostos intermediários (álcoois e ácidos orgânicos) serão quantificados ao final 

de cada batelada por meio de cromatografia gasosa (Adorno et al., 2014). Análises dos 

compostos metálicos avaliados serão efetuadas por meio da técnica de espectroscopia de 

emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES) (USEPA 6010C, 2007), após 

prévia digestão ácida em micro-ondas apropriada a cada tipo de água residuária (USEPA 

3051A, 2007). Algumas especificidades na digestão das amostras de vinhaça e do inóculo 

serão utilizadas para determinação do fracionamento de metais, conforme metodologias 

apresentadas por Van der Veen et al. (2007) e Braga et al. (2017). 

As determinações analíticas serão realizadas no Laboratório de Processos Biológicos 

(LPB/EES/USP), com exceção da digestão das amostras e análises multielementares que 

serão realizadas no Instituto de Geociências e Ciências Exatas (IGCE/UNESP, Campus de 

Rio Claro/SP).  

  

Resultados Esperados e Conclusões 

 

 O principal resultado esperado deste projeto de pós-doutorado é estabelecer 

correlações entre as concentrações de diversos elementos-traço que são requeridos para o 

tratamento anaeróbio da vinhaça e seu desempenho na produção de bioenergia. Com isso, 

almeja-se determinar a faixa de concentração ótima requerida para os elementos estudados a 

fim de otimizar a produção de bioenergia. 
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Resumo. Neste trabalho foi avaliado a interação do Cu-Fe e Cu-Co em catalisadores 

suportados em argila pilarizada com Al para a produção de compostos de alto valor 

agregado, através da reação de hidrogenação do CO2. Os catalisadores foram 

caracterizados por difração de raios X (DRX), redução a temperatura programada (RTP) 

área específica de superfície, através da adsorção-dessorção de nitrogênio (B.E.T e t-plot), 

análise da composição química (EDX), área metálica do Cu através da oxidação do N2O 

(TPD-N2O, FTIR após a adsorção de piridina gasosa e dessorções à temperatura 

programada de CO2 e NH3 (CO2-DTP e NH3-DTP). As interações entre Cu-Fe e Cu-Co 

proporcionaram diferentes propriedades físico químicas nos catalisadores que favoreceram a 

síntese do metanol e do DME. O catalisador CuFe/V-Al PILC apresentou a melhor 

performance para a síntese do metanol e DME. 

 

Introdução 

 

A captura de dióxido de carbono (CO2) e a sua utilização para a síntese de produtos de 

alto valor agregado tem recebido bastante atenção nos últimos anos. Essa atenção está 

diretamente relacionada com a necessidade de reduzir as emissões de gases tóxicos na 

atmosfera que causam alterações climáticas como o efeito estufa, chuvas ácidas e a destruição 

da camada de ozônio e também a redução da utilização de combustíveis fósseis como 

petróleo, carvão e gás natural (Da Silva et al., 2016). 

 Estudos de hidrogenação do CO2 têm focado em catalisadores de Cu, Fe e, Co para a 

síntese de metanol e Fischer-Tropsch (Lu et al., 2014). Combinações de Cu com pequenas 

quantidades de Fe ou Co suportados em sólidos contendo sítios ácidos e básicos podem ser a 

chave para o desenvolvimento de um catalisador bifuncional para reações em uma única 

etapa.  

 A argila pilarizada, sigla em inglês PILC’S, pode ser utilizada como um suporte 

devido ao baixo custo e as suas propriedades ácido-base que podem ser modificadas. A 

introdução de policátions de Al nas lamelas da argila leva a um aumento significativo da área 

superficial específica e na formação de novos sítios ácidos (Roca Jalil et al., 2014).  

 Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito de diferentes sítios: 

metálicos, ácidos e básicos na reação de hidrogenação do CO2 para produtos de alto valor 

agregado em único passo.  

  

Material e Métodos 

 

 A síntese da argila pilarizada com alumínio, V-Al PILC, foi preparada através da 

hidrolise de AlCl3.6H2O 1 M com NaOH 0,4 M (OH−/Al3+= 2), maiores detalhes estão 

descritos em Marcos et al., (2016).  

Os catalisadores de Cu-Fe e Cu-Co (10% de Cu e 5% de Fe ou Co m/m) suportados na 

argila pilarizada foram preparadas através do método de impregnação.  
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Adicionalmente, um catalisador contendo apenas Cu suportado na argila V-Al PILC 

foi sintetizado conforme reportado por Marcos, Assaf e Assaf (2016). Os catalisadores foram 

calcinados sob fluxo de ar sintético a uma taxa de 3 ºC min-1 até 500 ºC durante 2 h. 

Os catalisadores foram nomeados: CuFe/V-Al PILC, CuCo/V- Al PILC e Cu/V- Al 

PILC. 

Os materiais foram caracterizados através da difração de Raios X, energia dispersiva 

de Raios X (EDX), Fisissorção de nitrogênio, redução a temperatura programada (RTP) e área 

metálica através da oxidação do cobre com N2O (TPD-N2O). 

A acidez dos catalisadores foi caracterizada através espectroscopia por transformada 

de Fourier após a adsorção de piridina gasosa como molécula modelo e através da dessorção 

de amônia à temperatura programada (DTP-NH3).  

Os sítios básicos foram avaliados através da dessorção de CO2 à temperatura 

programada (DTP-CO2).   

Os testes catalíticos foram realizados em um reator de alta pressão contendo 200 mg 

de catalisador diluído com a mesma quantidade de carbeto de silício. Antes da reação, os 

catalisadores foram ativados com H2 puro (30 mL min-1) na temperatura de 300 °C durante 

1h. Os experimentos foram realizados nas temperaturas de 250 e 300 °C, 40 bar de pressão 

durante 5h e razão molar de H2:CO2 = 3:1. Os produtos da reação foram analisados em linha 

em um cromatógrafo a gás da Agilent Technologies – modelo 7890, equipados com colunas 

HP pona, Plot-Q e HP molesiev e detectores TCD e FID. 

 

Resultados e Discussão 

 

 A Tabela 1 apresenta a composição química média porcentual dos elementos 

impregnados nas amostras e o respectivo desvio padrão. Observa-se que os teores de Cu, Fe e 

Co adicionados estão próximos dos valores nominais. Além disso, todos os desvios foram 

menores que 1, apresentando assim uma percentagem real próxima da esperada e com 

dispersão uniforme.  

 

Tabela 1: (%) Composição química média e desvio padrão dos catalisadores. 
Catalisador  

Cu 

%  

Fe 

 

Co 

CuFe/V-Al PILC 10,2 ± 0,4 4,9 ± 0,8 - 

CuCo/V-Al PILC   9,9 ± 0,7 - 4,8 ± 0,4 

Cu/V-Al PILC 10,3 ± 0,1 - - 

                                                        

 

A Tabela 2 apresenta a área específica superficial total (SB.E.T), a área de microporos 

(St-plot) e a área metálica especifica do Cu (SCu). Observa-se que a presença dos elementos 

impregnados sobre o suporte V-AL PILC diminuiu a área superficial total e a área de 

microporos do suporte, V-AlPILC, (245 m2g-1 e 181 m2g-1, respectivamente) (Marcos et al., 

2016). Esse decréscimo na área superficial específica e no volume de microporos pode ser 

atribuído pela cobertura de alguns poros da matriz através da deposição de pequenas 

partículas dos elementos impregnados. Dentre eles, o catalisador CuCo/V-AL PILC foi o que 

apresentou maior área superficial específica e metálica.  
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Tabela 2: Área superficial total (SB.E.T), Área de microporos (St-plot) e Área superficial metálica 

(SCu) dos catalisadores bimetálicos. 
Catalisador SB.E.T 

(m2.g-1) 

 St-plot 

 (m2.g-1) 

SCu  

(m2.g-1) 

CuFe/V-Al PILC 107 47 31 

CuCo/V-Al PILC 165 91 55 

Cu/V-Al PILC 52 21 17 

 

 

A Figura 1 apresenta os difratogramas dos catalisadores após a impregnação de Cu, Fe 

e Co. Observa-se que todos os catalisadores apresentaram picos de difração referentes à 

estrutura monoclínica do CuO (JCPDS 89-2530) e picos de difração referentes a fase 

montmorilonita (Mt) e quartzo (Qz). O picos de difração principal referente a presença do 

Fe3O4 (JCPDS 03-0863) está na mesma posição do pico de difração referente à estrutura 

monoclínica do CuO (Zhang et al., 2014). Já os picos de difração referentes à estrutura do tipo 

espinélio do Co3O4 (JCPDS 42-1467) (Mo et al., 2012; Zeng et al., 2013; Nafria et al., 2016) 

foram observados para o catalisador contendo cobalto. 

 

 
 

Figura 1: Difratogramas de raios X dos catalisadores. 

 

 

A Figura 2 apresenta os perfis de RTP dos catalisadores. Os catalisadores CuCo/V-Al 

PILC e Cu/V-Al PILC apresentaram um pico intenso de redução próximo a 300 °C, que pode 

ser atribuído a redução do CuO para Cu0 somado com a redução do Co3O4 superficial em Co0, 

para o catalisador contendo cobalto. Além desse pico, também foi observado uma pequena 

redução na região entre 400°C e 700°C que pode ser relacionada com a redução do Fe 

presente na composição da argila e com a redução do óxido de cobalto presente no bulk do 

catalisador. O catalisador CuFe/V-Al PILC apresentou dois picos intensos de redução nas 

temperaturas de 220 °C e 280 °C, que podem ser atribuídos as reduções do óxido de cobre e 

da hematita para Cu metálico e magnetita, respectivamente. Segundo a literatura, a fase α-
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Fe2O3 é reduzida para Fe3O4 na temperatura próxima de 300 °C, e em seguida, transformando 

para Fe0 em temperaturas maiores (Wu et al., 2012; Xiao et al., 2012). Isso sugere que na 

temperatura de 280°C pode ocorrer a redução do Fe (III) para Fe (II). As reduções nas 

temperaturas maiores que 300 °C podem ser atribuídas à redução do óxido de ferro 

impregnado e presente no suporte.  
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Figura 2: Perfil de RTP dos catalisadores. 

 

A Figura 3 apresenta os espectros de FTIR após a adsorção de piridina gasosa.  

Observa-se a presença de duas bandas (A e B), relativas de piridina adsorvida em sítios ácidos 

para ambos os catalisadores. A banda A (1437 cm−1) está associada à acidez de Lewis (ѵPy 

N). Já a banda B (1490 cm−1) pode ser referente à combinação de diferentes modos de 

adsorção: Lewis, Brønsted e ligações com hidrogênio (Shimizu et al., 2008; Pu et al., 2012). 

Observa-se que o catalisador CuCo/V-Al PILC, quando comparado com os outros 

catalisadores aqui avaliados, apresentou a banda de Lewis mais intensa.  
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Figura 3: Espectros de FTIR com piridina adsorvida dos catalisadores. 

 

Os perfis de DTP-NH3 dos catalisadores reduzidos estão apresentados na Figura 4. 

Observa-se para todos catalisadores perfis semelhantes e com diferentes tipos de sítios: fracos 

e médios (100–300 °C) e fortes (450–900 °C), mas com diferentes distribuições. Além disso, 

todos os catalisadores apresentaram o pico de acidez mais intenso na temperatura mais 

elevada, sugerindo que os sítios ácidos com força forte são predominantes. Os catalisadores 

apresentaram a seguinte ordem de densidade total de acidez: CuFe/V-Al PILC > CuCo/V-Al 

PILC > Cu/V-Al PILC. 
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Figura 4: Perfis de DTP-NH3 dos catalisadores. 

 

A Figura 5 apresenta os perfis de dessorção do CO2 obtidos após a ativação dos 

catalisadores. Os catalisadores apresentaram perfis de dessorção de CO2 semelhantes, porém, 

com diferentes destruições. Os picos de dessorção do CO2 em baixas temperaturas (> 300 °C) 

estão relacionados com os sítios básicos de força fraca, enquanto que os picos em maiores 

intensidades estão associados com os sítios básicos de força média e forte. Os catalisadores 

apresentaram a seguinte ordem de densidade total de sítios básicos: CuCo/V-Al PILC > 

CuFe/V-Al PILC > Cu/V-Al PILC. 
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Figura 5: Perfis de DTP-CO2 dos catalisadores. 

 

A Figura 6 apresenta os resultados catalíticos dos catalisadores após a hidrogenação do 

CO2 nas temperaturas de 250 °C e 300 °C. Os produtos obtidos foram: CH3OH, CO, DME e 

CH4. Durante a hidrogenação do CO2 sobre os sítios metálicos do catalisador, duas reações 

podem ocorrer em paralelo: a reação de síntese do metanol (Equação 1) e a reação reversa da 

Shift (Equação 2) (Toyir et al., 2001; Behrens, 2014; Bonura et al., 2014; Marcos; Assaf; 

Assaf, 2016). Além dessas reações, também pode ocorrer à reação de metanação (Equação 3), 

uma vez que ela é termodinamicamente favorável nas condições avaliadas (Wang et al., 2011; 

Marcos; Assaf; Assaf 2016). Já a síntese do DME ocorre através da desidratação do metanol 

sob os sítios ácidos presentes no catalisador. 

 

CO2 + 3H2 CH3OH + H2O             (Equação 1) 

CO2 + H2 CO + H2O                      (Equação 2) 

                         CO2 + 4H2  CH4 + 2 H2O    (Equação 3) 

 

 A conversão do CO2 foi dependente da temperatura, a temperatura mais elevada 

(300°C) favoreceu maiores conversões do CO2. Porém, a conversão do CO2 foi direcionada 
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para a síntese do metano, um subproduto indesejado. Já na temperatura de 250 °C a reação foi 

mais seletiva para os produtos de maior valor agregado (metanol e DME). 

 

 

 
 

Figura 6: Teste catalítico da hidrogenação do CO2 dos catalisadores bimetálicos em função da 

temperatura. 

 

Os resultados obtidos demonstraram que a interações entre o Cu-Fe e Cu-Co 

proporcionaram diferentes propriedades físico-químicas nos catalisadores que favoreceram a 

síntese do metanol e do DME. O catalisador CuCo/V-Al PILC apresentou a maior conversão 

do CO2 devido a maior área superficial específica e metálica. Porém, a sua conversão foi 

direcionada a síntese de maiores quantidades metano quando comparado com os outros 

catalisadores.  Já o catalisador CuFe/V-Al PILC apresentou a melhor performance para a 

síntese do metanol e DME. Essa atividade pode estar relacionada com o equilíbrio de sítios 

ácidos e básicos presentes neste catalisador. 

 

Conclusões 

 

O presente estudo demonstrou que as combinações bimetálicas de Cu com Fe e Cu 

com Co favoreceram o aumento da área superficial específica, área metálica específica do Cu 

e maiores conversões de CO2. Os produtos obtidos foram diretamente correlacionados com a 

área metálica específica e com os sítios básicos e ácidos presentes no catalisador. O 

catalisador CuFe/V-Al PILC foi o mais seletivo para metanol e DME. 
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Abstract. Ni catalysts supported on MgO-SiO2 were assessed in the steam reforming reaction 

of glycerol for the study of the H2 production and carbon deposition with different MgO 

contents as additives. The catalysts were prepared with commercial SiO2 by the aqueous 

impregnation method and characterized by specific surface area, X-ray diffraction, X-ray 

diffraction in situ with O2, temperature programmed reduction with H2, temperature 

programmed desorption with H2 and scanning electron microscopy. The glycerol steam 

reforming reaction took place at 600 oC for 5 h, with a water/glycerol molar ratio of 12/1 at 5 

mLh-1. N2 was used as the carrier gas. The characterization of the samples showed the 

interaction of Ni with the support increases with the MgO addition, due to the formation of a 

Ni-Mg silicate hydrate and MgNiO2 solid solution; as a result, both metallic area and 

dispersion also increased. Catalytic results showed similar gaseous products yields (H2, CH4, 

CO and CO2) for mixed-matrix catalysts, however, a lower carbon deposition on 10wt%Ni 

catalyst supported on 30wt%MgO-SiO2 was observed. 

 

Introduction 

 

Since November 2014, the diesel oil sold in Brazil has contained a mandatory 7% 

biodiesel. The National Energy Policy Council (CNPE) has continuously raised the 

percentage of biodiesel added to the diesel fuel, which has proven the success of the National 

Program for the Production and Use of Biodiesel and the expertise accumulated by the 

country in the large-scale production and use of biofuels. Such increased production and use 

have favored the development of a sustainable energy source and environmental, economic 

and social aspects and reduced the dependence on imported diesel. (ANP, 2017) 

In Brazil, different plant species, including soybean, palm, sunflower, babassu and 

peanut can be used for the production of biodiesel. However, for bio-oil to become 

compatible with diesel engines, vegetable oil must undergo a chemical process called 

transesterification (Reaction 1), conducted in biodiesel production facilities authorized by the 

National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels (ANP). (ANP, 2017) 

 

C3H5(OOC)3(R)3 + 3R’OH  3RCOOR’ + C3H5(OH)3                                     (Reaction 1) 

  Vegetable oil        Alcohol     Biodiesel       Glycerol 

 

For each 90 m3 of biodiesel produced by transesterification, approximately 10 m3 of 

glycerol are generated as a byproduct. In December 2015 only, around 33 thousand m3 of 

glycerol were generated in Brazil, which have not been fully absorbed by the market. (ANP, 

2017; Quispe, Coronado and Carvalho Jr, 2013) 

The situation indicates the commercial viability of biodiesel depends on the 

consumption of the extra volume of glycerol, which requires the search for new applications 

of this byproduct for the obtaining of chemicals. Glycerol has been applied to the industry, 

especially in the manufacture of synthetic resins, ester gum, medicine, cosmetics, toothpaste, 

among other products. (ANP, 2017; Thyssen, Nogueira and Assaf, 2017) 

A new and promising use of glycerol regards its application in the H2 production 

process for fuel cells via catalyzed steam reforming. Although few studies on glycerol steam 
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reforming reaction (Reaction 2) have been developed, it has been considered a promising 

energy alternative, since 1 mol of glycerol can produce up to 7 moles of H2. Moreover, 

glycerol has differential characteristics, such as absence of color and odor and low toxicity. 

(ANP, 2017; Thyssen, Nogueira and Assaf, 2017) 

 

C3H5(OH)3 + 3H2O  3CO2 + 7H2                                                                           (Reaction 2) 

 

Ni-based catalysts have been extensively used in steam reforms due to their good 

activity and low cost. Ni species are known to promote the rupture of O-H and C-C bonds and 

be the active sites in reactions between organic fragments and the OH group of water. 

(Vizcaíno et al., 2008) SiO2 has been employed as support due to its high surface area and 

inertness in reforming reactions. (Chen et al., 2008) The use of alkaline additives, as MgO, 

have been suggested to facilitate the interaction of oxygen with carbon species adsorbed on 

the material surface and accelerate the oxidation of carbon to CO and CO2. (Chen et al., 2008) 

This paper reports on a study of the effect of MgO addition, as an alkaline additive, on 

Ni catalysts supported on SiO2 for the production of H2 and reduction of carbon deposition in 

the glycerol steam reforming reaction. 

 

Material and methods 

 

Preparation 

Three supports with different mass contents of MgO (10%, 30% and50 %) as additive 

were prepared from the aqueous impregnation of Mg(NO3)2.6H2O on commercial SiO2 

following Thyssen, Maia and Assaf (2013) preparation method. The samples were labeled 

10MS, 30MS and 50MS – for 10wt%MgO-SiO2, 30wt%MgO-SiO2 and 50wt%MgO-SiO2, 

respectively. 

Pure supports (SiO2 and MgO) were also prepared for comparative purposes. 

Commercial SiO2 was pre-treated for thermal stability and removal of surface water. The pure 

MgO support was obtained from the calcination of Mg(NO3)2.6H2O. The pure supports were 

labeled S and M – for SiO2 and MgO, respectively. 

The catalysts with 10wt% Ni(II) were prepared by the aqueous impregnation of 

Ni(NO3)2.3H2O over the supports and labeled NS, N10MS, N30MS, N50MS and NM – for 

10wt%Ni/SiO2, 10wt%Ni/10wt%MgO-SiO2, 10wt%Ni/30wt%MgO-SiO2, 

10wt%Ni/50wt%MgO-SiO2 and 10wt%Ni/MgO, respectively. 

 

Characterization 

Surface specific areas of the materials were determined by N2 physisorption (BET 

method) in a Quantachrome Nova 1000e instrument. 

The materials were also characterized by powder X-ray diffraction (XRD) for the 

identification of crystalline phases. The XRD analyses were performed on a Rigaku Multiflex 

diffractometer with Cu Kα radiation and the Bragg angle (2θ) was scanned at 2 omin-1, 

between 20 o and 80 o. The XRD crystalline phase of the carbon deposited on the catalyst used 

during the reaction was also analyzed. 

 The XRD pattern of the 30MS support was recorded in situ under oxidizing 

atmosphere (XRD-O2), for the simulation of a thermal treatment (up to 1000 oC) and 

observation of the sample behavior. The analysis was recorded at XPD-10B beamline of the 

LNLS Synchrotron radiation facility (Campinas, Brazil). The measurements were taken in 

reflection mode, in a 2 interval from 20 o to 70 o, with λ = 1.5498 Å radiation and calibrated 

from Si (1 1 1) monochromator. The sample was heated under flow of 10% O2/He (100 

mLmin-1, 25 oC, 1 atm), from 20 oC to 1000 oC, with 10 oCmin-1 heating rate. 

A temperature-programmed reduction (TPR) with H2 was carried out in Micromeritics 

Chemisorb 2750 equipment. The catalysts were reduced in a fixed-bed quartz reactor under 
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flow of 10% H2/Ar (25 mLmin-1, 25 oC, 1 atm), from 100 oC to 1000 oC, with 10 oCmin-1 

heating rate.  The area under each peak is proportional to the amount of H2 consumed in the 

reduction process. Standard Ag2O reduction data enabled the calculation of the H2 

consumption for reduced species and reducibility of the samples (R – %). 

The metallic surface (SM – m2g-1) and dispersion (DM – %) were obtained by H2 

desorption (TPD) in Micromeritics Chemisorb 2750 equipment. The samples, placed in a 

quartz U-shaped reactor, were reduced at 600 oC for 30 min under 25 mLmin-1 (25 oC, 1 atm) 

of 10% H2/Ar mixture flow and the chemisorption was performed at 25 oC under pure H2 flow 

at 25 mLmin-1 (25 oC, 1 atm) for 30 min. The system was then cleaned under flowing Ar at 15 

mLmin-1 (25 oC, 1 atm) for 15 h at ambient temperature and the desorption was carried out 

under Ar flow at 25 mLmin-1 (25 oC, 1 atm) from ambient temperature to 800 oC. The metallic 

area of Ni was estimated by Nisurface/H2 = 2/1 stoichiometry and assuming a density of active 

sites on the surface 1.54x1019 Ni atoms.m-2. (Farrauto and Bartholomew, 1997) 

Both fresh and used catalysts were analyzed by scanning electron microscopy (SEM) 

under an LEO-440 scanning electron microscope equipped with an Oxford detector for the 

assessment of the carbon formed. 

 

Catalytic tests 

Initially, the catalysts were activated in situ at 600 oC for 30 min with ultra-pure H2 

flow. Tests were performed at a water/glycerol 12/1 molar ratio fed at 5 mLh-1 and with N2 as 

the carrier gas at 30 mLmin-1 (25 oC, 1 atm). 150 mg of the catalyst were used for each 

reaction and the tests were conducted at 600 oC for 5 h. 

A VARIAN CHROMPACK/GC-3800 gas chromatograph with two columns operating 

in parallel (each one with a thermal conductivity detector) was used for in-line analyses of the 

gaseous products of the reaction. The packed columns used were Porapak-N and Molecular 

Sieve 13X, operating between 40 oC and 80 oC, with He and N2 as carrier gases, respectively, 

flowing at 10 mLmin-1 (25 oC, 1 atm). Analytical curves were produced for H2, CO, CO2 and 

CH4. 

The liquid effluent containing unconverted glycerol and the products obtained were 

condensed and analyzed in a gas chromatograph (GC 17A - Shimadzu) with H2 as the carrier 

gas and FFAP capillary column, operating between 60 oC and 220 oC, for the obtaining of the 

glycerol conversion.  

The qualitative analysis of the reaction liquid products was performed after the end of 

the reaction by a GCMS-QP20105 system (Shimadzu) equipped with an rtx-wax column (30 

m x 1 μm x 0.32 mm). The column temperature increased from 40 oC to 200 oC and the 

injector temperature was 280 oC. 

The catalytic activities (A – molCprod/atomsNi.h) of the materials were estimated by 

Equation 1. 

 

SMcat

Cgas

.n.St.m

n
A


                                                                                                          (Equation 1) 

 

where t is the period of tests of the catalysts (h), mcat is the catalyst mass (g), SM is the 

metallic area (m2g-1) and nS density of active sites on the surface (1.54x1019 Ni atoms.m-2). 

