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Este evento tem como principal objetivo a apresentação dos resultados obtidos no quarto ano 
de desenvolvimento do Projeto Temático “Produção de Bioenergia no Tratamento de Águas 
Residuárias e Adequação Ambiental dos Efluentes e Resíduos Gerados”, financiado pela Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP (Processo 2009/15.984-0) com vigência de 
agosto de 2013 à julho de 2014. 

O projeto é desenvolvido conjuntamente pelo Laboratório de Processos Biológicos 
(Departametno de Engenharia Hidráulica e Saneamento, Escola de Engenharia de São Carlos, USP), 
pelos Laboratórios de Controle Ambiental e de Simulação e Controle de Processos (Departamento de 
Engenharia Química, Universidade Federal de São Carlos, UFSCar), pelo Laboratório de Engenharia 
Bioquímica (Departamento de Engenharia Química e de Alimentos, Escola de Engenharia Mauá, 
IMT), pelos Laboratórios de Eletroquímica e Catálise (Departamento de Físico-Química, Instituto de 
Química de São Carlos, USP) e pelo Laboratório de Tratamento de Águas e de Resíduos (Centro de 
Estudos Ambientais, Instituto de Geociências e Ciências Exatas, UNESP). 

Este Projeto Temático visa avaliar a geração de bioenergia em reatores anaeróbios na forma 
de hidrogênio e metano, estudar a aplicabilidade do biohidrogênio em células a combustível, aplicar o 
metano gerado em reatores metanogênicos como matéria-prima para produção de dimetil éter, além da 
adequação ambiental dos efluentes e resíduos gerados nos sistemas de geração de bioenergia a partir 
de águas residuárias. Os avanços alcançados nos últimos anos na área de tratamento biológico de 
águas residuárias municipais e industriais vem sendo sustentados por pesquisas básicas e aplicadas 
que envolvem, principalmente, os aspectos fundamentais dos processos e o desenvolvimento de 
biorreatores inovadores. O maior entendimento e domínio dos fenômenos básicos, aliado ao 
desenvolvimento de engenharia dos reatores biológicos, têm permitido a abertura de novas linhas de 
pesquisa que visem à recuperação de energia e de produtos a partir de águas residuárias em reatores 
anaeróbios ou em reatores combinados (anaeróbios-aeróbios), com base nos ciclos do carbono, 
nitrogênio, enxofre e fósforo. Essa abordagem permite que a água residuária seja considerada como 
matéria-prima para um processo biotecnológico que pode gerar energia e produtos de alto valor 
agregado, além de cumprir com a função primordial de controle da poluição ambiental. 

No desenvolvimento do Projeto Temático têm sido investigadas as seguintes linhas de 
pesquisa: 
 
i) Produção biológica de hidrogênio e utilização em células a combustível: 

• Aplicação de diferentes biorreatores para produção de hidrogênio 
• Aplicação de diferentes águas residuárias para produção de hidrogênio 
• Aplicação do hidrogênio produzido em células a combustível 

 
ii) Produção e utilização de metano: 

• Produção de metano em reatores anaeróbios 
• Reforma do metano e produção de DME 

 
iii) Reaproveitamento de efluentes e resíduos gerados em sistemas de produção de bioenergia a partir 

de águas residuárias: 
• Transformação de efluentes e resíduos em subprodutos pela agregação de valor  
• Pós-tratamento, disposição e reúso dos efluentes líquidos 
• Avaliação da sustentabilidade de estações de tratamento de águas residuárias contendo 

unidades para produção de bioenergia, recuperação e valorização de produtos 
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PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS UTILIZANDO RESÍDUOS COMO 

MATÉRIA-PRIMA  
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Resumo. Metodologias bioquímicas e biomoleculares foram avaliadas, especificamente 
desenvolvidos e validados para amostras de biomassas coletadas de biorreatores aplicados à 
produção de hidrogênio e ácidos voláteis, etanol e metano e submetidas a distintos pré-
tratamentos (térmico, ácido, alcalino, isoladamente e combinados). Foram avaliados os 
padrões de crescimento de microrganismos anaeróbios nos diferentes tipos de substrato 
(licor de pentoses), em distintas concentrações. A potencialização da atividade acidogênica 
foi verificada de forma mais eficiente para o pré-tratamento de variação de pH sobre inóculo 
anaeróbio metanogênico na produção de hidrogênio e ácidos voláteis via metabolismo 
anaeróbio-acidogênico da xilose. Canna x generalis e Cyperus papyrus foram identificadas 
como espécies vegetais de elevado potencial de geração de etanol a partir de pentoses, com 
produções de 18,6 e 14,6 g/L de etanol, respectivamente, condições que não corresponderam 
às maiores concentrações celulares verificadas para Scheffersomyces (Pichia) stipitis e 
Pachysolen tannophilus. 
 
Introdução 
 

Biomassas lignocelulósicas podem ser processadas para a obtenção de fontes de 
energia renováveis, eficientes e alternativas aos combustíveis fósseis, contribuindo para 
conservação do meio ambiente com a redução da poluição do ar e da água. A reutilização de 
resíduos como o bagaço da cana-de-açúcar e outras biomassas vegetais para a obtenção de 
combustíveis de segunda (etanol) e terceira (H2) gerações e de ácidos orgânicos voláteis como 
subprodutos de alto valor agregado e a hidrólise de seus componentes lignocelulósicos produz 
carboidratos fermentescíveis. No entanto, os processos para a obtenção de ácidos orgânicos 
voláteis e hidrogênio a partir de pentoses encontram-se ainda pouco caracterizados.  
 Os principais desafios da produção de biocombustíveis a partir do processamento de 
materiais lignocelulósicos são os custos relativamente altos do processo de hidrólise e o baixo 
rendimento da fermentação. As investigações das enzimas responsáveis pelos processos de 
metabolização desses substratos em biocombustíveis, assim como dos genes que as codificam, 
possibilitam aprofundar o conhecimento sobre as rotas metabólicas utilizadas no processo de 
produção de biocombustíveis e direcionar as condições do meio que as favoreçam, 
proporcionando a recuperação de subprodutos e de energia a partir de tais resíduos. 

Neste contexto, as abordagens convencionais envolvendo DNAr 16S podem não ser 
suficientes para investigar a dinâmica das comunidades de microrganismos que compartilham 
uma função metabólica mas que pertencem a grupos filogeneticamente não relacionados. As 
funções metabólicas comuns podem ser utilizadas para detecção e análise de comunidades 
microbianas, por meio da identificação dos denominados genes funcionais, que codificam as 
enzimas envolvidas para um determinado processo de interesse. Desta maneira, este 
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conhecimento permite empregar rotas metabólicas específicas e as enzimas a elas associadas 
de forma a obter os melhores rendimentos para tal processo.  