(Farrauto and Bartholomew, 1997) 

 

Results and discussion 

 

Characterization 

Table 1 shows the samples specific areas (S). The impregnation of MgO and Ni(II) on 

commercial SiO2 reduces its specific area, which shows a decrease as the MgO mass content 
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increases. Oxide species, as MgO and NiO, do not contribute to a surface increase when the 

support has a significant surface area, as in the case of SiO2. The decrease in the specific area 

may be due to a partial obstruction of the support pores with the metal incorporation, or the 

possible particle agglomeration on the surface during impregnation. (Chica and Sayas, 2009) 

 

Table 1. Physicochemical properties of the catalysts: specific area (S – m2g-1), catalyst 

reducibility at 600 oC (R – %), catalyst metallic dispersion (DM – %) and catalyst metallic 

surface (SM – m2g-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

However, the Ni(II) impregnation on mixed supports and M-support led to an increase 

in the specific area. A possible interaction between Ni(II) and MgO might have modified the 

one between MgO and SiO2, which would favor the dispersion of Ni(II) and increase the 

surface area of the samples. (Al-Sehemi et al., 2014; Zawadzki, Bellido and Lucrédio, 2014)  

The XRD patterns of the supports are shown in Figures 1a and 1b. The crystalline 

phases were identified through the comparison with those found in other studies. (Cui et al., 

2007; Gao et al., 2008; Jin and Al-Tabbaa, 2014; Ruckenstein and Hu, 1996; Thyssen, Maia 

and Assaf, 2013; Zhang, Cheeseman and Vandeperre, 2011)  

Broad and low peaks are expected for amorphous materials, which indicates the SiO2 

phase (s – PDF 12-0708) used in the S-support is amorphous. (Gao et al., 2008; Thyssen, 

Maia and Assaf, 2013) 

A MgO phase (m – PDF 45-0946) was identified in mixed supports 30MS and 50MS 

and M-support; peaks in mixed support patterns were less intense than those in the M-support 

pattern, which suggests a good dispersion of the phase on the amorphous silica. (Gao et al., 

2008; Thyssen, Maia and Assaf, 2013) 

Other peaks were observed for mixed supports 30MS and 50MS and related to the 

hydrated magnesium silicate, MSH (msh – PDF 84-1402) phase. Hydrated phases can occur 

when magnesia is exposed to amorphous SiO2 in air humidity (Reaction 3). (Jin and Al-

Tabbaa, 2014; Zhang, Cheeseman and Vandeperre, 2011) 

 

8MgO + 8SiO2 + 16H2O  Mg8Si8O20(OH)8.12H2O                                               (Reaction 3)  

 

The XRD pattern of the 30MS support was recorded in situ under oxidizing 

atmosphere (XRD-O2, Figure 1c). The intensity of MSH (msh) peaks begins to decrease from 

800 oC, while the intensity of the peak related to MgO (m) present in the 30MS XRD pattern 

(Figure 1b) increases. At such a temperature, an intense peak related to a magnesium silicate, 

MS (ms – PDF 87-2030), appears at around 50 o. At 1000 oC, MSH peaks are absent, 

however, MgO and MS peaks are present, which suggest MSH has been completely 

consumed and crystalline MgO and MS were formed at elevated temperatures. 

Figure 2 depicts the XRD patterns of the catalysts. The NS pattern shows peaks related 

to the NiO phase (n – PDF 65-6920) and MgNiO2 peaks (mn – PDF 24-0712), which overlap 

the peaks of MgO-support (Figure 1). MgNiO2 is a substitutional solid solution in which 

Ni(II) replaces Mg(II). A solid solution can be formed since Ni(II) and Mg(II) display close 

atomic radii, their electronegativity is not so different and both have the same valence. 

(Bradford and Vannice, 1996) 

 

Samples 
S (m2g-1) 

R (%) DM (%) SM (m2g-1) 
Sup. Cat. 

NS 324 212 100 7 5 

N10MS 129 206 33 16 11 

N30MS 56 110 37 18 12 

N50MS 40 64 22 13 9 

NM 13 41 15 16 10 
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Figure 1. (a) XRD patterns of supports S and M; (b) XRD patterns of mixed supports; (c) 

30MS in situ XRD-O2  

s – amorphous SiO2; m – MgO; msh – hydrated Mg silicate, MSH; ms – Mg silicate, MS 

 
 

Figure 2. XRD patterns of (a) catalysts NS and NM and (b) mixed catalysts 

n – NiO; mn – MgNiO2; mnsh – hydrated Mg-Ni silicate, MNSH 

 
 

Among the peaks related to the support, the N50MS pattern shows an MgNiO2 peak, 

which suggests the Ni(II) dispersion is higher in the mixed supported catalyst than in the NS 

catalyst (Gao et al., 2008; Thyssen, Maia and Assaf, 2013; Oliveira et al., 2014). The absence 
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of NiO peaks in mixed catalysts patterns may suggest the addition of MgO in the commercial 

SiO2-support improves the Ni(II) dispersion on the materials surface. (Cui et al., 2007; Gao et 

al., 2008; Jin and Al-Tabbaa, 2014; Ruckenstein and Hu, 1996; Thyssen, Maia and Assaf, 

2013; Zhang) 

The absence of NiO phase peaks in the XRD patterns of the mixed catalysts is 

attributed to the Ni(II) diffusion in the crystal lattice of hydrated Mg silicate (MSH) 

(Kitayama, Satoh and Kodama, 1996). As the formation of an MgNiO2 solid solution is 

expected, the Ni(II) diffusion on Mg silicate can be predicted, since Mg and Ni display similar 

atomic properties. Therefore, peaks related to the crystalline phase of hydrated Mg-Ni silicate 

(mnsh – PDF 79-0782) were observed in the pattern of mixed catalysts XRD. (Gao et al., 

2008; Thyssen, Maia and Assaf, 2013) 

The stronger interaction of Ni(II) with the support due to the MgO addition in the 

material might explain the increased specific area of the catalysts, as shown in Table 1. 

Furthermore, the presence of NiO in the NS catalyst was responsible for the decrease in its 

specific area with the Ni(II) incorporation. 

TPR profiles of the supports (not provided here) showed no reduction in the 

temperature range studied. Figure 3 shows peaks in the 200 oC to 300 oC range, observed for 

N30MS, N50MS and NM catalysts and can be attributed to reduced surface oxygen 

(Damyanova et al., 2002), possibly due to the easy hydration undergone by the materials 

when in contact with the atmosphere, as observed in the XRD analyses (Figures 1b and 2b). 

 

Figure 3.  TPR profiles of catalysts 

 
 

Above 300 oC, the peaks represent reductions of Ni(II) species (Ni2+ → Ni0), which 

interact differently with the support. Peaks between 300 oC and 550 oC, absent in the N10MS 

catalyst, may be assigned to Ni(II) species that weakly interact with the support, i.e., the NiO 

phase (Dieuzeide, Jobbagy and Amadeo, 2013). Due to the high mobility, this NiO phase can 

be easily reduced and shows low reduction temperature. (Thyssen, Maia and Assaf, 2013) 

Peaks that appear above 650 oC are related to Ni(II) with a moderate/strong interaction 

with the support. An increase in the MgO content in the support cause those reduction peaks 

to move to higher temperatures – from 660 oC for N10MS to 830 oC for NM. Such Ni phases 

show a strong interaction with the SiO2-support modified with magnesia, which inhibits the 

aggregation and migration of reduced Ni particles and facilitates their higher dispersion. The 

displacement of the peak to higher temperatures may be due to the stronger interaction 

between Ni(II) and MgO of the support, which increases with the MgO content and agrees 

with the XRD in Figure 2. (Thyssen, Maia and Assaf, 2013; Dieuzeide, Jobbagy and Amadeo, 

2013) 
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Table 1 shows the results of the reduction degree calculated for 600 oC, which was the 

temperature used for the catalyst activation prior to the reaction. The reduction degree 

decreases at 600 oC with the addition of MgO on the support is due to the larger amount of 

Ni(II) that strongly interacts with the support when the MgO content is higher; therefore, the 

temperature required for Ni(II) reduction is higher and a smaller amount of Ni(II) is reduced 

at 600 oC. (Romero et al., 2014) 

The NS catalyst shows the smallest metallic area and Ni dispersion (Table 1), despite 

the highest reduction degree of Ni(II). It may be related to a possible sintering of the Ni(II) 

weakly interacted with the support during the reduction process, as observed in XRD and TPR 

(Figures 2a and 3a), which changes the crystallite size, hence, its metallic area. 

The metallic dispersion values and metallic areas of the catalysts increase with the 

addition of MgO into the SiO2-support. The presence of species with stronger interaction with 

the support disfavors the sintering process that might take place on the material surface and 

leads to catalyst deactivation during the reaction. (Romero et al., 2014) 

 

Catalytic tests 

GSR catalytic tests were conducted at 600 oC and 12/1 water/glycerol molar ratio for 

the assessment of the H2 yield, distribution of gaseous products, and conversion of glycerol 

and carbon formation in a 5-h reaction (Table 2). 

A catalytic test without catalyst was performed and compared with the other tests. In 

the absence of a catalyst, glycerol shows a 42% global conversion, however, only 3% are 

converted into gaseous products, which indicates most glycerol has been converted into liquid 

products (39%). 

The absence of CO2 was detected among the gaseous products of the reaction without 

catalyst and low H2 and CO yields, which suggests glycerol is thermally decomposed 

(Reaction 4) in excess of water at 600 oC. However, no glycerol reform reaction (Reaction 2) 

occurred. (Thyssen and Assaf, 2014) 

 

C3H5(OH)3  3CO + 4H2                                                                                         (Reaction 4) 

 

Table 2. Glycerol steam reforming results: gaseous products yield (molprod.h
-1/molglyc feed.h

-1), 

glycerol total conversion (XT – %), glycerol conversion to gaseous products (XG – %), 

glycerol conversion to liquid products (XL – %), coke formation (C – mmol/gcat.h) and 

catalyst activity (Ax10-19 – molprod/atomsNi.h) 

Catalysts 
Yield 

XT XG XL C A 
H2 CH4 CO CO2 

NS 6.5 t 0.9 1.3 89 73 16 6.6 5.7 

N10MS 5.5 0.1 1.1 1.2 98 80 18 4.5 2.9 

N30MS 5.7 t 0.5 1.3 97 64 33 1.7 2.0 

N50MS 5.5 0.1 0.4 1.3 98 65 33 3.8 2.8 

NM 3.9 t 0.5 0.9 96 46 50 3.7 1.8 

no catalyst 0.2 - 0.1 - 42 3 39 - - 

t – traces (t < 0.05) 

 

Among the liquid products formed in reactions with and without catalysts are 

propanoic acid, 2-propanone, cyclopropanol, 1,2,3-butanetriol, 2-hexanone, and other more 

complex products. Such a variety of liquid products hampers their identification, since the 

likelihood of formation of complex products from glycerol (3 carbons and 3 oxygens) is very 

high. 

According to the tests, although near total conversion of glycerol, NM was the least 

active catalyst for glycerol reform, with 50% conversion into liquid products and 46% into 

gaseous products (Table 2). 
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Ni in its metallic form is the active phase for the GSR reaction to take place. It favors 

C-C bond breaking, therefore, the more dispersed the Ni, the more active the catalyst. 

Although NM showed higher dispersion and larger metallic area than the NS (Table 1), it 

exhibited low activity in the reaction (Table 2), whereas the NS showed good activity, even 

with the lowest Ni dispersion and metallic area. Such a feature may be due to the competitive 

effect of the metal surface area value, i.e., number of active sites present on the catalyst 

surface and their activity, according to the estimated activity of the catalyst (A - Table 2). 

For all catalysts, the CO2 yield was higher than that of CO (Table 2), which might be 

explained by the water-gas shift reaction (Reaction 5), since, under excess of water 

conditions, the reaction favors the consumption of CO for the production of H2 and CO2. 

(Adhikari, Fernando and Haryanto, 2008) 

 

CO + H2O  CO2 + H2                                                                                             (Reaction 5) 

 

The low CH4 yield may be explained by its thermal decomposition, which produces H2 

and coke (C – Reaction 6) and is favored at 600oC, i.e., the reactions temperature. 

 

CH4  H2 + C                                                                                                           (Reaction 6) 

 

Coke may also be produced by the Boudouard reaction (Reaction 7), which is a redox 

reaction in which CO is decomposed and leads to the formation of CO2 and coke, or the 

reverse reaction at some temperatures.  

 

2CO  CO2 + C                                                                                                        (Reaction 7) 

 

The occurrence of the Boudouard reaction for Ni catalysts should be considered, since 

the presence of Ni species in the form of large crystallites favors the coke diffusion. Such a 

diffusion takes place more easily in the presence of Ni0 formed from Ni(II) species that do not 

interact so strongly with the support. Carbon atoms are more easily distributed on the surface 

between the metal and the support (this is the case of NS, which showed a high coke 

formation). The diffusion is hampered by the presence of Ni(II) species that strongly interact 

with the support, with the formation of MNSH and MgNiO2 solid solution. (Thyssen and 

Assaf, 2014) 

Coke might also be produced by CO or CO2 reactions with H2, which lead to coke and 

H2O formation (Reactions 8 and 9). However, in excess of water, such reactions are unlikely 

to occur, since the thermodynamic equilibrium may be shifted for the formation of CO or CO2 

and H2.  

 

CO + H2  H2O + C                                                                                                 (Reaction 8) 

CO2 + 2H2  2H2O + C                                                                                            (Reaction 9) 

 

In steam reforming reactions, the coke deposition is related to the dispersion of the 

metallic phase and it is expected that the higher the metallic phase dispersion on the support, 

the lower the coke deposition in the reaction (Trimm, 1999). The Ni dispersion of catalysts 

was discussed according to the results of the DTP analysis (Table 1). The addition of MgO 

causes the metal dispersion increase and the maximum value of dispersion was achieved for 

the N30MS catalyst. Table 2 shows a reduction in the amount of coke formed in the reaction 

on catalysts with MgO and the minimum value for the coke deposition was achieved for the 

N30MS catalyst. 

Studies have shown the addition of MgO as an additive to the catalyst tends to 

promote the carbon steam reforming, which occurs due to an easier interaction between the 

oxygen and adsorbed carbonaceous species and accelerates the coke gasification to CO and 
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CO2. The high-water affinity of MgO, addressed in the characterization section, might explain 

such a feature, i.e., the excess of water is adsorbed on the MgO on the surface of catalysts 

(where coke is deposited), which facilitates the reaction between coke and adsorbed steam for 

the formation of CO or CO2 (Reverse reactions 11 and 12). (Trimm, 1997) 

 

Conclusions 

 

The addition of MgO to Ni/SiO2 catalyst promotes Ni dispersion on the material 

surface, due to an increase in the Ni(II) interaction with the support, formation of hydrated Ni-

Mg silicate (MNSH) in the intermixed catalysts and the MgNiO2 solid solution in the NM 

catalyst. 

A reduction was observed in the coke deposition on GSR after the addition of MgO on 

the support, which may be related to the oxidation of carbonaceous species formed and the 

higher Ni dispersion on the material surface. 
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Resumo. O uso de H2 como vetor energético é uma alternativa promissora a fim de reduzir a 

dependência de combustíveis fósseis. Uma fonte sustentável e promissora de H2 é o biogás e 

os ácidos graxos voláteis (AGV) produzidos no tratamento anaeróbio de efluentes. Estes AGV 

(ácido acético, ácido propiônico e ácido butírico) podem ser convertidos em H2 e CO2 por 

meio de reforma a vapor após uma recuperação adequada do processo de tratamento. 

Catalisadores à base de níquel são amplamente utilizados em reações de reforma e 

apresentam alta atividade para quebrar a ligação C-C. O objetivo deste trabalho foi o estudo 

de catalisadores de Ni suportados em CaO-Al2O3 aplicados na reforma a vapor de ácido 

propiônico (SRPA), a fim de correlacionar o efeito de um promotor básico, CaO, sobre o 

desempenho catalítico. 

 

Introdução 

 

A forma convencional de produção de hidrogênio é a partir de processos que 

envolvem fontes não renováveis como gás natural e petróleo, que são acompanhados por 

elevadas emissões de CO2 na atmosfera. A biomassa pode ser utilizada para produzir 

hidrogênio sem causar uma mudança líquida de CO2 na atmosfera, podendo assim 

desempenhar um papel importante como fonte renovável e sustentável de H2 no futuro. Desta 

forma, há uma busca crescente por biomassas que possibilitem a produção de hidrogênio e 

neste contexto, o tratamento anaeróbio de águas residuárias não se limita apenas a produção 

do biogás, visto que também gera produtos intermediários como os ácidos orgânicos voláteis 

(AGV), os quais podem, a princípio, ser degradados por bactérias metanogênicas para geração 

de biogás ou passarem pelo processo de extração, concentração e separação, principalmente 

nos casos dos ácidos acético, propiônico e butírico. Neste segundo caso, os ácidos orgânicos 

podem ser muito úteis como precursores na produção de biocombustíveis e produtos químicos 

com grande interesse comercial (Jeong et al., 2011 Chang et al., 2010; Fei et al., 2011).  

A fermentação ácida e a digestão anaeróbica são processos largamente usados no 

tratamento de lamas de águas residuais e resíduos orgânicos, uma vez que resultam em uma 

significante redução do volume e da massa dos resíduos utilizados. Após a hidrólise 

enzimática dos resíduos por microrganismos, os resíduos orgânicos são convertidos em vários 

ácidos graxos de cadeia curta, tais como o ácido acético, propiônico e butírico. 

Jeong et al. (2011), propuseram um processo alternativo para a produção de 

hidrogênio a partir de biomassa, o qual envolve a fermentação ácida da mesma para gerar 

ácidos graxos voláteis (AGV) seguindo com uma reforma a vapor destes ácidos antes de os 

mesmos serem convertidos em metano. Essa reforma foi feita de forma eficaz em um reator 

de leito fixo na presença de catalisadores de platina suportados em alumina. Um rendimento 

em H2 acima de 60% foi mantido durante 10 horas utilizando-se um catalisador de Pt/Al2O3 

(5% em peso de Pt). Todavia, os catalisadores sofreram desativação devido à formação de 

carbono. 

Estequiometricamente, a reforma a vapor do ácido propiônico pode ser representada 

equação 1: 

C3𝐻6O2+ 𝐻2O  3CO + 4𝐻2     (Equação 1) 
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Após essa reação, ocorre também a reação de deslocamento gás-água (water-gas shift 

reaction: WGSR), a qual aumenta o rendimento em H2 e transforma o CO em CO2 ( Equação 

2): 

3CO + 3𝐻2O  3CO2 + 3𝐻2    (Equação 2) 

Desta forma, o processo global pode ser representado pela equação 3 e produz  uma 

quantia máxima de 7 mols de H2 por mol de ácido propiônico convertido: 

C3𝐻6O2 + 4𝐻2O  3CO2 + 7𝐻2    (Equação 3) 

Catalisadores de níquel suportado em Al2O3 apresentam grande vantagem, tanto sob o 

ponto de vista catalítico, como econômico. Porém, nas condições empregadas para a reforma, 

este catalisador tem se mostrado bastante sensível à desativação pela deposição de carbono e 

sinterização da fase metálica. Sendo assim, a fim de prolongar a vida útil e a estabilidade dos 

catalisadores de níquel suportados, metais alcalinos terrosos, cálcio ou magnésio, podem ser 

adicionados a fim de modificar o suporte, bem como a dispersão da fase ativa, podendo 

aumentar a atividade e a resistência à deposição de carbono durante as reações em altas 

temperaturas. Além disso, promotores básicos favorecem a adsorção de água (equação 4), 

facilitando a gaseificação de espécies de carbono (Rostrup-Nielsen, 1984). 

C + H2O → CO + H2  (Equação 4) 

O objetivo deste trabalho foi o estudo de catalisadores de Ni suportados em Al2O3 

modificada com CaO aplicados na reforma a vapor do ácido propiônico a fim de se verificar o 

efeito da adição do aditivo básico na conversão e distribuição dos produtos.  

 

Material e Métodos 

 

 Os suportes foram preparados por impregnação de nitrato de cálcio em quantidade 

suficiente para obter 5 e 10% em massa de CaO. Após a impregnação, as amostras foram 

calcinadas a 800oC por 3 horas. Os catalisadores foram preparados por impregnação de nitrato 

de níquel em quantidade suficiente para obter 10% em massa de Ni0. Após a impregnação os 

as amostras foram calcinadas a 500oC por 3 horas.  

Os precursores catalíticos foram caracterizados por difração de raios X (DRX), Área 

superficial específica método BET, redução a temperatura programada (RTP), dessorção de 

H2 a temperatura programada (TPD-H2) e dessorção de CO2 a temperatura programada (TPD-

CO2).  

Os ensaios catalíticos de 5 horas foram realizados em reator de leito fixo, a 600 °C, 

usando 150 mg de catalisador. O reator foi alimentado com uma mistura de Ácido 

Propiônico:H2O com uma razão molar 1:4 e fluxo de alimentação de 2,5mL h-. Antes das 

reações os catalisadores foram ativados com 40 mL min-1 de H2 a 700°C por 1h. Os reagentes 

não convertidos e produtos formados foram analisados por cromatografia gasosa, sendo que a 

fase líquida foi condensada e analisada após 5h de reação. A análise da fase gasosa foi 

realizada em linha em um cromatógrafo a gás VARIAN modelo CP-3800, o qual contêm dois 

detectores de condutividade térmica e duas colunas empacotadas, uma que utiliza N2 (Peneira 

Molecular 13X) como gás de arraste para a quantificação do H2, e outra (Porapak Q) que 

utiliza He como gás de arraste para a quantificação de N2, CO2, CH4, CO e C2H4. A fase  

líquida foi posteriormente analisada em um cromatógrafo a gás (Hewlett Packard) com H2 

como gás de arraste e coluna capilar FFAP, operando entre 35oC e 150oC para a obtenção da 

conversão do ácido propiônico. A conversão de ácido propiônico foi calculada de acordo com 

a equação 5: 

 

Conversão (X) de Ácido Propiônico (%)= [(n total – n residual)/ n total ]*100    (equação 5) 

 

n total= número de mol total alimentado de ácido propiônico 

n residual= número de mol de ácido propiônico não convertido obtido após 5 horas de 

reação 
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Resultados e Discussão 

 

Os resultados da análise de difração de raios X mostram que as amostras consistem 

basicamente de Al2O3, NiO e NiAl2O4 e/ou CaAl2O4. Nota-se que na amostra 10Ni5CaAl o 

pico de NiO é mais evidente que nas outras amostras, sugerindo uma menor dispersão de Ni 

nesta amostra. Para as amostras que contém cálcio, não foi possível detectar nenhuma fase 

referente ao CaO, indicando boa dispersão da fase no suporte. A literatura sugere uma 

possível interação do Ca com a Al2O3 dada a alta temperatura de calcinação do suporte, 

800oC, levando a formação da fase CaAl2O4, a qual é de difícil identificação por DRX devido 

a similaridade entre os picos de difração e a baixa cristalinidade das amostras (Dias e Assaf, 

2003).   
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Figura 1: Difratogramas de raios X dos suportes e precursores óxidos. (=-Al2O3; =NiO, 

=NiAl2O4 e/ou CaAl2O4) 

 

A amostra NiAl apresenta três regiões de redução. O primeiro pico localizado em 

320oC pode ser atribuído à redução de partículas da espécie NiO livres, ou seja, sem interação 

com o suporte. Já o segundo pico, em 610oC, de acordo com a literatura, é referente à redução 

de compostos não-estequiométricos de níquel-alumina (NiO-Al2O3), ou seja, em fraca 

interação com o suporte (Kirumakki et al., 2006). Os picos localizados acima de 800oC 

representam a redução das fases de níquel em forte interação com o suporte na forma de 

aluminato de níquel, NiAl2O4. De acordo com esses perfis de RTP, a adição de cálcio causou 

uma redução na interação entre o metal e suporte, como pode ser notado pelo aumento da 

intensidade dos picos em menores temperaturas referentes à espécies de níquel livres ou em 

fraca interação com o suporte quando comparado à amostra NiAl. Este fato está de acordo 

com a literatura (Dias e Assaf., 2003) e provavelmente ocorre devido a uma competição entre 

o cálcio e o níquel para interagir com o suporte Al2O3, causando a formação de espécies de 

níquel com menor interação com a alumina. Além dos picos citados para a amostra NiAl, 

nestes perfis também foram observados dois picos adicionais nas regiões de 500oC e 700oC. 

De acordo com Ashok e colaboradores (Ashok et al., 2015), estes picos podem ser referentes 

à interação NiO-CaO com diferentes forças. 
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Estas observações estão de acordo com os resultados de dispersão de Ni0 obtida por 

TPD- H2 (Tabela 1), onde é possível ver que a adição de cálcio levou a uma diminuição da 

dispersão metálica. Isto é um indicativo de que a presença de Ca favoreceu a aglomeração de 

espécies de Ni, possivelmente devido à formação de CaAl2O4, a qual enfraqueceu a interação 

Ni-suporte.  
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Figura 2: Perfis de Redução a Temperatura Programada dos precursores óxidos. 