Os estudos dessas enzimas e de seus genes funcionais por meio de metodologias 
bioquímicas e biomoleculares constituíram-se no principal objetivo desta pesquisa. Os 
métodos clássicos foram avaliados, especificamente desenvolvidos e validados para amostras 
de biomassa coletadas de biorreatores aplicados à produção de hidrogênio, etanol e metano. 
Para isto, o trabalho de pesquisa foi dividido em três frentes, a saber: i) Frente I – Efeito dos 
pré-tratamentos térmico e de pH sobre inóculo anaeróbio para a produção de hidrogênio e 
ácidos voláteis via metabolismo anaeróbio-acidogênico da xilose, em que foram avaliados 
quatro tipos de pré-tratamentos aplicados ao inóculo original (lodo de biorreator UASB 
tratando água residuária de abatedouro de aves): a) pré-tratamento com choque de pH; b) pré-
tratamento térmico; c) pré-tratamento com choque de pH seguido de térmico e d) pré-
tratamento térmico seguido de choque de pH. Amostras resultantes de cada pré-tratamento 
foram avaliadas quanto ao seu potencial de produção de biohidrogênio e comparadas ao 
inóculo anaeróbio original sem pré-tratamento. Além disso, foi realizada a extração de DNA 
total dessas amostras e sua purificação para pirossequenciamento. O objetivo da obtenção 
deste extenso conjunto de dados foi obter panorama detalhado dos processos envolvidos no 
metabolismo anaeróbio em resposta aos distintos pré-tratamentos aplicados à microbiota 
inicial, bem como elucidar as rotas utilizadas por esses consórcios microbianos; ii) Frente II – 
Crescimento de microrganismos anaeróbios em xilose, hidrolisado por HCl e hidrolisado por 
H2SO4, em que foram avaliados os padrões de crescimento de microrganismos anaeróbios em 
três tipos de substrato (xilose, hidrolisado por HCl e hidrolisado por H2SO4), em três distintas 
concentrações, após o pré-tratamento dos inóculos. Nove amostras coletadas foram 
submetidas à extração do DNA genômico, amplificação de fragmentos do gene RNAr 16S 
para o Domínio Bacteria e análise por DGGE e sequenciamento de DNA eluído das bandas 
excisadas do gel. O objetivo deste trabalho foi caracterizar o crescimento do consócio 
anaeróbio-acidogênico verificado para as três concentrações dos três diferentes meios 
constituídos por pentoses como fonte de carbono; iii) Frente III – Fermentação de pentoses de 
diferentes fontes hemicelulósicas para a produção de etanol, em que o potencial para a 
produção de etanol foi avaliado para cinco diferentes biomassas vegetais – Saccharum spp., 
Typha domingensis, Vetiveria zizanioides, Canna x generalis e Cyperus papyrus. Foram 
caracterizadas quimicamente e submetidas a quatro diferentes pré-tratamentos (ácido, 
alcalino, hidrotérmico e combinado ácido-alcalino) para a liberação de pentoses a partir da 
degradação de sua fração hemicelulósica. O objetivo desta frente de trabalho foi verificar a 
influência de cada um dos quatro tipos de tratamento para a degradação da fração 
hemicelulósica das biomassas sobre o rendimento na produção de etanol por meio da 
fermentação das pentoses liberadas.  
 
Material e Métodos 
 

Frente I – Efeito dos pré-tratamentos térmico e de pH sobre inóculo anaeróbio para a 
produção de hidrogênio e ácidos voláteis via metabolismo anaeróbio-acidogênico da xilose - 
A investigação da participação dos gêneros representativos das famílias nas rotas metabólicas 
associadas ao processo de conversão de pentoses a etanol foi realizada por meio do uso dos 
bancos de dados do National Center for Biotechnology Information (NCBI) e BioCyc 
Database Collection. 
 

Frente II - Crescimento de microrganismos anaeróbios em xilose, hidrolisado por HCl 
e hidrolisado por H2SO4 - Os padrões de crescimento de microrganismos anaeróbios em três 
tipos de substrato (xilose como substrato controle, hidrolisado por HCl e hidrolisado por 
H2SO4), em três distintas concentrações, após o pré-tratamento dos inóculos. Nove amostras 
coletadas foram submetidas à extração do DNA genômico, amplificação de fragmentos do 
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gene RNAr 16S para o Domínio Bacteria (NIELSEN, 1999) e análise por DGGE (MUYZER 
et al, 1993; DE BOK, 2006) e sequenciamento de DNA eluído das bandas excisadas do gel. 
 

Tabela 1: Amostras utilizadas nos procedimentos descritos. 

Amostra Grupo Substrato Replicatas 

1A  

BX 

Xilose 1,0 g O2.L-1 1 a 5 

1B Xilose 3,0 g O2.L-1 6 a 10 

1C Xilose 5,0 g O2.L-1 11 a 15 

2A B1 Hidrolisado HCl 1,0 g 
O2.L-1 

16 a 20 

2B B2 Hidrolisado HCl 3,0 g 
O2.L-1 

21 a 25 

2C B3 Hidrolisado HCl 5,0 g 
O2.L-1 

26 a 30 

3A B4 Hidrolisado H2SO4 1,0 g 
O2.L-1 

31 a 35 

3B B5 Hidrolisado H2SO4 3,0 g 
O2.L-1 

36 a 40 

3C B6 Hidrolisado H2SO4 5,0 g 
O2.L-1 

41 a 45 

 
Frente III – Fermentação de pentoses de diferentes fontes hemicelulósicas para a 

produção de etanol - Os experimentos para as cinco etapas para a produção de etanol a partir 
de frações hemicelulósicas consistiram em três estágios básicos envolvendo seis diferentes 
operações, exceto para a obtenção das curvas-padrão de crescimento para Scheffersomyces 
(Pichia) stipitis ATCC 58376 e Pachysolen tannophilus ATCC 32961 e para os controles 
(Meio YM modificado com 80% de xilose e 20% de glucose), submetidos diretamente à 
fermentação por Scheffersomyces (Pichia) stipitis e Pachysolen tannophilus. 

O potencial para a produção de etanol foi avaliado para cinco diferentes biomassas 
vegetais: Saccharum spp., Typha domingensis, Vetiveria zizanioides, Canna x generalis e 
Cyperus papyrus. Foram caracterizadas quimicamente, homogeneizadas e submetidas a 
quatro diferentes pré-tratamentos (ácido, alcalino, hidrotérmico e combinado ácido-alcalino, 
Tabela 2, REZENDE et al, 2011; ROCHA et al., 2011) para a liberação de pentoses a partir da 
degradação de sua fração hemicelulósica.  
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Tabela 2: Pré-tratamentos empregados para a degradação da hemicelulose das biomassas 
vegetais. 

 Pré-tratamentos 

 H2SO4 H2O2 (pH 11.5 ) Hidrotérmico 

Biomassa 

vegetal 

temp. 

(ºC) / 

press. 

(bar) 

tempo 

reação 

(h) 

 

conc. 

(v/v)* 

temp. 

(ºC) / 

press. 

(bar) 

tempo 

reação 

(h) 

 

conc. 

(v/v)* 

temp. 

(ºC) / 

press. 

(bar) 

tempo 

reação 

(h) 

 

conc. 

(v/v)* 

Saccharum 

spp. 

120/ 

1.05 

0,5 1% 25/ 

1.01 

1 7.36 

 

160/ 

165 

4 N.A 

T. 

domingensis 

120 / 

1.05 

0.5 1% 25 / 

1.01 

0.5 7.36 

 

220 0.5 N.A 

C.papyrus 120 / 

1.05 

0.5 1% 25 / 

1.01 

0.5 7.36 

 

220 0.5 N.A 

V. 

zizanioides 

120 / 

1.05 

0.5 1% 25 / 

1.01 

0.5 7.36 

 

220 0.5 N.A 

C.generalis 120 / 

1.05 

0.5 1% 25 / 

1.01 

0.5 7.36 

 

220 0.5 N.A 

 
Amostras de todos os cultivos realizados foram coletadas para a extração de RNA 

total, primeira etapa para a quantificação dos níveis de transcrição de quatro dos genes que 
codificam para as principais enzimas envolvidas na via de conversão da xilose a etanol: xilose 
redutase (XR), xilitol desidrogenase (XDH), xiluloquinase (XK) e álcool desidrogenase 
(ADH). As duas primeiras são enzimas dependentes de cofator; XR converte xilose a xilitol e 
este é então convertido a xilulose utilizando XDH. A xilulose é fosforilada pela xiluloquinase 
(XK) para gerar xilulose 5-fostato, um dos intermediários na Via das Pentoses Fosfato 
(JEFFRIES et al., 2007).  
 
Resultados e Discussão 
 

Frente I – Efeito dos pré-tratamentos térmico e de pH sobre inóculo anaeróbio para a 
produção de hidrogênio e ácidos voláteis via metabolismo anaeróbio-acidogênico da xilose 
Foram obtidas aproximadamente 12000 sequências a partir do total de nove amostras 
submetidas aos pré-tratamentos térmico e de choque de pH sobre inóculo anaeróbio. Os dados 
brutos foram trabalhados para a remoção de quimeras (Decipher), alinhamento, clustering, 
rarefação, cálculo dos índices de diversidade, seleção das sequências representativas e das 
OTUs sem singletons.  