 

 

Tabela 1. Área Superficial método BET; Dispersão metálica; Acúmulo de carbono  

 

Amostra Área 

Superficial 

(m2g-1)* 

Dispersão 

Ni0 (%)** 

C 

(mmol.h-1) 

NiAl 130 28 0,03 

Ni5CaAl 142 9 0,07 

Ni10CaAl 115 6 0,08 

 

A análise de TPD- CO2 foi feita para determinar a basicidade do suporte após redução 

nas condições de reação. De acordo com a literatura, o pico de dessorção do CO2 localizado 

na faixa de 140-260oC pode ser atribuído a sítios básicos fracos como bicarbonatos, os quais 

resultam da interação entre CO2. Picos de dessorção localizados na faixa de 300–500oC 

podem ser relacionados a sítios básicos moderados. Finalmente, picos na faixa de 585–700oC 

são devido a sítios ácidos fortes como carbonatos unidentados. De acordo com os resultados, 

à medida que o teor de Ca aumenta, os picos referentes a sítios fracos e moderados se tornam 

mais evidentes, o que pode sugerir uma neutralização da acidez do suporte pela presença dos 

aditivos e levar a diferente comportamento reacional (Ashok et al., 2015).  

Os catalisadores foram testados na reforma a vapor do ácido propiônico por 5 horas e 

os resultados estão apresentados na Tabela 2.  
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Tabela 2. Conversão do ácido propiônico; Volume de efluente após 5h de reação; Seletividade 

para H2; Seletividade para CO2. 

 

Amostra Conv. Ác. 

Propiônico(%) 

Efluente 

(mL) 

S H2  

(%) 

S CO2  

(%) 

NiAl 35 8 51 58 

Ni5CaAl 89 8.5 22 24 

Ni10CaAl 64 6.5 32 37 

10CaAl 82 10 - - 
aVolume total alimentado em 5h= 12.5mL 

 

O catalisador NiAl mostrou a menor conversão de ácido propiônico, todavia este 

catalisador apresentou a maior seletividade para H2 e CO2, indicando uma maior seletividade 

para a reação de reforma a vapor do ácido propiônico (equação 3). As amostras contendo Ca 

apresentaram maiores valores de conversão de ácido propiônico, porém apresentaram menor 

seletividade para H2 e CO2 indicando o favorecimento de produtos líquidos por reações 

paralelas. A baixa seletividade para a reforma a vapor do ácido propiônico pode ser explicada 

pela menor dispersão do Ni0 nas amostras contendo Ca (Ni5CaAl e Ni10CaAl), onde o menor 

número de sítios ativos na superfície pode ter afetado a habilidade do catalisador em romper a 

ligação C-C. A maior conversão pode ser devido à basicidade do suporte. 

A fim de verificar o efeito do cálcio na seletividade da reação, realizou-se um ensaio 

de reforma a vapor do ácido propiônico com o suporte 10Ca-Al, onde observou-se uma alta 

conversão associada a um grande volume de líquido (Tabela 2), indicando uma alta 

seletividade do suporte para produtos líquidos. O suporte Al2O3 também foi testado, porém 

não apresentou atividade para a conversão do ácido propiônico. A análise do efluente líquido 

apresentou dois picos, um referente ao ácido propiônico não convertido e o outro em maior 

intensidade em tempo de retenção mais baixo, o qual não foi identificado.  

Dada a escassez de trabalhos de conversão do ácido propiônico e considerando a 

semelhança entre as estruturas do ácido acético e ácido prôpionico, fez-se uma busca na 

literatura de reforma a vapor do ácido acético de modo a tentar entender os resultados. De 

acordo com a literatura (Cheng e Dupont, 2013), a reação de cetonização do ácido acético é 

uma reação comum em materiais suportados sem fase ativa, onde este ácido se converte em 

CO2, H2O e acetona. Desta forma podemos sugerir que a presença do Ca favoreceu a reação 

de cetonização do ácido propiônico levando à formação de pentanona, CO2 e H2O. 

2CH3CH2COOH  CH3CH2COCH2CH3 + CO2 + H2O     (Equação 5) 

  

Conclusões 

 

 Catalisadores de Ni suportados em -Al2O3 modificada por CaO foram preparados e 

testados na reforma a vapor do ácido propiônico. De acordo com os resultados de testes 

catalíticos associados aos de caracterização é possível assumir que a presença de cálcio 

modificou o mecanismo de reação levando a diferentes produtos.  A presença de Ca diminuiu 

a dispersão do Ni0, a qual teve direta influência na seletividade dos produtos. A presença de 

Ca aumentou a conversão de ácido propiônico, porém levou a produtos paralelos, 

possivelmente devido a uma modificação na basicidade da superfície que pode ter favorecido 

reações de cetonização. 
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Resumo. Os sistemas de tratamento de águas residuárias e esgoto têm fundamental 

importância no que se refere ao manejo dos recursos hídricos atuais. Um dos principais 

constituintes do biogás, gerado em uma das etapas do processo, é o CO2, cuja redução térmica 

por hidrogenação catalítica a produtos químicos de interesse comercial se mostra uma das 

mais promissoras ações considerando-se os pilares atuais da sustentabilidade. Dentre os 

produtos obtidos por essa reação, o metanol se destaca por suas numerosas aplicações. Os 

compósitos formados entre metais e óxidos metálicos apresentam características que os 

tornam muito apropriados como catalisadores nesse processo. Tais materiais podem ser 

aprimorados a partir de estratégias de manipulação da natureza química e estrutural 

objetivando maior contato interfacial entre componentes, maior dispersão metálica, formação 

mais facilitada de vacâncias de oxigênio nos óxidos, maior resistência à agregação das 

partículas e menor desativação por envenenamento através da água formada durante a 

reação gerando melhorias na atividade, seletividade e estabilidade nos processos catalíticos. 

Diante disso, o presente trabalho tem por objetivo a síntese de catalisadores baseados em 

nanocompósitos de cobre-zircônia e cobre-céria dopados com In e La e encapsulados por 

sílica mesoporosa e sua aplicação como catalisadores na hidrogenação de CO2  a metanol. 
 

Introdução. 

 

A quantidade de moléculas com alto valor agregado que pode ser obtida através da 

hidrogenação do CO2 é bem vasta contando com variados grupos de compostos como 

hidrocarbonetos, alcoóis, éteres, ácidos carboxílicos e amidas (Wang et al. 2011). Dentre os 

quais, o metanol se apresenta com grande destaque, o que pode ser atestado por sua alta 

demanda anual que gira em torno de milhões de toneladas e, principalmente, pelas suas versáteis 

possibilidades de aplicação (Fiordaliso et al., 2015).  

Vários sistemas catalíticos vêm sendo desenvolvidos e estudados ao longo dos últimos 

anos objetivando a síntese do metanol levando-se em consideração os aspectos termodinâmicos 

e cinéticos do processo. A grande maioria dos estudos se vale da combinação entre diferentes 

classes de materiais criando efeitos sinérgicos e bifuncionais, principalmente advindos da 

interação entre metais e óxidos metálicos, que possam melhorar a atividade e seletividade para 

o metanol (Porosoff et al., 2016).    

Dentre os metais utilizados, o cobre recebe grande destaque por catalisar a reação de 

hidrogenação do CO2 a metanol com alta eficiência e seletividade apresentando custo 

consideravelmente reduzido em relação a outros materiais que envolvem metais nobres como 

componente ativo e temperaturas menores de redução em relação a sistemas que utilizam outros 

elementos não nobres levando a vantagens inerentes de menor custo do processo e menor 

agregação das partículas (Bersani et al., 2016; Porosoff et al., 2016).  

Em se tratando especificamente dos óxidos utilizados, propriedades sinérgicas 

específicas e bem diferenciadas são obtidas quando partículas metálicas são suportadas em 



627 
 

óxidos metálicos redutíveis. Nesses sistemas, surge um fenômeno descrito como Forte 

Interação Metal-Suporte (Strong Support Metal Interaction - SMSI) gerando alterações na 

atividade e seletividade de catalisadores em virtude de modificações na região de interface 

metal-óxido por meio de três efeitos principais sendo eles: efeito eletrônico, geométrico e 

bifuncional (Pan et al., 2017). 

Apesar de todo o progresso já realizado no desenvolvimento de catalisadores para a 

hidrogenação do CO2, muitas limitações ainda estão presentes no atual estágio de avanço 

relacionadas à obtenção de materiais que apresentem, ao mesmo tempo, valores apreciáveis de 

conversão e seletividade para o metanol e que possuam grande estabilidade, evitando quedas 

consideráveis na atividade por longos períodos de utilização, características essas que são vitais 

para a aplicação dos catalisadores desenvolvidos em escala industrial, conforme pode ser 

evidenciado pela leitura do trabalho de Porosoff et al. (2016).  

Várias estratégias são seguidas pelos pesquisadores na busca por aprimoramentos. 

Comprovadamente, melhorias na atividade são obtidas com o aumento da área interfacial entre 

metal e óxido, o que pode ser obtido pela estruturação do catalisador em nanoescala, já que as 

dimensões nanométricas aumentam consideravelmente a razão área superficial/volume dos 

sólidos levando a um contato interfacial muito mais expressivo entre as nanopartículas dos dois 

componentes (Rodriguez et al.,2017; Wang et al., 2017; Rodriguez et al., 2015; Senanayakeet 

al., 2016, Gracianiet al., 2014).  

Outra frente de trabalho envolve a tentativa de se aumentar o número de vacâncias de 

oxigênio na rede cristalina do óxido a fim de fornecer mais centros de adsorção química às 

moléculas de CO2. Nesse aspecto, a dopagem do óxido com dopantes de baixa valência é 

apropriada. Segundo McFarland e Metiu (2013), como o oxigênio é eletrofílico, sua remoção 

pode ser facilitada a partir da criação de uma deficiência eletrônica na superfície do material 

pela introdução de uma espécie catiônica de menor valência na rede cristalina estrutural do 

óxido. Os efeitos de dopagem com elementos de baixa valência levam, portanto, a uma menor 

energia de formação de vacâncias de oxigênio em virtude da menor energia de ligação de rede 

iônica o que possibilita mais vacâncias no óxido dopado mesmo em temperaturas mais baixas 

em relação ao óxido não modificado (Mcfarland e Metiu, 2013). 

No que se refere à baixa seletividade para o metanol que ocorre comumente, a proposta 

de solução envolve a busca por modificações no catalisador que levem a um ajuste na energia 

de adsorção para estabilização mais apropriada dos intermediários chave do processo de 

geração dessa molécula. Uma série de trabalhos realizados nessa linha estabelece que a 

utilização de metais alcalinos, alcalino-terrosos e terras raras aumenta a energia de adsorção da 

molécula de CO2 (óxido ácido) por interações ácido-base favorecendo os intermediários para 

geração do metanol. Dentre esses elementos, destaque é dado ao lantânio (Guo et al., 2011; 

Bansode et al., 2013; Kattel et al., 2016; Porosoff et al., 2016; Zhu et al., 2017).  

Outro modo muito eficiente de se aumentar a seletividade para o metanol se relaciona 

ao desenvolvimento de catalisadores nos quais a hidrogenação do CO2 ocorra principalmente 

por rotas catalíticas nas quais a geração de intermediários que possam levar a formação de 

outros produtos que não metanol seja evitada. Nesse sentido, uma série de trabalhos teóricos e 

experimentais recentes têm focado seus estudos sobre a atividade excepcional do óxido de índio 

(In2O3). Os estudos recentes já realizados permitem concluir que nenhum outro catalisador 

constituído apenas por um óxido simples apresentou desempenho tão satisfatório com relação 

à atividade e seletividade para o metanol (Ye et al., 2012; Ye et al., 2013; Sun et al., 2015; 

Martin et al., 2016).  

Nessas reações, há também um problema de estabilidade do material uma vez que em 

processos envolvendo um longo período de tempo os catalisadores sofrem com severa 

desativação proveniente de duas razões principais: a agregação de suas partículas expostas às 

condições reacionais diminuindo o número de sítios ativos disponíveis para a reação e também 
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devido ao envenenamento por moléculas de água geradas como co-produto do metanol nas 

reações que acabam gerando grupamentos hidroxila na superfície dos óxidos e que podem 

acelerar a sinterização das partículas metálicas levando à desativação do catalisador em todos 

os seus componentes, em menor ou maior grau (Porosoffet al., 2016; Yang et al., 2016).  

As possibilidades de soluções envolvem aumentar a resistência à agregação e também 

diminuir o caráter hidrofílico dos catalisadores para que a interação com as moléculas de água 

seja reduzida e o problema de desativação apresente minimização. O interessante aqui é que 

uma mesma estratégia pode ser utilizada para diminuir ambos os problemas, sendo ela a técnica 

de encapsulamento das partículas de catalisador em cascas de sílica mesoporosas gerando um 

catalisador de estrutura “core-shell” ou núcleo-casca (Ghosh Chaudhuri e Paria, 2012; 

Gawande et al., 2015).  

A sílica envolvendo as nanopartículas formará uma barreira física muito estável que 

impede a agregação das partículas de diferentes núcleos entre si mesmo em faixas muito 

elevadas de temperatura. Além disso, o caráter mais hidrofóbico da sílica pode auxiliar 

causando menor interação entre os componentes ativos e as moléculas de água geradas 

retardando o envenenamento (Porosoffet al. 2016).  

 

Material e Métodos. 

 

As nanopartículas de céria e zircônia puras serão preparadas por método hidrotérmico. 

A temperatura, o agente estabilizador e o tempo de síntese serão parâmetros otimizados nessa 

etapa. 

A formação do compósito metal-óxido se dará por dois métodos sendo eles o método 

por combustão e deposição assistida por surfactante, nos quais cobre será depositado sobre as 

partículas de óxido anteriormente sintetizados seguido por calcinação. Para o método por 

combustão, a temperatura e razão combustível-comburente serão otimizados e para o método 

por deposição, a quantidade de estabilizador será o parâmetro variado. 

Os óxidos dopados serão sintetizados pelo mesmo processo com a única diferença de 

que os sais precursores dos dopantes serão acrescentados à mistura contendo os sais 

precursores de cério e zircônio. O parâmetro avaliado nessa etapa envolverá as diferentes 

frações de dopante, indo de 1 a 5% de In ou La, em mol, em relação à cério e zircônio. 

Como etapa final, será realizado o encapsulamento em sílica através de processo sol-

gel por método de Stober utilizando-se um alcóxido de silício. Nessa etapa, os parâmetros 

estudados serão a quantidade de surfactante e a fração molar final de sílica formadora da casca 

em relação às nanopartículas revestidas. 

Serão utilizados nitratos de cada um dos metais como precursores e como alcóxido de 

silício o reagente tetraetoxissilano (TEOS). Os agentes estabilizadores utilizados serão CTAB 

e PVP. 

Para análise da composição e das propriedades dos catalisadores, serão realizados 

ensaios de caracterização por meio de espectrometria de absorção atômica e energia dispersiva 

de raios X (EDX), espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (XPS), determinação 

da área superficial específica e da porosidade por fisissorção de N2 utilizando o método BET, 

difração de raios X in Situ, espectroscopia Raman, análise elementar do carbono, redução à 

temperatura programada, microscopia eletrônica de transmissão e demais técnicas de 

caracterização que se mostrarem necessárias no decorrer do trabalho. 

A avaliação do desempenho catalítico será realizada em um reator do tipo Parr. A 

análise dos produtos será feita por cromatografia a gás. A otimização do processo reacional 

envolvendo variações nos parâmetros de temperatura, pressão e alimentação do gás será 

realizada por técnicas estatísticas envolvendo planejamentos fatoriais quimiométricos do tipo 

fatorial completo com repetições no ponto central e análise por superfície de resposta 
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estudando os ajustes de modelos lineares, quadráticos e quadráticos com interação. 
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Resumo. O aproveitamento do metano, gerado no tratamento de águas residuárias, via 

acoplamento oxidativo (AOM), é um processo promissor para a produção do eteno. No AOM 

ocorre a conversão direta do metano em eteno, eliminando a etapa de formação do gás de 

síntese (de elevado custo energético) e a conversão do mesmo em metanol seguida de 

desidratação a eteno, que ocorre na conversão indireta. Esta reação, que necessita de 

temperaturas na faixa de 680-830oC, consiste em 3 etapas principais: ativação heterogênea do 

metano, levando a formação de radicais metila, seguida de acoplamento dos radicais metila 

para formar etano e da desidrogenação deste a eteno. Óxidos do tipo perovskitas (ABO3) são 

catalisadores promissores para essa reação por permitirem a criação de defeitos eletrônicos e 

vacâncias de oxigênio pela substituição do cátion A. Considerando também a estabilidade 

térmica da estrutura da perovskita, bem como resultados promissores com os óxidos CeO2, 

La2O3 e MgO na AOM, o presente projeto propõe o estudo e aplicação de catalisadores do tipo 

perovskita, La1-xCexTi1-yMgyO3, e a mistura dos óxidos em diferentes proporções na reação de 

acoplamento oxidativo do metano para avaliar sua atividade e o efeito da substituição dos 

cátions A e/ou B na formação de hidrocarbonetos C2. 

 

Introdução 

 

O acoplamento oxidativo do metano (AOM) é uma reação realizada em temperaturas 

em torno de 680 – 830 ° C no qual ocorre a conversão direta do metano na presença de oxigênio 

em etano e água, seguida da formação de eteno e uma segunda molécula de água. Dentre os 

possíveis subprodutos da reação podem-se listar os COx (CO e CO2) e hidrocarbonetos de maior 

massa molecular. Resultados experimentais mostram que a máxima conversão de metano é da 

ordem de 30-40% com seletividade de 80% para o eteno (Olivos-Suarez et al., 2016). A reação 

de obtenção do eteno a partir da AOM está evidenciada na equação 1:  
 

2 CH4 + O2 → C2H4 + 2 H2O ΔHo = -282 kJ/mol (873 K) (1) 
 

A questão energética é a maior vantagem que se apresenta ao utilizar o AOM frente às 

outras rotas de conversão do metano. Métodos indiretos de conversão apresentam uma 

desvantagem econômica devido ao alto custo energético empregado para a obtenção do gás de 

síntese, por se tratar de uma reação altamente endotérmica. 

A rota utilizada no AOM acopla a desfavorável quebra da ligação da molécula de 

metano a uma reação altamente exotérmica de formação de água, tornando a variação da 

entalpia final negativa, podendo ser conduzida a temperaturas mais brandas (cerca de 800°C) 

(Gonçalves, 2010)  

Apesar das vantagens apresentas, muitas são as dificuldades para que se obtenha um 

processo de AOM em escala industrial. Dentre as desvantagens pode-se citar a dificuldade da 

obtenção do rendimento e seletividade almejados, uma vez que a abstração do hidrogênio 

independe da natureza do hidrocarboneto e os produtos da reação apresentam maior reatividade 

do que o metano, favorecendo a formação dos subprodutos da reação (Olivos-Suarez et al., 

2016). Outros obstáculos para obtenção de resultados satisfatórios estão relacionados à 

dificuldade de encontrar catalisadores seletivos para a reação e à desativação dos catalisadores 
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ao longo do tempo em virtude das condições reacionais, principalmente devido a processos de 

agregação das partículas do catalisador diminuindo a área superficial total (Choudhary e 

Uphade, 2004). 

A primeira etapa na reação de AOM é realizada por meio da adsorção da molécula de 

metano na superfície do catalisador gerando o radical metila proveniente da quebra homolítica 

da ligação C-H (Lunsford, 1990). Após a formação do radical, outras diversas reações de 

propagação podem ocorrer em fase gasosa, ampliando a sua formação. Outros radicais também 

podem ser formados por rotas oxidativas (HO·, HO2·, CH3O2·, CH3O·) ou não oxidativas (H·, 

C2H3·, C4H5·, C6H5·, entre outros) (Schwach et al., 2017). Radicais formados por reações de 

propagação são responsáveis pela formação dos hidrocarbonetos C3+, subprodutos da reação.  

A segunda etapa ocorre em fase gasosa por meio do acoplamento dos radicais metila 

formados para a obtenção do etano. Dessa forma pode-se observar que o AOM resulta em um 

mecanismo global de catalise heterogêneo-homogêneo, como pode ser observado na Figura 1, 

no qual as etapas de catálise heterogênea estão representadas por linhas contínuas e as etapas 

de catálise homogênea por linhas pontilhadas. 

 
Figura 1. Esquema geral para reação AOM (Hammond et al., 2012). 

 

Dentre as principais características para a obtenção de catalisadores eficientes para o 

AOM, estes devem incluir a presença de uma superfície de íons oxigênio (Ivanov et al., 2014). 

Bons catalisadores ainda apresentam estabilidade térmica e hidrotérmica, além de fortes sítios 

ativos de caráter básico.  

Estudos revelaram que o SrTiO3 apresenta-se como um catalisador ativo para oxidações 

totais de CH4 levando a pouca produção de compostos C2. Além disso, dopagens ao sistema 

resultam em um elevado aumento em seletividade, enquanto que a conversão do CH4 é pouco 

afetada (Yu et al., 1992). Ivanov e colaboradores estudaram a dopagem de SrTiO3 com Mg, Al, 

Ca, Ba e Pb e demonstraram melhora na eficiência catalítica, principalmente com as dopagens 

com Mg e Al. Uma das razões para a obtenção desse resultado seria devido a segregação de 

óxidos de MgO na superfície do catalisador (Ivanov et al., 2014).  

A alta basicidade dos óxidos de terras raras os tornou potenciais catalisadores para as 

reações de AOM e muitos estudos foram realizados sobre estes catalisadores e sua interação 

com MgO. Choudhary e colaboradores estudaram catalisadores de MgO promovidos com terras 

raras (La, Ce, Nd, Eu e Yb) aplicados na reação AOM. De acordo com o estudo, as propriedades 

catalíticas e de superfícies são influenciadas pelo tipo de promotor e sua concentração 

(Choudhary et al., 1997). O uso desses promotores resultou em um aumento na atividade 

catalítica e seletividade, sendo que os catalisadores La-MgO, Ce-MgO e Eu-MgO apresentaram 

alta atividade e seletividade para C2.  

Estudos posteriores sobre óxidos de MgO com La também demonstraram um aumento 

da estabilidade térmica do catalisador, melhorando assim sua seletividade para hidrocarbonetos 

C2 por resistir à sinterização e desativação por mais tempo na linha de reação (Choudhary e 

Uphade, 2004). A dopagem com Ce também aumentou a atividade catalítica através do aumento 

da força dos sítios básicos fortes e fracos.  

Dedov e colaboradores demonstraram que a dopagem com 10% em massa CeO2 sobre 

os óxidos de lantânio resultaram em um aumento da conversão do metano e do rendimento de 

C2+, apesar do CeO2 não apresentar atividade catalítica para as reações de AOM (Dedov et al., 



633 

 

2003). O trabalho também apresenta resultados que sugerem que catalisadores La-Ce/MgO tem 

conversões de metano comparáveis ao La/MgO porém mais seletivo a hidrocarbonetos C2+ 

(Dedov et al., 2003)  

Ferreira e colaboradores, estudaram a adição de CeO2 ao catalisador La2O3 pelo método 

citrato e pelo método solvotérmico e observaram que o método citrato originou espécies O - e 

O2- , enquanto que o método solvotérmico originou espécies O-, diferenças essas atribuídas a 

diferentes tipos de íons Ce (Ce3+ ou Ce4+) na superfície óxida, sendo que o método solvotérmico 

favoreceu uma maior concentração de Ce3+, de acordo com análise de XPS. A predominância 

de espécies Ce3+ pode ter sido a responsável pelo maior rendimento em C2 a 750° C na reação 

AOM para o catalisador La0.75Ce0.25Ox preparado pelo método solvotérmico (Ferreira et al., 

2013). 

Óxidos mistos de Mg e Ti são estudados como potenciais catalisadores para reações de 

AOM devido a alta atividade catalítica apresentada. Jeon e colaboradores demonstraram que 

catalisadores suportados em Mg0.5Ti0.5Oy apresentaram o maior rendimento de hidrocarbonetos 

C2 em comparação a atividade de outros catalisadores com diferentes frações de Mg e Ti como 

óxidos de suporte, principalmente a temperaturas menores. O estudo também demonstrou que 

suportes catalíticos de óxidos mistos de Mg e Ti apresentaram maior produção de componentes 

C2 a menores temperaturas de reação do que os suportes catalíticos mais tradicionais como 

SiO2. A melhor atividade demonstrada pode ser explicada devido a força de ligação mais fraca 

com a superfície de oxigênio em comparação as outras frações de Mg/Ti estudadas. Por fim, a 

mistura dos dois óxidos ainda resultou em um óxido com basicidade mais acentuada do que os 

óxidos puros de Mg, que aumenta a sua seletividade para reações de AOM (Jeon et al., 2013).  