As 12000 sequências encontradas foram agrupadas em 66 famílias, das quais: i) 10 
estavam presentes em todos os cinco grupos (Controle, pH, Térmico, pH + Térmico e 
Térmico + pH) de amostras: Anaerolineacea, Bradyrhizobiaceae, Clostridiaceae 1, 
Lachnospiraceae, Pepstreptococcaceae, Sphingomonadaceae, Subdivision3 Verrucomicrobia, 
Syntrophaceae, Syntrophorhabdaceae e Thermotogaceae; associados às rotas de conversão de 
acetato a acetil-CoA , degradação de etanol e de glicerol a butanol, degradação de xilose, 
fermentação de acetil-CoA a butirato, fermentação acidogênica e de ácidos, fermentação de 
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piruvato a acetato e a butanoato, fermentação de piruvato a acetato e lactato, fermentação de 
piruvato a etanol, formação de acetato a partir de acetil-CoA, produção de hidrogênio e 
oxidação de formato a CO2; ii) 4 gêneros foram encontradas em 4 dos cinco grupos de 
amostras: Caulobacter, Sediminibacterium, Gp6, Pseudomonas; associadas à conversão de 
acetato a acetil-CoA, degradação de etanol e de glicerol a butanol, degradação de xilose, 
descarboxilação de piruvato a acetil CoA, fermentação de acetil-CoA a butirato, fermentação 
acidogênica a butirato, fermentação de ácidos, fermentação de piruvato a acetato e a 
butanoato, fermentação de piruvato a acetato e lactato, fermentação de piruvato a etanol, 
formação de acetato a partir de acetil-CoA, produção e oxidação de hidrogênio, oxidação de 
formato a CO2, oxidação de piruvato, oxidação de metanol a formaldeído e síntese de 
acetato/fixação autotrófica de CO2; iii) 10 famílias ou gêneros foram encontradas em 3 dos 
cinco grupos: Acidobacterales, Aminobacterium, Clostridiaceae 1, Clostridiales, 
Eubacteriaceae, Gp6, Lysinibacillus, Sulfuricurvum, Synergistes e Syntrophobacter; 
relacionados às rotas de biossíntese de acetaldeído, conversão de acetato a acetil-CoA , 
degradação de etanol e de glicerol a butanol, degradação de xilose, descarboxilação de 
piruvato a acetil CoA, fermentação de acetil-CoA a butirato, fermentação acidogênica a 
butirato, fermentação de ácidos a acetato, formato e etanol, fermentação heteroláctica, 
fermentação de piruvato a acetato e a butanoato, fermentação de piruvato a acetato e lactato, 
fermentação de piruvato a etanol, formação de acetato a partir de acetil-CoA e produção de 
hidrogênio; iv) 13 famílias ou gêneros encontrados que se destacaram pela concentração e/ou 
exclusividade em grupos de amostras: Acinetobacter, Alkaliphilus, Alkalibaculum, 
Anaerobacter, Anaerovorax, Parabacteroides, Planococcaceae, Peptostreptococcaceae, 
Robinsoniella, Rudaea, Ruminococcaceae e Truepera, associadas à conversão de acetato a 
acetil-CoA, degradação de celulose e hemicelulose, degradação de etanol e de glicerol a 
butanol, degradação de glutamato a butanoato, degradação de xilose, fermentação de acetil-
CoA a butirato, fermentação acidogênica a butirato, fermentação de ácidos a acetato, formato, 
H2, CO2 e etanol, fermentação heteroláctica a etanol, fermentação de piruvato a acetato e a 
butanoato, fermentação de piruvato a etanol, formação de acetato a partir de acetil-CoA, 
produção de hidrogênio, oxidação de formato a CO2 e oxidação de piruvato. 

Frente II - Crescimento de microrganismos anaeróbios em xilose, hidrolisado por HCl 
e hidrolisado por H2SO4 - O DNA genômico de nove amostras de cultura de microrganismos 
anaeróbios em três tipos de substrato (xilose, hidrolisado por HCl e hidrolisado por H2SO4) 
sob três distintas concentrações (1,0; 3,0 e 5,0 g substrato O2.L-1), após o pré-tratamento dos 
inóculos, foi extraído, amplificado e sequenciado. Na Figura 1 podem ser observados os 
resultados da análise de cluster e a respectiva matriz de similaridades, que determina a 
posição dos nós no dendograma. A amostra 2A alcançou uma porcentagem de similaridade de 
96% com o grupo controle 1B, enquanto que a amostra 2C assemelha-se em apenas 72% com 
as demais. Foram identificados os gêneros Sphingomonas, Novosphingobium, Erythrobacter, 
Klebsiella, Sphingomonas, Acetobacter e Clostridium a partir da amplificação do DNA 
contido nas bandas excisadas. 
 