Óxidos do tipo perovskita são organizados segundo a formula estrutural ABO3 (ou 

A2BO4), onde o sítio A é ocupado por um cátion com numero de coordenação 12 e o cátion do 

sítio B um cátion com numero de coordenação 6, ambos coordenados com ânions oxigênio. A 

estrutura da perovskita localiza o cátion A na extremidade da célula unitária e o B no centro do 

octaedro (Zhu et al., 2014).  São potenciais catalisadores porque apresentam uma estrutura 

apropriada que permite a criação de defeitos eletrônicos e vacâncias de oxigênio através da 

dopagem dos cátions A e B. Além disso, óxidos individuais podem ser formados em sua 

superfície melhorando suas propriedades. Por fim, perovskitas ainda apresentam boa 

estabilidade térmica e química (Ivanov et al., 2014)  

Composto de dois ou mais óxidos de altos pontos de fusão, a preparação de óxidos de 

perovskita puros devem ser conduzidas a altas temperaturas e durante longos tempos de 

calcinação. Esse procedimento, entretanto, resulta em uma baixa área superficial (Zhu et al., 

2014). Uma das formas para atenuar esse problema é através de rotas de síntese que resultem 

em estruturas de óxidos de perovskita com maior área superficial, como as nanoesferas ocas 

obtidas a partir de processos hidrotermais.  

Um estudo realizado por Gao e colaboradores (2013) demonstrou que o óxido de 

perovskita LaFeO3 sintetizado via método hidrotermal apresentou uma área superficial muito 

maior comparado ao método tradicional com ácido cítrico (26.3 m2g-1 vs.4 m2 g-1). (Gao et al., 

2013).  

A síntese de óxidos de perovskita via processos hidrotermais envolve a dissolução de 

nitratos dos metais na quantidade desejada em uma solução de água, etanol e etileno glicol. 

Para auxiliar na estrutura dos óxidos formados utiliza-se um template como o P123 (especifico 

para partículas esféricas), além de estabilizantes como o ácido cítrico e uréia. O processo 

envolve a agitação e aquecimento em autoclave resultando em um sólido, separado via 

centrifugação, seguidos de secagem e calcinação (Zhu et al., 2014). 

 

Plano de trabalho 
 

O presente trabalha constituir-se-á das seguintes etapas:  
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 Preparação dos catalisadores e estudos de metodologia de síntese para síntese de 

perovskitas substituídas (cátion A e/ou cátion B);  

  Caracterização dos catalisadores sintetizados através de técnicas físicas e químicas 

para que se possa correlacionar estrutura-atividade;  

 Ensaios catalíticos em reator de leito fixo, visando determinar a atividade e a 

seletividade com relação aos produtos das reações e a estabilidade dos catalisadores 

com relação à desativação térmica.  

Metodologia  
 

 

Os óxidos do tipo perovskita serão sintetizados através do método hidrotermal para a 

obtenção de nanoesferas ocas. O procedimento requer quantidades estequiométricas dos 

nitratos, assim como um template e estabilizadores para melhorar as propriedades morfológicas 

do catalisador sintetizado e impedir agregação acentuada das partículas formadas. Os reagentes 

serão diluídos em água, etanol e etileno glicol e agitados por 5 h a temperatura ambiente, 

transferidos para uma autoclave à 100°C por 48 h, seguida de separação por meio de 

centrifugação, secas e por fim calcinadas à 600°C.  

Métodos de agitação, assim como outros parâmetros de síntese serão otimizados para a 

melhora das características morfológicas finais do catalisador.  

 

Caracterização  

 

A composição e propriedades dos catalisadores serão analisadas através das técnicas de 

caracterização apresentas nesse item. Além das técnicas listadas, outras poderão ser 

empregadas no decorrer do projeto conforme for verificada a sua importância.  

 Difração de raios X – método pó (DRX) ex situ e in situ 

 Espectroscopia de absorção de raio X (XAS) 

 Espectroscopia por energia dispersiva de raios X (EDX) 

 Análise de área superficial por fisissorção de Nitrogênio 

 Análise Térmica Diferencial (DTA) 

 Capacidade de estocagem de oxigênio (OSC)  

 Determinação de basicidade dos sólidos 

 

Ensaio catalítico  

 

Os ensaios catalíticos serão realizados em micro-reator tubular de leito fixo, para a 

avaliação do desempenho catalítico dos catalisadores sintetizados frente a fração de conversão 

de metano e a seletividade da reação para a obtenção de hidrocarbonetos C2, além de avaliar 

diferentes variáveis operacionais e a estabilidade dos sólidos frente aos processos de 

desativação.  

Na montagem experimental a ser utilizada, o reator de quartzo localiza-se verticalmente 

no interior de um forno tubular elétrico, equipado com controlador de temperatura e 

programador de velocidade de aquecimento, que pode ser continuamente alimentado com os 

reagentes gasosos e a vazão mássica dos reagentes gasosos deverá ser controlada utilizando-se 

controladores de fluxo mássico. A temperatura de reação será monitorada por termopares 

inseridos no leito catalítico.  

A analise de reagentes e produtos será realizada por cromatografia a gás, com coleta de 

amostras em linha através de válvulas pneumática com injeção e com estação de trabalho para 

armazenar e processar os cromatogramas. 
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Resumo. O CO2 é largamente produzido na queima de combustíveis e em diversos processos 

químicos industriais. Isto resulta no acúmulo maciço deste gás na atmosfera e, 

consequentemente, no aumento do efeito estufa. Uma possibilidade para minimizar esta 

problemática é empregar este gás abundante e de baixo custo como matéria-prima para a 

síntese catalítica de combustíveis, como por exemplo, os álcoois com dois ou mais carbonos 

(C2+OH). Entretanto, estes estudos ainda são pioneiros e não há catalisadores ainda com 

desempenhos desejáveis para aplicações industriais. Para tornar esta tecnologia disponível é 

necessário desenvolver materiais capazes de quebrar ligações H-H e C-O e formar 

simultaneamente ligações C-C, CO-H e C-H a partir do CO2 e H2. Uma possibilidade é 

misturar fisicamente catalisadores empregados na síntese de metanol (à base de Cu ou Pd, 

principalmente) e de Fischer-Tropsch (à base de Fe, principalmente), uma vez que são 

materiais eficientes para formar ligações CO-H e C-H e ligações C-C e C-H, 

respectivamente, a partir do CO2 e H2.  Nesse sentido, o objetivo deste projeto é sintetizar 

catalisadores de Cu ou Pd suportados em Al2O3 ou ZrO2, catalisadores de Fe-K/γ-Al2O3, 

misturá-los fisicamente e aplicá-los na reação de hidrogenação de CO2, visando a produção 

de álcoois C2+OH.  

 

Introdução 

 

 O dióxido de carbono (CO2) vem sendo acumulado na atmosfera através da queima de 

combustíveis fósseis desde o início da revolução industrial, ocorrida na Inglaterra em meados 

do século XVIII. Além disso, este gás também é gerado por outros processos, como na cadeia 

produtiva do etanol, por exemplo. Como consequência, a concentração do CO2 na atmosfera 

tem aumentado gradualmente ao longo dos anos e atingiu 400 ppm em junho de 2016, como 

reportado pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, 

2016). Com o aumento da concentração de CO2 na atmosfera, a temperatura média do planeta 

aumenta devido à retenção de parte do calor proveniente do sol.   

Parte do CO2 presente na atmosfera é consumido pelas plantas durante a fotossíntese. 

Neste processo, as plantas sintetizam glicose e oxigênio (O2) a partir de CO2, água e luz solar. 

Grande parte do CO2, entretanto, ainda permanece na atmosfera. Industrialmente o CO2 tem 

aplicações limitadas, das quais destacam-se a sua utilização na carbonatação de bebidas e o 

seu uso na produção de uréia, empregada como fertilizante. Entretanto, o consumo de CO2 

nestes processos é pouco significativo quando comparado à sua produção pela atividade 

humana. Portanto, é de suma importância que se encontrem aplicações alternativas ao CO2 a 

fim de diminuir os impactos ambientais deste gás na atmosfera.   

O CO2, que representa hoje cerca de 60% da composição dos gases de efeito estufa 

presentes na atmosfera (European Environment Agency, 2015), é uma fonte abundante de 

carbono e pode ser utilizado como matéria prima para produção de diversos produtos de 

interesse industrial, como álcoois e outros combustíveis. O etanol, por exemplo, pode ser 

obtido através da hidrogenação catalítica do CO2 de acordo com a seguinte reação:  

 

2 CO2 (g) + 6 H2 (g) → CH3CH2OH (g) + 3 H2O (g) ΔH298K = -173,7 kJ mol-1 
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Além do etanol, outros combustíveis e produtos químicos também podem ser 

formados na hidrogenação do CO2, tais como: monóxido de carbono (CO), metano, etano, 

etileno, parafina, formaldeído, ácido fórmico, éter dimetílico, metanol, álcoois com mais de 

dois carbonos e gasolina (Fischer et. al., 2016, Gnanamani et. al., 2016, Yang et. al., 2016). 

Muitos esforços têm se concentrado na produção de C1-oxigenados, gasolina, olefinas 

pequenas, álcoois C2+OH e outros produtos de interesse industrial a partir do CO2 (Saeidi, 

Amin e Rahimpour, 2014). Em particular, a síntese de C1-oxigenados (ácido fórmico e 

metanol, por exemplo) vem sendo explorada desde o final dos anos 80 (Fisher, Woo e Bell, 

1997). Entretanto, apenas nos últimos 5 anos, o assunto “hidrogenação catalítica de CO2” 

ganhou significativo destaque (Fischer et. al., 2016, Gnanamani et. al., 2016, Yang et. al., 

2016). 

O metanol é um dos compostos mais estudados e um dos mais simples de ser obtido a 

partir da hidrogenação catalítica de CO2. O interesse em obter este produto é por se tratar de 

um álcool utilizado como matéria prima para a síntese de formaldeído, ácido acético, 

tereftalato de dimetila, e clorometanos, por exemplo. Além disso, o metanol também pode ser 

aplicado como solvente e combustível (Saeidi, Amin e Rahimpour, 2014). A facilidade em se 

obter o metanol em relação a álcoois com dois ou mais carbonos (C2+OH), por exemplo, 

justifica-se pela sua composição química. O metanol possui apenas um carbono e, por isso, a 

sua síntese não requer catalisadores com sítios ativos que promovam a formação de ligações 

C-C. Isso torna esses materiais relativamente menos complexos que os empregados para 

sintetizar etanol (CH3CH2OH) e butanol (CH3CH2CH2CH2OH), por exemplo, que apresentam 

dois e quatro átomos de carbono na cadeia carbônica, respectivamente. Embora a síntese de 

C2+OH seja dificultada em parte pela necessidade de materiais mais complexos, estes álcoois 

são preferíveis para utilização como combustíveis frente ao metanol, uma vez que apresentam 

menor toxicidade e maior densidade energética, além de possuírem elevada compatibilidade 

com a gasolina (Wang et. al., 2011). Além disso, a combustão de C2+OH resulta em emissão 

reduzida de NOx, ozônio, CO e vapores aromáticos e, por isso, esses álcoois são mais 

amigáveis ao meio ambiente em relação aos combustíveis de origem fóssil. Entretanto, ainda 

não há tecnologias que permitam a síntese direta de C2+OH a partir de CO2 com conversões e 

seletividades apreciáveis. Desta maneira, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto 

de vista industrial, são desejáveis estudos que visem o desenvolvimento de catalisadores 

polifuncionais capazes de promover a hidrogenação do CO2 a álcoois como o etanol. 

 

Justificativa e Motivações 

 

A intensificação do aproveitamento industrial do CO2 minimizará o acúmulo deste gás 

na atmosfera e seus efeitos. Neste sentido, a hidrogenação catalítica do CO2 visando a 

obtenção de combustíveis, como o etanol, por exemplo, surge como uma alternativa 

promissora de aplicação deste gás. Esta reação pode ser considerada uma tecnologia de 

fotossíntese artificial. A fotossíntese realizada pelas plantas compreende duas reações 

principais, chamadas de reação de fase clara e reação de fase escura. Na reação de fase clara, 

a água é transformada em hidrogênio (H2) e O2 sob luz solar. O O2 produzido é emitido para a 

atmosfera e o H2 gerado é carregado pelo NADP+ como NADPH. Na reação de fase escura, o 

CO2 absorvido pelas plantas é hidrogenado pelo hidrogênio do NADPH, formando assim 

carboidratos na ausência de luz solar. Em perspectiva, como ocorre na fotossíntese, se o 

hidrogênio consumido na hidrogenação do CO2 para geração de combustíveis for produzido 

por hidrólise da água pela luz solar, será possível reciclar de maneira sustentável o CO2, 

estocando energia em ligações químicas. Esta tecnologia ainda não está disponível, embora 

muitos progressos já tenham sido alcançados em estudos anteriores (Zeng e Li, 2015).  Além 

disso, para viabilizar o processo de produção de combustíveis a partir da hidrogenação 

catalítica do CO2, outro desafio consiste no desenvolvimento de catalisadores que convertam 

o CO2 de maneira seletiva e eficiente, em condições de temperatura e pressão que favoreçam o 
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equilíbrio termodinâmico (Mota et. al., 2014). A síntese de álcoois com dois ou mais 

carbonos (C2+OH) requer catalisadores polifuncionais capazes de ativar as moléculas de H2, 

reduzir o CO2 a CO, formar uma ligação C-C e hidrogenar o CO a CO-H e C-H (Wang et. al., 

2011).  

Catalisadores empregados na síntese de metanol, por exemplo à base de cobre ou 

paládio, são materiais eficientes para formar ligações C-OH e C-H a partir de CO2 e H2, 

entretanto apresentam-se limitados quanto à propagação da cadeia carbônica (Díez-Ramírez, 

Valverde e Sánchez 2016). Por outro lado, catalisadores de Fischer-Tropsch, como Fe-K/γ-

Al2O3, favorecem a formação de hidrocarbonetos com dois ou mais carbonos (Cx-Hy), pois 

promovem ligações C-C e C-H, mas são pouco seletivos a álcoois (Wang et. al., 2011). 

Possivelmente, a mistura física de catalisadores usados na síntese de metanol e catalisadores 

de Fischer-Tropsch poderia favorecer à produção de C2+OH a partir de CO2 e H2. O material 

misturado fisicamente apresentaria, em princípio, funções catalíticas preservadas dos 

materiais individuais e, assim, contaria ao mesmo tempo com sítios ativos capazes de quebrar 

ligações H-H e C-O e formar ligações C-C, CO-H e C-H. 

 

Objetivo do trabalho 

 

O objetivo principal deste trabalho é estudar a cinética e o mecanismo de 

hidrogenação de CO2 sobre catalisadores à base de Cu ou Pd misturados fisicamente com Fe-

K/γ-Al2O3, visando a produção de álcoois C2+OH. A influência da natureza do suporte (Al2O3 

ou ZrO2) dos catalisadores de Cu ou Pd na conversão do CO2 e na seletividade a C2+OH 

também será investigada. Para complementar os estudos sobre o mecanismo da reação de 

hidrogenação de CO2, será investigada ainda a reação de hidrogenação de CO, que foi 

identificado como intermediário da hidrogenação do CO2 em trabalhos anteriores. 

Os objetivos específicos deste trabalho contemplam: (i) Sintetizar catalisadores de 

Cu/ZnO/Al2O3, Cu/ZnO/ZrO2, Pd/ZnO/Al2O3, Pd/ZnO/ZrO2 e Fe-K/γ-Al2O3; (ii) Aplicar os 

materiais sintetizados na etapa (i) à hidrogenação de CO2; (iii) Avaliar o impacto da 

composição química no desempenho catalítico de Cu/ZnO/Al2O3, Pd/ZnO/Al2O3 e Fe-K/γ-

Al2O3; (iv) Avaliar a influência dos suportes de Al2O3 e ZrO2 no desempenho catalítico dos 

materiais à base de Cu ou Pd; (v) A partir dos materiais mais promissores de Cu ou Pd, avaliar 

o impacto da composição de mistura dos catalisadores de Cu ou Pd e Fe-K/ γ-Al2O3 na 

hidrogenação de CO2. Nesta parte do estudo, 6 amostras diferentes serão preparadas, 

conforme descrito na Tabela 1, variando-se a fração mássica dos catalisadores de Cu ou Pd e 

Fe-K/ γ-Al2O3; (vi) A partir das composições de mistura de catalisadores mais promissoras à 

hidrogenação de CO2, investigar a reação sob condições variáveis de temperatura, pressão e 

concentração de CO2 e H2 na corrente de alimentação; (vii) A partir dos catalisadores e 

condições reacionais mais promissores à hidrogenação de CO2, serão realizados testes de 

estabilidade de 24 horas; (ix) Investigar a hidrogenação de CO sobre os catalisadores e sob as 

condições reacionais mais promissores; (x) A partir dos catalisadores e condições reacionais 

mais promissores, estudar a hidrogenação de CO2 e CO sobre o(s) suporte(s) puro(s) e sobre 

os materiais não-promovidos com ZnO e K. Nesta parte do trabalho, serão investigados 

materiais com as seguintes composições: (a) Al2O3 e/ou ZrO2; (b) γ-Al2O3; (c) Cu/Al2O3 ou 

Cu/ZrO2 + Fe-K/γ-Al2O3; (d) Pd/Al2O3 ou Pd/ZrO2 + Fe-K/γ-Al2O3; (e) Cu/ZnO/Al2O3 ou 

Cu/ZnO/ZrO2 + Fe/γ-Al2O3; (f) Pd/ZnO/Al2O3 ou Pd/ZnO/ZrO2 + Fe/γ-Al2O3; 
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Tabela 1: Composição de mistura dos catalisadores a serem testados na reação de 

hidrogenação de CO2.  

 Composição mássica* 

 Cu Pd Fe-K/γ-Al2O3 

Catalisador 1 75% 0% 25% 

Catalisador 2  50% 0% 50% 

Catalisador 3 25% 0% 75% 

Catalisador 4 0% 75% 25% 

Catalisador 5 0% 50% 50% 

Catalisador 6 0% 25% 75% 
* serão utilizados 100 mg de catalisador em cada teste, incluindo as frações dos catalisadores de Cu ou Pd e de 

Fe-K/γ-Al2O3. Os percentuais descritos correspondem à fração de cada catalisador (Cu ou Pd e Fe-K/γ-Al2O3) na 

mistura física final. 

 

Material e Métodos 

 

Preparação dos catalisadores 

 Síntese de Cu/ZnO e Pd/ZnO suportados em Al2O3 e ZrO2 

A síntese dos catalisadores de Cu/ZnO/Al2O3, Pd/ZnO/Al2O3, Cu/ZnO/ZrO2 e 

Pd/ZnO/ZrO2 será realizada pelo método de co-precipitação. Tipicamente, quantidades 

apropriadas de sais de Cu ou Pd, Zn e Al ou Zr serão adicionados a 500 mL de uma solução 

de NaHCO3 (0,1 M) sob agitação constante e temperatura de 60 °C. A solução contendo os 

precursores metálicos será mantida em pH entre 7-8 gotejando-se uma solução de NaHCO3 -

(0,1 M). O precipitado formado será separado do sobrenadante por filtração e será seco em 

estufa a 80 °C por 24h. Por fim, o sólido obtido será calcinado a 450 °C por 4h, obtendo-se 

assim os catalisadores de M/ZnO/S (M = Cu ou Pd e S = Al2O3 ou ZrO2). Os teores mássicos 

(%) dos catalisadores de Cu serão Cu/ZnO/(Al2O3 ou ZrO2) = 40/30/30; e dos catalisadores de 

Pd serão Pd/ZnO/(Al2O3 ou ZrO2) = 2,5/30/67,5. 

 

 Síntese de Fe-K/γ-Al2O3 

A síntese da γ-Al2O3 será realizada por meio da calcinação de boemita 

(AlO(OH)·nH2O) sob um fluxo de ar à temperatura de 540 °C por 4 h. A disposição do Fe e 

do K sobre a γ-Al2O3 será realizada pelo método de impregnação úmida. Tipicamente, 

quantidades apropriadas de Fe(NO)3, K2CO3 e γ-Al2O3, previamente sintetizada, serão 

homogeneamente misturadas em solução aquosa sob agitação constante à temperatura de 

80°C até a evaporação completa do solvente. A seguir, o sólido obtido será seco a 120 °C por 

12 h, seguido por calcinação a 500 °C por 24 h.  Os teores mássicos (%) do catalisador de Fe 

serão Fe/K/γ-Al2O3 = 20/10/70.  

 

Caracterização dos catalisadores 

     Os materiais serão caracterizados por: (i) Fluorescência de Raios-X (FRX), com a 

finalidade de determinar os teores mássicos dos elementos químicos constituintes dos 

catalisadores. (ii) Redução à Temperatura Programada de Hidrogênio (RTP-H2), com o 

objetivo de investigar as temperaturas de redução dos óxidos componentes da fase ativa dos 

catalisadores e obter informações sobre a interação metal/suporte. (iii) Difratometria de 

Raios-X (DRX), com o objetivo de investigar a composição química e a cristalinidade dos 

materiais sintetizados. (iv) Fisissorção com N2 pelo método de B.E.T, com o objetivo de 

determinar a área superficial dos catalisadores e o volume, o diâmetro e o tipo de poro dos 

suportes. (v) Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) e Varredura (MEV) acoplado 

com Espectroscopia de Raios-X por Dispersão em Energia (EDS), com a finalidade de avaliar 

a distribuição de tamanhos de partícula, os planos cristalinos superficiais e o mapeamento dos 
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elementos químicos constituintes dos catalisadores. (vi) Quimissorção de H2 e N2O, com o 

objetivo de quantificar os sítios ativos de Pd e Cu, respectivamente, presentes nos 

catalisadores. (vii) Dessorção à temperatura programada com CO2 e NH3 (DTP-CO2 e DTP-

NH3), com a finalidade de quantificar os sítios básicos e ácidos, respectivamente, presentes 

nos materiais. (viii) Espectroscopia de Fotoelétrons Excitada por Raios X (XPS), com o 

objetivo de avaliar a composição atômica da superfície, possibilitando a identificação dos 

elementos químicos e dos respectivos estados de oxidação. (ix) Espectroscopia de Absorção 

de Raios-X Próximo da Borda (XANES), com o objetivo de avaliar variações no estado de 

oxidação dos elementos químicos que compõem os catalisadores, decorrentes de alterações na 

composição química e/ou nas propriedades físicas e químicas do material. (x) Espectroscopia 

de Absorção de Raios-X de Estrutura Fina (EXAFS), com o intuito de investigar o número de 

coordenação, a distância interatômica e a desordem do sólido.  

 

 Testes catalíticos  

         Os testes catalíticos serão inicialmente realizados processando-se a reação de 

hidrogenação de CO2 e CO em um reator de alta pressão e em fluxo contínuo, utilizando-se 

em torno de 100 mg de catalisador, temperaturas entre 100 °C e 400 °C, pressões entre 0,1 

MPa e 4 Mpa e razão entre H2 e CO2 ou CO variando de 0,5 a 3. Os produtos da reação serão 

avaliados por cromatografia em fase gasosa.  
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Resumo. O CO2 é apontado como um dos gases atmosféricos responsáveis pela intensificação 

do efeito estufa e atualmente estima-se que uma parcela de 60% dos gases responsáveis pelo 

fenômeno do aquecimento global é representada pelo dióxido de carbono. No meio acadêmico, 

muitos estudos que visam o aproveitamento do CO2 vêm sendo desenvolvidos e nesse contexto 

destaca-se a investigação da hidrogenação catalítica do CO2 para a produção de substâncias 

químicas com alto valor agregado. A hidrogenação do CO2 pode levar à formação de metano, 

etano, etileno, parafina, formaldeído, ácido fórmico, éter dimetílico, metanol, álcoois com dois 

ou mais carbonos e gasolina. Em geral algumas das dificuldades encontradas são: baixa 

conversão, baixa seletividade e/ou baixa estabilidade do catalisador. O objetivo deste trabalho é 

sintetizar e caracterizar catalisadores de Fe-K/-Al2O3 com diferentes propriedades texturais 

visando, posteriormente, a avaliação destes materiais (em misturas físicas com catalisadores de 

Cu e Pd) na hidrogenação de CO2. O projeto apresentado poderá contribuir para o progresso no 

entendimento do efeito das propriedades químicas e físicas de catalisadores e na cinética e 

mecanismo da reação de hidrogenação de CO2 e CO. 

 

Introdução 

 

A presença do dióxido de carbono e outros gases causadores do efeito estufa na atmosfera 

terrestre, como por exemplo, o metano, é oriunda de processos bioquímicos naturais como a 

respiração dos seres vivos e a decomposição de matéria orgânica. Entretanto, aponta-se com 

recorrência que a obtenção de energia por meio da queima em massa de combustíveis fósseis é a 

principal atividade humana responsável pelo acúmulo de CO2 na atmosfera. Além disso, muitos 

processos químicos industriais também contribuem para o acúmulo de CO2 na atmosfera, por 

exemplo, a fermentação anaeróbia da glicose por leveduras para produção de etanol em que uma 

molécula de glicose (C6H12O6) gera duas moléculas de etanol (CH3CH2OH) e duas moléculas de 

CO2, de acordo com a seguinte reação: 

 

C6H12O6 → 2 C2H5OH + 2 CO2 + 2 ATP 

 

Atualmente têm-se aplicações industriais limitadas para o CO2. Ele é usado na 

carbonatação de bebidas e na produção de uréia, usada como fertilizante. Na Alemanha, a Bayer 

trabalha junto com a RWE Power e a RWTH Aachen University no que vem sendo chamada de 

"Produção dos Sonhos": a inserção de CO2 na cadeia dos poliuretanos, polímeros amplamente 

usados na confecção de espumas rígidas e flexíveis, plásticos, etc (Ondrey, 2013). Poliuretanos 

são formados pela reação entre isocianato e compostos hidroxilados, como polióis. A inovação do 

projeto da Bayer é a obtenção de polióis à base de CO2. Soluções para o aproveitamento e 

redução do acúmulo de CO2 na atmosfera têm sido amplamente pesquisadas (Liu, Yang e White, 
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2013). Nota-se um crescente aumento nas tentativas de se utilizar o CO2 como matéria prima para 

a síntese de compostos químicos com alto valor agregado (Saeidi, Amin e Rahimpour, 2014). Em 

particular, a síntese de C1-oxigenados (ácido fórmico e metanol, por exemplo) vem sendo 

explorada desde o final dos anos 80 (Fisher, Woo, Bell, 1997). 

Sabe-se que a distribuição de produtos da hidrogenação de CO2 depende intimamente (i) 

da natureza e estrutura superficial dos catalisadores, (ii) do suporte catalítico e de promotores, 

(iii) do ambiente químico, (iv) das condições de reação, tais como a temperatura, a pressão, etc 

(Saeidi, Amin e Rahimpour, 2014; Wang et. al, 2011).  

Para alcançar desempenhos superiores, requer-se a aplicação de novos catalisadores que 

sejam ativos, seletivos, estáveis e, de preferência, que sejam compostos por elementos de baixo 

custo. Isso viabilizaria aplicações no âmbito industrial. 

 

Justificativa e Relevância 

 

Sob a crescente discussão da importância do desenvolvimento de processos e produtos 

químicos seguros e que gerem impactos mínimos ao meio ambiente, a catálise exerce um papel 

de destaque, sendo a chave para a transformação eficiente de reagentes em produtos desejáveis 

(Beach, Cui e Anastas, 2009; Gnanamani et al, 2016). Outro ponto de destaque no contexto da 

Química Verde e da Química Sustentável é o uso de matérias-primas renováveis. O CO2 não 

pode ser considerado uma matéria-prima renovável, já que, em sua maioria, provém da queima de 

combustíveis fósseis e de processos químicos industriais. Entretanto, a possibilidade de utilização 

deste gás causador de efeito estufa como matéria-prima para a indústria química tem despertado o 

interesse da comunidade científica e foi incluída no trabalho do Centro de Gestão de Estudos 

Estratégicos (CGEE) sobre Química Verde no Brasil (Anastas, Kirchhoff e Williamson, 2001). 

Desta forma, o aproveitamento do CO2 para a síntese de produtos de interesse se insere no 

contexto de produção sustentável que visa a promoção do bem-estar e o atendimento das 

necessidades da população atual, sem comprometer a segurança das gerações futuras. 

A hidrogenação de CO2 a combustíveis é uma maneira conveniente de estocar energia em 

ligações químicas e poderia incentivar a captura de CO2, diminuindo assim, o acúmulo deste gás 

na atmosfera. Muitos catalisadores são capazes de promover a conversão de CO2 a CO (Wang et. 

al., 2011; Centi e Perathoner, 2009), mas a síntese de combustíveis com dois ou mais carbonos 

requer a subsequente hidrogenação do CO, além da formação de C-C. A literatura aponta o CO 

como um possível intermediário da reação de hidrogenação do CO2 (Centi e Perathoner, 2009), 

entretanto é reportado que o monóxido de carbono pode atuar como veneno para o catalisador, 

adsorvendo-se fortemente sobre a sua superfície, bloqueando-a e impedindo assim que a reação 

de formação de produtos de maior interesse se processe (Centi e Perathoner, 2009; Díez-Ramírez 

et al, 2016). 

Sabe-se que a hidrogenação de CO pode produzir álcoois com dois ou mais carbonos 

através de processos catalíticos (Díez-Ramírez et al, 2016; Wang et. al., 2011; Centi e Perathoner, 

2009). O etanol é o mais simples dos álcoois com C-C e, por esta razão, pode servir como 

molécula modelo para o entendimento do mecanismo de formação de álcoois com mais de um 

carbono a partir da reação de hidrogenação de CO2. Com base neste conhecimento, futuramente 

será possível conduzir a reação de hidrogenação de CO2 no sentido da formação de álcoois com 

cadeias maiores de carbono, como o butanol, por exemplo, considerado a próxima geração de 

biocombustíveis (Rakopoulos et al, 2010).  

Catalisadores com fase ativa composta por cobre ou paládio empregados na hidrogenação 

de CO2 têm demonstrado eficiência na formação de ligações C-OH e C-H, entretanto os produtos 

obtidos demonstram que a propagação da cadeia carbônica é desfavorecida com esses 
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catalisadores (Centi e Perathoner, 2009). Em contrapartida, catalisadores utilizados na síntese de 

Fischer-Tropsch levam à produção de hidrocarbonetos com dois ou mais carbonos, mas são 

ineficientes para a formação de álcoois (Wang et. al., 2011; Centi e Perathoner, 2009); destaca-se 

como catalisador promissor à síntese de hidrocarbonetos de cadeia curta o composto Fe-K/-

Al2O3 (Wang et. al., 2011). O emprego de misturas físicas de catalisadores para a hidrogenação 

de CO2 ainda é pouco explorado na literatura, mas estudos mostraram que testes catalíticos 

conduzidos com a mistura física dos catalisadores de Fe-Cu-Al-K com Rh/SiO2 apresentou 

seletividade a etanol de 11% 38 e a mistura física dos catalisadores Fe-Cu-Al-K com Pd/Al2O3 

levou a uma seletividade de 17,4% em etanol 39. 

 

Objetivos 

 

Propõe-se a preparação e caracterização de catalisadores de Fe-K/γ-Al2O3 sob diferentes 

condições de síntese a fim de obter materiais com distintos aspectos estruturais, por exemplo, 

tamanho e tipos de poros e área superficial. Em etapas posteriores (não contempladas no projeto 

apresentado), pretende-se avaliar o impacto da estrutura superficial de catalisadores à base de Fe 

em misturas físicas com catalisadores de Cu e Pd na hidrogenação catalítica de CO2, visando a 

produção de álcoois com dois ou mais carbonos. 

Vislumbra-se com a execução desse projeto uma contribuição para o progresso no 

entendimento do efeito das propriedades químicas e físicas de catalisadores na cinética e no 

mecanismo da reação de hidrogenação de CO2 e CO. 

 

Metodologia 

 

Síntese dos catalisadores  

A síntese da -Al2O3 será desenvolvida de acordo com os procedimentos descritos por 

Yuan e colaboradores (2008). Em particular, o processo inicia-se com a dissolução de 0,8-1,0g de 

Pluronic P123 em 20mL de etanol sob temperatura ambiente. A seguir, adicionam-se 1,4-1,6mL 

de uma solução de ácido nítrico 67% em massa (ou 1,4-1,6mL de uma solução de ácido 

clorídrico 37% em massa e 0,5g de ácido cítrico) e 2,04g (10mmol) de isopropóxido de alumínio 

à solução contendo etanol. A mistura é agitada vigorosamente; o sistema é coberto com um filme 

de polietileno sob temperatura ambiente durante 5h e na sequência é aquecido até a temperatura 

de 60ºC a fim de acelerar o processo de evaporação do solvente. Após 2 dias de envelhecimento, 

o sólido obtido deve apresentar uma coloração amarela (quando se utiliza ácido nítrico) ou 

coloração branca (quando se emprega ácido clorídrico e ácido cítrico). A calcinação é conduzida 

aumentando-se gradualmente a temperatura a uma taxa de 1ºC.min-1 até 400ºC e permanecendo-

se nesta temperatura por um período de 4h, sob atmosfera de ar. Um tratamento sob alta 

temperatura é então conduzido por 1h à taxa de 10ºC.min-1. 

Diferentes condições de síntese empregadas no trabalho (natureza química do ácido, 

temperatura de calcinação, precursor da alumina) levam à obtenção de partículas com 

características superficiais distintas. 

A deposição de ferro e potássio no suporte anteriormente sintetizado será realizada em 

uma solução aquosa de Fe(NO)3 e K2CO3 na presença da -Al2O3 sob agitação constante à 

temperatura de 80ºC até a completa evaporação do solvente. A secagem do catalisador será 

realizada sob a temperatura de 120ºC por 12h e será seguida por um processo de calcinação 

empreendido sob 500ºC por um período de 24h. 

Os catalisadores serão sintetizados com os teores mássicos (%): Fe/K/-Al2O3 = 20/10/70. 
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Caracterização dos catalisadores 

Os materiais serão caracterizados pelas técnicas de: 

(i) Fluorescência de Raios-X (FRX) e/ou Espectroscopia de Energia Dispersiva, a fim de 

determinar a composição química dos materiais; 

(ii) Difratometria de Raios-X (DRX), com o objetivo de determinar a cristalinidade do 

suporte e da fase ativa do catalisador e a composição química dos materiais sintetizados; 

(iii) Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) ou Varredura (MEV), com o objetivo 

de explorar a dispersão e o tamanho de partícula da fase ativa, assim como os planos atômicos 

superficiais das partículas metálicas; 

(iv) B.E.T, visando a determinação da área superficial, volume, diâmetro e tipos de poros 

dos catalisadores sintetizados; 

(v) Redução à Temperatura Programada com hidrogênio (RTP-H2), com o objetivo de 

analisar a interação metal/suporte através do estudo das temperaturas de redução dos óxidos 

presentes na fase ativa do catalisador; 

(vi) Quimissorção de H2 e CO, a fim de explorar a interação dessas moléculas sonda com 

os catalisadores em estudo. 
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Resumo. A reforma seca do metano (RSM) é um processo promissor na geração de gás de 

síntese com razões molares dos produtos (H2/CO) adequada para processos, como a obtenção 

de combustíveis líquidos como álcoois e hidrocarbonetos (Fischer-Tropsch). O maior 

problema da RSM é a formação de depósitos de carbono sobre o catalisador. Catalisadores 

com estrutura do tipo pirocloro (A2B2O7) apresentam distribuição uniforme dos metais ativos 

na estrutura cristalina, o que resulta em sítios ativos dispersos e com boa interação com a 

superfície, reduzindo a sinterização do metal e também a desativação por deposição de 

carbono. Neste trabalho foram sintetizados através do método de Pechini modificado 

catalisadores La2Zr2O7 e La2Ce2O7 com substituição parcial de Zr e Ce, respectivamente, por 

Ni e Ru. Esses foram caracterizados por diversas técnicas e testados cataliticamente na RSM 

em temperaturas entre 500 a 900 °C, além de teste catalítico à 850 °C, durante 10 horas. A 

análise de DRX mostra que a substituição de pequenas quantidades de metal não afeta 

significativamente a estrutura. Os testes catalíticos mostraram que os metais substituídos em 

La2Zr2O7 são mais ativos, entretanto, os metais substituídos em La2Ce2O7 são mais estáveis. 

Através de análise termogravimétrica observou-se que não houve formação significativa de 

carbono. 

  

Introdução 

 

 A grande reserva brasileira de gás natural e a perspectiva de aumento da produção de 

biogás obtido de tratamento de resíduos orgânicos, tais como os presentes em aterros sanitários 

e águas residuárias, tem incentivado o desenvolvimento de processos para produção de gás de 

síntese (CO + H2) utilizando metano e dióxido de carbono, principais componentes do biogás e 

do gás natural, principalmente aquele associado a reservas de petróleo offshore. O principal 

interesse é a sua utilização para produção de combustíveis líquidos de alto valor agregado pela 

síntese de Fischer-Tropsch e também para produção de oxoálcoois, ácido acético, entre outros 

(Bharadwaj and Schmidt, 1995). 

 Nos últimos anos, os processos de reforma de metano têm sido amplamente estudados, 

tais como a reforma a vapor, oxidação parcial, reforma autotérmica e reforma seca do metano. 

Esses processos resultam em diferentes razões H2/CO do gás de síntese gerado (Pakhare et al., 

2014). 

 A reforma seca do metano (RSM), representada pela equação 1, produz razões H2/CO 

adequadas para aplicação na síntese de Fischer-Tropsch, uma vez que valores inferiores à 

unidade permitem um aumento na seletividade em relação a hidrocarbonetos de cadeia longa.  

 A reforma seca tem o menor custo operacional entre os processos de reforma do metano 

e também recebe atenção do ponto de vista ambiental já que utiliza compostos que na atmosfera 

contribuem com o aquecimento global. Entretanto, essa reação apresenta dois problemas 

principais: a deterioração térmica do metal de interesse e/ou suporte e a formação e deposição 

de carbono. O primeiro é devido sua alta endotermicidade, de maneira a necessitar altas 

temperaturas para que a reação ocorra, tipicamente acima de 700 °C. O segundo é o grande 

potencial para formação e deposição de carbono sobre o catalisador, representado pelas 

equações de 2 a 4 (Pakhare et al., 2013; Pakhare and Spivey, 2014; Peng et al., 2015). 

𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂 + 3𝐻2                             ∆𝐻298𝐾
0 = +206 𝑘𝐽𝑚𝑜𝑙−1                                         (1) 

𝐶𝐻4 → 𝐶 + 2𝐻2                                             ∆𝐻298𝐾
0 = +74,9 𝑘𝐽𝑚𝑜𝑙−1                                         (2) 
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2𝐶𝑂 → 𝐶 + 𝐶𝑂2                                             ∆𝐻298𝐾
0 = −171,0 𝑘𝐽𝑚𝑜𝑙−1                                      (3) 

𝐶𝑂 + 𝐻2 → 𝐶 + 𝐻2𝑂                                     ∆𝐻298𝐾
0 = −175,3 𝑘𝐽𝑚𝑜𝑙−1                                    (4) 

 A deposição de carbono na reforma seca do metano também depende do metal ativo 

utilizado no catalisador. Em geral, os metais nobres têm mostrado maior resistência a esta 

desativação do que os não-nobres. Porém, elevado custo e disponibilidade limitada acabam 

dificultando seu uso. O níquel é um metal com custo/benefício interessante, uma vez que é 

relativamente barato e tem atividade apreciável (Gaur et al., 2012). 

 Devido à necessidade de altas temperaturas na RSM para atingir altos rendimentos, os 

metais suportados convencionais não são estáveis. Isso sugere a necessidade de desenvolver 

um material estável que seja ativo cataliticamente e ainda seja resistente à formação de carbono 

(Pakhare et al., 2012, 2013). Para resolver esse problema de estabilidade, foram investigados 

diferentes suportes óxidos com estrutura estável, como pirocloro (Gaur, Haynes and Spivey, 

2011; Pakhare et al., 2012; Fang et al., 2016) e perovskita (Lima et al., 2006; Arandiyan et al., 

2012; Moradi and Rahmanzadeh, 2012). 

 A estrutura pirocloro pode ser descrita como óxidos de metais ternários com base na 

estrutura de fluorita, com vacâncias de oxigênio, com uma célula unitária cúbica e fórmula geral 

A2B2O7 (Pakhare et al., 2014). O sítio A é normalmente um grande cátion (elementos de terras 

raras) e o sítio B é tipicamente um cátion com raio menor (metais de transição). Esta estrutura 

apresenta matrizes ccp de cátions com ânions ocupando parcialmente os sítios tetraédricos para 

formar uma estrutura distorcida contendo defeitos intrínsecos. Esses defeitos estruturais são 

considerados importantes para aplicações catalíticas uma vez que auxiliam na mobilidade de 

oxigênio (Chen and Lee, 2012).  

 Os óxidos pirocloro apresentam uma grande variedade de possibilidades de 

substituições químicas nos sítios A, B e O, sob condição de neutralidade de cargas. Além disso, 

a estrutura pirocloro permite vacâncias de oxigênio e do sítio A, em virtude da fácil migração 

dos cátions dentro do sólido (Subramanian, Aravamudan and Rao, 1983). Devido à ampla faixa 

de possíveis composições, compostos pirocloro têm muitas propriedades diferentes. Eles têm 

sido utilizados ou estão sendo apresentados como materiais para uso em diversas aplicações, 

como eletrólitos sólidos, ânodos e cátodos para células a combustível e sensores, catalisadores, 

materiais dielétricos e materiais para o encapsulamento de actinídeos e outros resíduos 

nucleares (Cleave, 2006). 

 Catalisadores do tipo pirocloro apresentam duas propriedades interessantes para reação 

de reforma seca do metano: a primeira é a possibilidade de substituição isomórfica de metais 

de transição cataliticamente ativos no sítio B; essa substituição possibilita que o metal esteja 

bem disperso na estrutura cristalina, tornando o catalisador mais resistente à sinterização nas 

altas temperaturas que são necessárias para reação. A segunda é a mobilidade de oxigênio 

devido às vacâncias criadas durante a síntese, o que pode facilitar a migração de oxigênio e 

contribuir para minimizar a formação e deposição de carbono (Pakhare et al., 2014). 

 Gaur, Haynes and Spivey, (2011), investigaram catalisadores pirocloro do tipo La2Zr2O7 

com substituição parcial de Zr por 2 %p/p de Rh, 1%p/p de Rh com adição de Ca, 1% de Ni e 

também sem metal ativo. Esse estudo mostrou que o catalisador contendo Rh e Ca foi o mais 

ativo e o catalisador contendo Ni se desativou rapidamente. Em todos os catalisadores estudados 

não houve alteração da estrutura pirocloro após reação de RSM. 

 Ma et al., (2014) compararam 12 %p/p de Ni suportado em dois óxidos do tipo pirocloro 

diferentes, La2Sn2O7 e La2Zr2O7, na reação de reforma seca do metano. Os autores também os 

compararam ao composto 12 %p/p de Ni suportado em γ-Al2O3 e observaram que o Ni 

suportado em ambos os pirocloros apresentou uma performance muito mais estável do que 

quando suportado em alumina. Isso está relacionado com o fato de que em ambos pirocloros 

não foi detectada presença de carbono após a reação, ao contrário do catalisador contendo 

alumina, que apresentou uma quantidade significativa de carbono após reação (~21%).  

 Até onde se tem conhecimento, catalisadores pirocloro do tipo La2Ce2O7 ainda não 

foram estudados na reação de reforma seca do metano. A aplicação destes compostos em 
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catálise heterogênea é um campo relativamente novo, porém com boa possibilidade de sucesso. 

Entre os estudos pioneiros, pode-se citar os realizados por Weng, Wang and Lee, (2013) e por 

Weng and Lee, (2012) nas reações de reforma a vapor e oxidativa simultâneas do etanol. Os 

primeiros utilizaram de 0,45 até 4,8 %p/p de Ru como metal ativo e obtiveram um catalisador 

estável que após testado por 48h apresentou uma diminuição de 5-10% na taxa de produção de 

H2. Os segundos utilizaram de 1,5 até 5,4 % p/p de Ni como metal ativo e obtiveram conversões 

de até 100% do etanol com seletividade a H2 de até 80 %.  

 Nesse trabalho, foram utilizadas pequenas concentrações de metais ativos com a 

intenção de formar apenas a estrutura do tipo pirocloro, sem a segregação de outras fases. Foi 

estudada a substituição parcial de Zr por Ni e Ru no pirocloro La2Zr2O7 (LZ) para formar 

La2Zr2-xNixO7-δ (LZN) e La2Zr2-xRuxO7-δ (LZR), respectivamente. Foi estudada também a 

substituição parcial de Ce por Ni e Ru na estrutura La2Ce2O7 (LC) para formar La2Ce2-xNixO7-

δ (LCN) e La2Ce2-xRuxO7-δ (LCR), respectivamente. Todos os catalisadores foram sintetizados 

pelo método de Pechini modificado e caracterizados por diversas técnicas. Os objetivos deste 

estudo foram a aplicação de catalisadores com estrutura de pirocloro, contendo baixos níveis 

de metais ativos, no DRM e observar o efeito do metal de transição no local de B. 

 

Material e Métodos 

 

Preparação dos catalisadores 

 Todos os catalisadores foram preparados pelo método de Pechini modificado (Pechini, 

1967; Gaur, Haynes and Spivey, 2011). Nessa síntese, foram utilizados nitratos e/ou cloretos 

contendo os metais de interesse. Como exemplo do método, foram utilizados nitrato de níquel 

[Ni(NO3)2∙6H2O], nitrato de lantânio [La(NO3)3∙6H2O] e cloreto de zircônio [Cl2OZr∙8H2O] 

para síntese do catalisador LZN. Esses sais foram dissolvidos em água deionizada e adicionado 

a uma solução de ácido cítrico, na proporção molar de 1,2:1 (AC:M). O sistema foi aquecido 

até ~65 °C, sob agitação constante. Ao atingir essa temperatura, etileno glicol foi adicionado à 

solução, na proporção 1:1 entre ácido cítrico e etileno glicol. A solução foi deixada nessa 

temperatura até a formação de uma resina/gel transparente. Ao formar o gel, manteve-se o 

sistema em 130 °C por 30 min, a fim de promover a reação de poliesterificação entre o etileno 

glicol e o ácido cítrico. Na sequência, o precursor foi transferido para uma estufa mantida em 

110 °C, onde permaneceu durante a noite, e calcinado a 1000 ºC durante 8 horas com taxa de 

aquecimento de 5 °Cmin-1, resultando na formação dos óxidos com estrutura pirocloro. 

 

Caracterizações 

 As análises de difração de raios X (DRX) foram realizadas em difratômetro Rigaku 

Multiflex com variação do ângulo 2Θ de 20 a 80°, com velocidade do goniômetro de 2Θmin-1 

e passo de 0,02 θ°. Foi utilizado para realização das análises radiação CuKα (λ= 1,5406 Å; 40 

kV-30 mA). O programa X Ray powder diffraction software – Philips X'Pert Highscore foi 

utilizado para identificar os picos de difração. 

 A composição química foi determinada por análise de fluorescência de raios X (FRX). 

Estas foram realizadas num equipamento Energy Dispersive X-Ray Spectrometer, modelo Ray 

Ny EDX-720, da Shimadzu. 

 A área BET das amostras foi obtida através de isotermas de adsorção-dessorção de 

nitrogênio em um Micromeritics ASAP 2020. Antes de cada medição, as amostras foram 

tratadas a 200 °C por 2 h e depois resfriadas a -195,8 °C, a pressão atmosférica. 

 A técnica de redução a temperatura programada (TPR) foi realizada num equipamento 

Micromeritics Auto Chem II Chemisorption Analyzer, utilizando aproximadamente 70 mg do 

material precursor e analisado em fluxo de 30 mLmin-1 de uma mistura 5% H2/N2, com taxa de 

aquecimento de 10 °Cmin-1, até 1000 °C. 

 As análises termogravimétricas foram realizadas após testes de estabilidade na reação 

de reforma seca do metano a fim de quantificar a formação de carbono na superfície do 
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catalisador. As análises foram realizadas num equipamento Simultaneous DTA-TG Apparatus, 

modelo ATG- DTG 60 H, da Shimadzu. 

 

Atividade catalítica 

 Os testes catalíticos foram realizados utilizando reator tubular de leito fixo de quartzo, 

contendo lã de quartzo como suporte do leito catalítico. Foram utilizados 100 mg de cada 

composto, com granulometria entre 100 e 60 mesh. Os ensaios foram realizados à pressão 

atmosférica, com alimentação continua de CH4 e CO2 numa vazão de 15mLmin-1 de cada gás. 

As amostras foram reduzidas in situ, a 750 °C durante 1 hora sob fluxo de 30 mLmin-1 de H2, 

com taxa de aquecimento de 10 °Cmin-1. Os produtos da reação foram analisados em 

cromatógrafo GC- 3800-Varian, equipado com dois detectores de condutividade térmica, duas 

colunas empacotadas Porapak N em paralelo e uma Peneira Molecular 13X em série, com He 

e N2 como gases de arraste. A fim de observar a atividade catalítica em diferentes patamares de 

temperatura, realizou-se testes entre 500 a 900 °C, com intervalos de 50 °C e uma taxa de 

aquecimento de 10 °Cmin-1. Além disso, para avaliar os catalisadores nas mesmas condições, 

utilizou-se um fluxo de 15 mLmin-1 para cada gás e uma temperatura de 850 °C. 