6 
 

 

 

 
Figura 1: Eletroforese em gel de gradiente desnaturante (DGGE) e matriz de similaridade e 
dendograma para o Domínio Bacteria das amostras 1A (Xilose 1,0 g.O2.L-1), 1B (Xilose 3,0 
g.O2.L-1), 1C (Xilose 5,0 g.O2.L-1), 2A (Hidrolisado HCl 1,0 g.O2.L-1), 2B (Hidrolisado HCl 
3,0 g.O2.L-1), 2C (Hidrolisado HCl 5,0 g.O2.L-1), 3A (Hidrolisado H2SO4 1,0 g.O2.L-1), 3B 
(Hidrolisado H2SO4 3,0 g.O2.L-1) e 3C (Hidrolisado H2SO4 5,0 g.O2.L-1). 
 

Frente III – Fermentação de pentoses de diferentes fontes hemicelulósicas para a 
produção de etanol - As curvas-padrão de crescimento (Figura 2) e as fermentações controle 
(Figura 3a) foram realizadas com a utilização do Meio YMGX: extrato de levedura (3,0 g/L), 
extrato de malte (3,0 g/L), peptona (5,0 g/L) e xilose (16,0 g/L) e glicose (4,0 g/L) como 
fontes de carbono para a fermentação alcoólica. A fase de crescimento exponencial foi 
verificada entre 10 e 46 horas após o início dos cultivos (Figura 2).  
 

  
(a) (b) 

Figura 2: Curva-padrão de crescimento para Scheffersomyces (Pichia) stipitis ATCC 
58376 (a) e Pachysolen tannophilus ATCC 32961 (b). 

 
A produção máxima de etanol para as fermentações com substrato controle (Meio 

YMGX) foi atingida ao final da fase de crescimento exponencial de ambos os 
microrganismos: 8,8 e 6,5 g/L de etanol para Scheffersomyces (Pichia) stipitis e Pachysolen 
tannophilus, respectivamente, resultados semelhantes àqueles encontrados para o hidrolisado 
de bagaço de cana obtido por meio do pré-tratamento ácido (Figura 3b).  
As concentrações celulares máximas de Scheffersomyces (Pichia) stipitis atingiram 1,9 e 1,8 
g/L para os cultivos em bagaço de cana e substrato controle, respectivamente. A produção 
máxima de etanol foi de 7,4 g/L, na fermentação do hidrolisado de bagaço de cana obtido por 
meio do tratamento ácido.  
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

  

(e) (f) 

Figura 3: Perfil de concentração de microrganismos cultivados com meio YMGX como 
substrato controle (a), hidrolisado de Saccharum spp. (b), Typha domingensis (c), Vetiveria 
zizanioides (d), Canna x generalis (e) e Cyperus papyrus (f). 

 
A fermentação do hidrolisado obtido por esse mesmo tratamento por Typha 

domingensis resultou em comportamento bastante distinto, conforme mostra a Figura 3c. É 
possível inferir que o hidrolisado obtido de Typha domingensis possivelmente afetou as rotas 
metabólicas de Scheffersomyces (Pichia) stipitis e Pachysolen tannophilus, pois suas 
concentrações celulares foram superiores às observadas nas fermentações com os substratos 
anteriores e, no entanto, a produção de etanol foi menor. Isto indica uma mudança da rota para 
crescimento celular em detrimento da formação de produtos. Scheffersomyces (Pichia) stipitis 
produziu apenas 2,3 g/L de etanol, enquanto que Pachysolen tannophilus atingiu 5 g/L de 
etanol. É provável que esta última cepa tenha se adaptado melhor à composição do 
hidrolisado de Typha domingensis. 