 

Resultados e Discussão 

 

 Os difratogramas de raios X dos suportes recém calcinados e dos correspondentes 

precursores contendo Ni e Ru estão apresentados na Figura 1. Nos catalisadores contendo Zr 

no sítio B é possível observar picos de difração típicos da estrutura pirocloro (JCPDS 17-0450) 

(Peng et al., 2015). Já nos catalisadores contendo Ce no sítio B não é possível dizer com certeza 

se os picos de difração são correspondentes a estrutura pirocloro ou fluorita. Segundo 

Narayanan et al., (2012) o espectro de difração do La2Ce2O7 com estrutura pirocloro é 

praticamente indistinguível  do difratograma do mesmo com estrutura fluorita, uma vez que os 

picos de difração típicos da estrutura pirocloro apresentam intensidades extremamente baixas.  

Apesar disso, os resultados sugerem que a adição de metal de transição, como Ru e Ni, não 

alteram a pureza do cristal, indicando que o método Pechini modificado produz uma estrutura 

bem definida de pirocloro e a substituição de pequenas quantidades de metais no site B não 

afeta significativamente a estrutura do material, uma vez que não há nenhum pico relacionado 

com outros compostos 

 

Figura 1: Difratograma dos suportes LZ e LC e destes substituídos parcialmente por Ni e Ru. 

( JCPDS 17-0450;  ICSD 187617)
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 As áreas específicas, obtidas através de adsorção física de nitrogênio pelo método de 

BET, e o teor mássico dos metais de interesse metal, determinados pela análise de FRX, são 

relatados na Tabela 1 para os materiais recém calcinados. A análise de FRX mostrou que todos 

os catalisadores possuem o metal de interesse em torno de 1 %. As amostras contendo rutênio 

apresentaram uma quantidade levemente maior de metal do que a teórica (1 %). Isso pode ter 

ocorrido devido ao fato do reagente RuCl3∙xH2O apresentar teor mássico de metal na faixa de 

38 a 42%. Além disso, por ser uma quantidade muito pequena de metal, é possível que pequenas 

variações no procedimento durante a síntese possam ter provocado variações no percentual 

mássico dos mesmos. Entre todas as amostras, o suporte LZ apresentou a maior área, enquanto 

o LZN apresentou a menor. A adição de metal no suporte mostrou uma diminuição na área 

superficial em quase todos os catalisadores. No entanto, o aumento de área na LCR não era 

esperado. Os pequenos valores encontrados em todos os catalisadores refletem a alta 

temperatura da calcinação e é repetidamente encontrada na literatura (Gaur, Haynes and Spivey, 

2011; Abdelsayed et al., 2013; Weng, Wang and Lee, 2013; Peng et al., 2015). 

 

Tabela 1: Análise química e área especifica dos sólidos estudados. 

Amostra Quantidade de metal (%p/p)a Área especifica (m²g-1)b 

LZ - 13,3 

LZN 1 1,3 

LZR 1,4 6,7 

LC - 3,1 

LCN 0,9 2,0 

LCR 1,4 5,4 
a Determinado pela análise de FRX. 
b Determinado por fisissorção de nitrogênio pelo método BET. 

 

 Os perfis de redução a temperatura programada dos suportes recém calcinados e os 

correspondentes catalisadores com substituição parcial de Ni e Ru estão apresentados na Figura 

2. Ambos os suportes, LZ e LC, exibem um pico de redução fraco a 540 e 553 °C, 

respectivamente, que pode ser atribuído à redução parcial do zircônio e redução parcial do cério 

(Pakhare et al., 2012, 2013). Nenhum dos perfis de redução dos catalisadores contendo Ru ou 

Ni apresentaram pico que fosse correspondente apenas à redução de suporte; no entanto, o pico 

de redução em alta temperatura do metal ativo, provavelmente tem uma contribuição, mesmo 

que muito pequena, da redução do suporte. 

 Segundo Li et al., (2015), os picos de redução de NiO na faixa de 300 a 420 °C 

correspondem à redução de NiO livre na superfície do catalisador e os picos encontrados na 

faixa de 420-600 °C são atribuídos à redução de NiO que interage com o suporte ZrO2. Com 

isso, podemos relacionar o pico de redução a 415 °C do catalisador LZN com a redução de 

espécies de NiO com fraca interação com o suporte, e a redução do pico à 482 °C com a redução 

de Ni mais fortemente ligado à estrutura de pirocloro. Com o mesmo fundamento, os picos de 

redução do catalisador LCN em 388 e 503 °C podem ser atribuídos, respectivamente, à redução 

de espécies de NiO com menor interação com o suporte e à redução de Ni mais fortemente 

ligado na estrutura. De acordo com Fang et al., (2016), geralmente na redução de óxidos 

metálicos à sua forma metálica, quanto maior for o tamanho do cristalito, mais fácil  será a sua 

redução. Portanto, entre os catalisadores que contêm Ni, a amostra LCN, provavelmente possui 

partículas menores e mais fortemente ligadas na estrutura, uma vez que sofre redução em  

temperatura mais alta, 503 °C. Wang et al., (2013)  relatam que a forte interação com o metal 

ativo no suporte pode impedir o crescimento de partículas de Ni e tem um efeito positivo sobre 

a estabilidade do catalisador. 

 O perfil de redução do catalisador LZR apresenta dois picos, o primeiro em 182 e o 
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segundo em 334 °C. O primeiro pode ser relacionado à redução de Ru na superfície da estrutura 

pirocloro e o segundo pode ser referente ao Ru na matriz da estrutura pirocloro, uma vez que 

está mais fortemente ligado e necessita de mais energia para se reduzir (Haynes et al., 2010; 

Carvalho et al., 2014). Por outro lado, o perfil de redução da amostra LCR apresenta a 

sobreposição de dois picos de redução, em 324 e 391 °C. Estes podem ser atribuídos à redução 

de Ru na superfície e na matriz da estrutura pirocloro, respectivamente (Luo et al., 2009; 

Pakhare et al., 2012). Os picos sobrepostos sugerem que o Ru está intimamente ligado à 

estrutura do pirocloro tanto na superfície como na sua matriz. Entre os dois catalisadores 

contendo Ru, LCR apresenta a maior temperatura de redução, em 391 °C; isso sugere a presença 

de partículas menores de Ru fortemente ligadas na estrutura (Pakhare et al., 2012). 

 

Figura 2: Perfis de redução a temperatura programada nos catalisadores estudados. 

 
  

 A Figura 3-a mostra as conversões de CH4 e CO2 na RSM com todos os catalisadores, 

em patamares de temperatura. A conversão de CH4 e CO2 em ambos os suportes foram 

inferiores a 1% em todas as temperaturas. Esse comportamento do suporte LZ na RSM foi 

descrito previamente pela literatura (Gaur, Haynes and Spivey, 2011; Pakhare et al., 2013, 

2014; Peng et al., 2015)e a ausência de conversão atribuída à inexistência de qualquer metal 

cataliticamente ativo nas amostras. 

 A conversão de CO2 foi maior do que a de CH4 em todas as temperaturas de reação e 

em todos os catalisadores. Isso pode estar ocorrendo pela presença da reação reversa de shift 

(𝐶𝑂2 + 𝐻2 ↔ 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂  ∆𝐻298𝐾
0 = +41 𝑘𝐽𝑚𝑜𝑙−1), uma vez que em altas temperaturas ela é 

favorecida. Ela é confirmada pela detecção visual de água após a reação. A Figura 3-b) 

apresenta os rendimentos a produtos dos catalisadores. Nela é possível observar que o 

rendimento a CO foi maior que o rendimento a H2, seguindo a mesma tendência das conversões. 

Além da reação inversa de shift que consome CO2 e produz C, a reação reversa de Boudoard 

(reversa da equação 3) é a possível causa da taxa de aumento da produção de CO ser maior do 

que de H2 a partir de 700 °C, uma vez que consome CO2 e produz CO e é favorecida acima 

dessa temperatura.  

 Ambos os catalisadores contendo Ru em diferentes suportes apresentaram conversões 

maiores que os contendo Ni. Este comportamento era esperado uma vez que, de acordo com 

Pakhare et al., (2014), a atividade dos metais na RSM segue a seguinte ordem: Ru, Rh> Ir> Ni, 

Pt, Pd> Co> Fe, Cu. Em relação à influência do sítio B, tanto o catalisador contendo Ru quanto 

contendo Ni apresentaram maiores conversões com Zr no sítio B. Observou-se na análise de 

TPR que os picos de redução do catalisador LZR ocorrem a temperaturas mais baixas do que 
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no LCR. Segundo (Fang et al., (2016), baixas temperaturas de redução do metal ativo estão 

associadas à redução de metal na superfície do catalisador, bem como maiores temperaturas de 

redução estão associadas à redução do metal ativo mais fortemente ligado à estrutura (bulk). 

Deste modo, a maior conversão do catalisador LZR pode estar relacionada à presença de metal 

ativo mais fracamente ligado à estrutura do que no catalisador LCR. Dessa maneira, mais sítios 

metálicos estão disponíveis na superfície do catalisador. 

 A razão H2/CO na RSM em função da temperatura é mostrada na Figura 3-c). Nas 

amostras contendo Ru, o aumento de temperatura resultou em aumento da razão H2/CO, o que 

pode indicar um favorecimento da reação de decomposição de metano (equação 2). A amostra 

LCN seguiu o mesmo comportamento apresentado pelos catalisadores contendo Ru. No 

entanto, no catalisador de LZN o aumento de temperatura levou ao aumento da razão H2/CO 

até a temperatura de 700 °C. Após esta temperatura, a razão H2/CO começou a diminuir; essa 

queda pode estar relacionada à ocorrência, de modo mais expressivo neste catalisador, da reação 

reversa de Boudoard, uma vez que esta produz CO. 

  

Figura 3: Conversão dos reagentes (a), rendimento a produtos (b) e razão H2/CO (c) dos 

catalisadores estudados em patamares de temperatura. 

 

 
 

 A Figura 4 mostra as conversões de CO2 e CH4 para todos os catalisadores a 850 °C, 

durante 10 horas. Os catalisadores LZR e LCN mostraram atividade quase constante, com sua 

conversão inicial e final variando muito pouco. Por outro lado, LCR e LZN não alcançaram a 

conversão de equilíbrio no tempo de ensaio de 600 min. Notavelmente, a amostra LZN 

apresentou maior desativação com o tempo de reação, com queda nas conversões de CH4 e CO2 

em torno de 60% dos valores iniciais. Essa queda acentuada de conversão do catalisador LZN 

também foi relatada por Gaur, Haynes and Spivey, (2011). O catalisador LZR mostrou uma 

ligeira desativação de apenas ~5%. No entanto, os catalisadores de Ni e Ru substituídos no 
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La2Ce2O7 apresentaram um aumento na conversão de CH4 e CO2 ao longo do tempo, embora 

menos pronunciado no catalisador contendo Ni. Desse modo, pode-se constatar que os metais 

suportados em LZ apresentam conversões maiores do que quando suportados em LC. No 

entanto, os metais suportados em LC aparentam ser muito mais resistentes à desativação do que 

os suportados em LZ. 

 A desativação observada no catalisador LZR e principalmente no LZN deve estar 

ocorrendo pela presença da reação reversa de shift, uma vez que água como produto da reação 

foi detectada visualmente. Esse agente oxidante pode ter levado à reoxidação das partículas 

metálicas, desativando os sítios ativos disponíveis para a reação. 

 

Figura 4: Conversão dos reagentes dos catalisadores estudados em uma mesma condição.        

( ) XCH4 LZR; ( ) XCO2 LZR; ( ) XCH4 LZN; ( ) XCO2 LZN; ( ) 

XCH4 LCR; ( ) XCO2 LCR; ( ) XCH4 LCN; ( ) XCO2 LCN). 

 
 

 Análise termogravimétrica foi utilizada para verificar deposição de carbono sobre os 

catalisadores após a RSM a 850 °C, durante 10h. Nenhuma das amostras mostrou quantidades 

significativas de carbono. Isso pode ter ocorrido devido à presença da reação reversa de 

Boudouard, uma vez que essa consome carbono para formar CO e é favorecida a temperaturas 

acima de 700 °C. O fato de nenhuma das amostras testadas formar carbono pode sugerir que a 

substituição de pequenas quantidades de metal nessas estruturas pode suprimir eficazmente a 

formação de coque. 

 

 Conclusões 

 

 As informações obtidas neste estudo mostraram a dependência entre o desempenho 

catalítico de Ni e Ru e o metal utilizado no sitio B da estrutura. Os difratogramas obtidos pela 

técnica de DRX indicaram que a estrutura pirocloro apenas foi formada nos catalisadores 

contendo Zr no sítio B e somente a estrutura pirocloro-fluorita foi observada nos catalisadores 

contendo Ce no sítio B. Os resultados de TPR-H2 sugerem que ambos os metais ativos 

suportados em LC estão mais fortemente ligados à estrutura do que quando suportados em LZ. 

Através da análise térmica, pode-se notar que os catalisadores com estruturas pirocloro e 

pirocloro-fluorita, analisadas neste estudo, foram resistentes à formação e deposição de 

carbono. 

 Ambos metais ativos substituídos em La2Zr2O7 apresentaram maiores conversões de 

CO2 e CH4 do que quando substituídos em La2Ce2O7. Os dois catalisadores contendo Ru 
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apresentaram altas conversões, porém LZR apresentou uma ligeira diminuição entre os valores 

inicial e final. Além disso, o catalisador LCR apresentou um aumento de conversão ao longo 

do tempo, porém não alcançou uma plataforma estável durante 10 horas.  

 Dessa maneira, pode-se notar que ambos os catalisadores substituídos em La2Ce2O7 são 

mais interessantes do ponto de vista relacionado a estabilidade. O catalisador LCN é 

particularmente encorajador porque, apesar das baixas conversões, mostrou uma estabilidade 

interessante e principalmente é atraente do ponto de vista econômico, uma vez que o níquel é 

muito mais barato do que o rutênio. Os próximos passos serão sintetizar por diferentes métodos 

(Pechini modificado; sol-gel; co-precipitação; combustão por glicina-nitrato e hidrotérmico) 

catalisadores La2Ce2O7 com substituição parcial de Ce, com porcentagem maior de Ni, a fim 

de obter conversões mais altas. Espera-se obter catalisadores mais ativos e que ainda sejam 

bastante estáveis durante a reação de RSM. Espera-se também relacionar as propriedades físicas 

e químicas obtidas pelos diferentes métodos de síntese com a atividade e rendimento na reação 

de reforma seca do metano.  
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Resumo. Para maximizar o emprego industrial de CO2 e minimizar seus impactos ambientais 

negativos, convém o desenvolvimento de rotas alternativas para a fabricação de produtos 

químicos à base de carbono, de larga demanda no mercado, em que o CO2 possa ser 

utilizado como insumo, como as reações de hidrogenação do CO2 para produção de álcoois 

com dois ou mais carbonos (C2+OH). Existem poucos estudos que investigam as perspectivas 

técnicas e econômicas da síntese de C2+OH a partir do CO2 e H2. De maneira geral, os 

catalisadores empregados nestes estudos apresentam baixas conversão, seletividade e 

estabilidade e/ou custo elevado. A síntese de C2+OH requer catalisadores que promovam a 

quebra de ligações C-O e H-H e a formação de ligações CO-H, C-H e C-C. Para atingir 

melhores desempenhos catalíticos, faz-se necessário o desenvolvimento de materiais 

polifuncionais que sejam estáveis, ao longo do tempo, sob as condições reacionais. No 

presente projeto, propõe-se o desenvolvimento de catalisadores à base de Cu, Rh e Fe e a 

aplicação destes à hidrogenação de CO2, visando a produção de álcoois C2+OH. Será 

explorado o impacto da composição química do catalisador, da configuração do sistema 

(mistura física de materiais vs. sobreposição de leitos consecutivos) e de condições 

reacionais no desempenho catalítico. 

 

Introdução 

 

 Segundo a Agência Oceânica e Atmosférica Americana (National Oceanic and 

Atmospheric Administration – NOAA), anteriormente à Revolução Industrial a concentração 

atmosférica de CO2 estava em torno de 280 ppm (NOAA, 2016). Quando medições contínuas 

se iniciaram no observatório Mauna Loa, em 1958, foi detectada uma concentração de 

aproximadamente 315 ppm e, desde então, os valores médios anuais veem continuamente 

aumentando, tendo atingido 404 ppm em dezembro de 2016 (NOAA, 2016). Com o excesso 

de CO2 na atmosfera há maior retenção do calor do sol, consequentemente o efeito estufa é 

intensificado e a temperatura média da Terra tende a subir.  De acordo com a NOAA o período 

de janeiro a agosto de 2016 foi o mais quente desde o início do monitoramento térmico, em 

1880 (NOAA, 2016). Inúmeros impactos climáticos são ocasionados pelo aquecimento 

global, tais como a elevação do nível do mar, a ocorrência de tempestades anômalas e o 

surgimento descontrolado de pragas. Além desses, os cientistas da NOOA destacam uma 

notória redução nos valores de pH do oceano devido à ocorrência frequente de chuva ácida, o 

que tem prejudicado de maneira significativa as espécies marinhas (NOAA, 2016). 

Industrialmente, o CO2 tem aplicações limitadas. Ele é usado, por exemplo, na 

carbonatação de bebidas, na fabricação de ureia, como fertilizante, pela reação com a amônia 

(Dos Santos, Marques e Perlingeiro, 2016), na produção de ácido salicílico e de carbonatos 

(Saeidi, Amin e Rahimpour, 2014). Portanto, grande parte do CO2 ainda fica retida na 

atmosfera. Uma maneira efetiva de maximizar o emprego industrial de CO2 e minimizar os 

impactos ambientais negativos ocasionados pelo excesso deste gás na atmosfera é a partir do 

desenvolvimento de rotas alternativas para fabricação de produtos químicos à base de 

carbono, de larga demanda no mercado, em que o CO2 possa ser utilizado como insumo, 

como as reações de hidrogenação do CO2 (Centi e Perathoner 2009; Wang et al., 2011) 
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Dentre os produtos que podem ser obtidos a partir da hidrogenação de CO2 destacam-

se o metanol e o etanol. O metanol é fundamental para a indústria petroquímica e química 

pois pode ser aplicado como solvente e combustível e é comumente utilizado como matéria 

prima para a síntese de formaldeído, ácido acético, tereftalato de dimetila, e clorometanos, por 

exemplo (Atsonios, Panopoulos e Kakaras, 2016). O etanol, por sua vez, é considerado um 

aditivo perfeito à gasolina, uma vez que ele contribui tanto para o aumento da octanagem 

desse combustível quanto para a redução da emissão de monóxido de carbono e material 

particulado. Além disso, a aplicação de etanol como combustível de transporte é vantajosa em 

relação a de metanol, pois o etanol é menos tóxico e menos perigoso e pode ser adicionado à 

mistura com a gasolina em maiores proporções (Atsonios, Panopoulos e Kakaras, 2016). 

Entretanto, ainda não há tecnologias que permitam a síntese direta de etanol ou outros C2+OH 

via hidrogenação do CO2 com conversões e seletividades apreciáveis (Saeidi, Amin e 

Rahimpour, 2014). Existem poucos estudos que investigam as perspectivas técnicas e 

econômicas da síntese de C2+OH a partir do CO2 (Atsonios, Panopoulos e Kakaras, 2016) e, 

de maneira geral, os catalisadores comumente empregados em estudos de reações de 

hidrogenação de CO2 apresentam baixa conversão, baixa seletividade, baixa estabilidade e/ou 

custo elevado (Centi e Perathoner 2009; Li et al., 2013).  

A mistura física de catalisadores à base de Rh, Cu e Fe pode ser uma estratégia 

interessante para promover a redução de CO2 a CO (i) (Kusama et al., 2000), a hidrogenação 

de CO e CO2 a CO-H e C-H (ii) (Studt et al., 2015) e a propagação da cadeia carbônica (iii) 

(Prasad et al., 2008), de modo a maximizar a produção de álcoois C2+OH a partir de CO2 e 

H2. Na mistura física dos materiais, as propriedades físicas e químicas das frações de Rh, Cu e 

Fe devem se manter preservadas, o que é desejável para que se tenha condições de fazer uma 

avaliação pontual da influência de cada uma das frações no desempenho catalítico do material 

resultante. Além da mistura física de catalisadores à base de Rh, Cu e Fe, a sobreposição de 

leitos desses catalisadores também pode ser uma estratégia promissora para a obtenção de 

C2+OH a partir de CO2 e H2 (Inui e Yamamoto, 1998). A partir dessas investigações pode-se 

explorar a possibilidade de aplicação tecnológica da rota mais viável à produção de etanol, 

por exemplo. 

 

Objetivo do trabalho 

 

O objetivo principal deste trabalho é estudar a cinética e o mecanismo da reação de 

hidrogenação de CO2 sobre catalisadores à base de Rh, Cu e Fe, visando a obtenção de álcoois 

C2+OH. Materiais de Rh, materiais de Cu e materiais de Fe serão sintetizados separadamente e 

misturados fisicamente ou sobrepostos em leitos consecutivos. Na mistura física dos 

diferentes materiais, será investigado o efeito do promotor do catalisador de Cu (Cu/ZnO) na 

conversão de CO2 e na seletividade a álcoois C2+OH. Nesta parte do estudo serão empregados 

os seguintes promotores: Al2O3, ZrO2, Ga2O3 e Cr2O3. Visto que o CO tem sido identificado 

como um intermediário da reação de hidrogenação do CO2, será estudada também a 

hidrogenação do CO, visando um aprofundamento no entendimento da reação de 

hidrogenação do CO2. 

Os objetivos específicos desse trabalho incluem: i. Sintetizar catalisadores de Rh/SiO2, 

Cu/ZnO, Cu/ZnO/Al2O3, Cu/ZnO/ZrO2, Cu/ZnO/Ga2O3, Cu/ZnO/Cr2O3 e Fe-Cu-Al-K; ii. 

Aplicar cada um dos materiais sintetizados na reação de hidrogenação de CO2 e avaliar os 

respectivos desempenhos catalíticos; iii. Investigar a influência da composição de mistura dos 

catalisadores de Rh, Cu/ZnO e Fe na reação. Nesta parte do estudo, 4 amostras diferentes 

serão preparadas, conforme descrito na Tabela 1, variando-se a fração mássica dos 

catalisadores de Rh, Cu/ZnO e Fe de 0% até 50%; iv. A partir da composição de mistura dos 

catalisadores de Cu/ZnO e Rh e/ou Fe mais promissora à hidrogenação de CO2, estudar o 

impacto da natureza do promotor do material à base de Cu no desempenho catalítico da 

mistura de catalisadores, aplicando Cu/ZnO/Al2O3, Cu/ZnO/ZrO2, Cu/ZnO/Ga2O3 e 
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Cu/ZnO/Cr2O3 em substituição a Cu/ZnO; v. Investigar a hidrogenação de CO2 sobre leitos de 

catalisadores à base de Rh, Cu e Fe, sobrepostos consecutivamente, e avaliar o efeito da 

configuração do sistema (mistura física vs. sobreposição de leitos) no desempenho catalítico; 

vi. Determinada a melhor configuração do sistema (mistura física ou sobreposição de leitos), 

investigar a reação sob condições variáveis de temperatura, pressão e concentração de CO2 e 

H2 na corrente de alimentação do reator; vii. A partir da configuração e das condições 

reacionais mais promissoras à hidrogenação de CO2, realizar testes de estabilidade de 24 h; 

viii. Explorar a hidrogenação de CO sobre os catalisadores e sob as condições reacionais mais 

promissoras à hidrogenação de CO2; ix. Ao longo de todo o trabalho, caracterizar os materiais 

sintetizados por diversas técnicas, com o propósito de correlacionar suas propriedades com o 

desempenho na reação de hidrogenação de CO2 e CO. 

 

Tabela 1: Composição mássica dos catalisadores nas diferentes misturas físicas a serem 

empregadas na reação de hidrogenação do CO2. 

Catalisador 

Composição mássica dos catalisadores na 

mistura física* 

Rh Cu/ZnO  Fe  

1 0% 50% 50% 

2 50% 0% 50% 

3 50% 50% 0% 

4 33,33% 33,33% 33,33% 
*Serão utilizados 100 mg total de material em cada teste catalítico. Os percentuais descritos correspondem à 

fração mássica de cada catalisador (Rh/SiO2, Fe-Cu-Al-K e Cu/ZnO) na mistura física final. 
 

Material e Métodos 

 

Preparação dos catalisadores 

o Síntese de Rh/SiO2: O preparo do catalisador de Rh/SiO2 será feito via impregnação 

incipiente utilizando como suporte a sílica comercial e como precursor metálico Rh(NO3)3, 

como reportado em trabalhos anteriores (Kusama et al., 1997; Kusama et al., 2001). 

Tipicamente, uma quantidade apropriada do sal Rh(NO3)3 será dissolvida em um volume 

máximo de água que a SiO2 pode absorver por unidade de massa, a fim de atingir um teor 

mássico de 1% Rh no material. Após a impregnação, o material será seco em estufa a 100 °C 

por 3 h e calcinado a 500 °C por 2 h. 

 

o Síntese de Cu/ZnO, Cu/ZnO/Al2O3, Cu/ZnO/ZrO2, Cu/ZnO/Ga2O3 e Cu/ZnO/Cr2O3: 

A síntese dos catalisadores de (i) Cu/ZnO, (ii) Cu/ZnO/Al2O3, (iii) Cu/ZnO/ZrO2, (iv) 

Cu/ZnO/Ga2O3 e (v) Cu/ZnO/Cr2O3 será realizada pelo método de co-precipitação, de acordo 

com trabalhos anteriores (Saito et al., 1996; Witoon et al., 2016). Tipicamente, quantidades 

apropriadas de sais de Cu e Zn; Cu, Zn e Al; Cu, Zn e Zr; Cu, Zn e Ga; Cu, Zn e Cr, para o 

preparo dos catalisadores (i), (ii), (iii), (iv) e (v), respectivamente, serão adicionados a 500 mL 

de uma solução de NaHCO3 (0,1 mol.L-1) sob agitação constante e temperatura de 60 °C. A 

solução contendo os precursores metálicos será mantida em pH entre 7-8, gotejando-se uma 

solução de NaHCO3 (0,1 mol.L-1). O precipitado formado será separado do sobrenadante por 

filtração e será seco em estufa a 80 °C por 24 h. Por fim, o sólido obtido será calcinado a 450 

°C por 4 h, obtendo-se assim os catalisadores de Cu/ZnO e Cu/ZnO/S (S = Al2O3, ZrO2, 

Ga2O3 ou Cr2O3). Os teores mássicos (%) dos catalisadores de Cu serão Cu/ZnO = 50/50, 

Cu/ZnO/Al2O3 = 50/45/5, Cu/ZnO/ZrO2 = 50/40/10, Cu/ZnO/Ga2O3 = 50/25/25 e 

Cu/ZnO/Cr2O3 = 50/45/5, que foram identificados no trabalho de Saito e colaboradores (Saito 

et al., 1996) como teores mássicos ótimos à síntese de metanol a partir da hidrogenação 

catalítica de CO2. 
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o Síntese de Fe-Cu-Al-K: A síntese do catalisador de Fe-Cu-Al-K envolve duas etapas: 

preparação do precursor Fe-Cu-Al via método de co-precipitação e posterior impregnação do 

potássio, como descrito em trabalhos prévios (Yan et al., 2000; Prasad et al., 2008). 

Quantidades apropriadas das soluções de nitrato de Fe, Cu e Al serão primeiramente 

misturadas e então precipitadas utilizando uma solução de NH4OH em pH = 7,0. Os materiais 

co-precipitados serão filtrados, lavados com água destilada e o sólido obtido será seco a 110 

°C por 24 h. Posteriormente será feita a impregnação incipiente com carbonato de potássio 

seguida da secagem a 110 °C por 48 h e, então, a amostra será calcinada a 450 °C durante 5 h. 

As massas dos reagentes serão adicionadas de modo que se obtenha uma proporção mássica 

dos metais no catalisador de Fe:Cu:Al:K = 100:6,6:15,7:4. 

 

Caracterização dos catalisadores 

Os materiais sintetizados serão caracterizados por: (i) Fluorescência de Raios-X 

(FRX), com a finalidade de determinar os teores mássicos dos elementos químicos 

constituintes dos catalisadores. (ii) Redução à Temperatura Programada de Hidrogênio (RTP-

H2), com o objetivo de investigar as temperaturas de redução dos óxidos componentes da fase 

ativa dos catalisadores e obter informações sobre a interação metal/suporte. (iii) Difratometria 

de Raios-X (DRX), com o objetivo de investigar a composição química e a cristalinidade dos 

materiais sintetizados. (iv) Fisissorção com N2 pelo método de B.E.T, com o objetivo de 

determinar a área superficial específica dos catalisadores e o volume, o diâmetro e o tipo de 

poro dos suportes. (v) Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) e Varredura (MEV) 

acoplado com Espectroscopia de Raios-X por Dispersão em Energia (EDS), com a finalidade 

de avaliar a distribuição de tamanhos de partícula, os planos cristalinos superficiais e o 

mapeamento dos elementos químicos constituintes dos catalisadores. (vi) Quimissorção de 

H2, CO e N2O, com o objetivo de verificar a interação dessas moléculas com os catalisadores 

em estudo. (vii) Dessorção à temperatura programada com CO2 e NH3 (DTP-CO2 e DTP-

NH3), com a finalidade de quantificar os sítios básicos e ácidos, respectivamente, presentes 

nos materiais. 

 

 Testes catalíticos  

         As reações de hidrogenação de CO2 e CO serão realizadas em um reator de alta pressão 

e em fluxo contínuo, empregando aproximadamente 100 mg de catalisador. Os testes 

catalíticos serão processados em temperaturas entre 100 °C e 400 °C e sob pressões entre 0,1 

MPa e 4 MPa. Na corrente de alimentação do reator, a razão H2/CO2 ou H2/CO variará entre 

0,5 e 3. A análise dos produtos reacionais será feita por cromatografia em fase gasosa. 

 

Considerações Finais 

 

De acordo com os objetivos deste projeto, espera-se compreender as relações 

existentes entre: (i) as propriedades de materiais à base de Rh, Cu e Fe e seus desempenhos 

catalíticos e (ii) as condições reacionais e o desempenho catalítico dos materiais em estudo. O 

entendimento destas relações será possível pela combinação dos resultados das 

caracterizações físico-químicas dos materiais com aqueles dos testes catalíticos. Pelas técnicas 

de análise química (FRX, quimissorção de CO e N2O, RTP-H2, DTP-CO2, DTP-NH3, 

fisissorção de N2 pelo método B.E.T.) e física (DRX, MET, MEV) e métodos cromatográficos 

(CG) poderão ser associadas informações sobre as propriedades dos catalisadores 

(composição química, cristalinidade, redutibilidade, área superficial, área ativa, dispersão 

metálica, distribuição de tamanho de partículas metálicas e de óxidos) com a conversão de 

reagentes e a formação de produtos da reação de hidrogenação do CO2. 
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Resumo. A utilização de microtécnicas de extração vem ganhando destaque nos últimos anos 

no preparo de amostras por vários motivos, dentre as quais pode-se destacar uma menor 

quantidade de resíduos gerado, o maior fator de concentração que ela oferece bem como a 

necessidade de pouca amostra sendo ideal para o estudo com organismos de pequeno porte. 

Dentro desse contexto, objetiva-se com esse trabalho avaliar as microtécnicas SDME, HF-

LPME e MEPS-MIP no preparo de amostras do microcrustáceo P.hawainensis expostos a 

metais tóxicos e hormônios para diminuir a quantidade de organismos necessários para a 

realização de análises, diminuir os resíduos gerados bem como melhorar os níveis de 

detecção. Vale ressaltar que todas as microtécnicas serão realizadas por dispositivos 

automatizados o que ocasiona um menor erro de operação. 

 

Introdução 

 

O uso de cromatografia gasosa (GC), cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), 

eletroforese capilar (CE), absorção atômica (AA), espectrometria de emissão atômica (ICP), 

dentre outras, são bem estabelecidos para a determinação de diversos analitos em matrizes 

distintas. Porém, antes da determinação muitas vezes é necessária uma etapa de preparo 

amostra, principalmente quando se trata de uma matriz complexa, tais como plasma, urina, 

soro, etc. (Oliveira, et al., 2008). Essa etapa se faz importante por vários motivos, como a 

eliminação de interferentes e uma melhor concentração dos analitos principalmente se estes 

estão presentes a níveis de traços. (Pinto e Pedrozo, 2015). 

Antigamente, as técnicas de preparo de amostras mais comuns eram a extração 

líquido-líquido (LLE) e a extração em fase sólida (SPE), mas com o passar dos anos foram 

surgindo técnicas chamadas de miniaturizadas que exigiam quantidades de amostra cada vez 

menores frente a um maior fator de concentração. Além disso, essas microtécnicas, como 

ficaram conhecidas, possuem um alto potencial de automação possibilitando um menor erro 

operacional (Oliveira, et al., 2008; Dionisio, et al., 2010). Várias técnicas de microextração 

têm sido empregadas para o preparo de amostras, e dentre elas pode-se destacar a 

microextração em gota única (SDME), microextração em fase líquida com fibra oca (HF-

LPME) e microextração com dispositivos preenchidos com sorventes (MEPS) aplicando 

polímeros molecularmente impressos (MIP) como fase extratora.  

A SDME trata-se de uma gota de solvente orgânico suspensa em uma microsseringa, 

onde o analito será extraído por partição. Ela tem sido amplamente utilizada para o preparo de 

amostra de metais como chumbo (Pb), Cádmio (Cd), níquel (Ni) e cobalto (Co) e também 

para compostos orgânicos havendo relatos para diferentes matrizes como água, solo, 

alimentos, dentre outros. (Klaasen, Watinks, 2012; Pinto e Pedrozo, 2015). Outra 

microtécnica útil tanto para metais quanto compostos orgânicos é a HF-LPME, onde o 

solvente é imobilizado nos poros de uma fibra oca e preenchido por microlitros de solvente, 

os analitos são extraídos através do solvente orgânico imobilizado na fibra (Dionisio, et al., 

2010; Moreno, Gárcia-Barrera, Gómez-Ariza, 2013; Chen, et al., 2013). A MEPS possui o 

mesmo princípio da extração em fase sólida (SPE), nela o cartucho é substituído por um 

microdispositivo adaptado entre a agulha e a seringa de injeção (Daryanavard, et al., 2013; 

Abel-Rehim, 2010). MIPs podem ser utilizados como fase extratora em MEPS por serem mais 

seletivos e baseados no reconhecimento de sítios ativos específicos da molécula. Trazendo 
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como vantagens uma elevada sensibilidade, estabilidade térmica, capacidade de reutilização e 

robustez (Prieto, et al., 2010; Hoshina, et al., 2011). 

Dentro desse contexto, a determinação de micropoluentes orgânicos e inorgânicos 

podem ser otimizadas através do emprego de microtécnicas na etapa preparo de amostras. 

Muitos estudos relatam métodos para a determinação de hormônios e metais em matrizes 

como água, solo, sedimentos e etc. (Cotta, Rezende, Piovani, 2006). No entanto, estes são 

baseados em concentrações externas, nos últimos anos houve um crescimento na consciência 

de avaliar poluentes em ambiente químico interno para conhecer quais os efeitos que estes 

causam nos organismos vivos (Inostroza, et al., 2016). Anfípodas, como Parhyale 

hawainensis, são amplamente utilizados nesse tipo de estudo devido a sua sensibilidade a 

perturbações ambientais, por serem abundantes, de fácil cultivo em laboratório e por ser 

possível a retirada de sua hemolinfa para análises mais adequadas (Klaassen e Watkins, 

2012). Já existem protocolos de testes agudos para P. hawainensis expostos a corantes tóxicos 

os quais foram analisados por cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas 

(Dos Santos, 2016).  

Entretanto, o preparo de amostras desses trabalhos ainda é baseado em extrações 

líquido-líquido que se mostra muito eficiente no quesito eliminação de interferentes e pré 

concentração, mas, pode ser lenta e responsável por uma grande geração de resíduo. Além 

disso, cada organismo fornece de 0,3 a 0,6 µL de hemolinfa, sendo necessário a utilização de 

vários exemplares para uma análise apenas (Carasek, Tonjes, Scharf, 2002; Bezerra, Ferreira, 

2006). Por esse motivo, o uso de microtécnicas de extração pode ser vantajoso, pois além de 

diminuir a geração de resíduos ela necessita de uma menor quantidade de amostra e 

possibilita uma maior concentração do analito na fase orgânica melhorando o desempenho 

analítico. Além de serem facilmente automatizadas diminuindo os erros oriundos na etapa de 

preparo de amostra (Pinto e Pedrozo, 2015). 

Trabalhos publicados para a análise de hormônios e metais em amostras ambientais 

mostram as vantagens em se utilizar microtécnicas para a extração e pré-concentração de 

analitos. Portanto, propõe-se nesse trabalho a utilização da SDME, HF-LPME e MEPS-MIP 

para o preparo de amostras de hemolinfa do microcrustáceo P. hawainensis. As extrações 

serão realizadas de forma automatizada e pretende-se conseguir uma redução no tempo de 

análise, no custo bem como contribuir para melhorar os níveis de detecção e a confiabilidade 

dos estudos de ecotoxicidade. Os analitos serão determinados por cromatogradia líquida 

(cLC) capilar com detector de UV-Vis e/ou acopladas a espectrometria de massas. Para a 

determinação e quantificação de metais será utilizado espectrômetro de absorção atômica de 

chama (FAAS). 

 

Material e Métodos 

 

Reagentes e soluções 

Os metais analisados serão Cu, Cd, Cr e Pb e os hormônios serão estrona, estriol, 

estradiol, etinilestradiol e progesterona. Os solventes e reagentes utilizados serão grau HPLC 

ou equivalentes. 

Amostras  

Os exemplares de P. hawainensis serão cultivados e expostos aos poluentes no 

Laboratório de Ecotoxicologia e Microbiologia Ambiental Dr. Abílio Lopes (LEAL) da 

Unicamp, Limeira/SP. Os experimentos serão realizados com organismos completos e 

hemolinfa com oito meses de idade. A exposição será realizada em condições estáticas, com 

luz e temperatura 24±2°C e estima-se que os experimentos serão realizados nas concentrações 

de 0,001; 0,01; 0,05; 0,1 e 0,5 mg.L-1 de poluentes mas poderão ser ajustados de acordo com 

as respostas obtidas. As soluções serão preparadas e após uma hora os organismos serão 

inseridos nos devidos recipientes, objetiva-se utilizar dois organismos por concentração, os 

quais serão incubados por diferentes tempos de exposição (preliminarmente definidos em 1, 2, 
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4, 8 e 12 horas) (Dos Santos, 2016). A hemolinfa será coletada no primeiro seguimento do 

animal, com o auxílio de um capilar. O material será removido e diluído, em proporção a ser 

definida, com água purificada Milli-Q. As amostras para análises serão preparadas utilizado 

dispositivo automatizado desenvolvido pelo Laboratório de Cromatografia. 

 

Métodos cromatográficos e espectroscópicos 

A determinação do teor de metais pesados será realizada utilizando Espectrômetro de 

Absorção Atômica da Perkin Elmer – modelo PINAACLE 900 T, disponível na Central de 

Análises Químicas Instrumentais (CAQI) do Instituto de Química de São Carlos. Os metais 

serão analisados por FAAS equipado com correção de fundo de lâmpada de deutério e 

operando com lâmpada de cátodo oco com os seguintes comprimentos de onda: Pb (217 nm), 

Cr (357 nm), Cd (228 nm), Cu (324 nm).  

As análises cromatográficas serão realizadas em um equipamento UHPLC UltiMate 

3000 NanoRSLC da Thermo/Dionex com detecção por UV-vis variável ou arranjo de diodos 

(DAD). Serão testadas inicialmente as colunas analíticas: HPLC Hypersil GOLD aQ Kappa, 

(100 x 0,32 mm, 1,9 µm), HPLC capilar Synergi Fusion-RP - Phenomenex (150 x 0,3 mm, 4 

µm) e HPLC capilar ZORBAX Eclipse XDB C18 Rapid resolution - Agilent (150 x 0,3 mm, 

3,5 µm). Adicionalmente, a técnica de HPLC poderá ser avaliada em acoplamento com o 

equipamento de espectrometria de massas disponível no laboratório (Bruker MicrOTOF-Q II 

(tipo Q-ToF/MS). Será utilizada coluna em fase reversa, como fase móvel será utilizada 

contento água com adição de 0,1% de ácido fórmico (A) e acetonitrila como fase móvel polar 

orgânica (B). Os métodos poderão ser isocráticos ou gradientes e monitorados a 225 e 254 nm 

(Kozlic, et al., 2011). 

 

Síntese das fases extratoras 

Para preparo do MIP será utilizado um método conhecido como polimerização por 

precipitação. O procedimento constitui-se pela adição da molécula molde (template), 

monômero funcional (ácido metacrílico, MAA ou 2-hidroxietil metacrilato, HEMA), solvente 

porogênico (acetonitrila, ACN), reagente de ligação cruzada (etilenoglicol dimetacrilato, 

EGDMA) e iniciador radicalar (2,2’-azo-bis-isobutironitrila, AINB) em frascos reacionais 

selados. Essa mistura será processada em banho térmico a 60°C por 16 h, esse processo será 

realizado na ausência de oxigênio. O polímero resultante será seco, tamisado e, 

posteriormente, lavado com solventes adequados para extrair a molécula molde da matriz 

polimérica (Rachkov, et al., 200). As fases com BSA poderão ser recobertadas in situ no 

interior de colunas ou dispositivos preparados previamente. Poderá ser utilizado também um 

cartucho de SPE acoplado ao Manifold. Inicialmente, tampão fosfato 0,05 mol.L-1 com pH 6,0 

será percolado por 20 minutos, seguindo-se a passagem de solução BSA 1% (m/v) preparada 

no mesmo tampão. Após a percolação de solução de glutaraldeído 25% (v/v) o sistema ficará 

em repouso por 5 horas a temperatura ambiente. Por último, será passado pela 

coluna/cartucho solução de boroidreto de sódio 1% (m/v). Para a retirada de resíduos a fase 

extratora será lavada com água em abundância. O recobrimento com ácidos húmicos será 

realizado de maneira semelhante (Santos-Neto, 2008). Para modificação da superfície das 

partículas será inicialmente testado como monômero hidrofílico o glicidil dimetacrilato 

(GMA) utilizando-se o método de precipitação. Após a síntese do MIP, o GMA e HEMA 

serão adicionados ao meio reacional antes da lavagem do MIP. Por último, será acrescentada 

solução de ácido perclórico para etapa de abertura do anel epóxi (Maltez, 2007). 

 

Microextração em dispositivos preenchidos com sorventes (MEPS-MIP) 

As amostras contendo hormônios serão extraídas por dispositivo confeccionado no 

laboratório em modo offline. Alguns parâmetros como volume, ciclos de amostragem, 

lavagem do sorvente e eluição serão avaliados. 
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Microextrações em gota única (SDME) e microextrações em fibra ocas (HF LPME) 

Inicialmente, serão adicionadas as amostras (hemolinfa e organismos completo) 

agentes complexantes, levemente acidificados (caso seja necessário) com uma solução de 

HNO3 0,1% v/v. Posteriormente, os analitos serão extraídos com o auxílio de dispositivos 

automatizados disponíveis no Laboratório de Cromatografia. 

Os agentes complexantes e os solventes de extratores serão escolhidos de acordo com 

o metal a ser analisado: Pb (o,o-dietildiofosfato de amônio, DDTP; Diclorometano, CHCl3), 

Cr, Cu e Cd (dietilcarbamato de sódio, Na-DDTC; Clorofómio, CCl4). Outros complexantes e 

solventes extratores poderão ser utilizados, como 1-(2-piridilazo)-2-naftol (PAN), 8-

hidroxiquinolina (8-HQ), 1-undecanol e acetona. (Maltex, 2007; Carasek, Tonjes, Scharf, 

2002). 

Parâmetros como volume de amostra, concentração do complexante, tempo de 

extração e volume da gota serão otimizados.  

 

Análise dos resultados  

 

Síntese e caracterização do MIP 

As fases seletivas MIP serão sintetizadas pelo método de polimerização por 

precipitação e caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia 

no infravermelho (FT-IR) e método de adsorção de nitrogênio (BET). Será desenvolvido um 

método de separação de hormônios, e estudado a melhor maneira de obter uma boa resolução, 

boa simetria entre os picos e fator de retenção adequado. As fases serão usadas para o 

preenchimento manual de microdispositivos (MEPS). Serão otimizados alguns parâmetros 

como condicionamento, limpeza do sorvente, vazão e tempo de carregamento da amostra. A 

seletividade do MIP será avaliada comparando-se a recuperação de moléculas de estrutura 

similar e diferentes as dos hormônios pelas técnicas SPE-cLC e MEPS cLC.  

 

Recobrimento do MIP e outras fases de BSA 

As partículas de MIP serão recobertas com BSA e AH. As fases MIP-BSA, MIP- AH 

serão caracterizadas por microscopia de varredura (MEV), espectroscopia no infravermelho 

FT-IR e método de adsorção de nitrogênio (BET). Os MEPS serão preenchidos com as fases 

recobertas e avaliados quanto: eficiência de exclusão de macromoléculas, efeito matriz e 

precisão da extração pela técnica MEPS-cLC. 

 

Otimização, validação e aplicação dos métodos desenvolvidos 

Após as avaliações descritas anteriormente, as fases que apresentarem melhor 

desempenho terão seus parâmetros otimizados. Serão utilizados, sempre que viável, 

procedimentos multivariados de otimização como planejamentos fatoriais completos e 

incompletos bem como construções de superfície de resposta com modelos completos com 

ponto central e estrela. 

 Avaliação seguirá com os seguintes parâmetros analíticos: seletividade, linearidade, 

limites de detecção e quantificação, precisão, robustez, dentre outras. Após a determinação 

desses parâmetros, o método será aplicado a amostras reais de microcrustáceos. 

 Será feita uma análise comparativa entre as técnicas extração líquido-líquido (ELL) e 

MEPS-MIP para fármacos hormônios bem como entre a ELL, SDME e HF-LPME para 

metais, serão avaliados o fator de enriquecimento, a eficiência da concentração, o índice de 

consumo e o custo total dos métodos aplicados. Outra análise comparativa será realizada entre 

as microtécnicas empregadas para o preparo de amostras de microcrustáceos, onde os mesmos 

parâmetros anteriormente mencionados serão avaliados. 
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Conclusões 

 

Comparada com alguns métodos tradicionais as microextrações trazem inúmeras 

vantagens como uma maior concentração do analito na fase orgânica, poucas etapas de 

manipulação são necessárias o que reduz os problemas com contaminações e perdas de 

analitos melhorando o desempenho analítico. A facilidade de automação também é uma 

vantagem que permite um menor erro e demanda menor tempo. Uma menor quantidade de 

resíduo é gerada que faz com que essas microtécnicas se encaixem nos princípios da Química 

Verde. Muitos trabalhos descrevem o uso de microtécnicas em matrizes diversas e aplica-las a 

amostras onde a matriz também é diminuta pode ser uma saída para problemas de detecção de 

analitos em níveis traços. 
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Resumo. Produtos de cuidados pessoais (PCPs) são produtos usados para a saúde pessoal 

ou por razões estéticas. Suas principais classes incluem fragrâncias, repelentes de insetos, 

filtros solares (UV), antimicrobianos e conservantes. A ocorrência no ambiente é um 

problema, já que muitos destes compostos têm potencial de bioacumulação por organismos 

que vivem em ambientes contaminados. Portanto, faz-se necessário o desenvolvimento de 

métodos eficazes na sua determinação no ambiente. É ideal que os métodos de análise sejam 

de baixo custo, simples e que atendam aos princípios da Química Verde. Neste contexto, 

propõe-se a produção/aperfeiçoamento de métodos miniaturizados. Para isso, frascos serão 

recobertos internamente com fases extratoras e testados para extração por sorção nas 

paredes dos frascos (VWSE). Também será utilizada a microextração por sorvente 

empacotado (MEPS), e os resultados das duas técnicas serão comparados. Os métodos 

propostos serão testados em água fluvial após o lançamento de esgoto doméstico tratado, 

onde será analisada a presença de 7 compostos presentes em PCPs. O trabalho permitirá 

compreender a aplicabilidade das técnicas VWSE e MEPS para extração dos PCPs, abrindo 

portas para futuros estudos de rotina para esses e outros compostos. Também como 

possibilidade de avanço da MEPS, estratégias de automação poderão ser aplicadas a esta 

técnica. 

 

Introdução 

 

Produtos de cuidado pessoal 

 Produtos de Cuidado Pessoal (PCPs) compõe uma classe grande de compostos 

químicos usados em muitos produtos de uso diário, com o intuito de proporcionar a higiene e 

aumentar a qualidade de vida das pessoas (Boxall et al., 2012). Estudos recentes os 

enquadram dentro da categoria de contaminantes emergentes, visto que são usados em grande 

quantidade pelas pessoas, de maneira contínua. Além disso, eles correspondem a uma 

variedade de substâncias, como mostrado na Figura 1 (Mahugo-Santana et al., 2011).  

 

Figura 1 Compostos utilizados em PCPs classificados como contaminantes emergentes. 

          
FONTE: Adaptado de Mahugo-Santana et al., 2011. 
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 Uma parte desses compostos são absorvidos pelo organismo e excretados, tendo como 

destino o esgoto. Outra parte não é absorvida, mas acaba também tendo o esgoto como 

destino final. Assim, os PCPs entram em contato direto com águas residuárias, contaminando 

tanto a água como também sistemas terrestres que entram em contato com essas águas 

(Ternes et al., 2004). 

 Muitos dos compostos listados como PCPs são classificados como desreguladores 

endócrinos, ou seja, são moléculas que possuem a capacidade de interferir no desempenho do 

sistema endócrino afetando negativamente seu desenvolvimento e as funções gerais do corpo 

influenciadas por hormônios (Witorsch; Thomas, 2017).  

 

Métodos analíticos para extração e detecção de PCPs  

 Nos últimos anos, as pesquisas referentes ao melhoramento na determinação de 

contaminantes em matrizes ambientais têm focado especialmente no desenvolvimento da 

etapa de pré-tratamento da amostra.  

 Métodos tradicionais de preparo da amostra, tal como a extração líquido-líquido (LLE) 

(Jeon; et al., 2006) e extração em fase sólida (SPE) (Moldovan, 2006; Cuderman e Heath, 

2007; Jonkers et al., 2010; Pedrouzo et al., 2011 e Silva, Emídio e Marchi, 2013) ainda são 

utilizados para determinação de PCPs. Entretanto, estes métodos não são totalmente 

recomendados por não serem consideradas ambientalmente amigáveis.  

 Na busca por métodos mais amigáveis ao meio ambiente, técnicas miniaturizadas vêm 

adquirindo grande interesse da comunidade científica, como a microextração em fase sólida 

(SPME), a extração por sorção em barra magnética (SBSE), a microextração por sorvente 

empacotado (MEPS) e a microextração líquido-líquido dispersiva (DLLME) têm sido 

utilizadas na extração e pré- concentração de PCPs. 

 

Material e Métodos 

 

MEPS 

 A microextração em sorvente empacotado (“Microextraction by packed sorbent” – 

MEPS) é uma miniaturização da técnica clássica de extração em fase sólida (“solid-phase 

extraction” – SPE) desenvolvida por Altun, Abdel-Rehim e Blomberg (2004). Segundo os 

autores, a fase extratora é colocada dentro do corpo de uma seringa ou dentro de um cartucho 

localizado entre a agulha e o corpo da seringa (Figura 2). Os sorventes mais utilizados são 

polímeros à base de sílica (C2, C8 e C18) e de troca catiônica. As etapas que envolvem a 

MEPS são: aspiração da amostra, lavagem do sorvente, eluição da amostra e limpeza do 

sorvente (Abdel-Rehim, 2011).  

 

Figura 2 Dispositivo desenvolvido por Abdel-Rehim para a MEPS 

 
FONTE: Mahdi, 2015 
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 Segundo Altun e Abdel-rehim (2008), a alta eficiência de extração, melhor 

sensibilidade do método e baixo limite de detecção podem ser melhor alcançados otimizando 

parâmetros como natureza do sorvente utilizado, tipo e volume do solvente de eluição, tipo e 

volume do solvente de lavagem e, finalmente; número de ciclos de extração. 

 

VWSE 

 A extração de compostos de interesse por meio da técnica de sorção envolve um 

equilíbrio químico de partição do soluto entre a fase extratora (estacionária) e a fase a qual o 

analito está exposto. O equilíbrio ocorre de acordo com os coeficientes de distribuição do 

analito entre as duas fases (Pawliszyn, 1990). Permite extração seletiva, concentração do 

analito e enriquecimento da amostra. Como materiais sortivos podem ser empregados 

polidimetilsiloxano (PDMS) divinilbenzeno (DVB), carboxeno (CAR), entre outros 

(Fontanals, 2006).  

 A técnica de preparo de amostras para microextração denominada vial wall sorptive 

extraction (VWSE), foi desenvolvida por Kawaguchi et al., (2009). Sua teoria é a mesma para 

solid phase microextraction (SPME) e sorptive bar solid extraction (SBSE). Um polímero é 

depositado no frasco como material de sorção, e isso pode ser feito de 3 maneiras, como 

mostrado na Figura 3. 

 

Figura 3 Dispositivos propostos para VWSE. A – PDMS depositado somente ao fundo do 

frasco, B – PDMS depositado ao fundo cônico do frasco e C – PDMS depositado nas paredes 

do frasco. 1 – frasco 2 – PDMS depositado e 3 – tampa adaptada. 

 
 

FONTE: Adaptado de Kawaguchi et al., (2009). 

 

 A confecção do dispositivo é bem simples, sendo que o monômero e seus iniciadores 

precisam apenas ser depositados e posteriormente aquecidos por alguns minutos. Além do 

mais, pode-se construir um modelo automático para confecção dos dispositivos de VWSE. 

 Portanto, pretende-se desenvolver a metodologia segundo a seguinte sequência: 

 

 Avaliar a técnica e método cromatográfico que melhor se adequa à separação e 

identificação dos compostos estudados. 

 Avaliar a fase extratora (Oasis HLB, Strata X, C18, C8, Chroma Bond, entre outras) 

que melhor se adequa para utilização na MEPS para os PCPs listados na Tabela 1. 

 Avaliar a fase extratora (PDMS, Carboxen, DVB, es-DVP) que melhor se adequa para 

utilização na VWSE para os PCPs listados na Tabela 1. 

 Otimizar e validar o método utilizando MEPS e cromatografia acoplada à 

espectrometria de massas para determinação simultânea dos compostos listados na 

Tabela 1. 

 Automatização dos sistemas de microextração desenvolvidos. 
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 Otimizar e validar o método por VWSE e cromatografia acoplada à espectrometria de 

massas para determinação simultânea dos compostos listados na Tabela 1. 

 Aplicar os métodos MEPS e VWSE na avaliação da ocorrência das substâncias 

listadas na Tabela 1 em águas fluviais da cidade de São Carlos-SP.  

 

Tabela 1 - Compostos utilizados em produtos de cuidados pessoais propostos para 

desenvolvimento do projeto. 

Nome comercial Estrutura Massa Molar CAS Number 

Butilhidroxitolueno 

 

220,35 g.mol-1 128-37-0 

Butilhidroxianisol 

 

180,24 g.mol-1 25013-16-5 

Triclosan 

 

289,54 g.mol-1 3380-34-5 

Metilparabeno 

 

152,15 g.mol-1 99-76-3 

Oxibenzona 

 

228,24 g.mol-1 131-57-7 

Galato de Prolila 

 

212,20 g.mol-1 121-79-9 

Propilparabeno 

 

180,20 g.mol-1 94-13-3 

     FONTE: Autoria própria. 
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Resumo. Águas residuárias são continuamente contaminadas por fármacos. Dentre estes 

fármacos, os antimicrobianos causam grande preocupação pelos impactos sobre o 

desenvolvimento de resistência bacteriana. As principais fontes de contaminação de fármacos 

são efluentes urbanos, hospitalares, de fazendas e de algumas indústrias. Técnicas clássicas 

como a extração líquido-líquido (LLE) e a extração em fase sólida (SPE) são largamente 

usadas para extração de fármacos nesse tipo de matriz, porém estas técnicas não atendem 

amplamente aos princípios da química verde. Neste âmbito apresenta-se o desenvolvimento e 

a validação de um método de microextração líquido-líquido para extração e detecção de 

sulfonamidas e o desenvolvimento e otimização de um método utilizando planejamento 

experimental para a extração de fluoroquinolonas em águas residuárias. Foi possível obter-se 

o limite de detecção de 25 ng.L-1 para as fluoroquinolonas analisadas, este LD é relativamente 

baixo. Com os desenvolvimentos desse trabalho tornou-se possível a utilização de apenas 1 mL 

de solvente orgânico para a pré-concentração off-line, esta etapa, adicionada a uma outra pré-

concentração online (column switching) permitiu a extração dos analitos com a obtenção de 

um LD relativamente baixo, a partir de apenas 5 mL de amostra. 

 

Introdução 

 

São cada vez mais frequentes as notícias sobre poluição ambiental e principalmente 

fatos relacionados à contaminação da água, tais como, poluição por esgoto sanitário, resíduos 

industriais e agroquímicos. Portanto existe a preocupação quanto aos cuidados com os 

ecossistemas aquáticos e ao risco de contaminação das fontes de abastecimento público. Tal 

preocupação tem incentivado estudos com o intuito de identificar e quantificar esses compostos 

nocivos para que se possa minimizar o descarte e desenvolver processos eficientes para removê-

los (Joss et al., 2005). 

Os fármacos têm um papel de inquestionável relevância na sociedade. Segundo 

Kummerer (Kummerer, 2001) alguns grupos de fármacos residuais merecem uma atenção 

especial, dentre eles estão os antimicrobianos e os hormônios. Os antimicrobianos têm sido 

amplamente discutidos na literatura, devido ao seu potencial desenvolvimento de bactérias 

resistentes no meio ambiente e por serem usados em grandes quantidades (Bower; Daeschel, 

1999; Guardabassi et al., 2002; Mckeon et al., 1995). Wise (2002) estimou um consumo 

mundial de antimicrobianos entre 100.000 e 200.000 toneladas por ano. Tanto o uso humano 

quanto animal faz com que essas substâncias cheguem ao meio ambiente de diversas maneiras, 

tornando estes compostos ubíquos na atualidade. 

Na literatura são encontrados artigos e revisões que mostram a ineficiência dos 

tratamentos convencionais em remover os antimicrobianos, principalmente as classes das 

sulfonamidas e fluoroquinolonas (Batt et al., 2006; Calisto e Esteves, 2009; Le-Minh et al., 

2010). Calisto e Esteves (2009) relataram que diversos métodos de tratamento tiveram 

eficiência muito baixa na remoção de alguns psicofármacos. Le-Minh et al. (2010) também 

relataram a ineficiência dos tratamentos convencionais na remoção dessas classes de 

antimicrobianos em amostras de águas residuárias. Tal situação tem incentivado a busca de 

métodos mais eficientes, capazes de promover ao menos a transformação desses contaminantes 

em produtos que não apresentem efeitos adversos ao ambiente (Turiel et al., 2003). Geralmente 

as indústrias farmacêuticas utilizam processos aeróbios de tratamento, porém nem sempre com 
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bons resultados no que se refere à degradação de antimicrobianos. Segundo revisão de Le-Minh 

et al. (2010) a biotecnologia anaeróbia surge como alternativa potencial para degradação de 

fármacos devido à versatilidade e diversidade de bactérias e arqueias anaeróbias e facultativas. 

Além dessa versatilidade as estações de tratamento são mais simples e compactas comparando 

com as estações de tratamentos convencionais. Reatores biológicos têm demonstrado boa 

eficiência e viabilidade no tratamento de águas contendo contaminantes orgânicos diversos, 

sendo, portanto, uma tecnologia promissora para a degradação desses fármacos (Bajaj et al., 

2009; Damianovic et al., 2009; Farzadkia et al., 2010).  

Uma das maiores dificuldades nas análises de fármacos em matrizes ambientais tais 

como amostras aquosas ambientais, baseia-se na complexidade das amostras, sendo essa uma 

das razões da exigência de técnicas analíticas com resolução elevada e limites de quantificação 

extremamente baixos. Wu et al. (2010) apresentaram várias vantagens no uso das técnicas 

miniaturizadas em comparação com as técnicas convencionais de preparo de amostra. Com a 

miniaturização consomem-se quantidades irrisórias de solventes e amostras, além de 

possibilitar-se a obtenção de maior fator de concentração e maior seletividade na extração de 

compostos de interesse. Como mostram Armenta, Farré e seus respectivos colaboradores a 

etapa de preparo de amostras e a análise cromatográfica miniaturizadas podem ser usadas 

vantajosamente em conjunto (Armenta et al., 2008; Farré et al., 2010). 

Uma das técnicas de microextração mais utilizadas é a microextração líquido-líquido 

dispersiva (DLLME) que consiste no emprego de uma mistura de dois solventes, um de alta 

densidade (extrator) e um solvente polar miscível em água (dispersor) (Bosch et al., 2009). 

Outra dessas técnicas são: (i) a microextração em fase líquida com fibras ocas (HF-LPME) que 

utiliza um solvente orgânico imobilizado nos poros da parede da fibra oca que funciona como 

suporte para a fase extratora (Pedersen-Bjergaard et al., 2005); (ii) a extração por sorção em 

barra de agitação (SBSE) que tem sido aplicada com sucesso para extrair compostos orgânicos 

em diversas matrizes complexas (Baltussen et al., 2002); (iii) a extração por sorção nas paredes 

do frasco (VWSE) que recebeu essa nomenclatura em 2009, em um trabalho realizado por 

Kawaguchi et al. (2009), e ampliou a área superficial da SBSE, contribuindo para aumentar a 

recuperação da extração (Kawaguchi et al., 2009). Por sua vez, a microextração líquido-líquido 

(LLME) é a miniaturização da tradicional técnica de extração líquido-líquido, que tem como 

vantagem o baixo consumo de amostra e solvente orgânico. A principal etapa nesta técnica é a 

seleção do solvente orgânico, de modo que algumas propriedades são necessárias para um 

solvente orgânico ser empregado em LLME, dentre elas: baixa solubilidade ou insolubilidade 

em água, prevenindo a dissolução da fase orgânica na aquosa (doadora). A adição de sais à 

matriz pode aumentar a eficiência da extração, particularmente para analitos mais polares, 

devido ao efeito denominado “salting-out”. 

A cromatografia líquida capilar (cLC) tem várias vantagens em relação a cromatografia 

líquida convencional, como baixo consumo de solventes, amostras e reagentes e pouca 

formação de resíduos. Além disso, oferece a possibilidade de atingir alta eficiência e 

sensibilidade fazendo uso de várias técnicas miniaturizadas de extração. Rosales-Conrado et al. 

fizeram a comparação entre um HPLC convencional e um cLC para a análise de herbicidas em 

urina, foram introduzidas as mesmas quantidades de amostras e os limites de detecção (LD) 

atingidos com a técnica capilar foram de 1 a 6 µg.L-1, enquanto com a técnica convencional 

foram de 30 e 75 µg.L-1 (Rosales-Conrado et al., 2008). 

No intuito de analisar fármacos em matrizes complexas têm se destacado o 

desenvolvimento e a aplicação de técnicas miniaturizadas de preparo de amostras e separação 

cromatográfica. Diversas estratégias como o emprego de microextrações em fase líquida ou 

sólida e o uso de cromatografia capilar tem sido desenvolvidas para aplicação em águas 

residuárias, em concordância com a preconização da Química Analítica Verde.  
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Material e Métodos 

 

Foi utilizado como padrão interno para as sulfonamidas os compostos isotopicamente 

marcados a norfloxaxina-d5 uma vez que sua presença no ambiente é desprezível se comparado 

com sua forma mais abundante. As soluções-estoque de cada analito foram preparadas pela 

diluição dos padrões analíticos em ACN contendo 0,1% de ácido fosfórico (v/v), de modo que 

ficassem em concentrações próximas a 1,0 mg.mL-1 e pudessem ser mantidas a -4°C durante 

todo o estudo. Para diminuir o manuseio das soluções-estoque foram feitas soluções 

intermediárias a partir das primeiras e então mantidas sob refrigeração. Os frascos utilizados 

para armazenamento das soluções-estoque eram de alta qualidade. Os solventes utilizados 

(acetonitrila, metanol, acetato de etila e diclorometano) foram adquiridos da Tedia (grau 

HPLC). O ácido fórmico utilizado para as soluções estoques foi adquirido da Synth. O esquema 

do sistema cromatográfico é demonstrado na figura 1, o loop de injeção utilizado foi de 60 µL.  

 

Figura 1: Representação esquemática do sistema cromatográfico com column-switching. 

 
Inicialmente, o sistema era mantido na posição A, na qual a amostra (60 µL) era 

conduzida pela bomba de carregamento (Bomba A, apenas com água) com fluxo de  

60 μL.min-1 para a coluna de extração, na qual os analitos ficaram retidos, enquanto a Bomba 

Cromatográfica (Bomba B) permanecia condicionando a coluna. Depois de 4 min, a válvula era 

mudada para a posição B, no qual os analitos eram conduzidos para a separação cromatográfica 

pela Bomba B com fluxo de 0,15 mL.min-1, enquanto o solvente da bomba A era direcionado 

para o descarte. Após 12 min da injeção, a válvula voltava para a posição A, condicionando 

assim a coluna de extração para uma nova injeção.  

As análises foram realizadas em um sistema LC-ESI-QTRAP/MS compreendido por 

HPLC Agilent série 1260 e espectrômetro de massas AB Sciex 5500QTRAP  com fonte 

TurboIonSpray e coluna analítica Poroshell 120 EC-C18 (2,1 x 100 mm; 2,7 μm) da Agilent 

Technologies. Nessas análises empregou-se a fonte de ionização à pressão atmosférica (API) 

no modo electrospray positivo (ESI+). Os parâmetros da fonte foram: gás de cortina 

(nitrogênio) 20 psi; temperatura da fonte 650 ºC; voltagem do electrospray 5500 V; gás de 

aquecimento e gás nebulizador (ambos nitrogênio) 50 psi; e o potencial de entrada (EP, do 

inglês “entrance potential”) 10 V. Todos os dados foram adquiridos e processados utilizando o 

software Analyst 1.5.1. Na tabela 1 são apresentados os parâmetros de energia 

de colisão (CE, do inglês “collision cell”), o potencial de orifício (DP, do inglês 
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“declustering potential”), o potencial de saída da cela de colisão (CXP, do inglês 

“collision cell exit potential”), e os fragmentos selecionados, no sistema LC-ESI-QTRAP/MS 

para análise de cada um dos antimicrobianos e do padrão interno (IS, do inglês 

“internal standard”), com os valores de tempo de retenção (tr) correspondentes. 

 

Tabela 1 - Parâmetros utilizados para análise das fluoroquinolonas por LC-ESI-QTRAP/MS no 

modo de ionização ESI+. 

FQs 

Íon 

Precursor 

(m/z) 

Íon 

Produto 

(m/z) 

tr (min) DP (V) CE (V) CXP (V) 

NOR 320 302 5,9 66 29 14 

NOR 320 276 5,9 66 23 14 

NOR 320 233 5,9 66 29 14 

CIP 332 288 5,9 96 25 25 

CIP 332 245 5,9 31 27 14 

CIP 332 231 5,9 96 49 16 

ENRO 360 316 5,9 81 37 12 

ENRO 360 245 5,9 81 47 9 

ENRO 360 286 5,9 81 47 12 

NOR-D5 325 281 5,9 101 25 14 

NOR-D5 325 238 5,9 101 25 14 

OFLO 362 318 5,9 71 15 14 

OFLO 362 261 5,9 71 21 12 

PEF 334 233 5,9 61 35 12 

PEF 334 205 5,9 61 47 8 

PEF 334 290 5,9 61 25 14 

 

Resultados e Discussão 

 

Como mostra a Tabela 2 foi realizado um planejamento experimental composto central 

22 estrela para construir uma superfície de resposta com o ponto ótimo para a extração.  

 

Tabela 2 - Variáveis e fatores do planejamento experimental composto central 22 estrela. 

Fatores -1,41 -1 PC +1 +1,41 

[Na2SO4] (mol.L-1) (C) 0,5  0,8  1,5  2,2  2,5  

Tempo de Agitação (T) 60 s 130 s 300 s 470 s 540 s 

Ensaios C T OFLO ENRO PEF CIP NOR 

1 0 0 3871878 3731863 2936678 830793 411177 

2 0 0 3796272 3526773 2919777 796513 354834 

3 0 0 3729298 3533372 2818378 797835 387871 

4 0 0 3641387 3559562 2800839 778248 371266 

5 -1 -1 2331581 3294065 2089125 437924 177018 

6 1 -1 3643774 2730100 2398486 1185711 626674 

7 -1 1 2769931 3306124 2465138 486175 199758 

8 1 1 2393958 2237481 1688339 814574 387970 

9 -1,41 0 2359710 3966203 2345867 447985 191612 

10 0 -1,41 2822255 2547895 2184406 649436 288940 

11 1,41 0 2890961 2213959 1886846 1121157 575708 

12 0 1,41 2998881 2872085 2307599 637081 296352 
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Utilizando os softwares Microsoft Office Excel 2013, Matlab R2013a e Statistica 10.0, 

foram construídos os modelos de regressão quadrática para as cinco FQs estudadas. Depois do 

modelo ter sido proposto, foram plotadas as superfícies de respostas para as FQs e o gráfico da 

desejabilidade como mostra a Figura 2. 

 

Figura 2: Superfície de resposta para a desejabilidade. 

 
Desta maneira o ponto ótimo para a extração definido pelo modelo foi 180s de agitação 

e 2,0 mol.L-1 de Na2SO4. 

A linearidade do método LLME-LC-CS-QTRAP/MS foi avaliada através da curva 

analítica construída em amostras de esgoto labmade fortificadas em seis níveis diferentes 

(figura 3). A faixa de quantificação analítica, os coeficientes de determinação e correlação e as 

equações de regressão linear para cada antimicrobiano estão apresentados na Tabela 3. As 

curvas de calibração foram construídas utilizando as transições de m/z com maior intensidade 

para cada analito.  

 

Figura 3: Curvas analíticas para as fluoroquinolonas processadas por LLME-LC-CS-

QTRAP/MS. 

 
 

Os dados obtidos com a regressão linear estão contidos na tabela 3. Os intervalos de 

confianças para os valores de “r2”, “a” e “b” foram calculados multiplicando os seus respectivos 
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valores de desvio padrão pelo valor de t tabelado com 95% de confiança. Os limites de detecção 

(LD) e limites de quantificação (LQ) foram de 25 e 50 ng.L-1, utilizando apenas 5,0 mL de 

amostra. 

 

Tabela 3: Dados da Curva Analítica. 

FQs r2 a b 
Faixa Linear 

(ng.L-1) 

LD 

(ng.L-1) 

LQ 

(ng.L-1) 

NOR 

320-276 

0,9981 ± 

0,100 

0,0146 ± 

0,0090 

0,00092 ± 

0,00001 
75 – 3000 50 75 

CIP 

332-288 

0,9987 ± 

0,143 

0,0231 ± 

0,0096 

0,0012 ± 

0,0001 
50 – 3000 25 50 

PEF 334-

233 

0,9987 ± 

0,0340 

0,00052 ± 

0,0250 

0,0057 ± 

0,00004 
50 – 1500 25 50 

ENR 

360-316 

0,9984 ± 

0,0322 

0,0102 ± 

0,0126 

0,0015 ± 

0,0001 
50 – 3000 25 50 

OFL 

362-318 

0,9982 ± 

0,0900 

0,2795 ± 

0,010 

0,00182 ± 

0,0002 
50 – 3000 25 50 

Para aplicação do método em amostra real foram determinados 4 pontos de amostragem, 

o ponto 1 refere-se a esgoto de característica puramente doméstica (representativo dos bairros 

circunvizinhos ao Campus 2 da USP São Carlos); o ponto 2 refere-se ao rio Monjolinho 

(localizado próximo a USP São Carlos - Campus 1); o ponto 3 refere-se ao rio Monjolinho 

(local próximo ao Shopping Iguatemi) e o ponto 4 refere-se à estação de tratamento de esgoto 

da cidade de São Carlos. 

Dentre as amostras reais utilizadas para aplicação do método, foi possível detectar e 

quantificar algumas contaminações por esses antimicrobianos, conforme a Tabela 4. As análises 

mostraram contaminação por norfloxacina, ciprofloxacina, enrofloxacina e ofloxacina na 

maioria dos pontos de coleta avaliados e em níveis quantificáveis.  

Dentre as FQs estudadas a norfloxacina e a ciprofloxacina são provavelmente as mais 

amplamente utilizadas para diversas infecções – norfloxacina (principal aplicação em infecções 

urinárias e em tratamentos oftalmológicos) e ciprofloxacina (aplicação contra infecções dos rins 

e/ou do trato urinário, infecções dos órgãos genitais, infecções da pele e infecções ósseas e 

articulares). A enrofloxacina é muito utilizada para tratamento de infecções em animais.  

 

Tabela 4: Concentração dos antibióticos detectados nas amostras de água coletadas nos pontos 

1 ao 4 indicados na figura 3. 

FQs 
Ponto 1 

(ng.L-1) 

Ponto 2 

(ng.L-1) 

Ponto 3 

(ng.L-1) 

Ponto 4 

(ng.L-1) 

Norfloxacina 344,4 ± 32 <LOD 177,8 ± 24 <LOD 

Ciprofloxacina 1011,8 ± 70 1090,5 ± 125 917,7 ± 105,7 594,1 ± 27 

Pefloxacina <LOD <LOD <LOD <LOD 

Enrofloxacina <LOD <LOD 74,6 ± 9,5 <LOD 

Ofloxacina 484,6 ± 53 1614,7 ± 1614 7992,1 ± 814 8737,7 ± 553 
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Conclusões 

 

O desenvolvimento desse trabalho possibilita condições para a configuração de métodos 

analíticos eficientes e com baixo gasto de solventes orgânicos. O método LLME-CS-LC-

QTRAP/MS mostrou-se eficiente para a extração e quantificação de fluoroquinolonas em águas 

residuárias, utilizando um volume pequeno de amostra (5,0 mL) e um volume reduzido de 

solvente orgânico (1,0 mL) em relação a extração líquido-líquido convencional. O método 

apresentou linearidade, seletividade, precisão, exatidão e recuperação adequada. 
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