Na fermentação do hidrolisado de Vetiveria zizanioides, a dinâmica de crescimento 
celular para os microrganismos apresentou-se muito distinta (Figura 3d), bem como no que se 
refere à produção de etanol – 5,3 e 4,0 g/L para Pachysolen tannophilus e Scheffersomyces 
(Pichia) stipitis, respectivamente. Pachysolen tannophilus apresentou concentração celular 
máxima de 1,6 g/L, a menor verificada em relação aos experimentos anteriores. Entretanto, a 
produção de etanol atingida foi maior que a de Scheffersomyces (Pichia) stipitis. A 
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apresentação final desses resultados será dada por meio de análises cinéticas utilizando a 
equação modificada de Gompertz (Zweitering et al., 1990) e de cálculo do rendimento 
específico.  

A dinâmica de crescimento das duas leveduras foram bastante semelhantes entre si 
durante as fermentações dos hidrolisados de Canna x generalis e Cyperus papyrus (Figuras 3e 
e 3f). O hidrolisado de Canna x generalis proporcionou concentração celular máxima de 1,13 
g/L e Cyperus papyrus de aproximadamente 1,2 g/L. Embora tenham apresentado 
concentração celular mais baixa, os hidrolisados de Canna x generalis e Cyperus papyrus 
apresentaram as maiores produções de etanol entre todos os experimentos. A produção 
máxima de etanol usando hidrolisado de Canna x generalis ocorreu com a utilização de 
Pachysolen tannophilus, com produção de 18,6 g/L de etanol, condições que não 
corresponderam necessariamente às maiores concentrações celulares verificadas para 
Scheffersomyces (Pichia) stipitis e Pachysolen tannophilus. Tal produção merece destaque, 
pois corresponde a mais que o dobro obtido a partir do substrato controle (8,8 g/L). A 
fermentação do hidrolisado de Cyperus papyrus possibilitou a produção máxima de 14,6 g/L 
de etanol por Pachysolen tannophilus.  
 As fermentações dos hidrolisados produzidos pelo pré-tratamento combinado ácido-
alcalino proporcionaram máximo crescimento celular de S. stipitis para os licores de pentoses 
de Canna x generalis (13,216 g L-1) e Saccharum spp. (6,388 g L-1) (Figura 4). 
 

 
Figura 4: Perfis de concentração de microrganismos cultivados com os hidrolisados de 
Saccharum spp., Canna x generalis, Cyperus papyrus, Typha dominguensis e Vetiveria 
zizanioides, produzidos por pré-tratamento combinado ácido-alcalino. 

 
O conjunto de primers foi desenhado especificamente para Scheffersomyces (Pichia) 

stipitis, utilizando-se o software PrimerQuest (IDT) e o banco de dados do NCBI. O 
rendimento médio obtido para as extrações de RNA total foi de: a) 0,04915±0,02921 µg/µL, 
para as concentrações iniciais de RNA total obtidas em amostras dos cultivos no tempo t0; b) 
0,16866±0,13293, para as concentrações de RNA total obtidas em amostras de cultivos após 
96 horas e c) 1,0587±0,82616, para as concentrações de RNA total obtidas em amostras de 
cultivos após 96 horas, após otimização dos parâmetros para extração de RNA. 
 
Conclusões 

 
As rotas metabólicas para a produção de hidrogênio e ácidos voláteis via metabolismo 

anaeróbio-acidogênico da xilose foram avaliadas de acordo com os efeitos dos pré-
tratamentos térmico e de variação de pH sobre inóculo anaeróbio uniforme, tipicamente 
metanogênico, em ensaios na avaliação do potencial de produção de hidrogênio em pré-
tratamentos distintos. A potencialização da atividade acidogênica foi verificada de forma mais 
eficiente para o pré-tratamento de variação de pH. O crescimento de microrganismos 
anaeróbios em xilose, hidrolisado por HCl e hidrolisado por H2SO4 foi ajustado por meio de 
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modelo matemático de dupla sigmoide emparelhada e se mostrou adequado, com todos os 
parâmetros apresentando significado físico e relacionados com constantes cinéticas. 

A metodologia para a realização da fermentação de licores de pentoses produzidos a 
partir de hidrolisados de biomassas vegetais foi estabelecida com sucesso e poderá ser 
empregada como referência para ensaios de potencial de produção de etanol a partir das mais 
diversas biomassas. Canna x generalis e Cyperus papyrus foram identificadas como espécies 
vegetais de elevado potencial de geração de etanol a partir de pentoses, com produções de 
18,6 e 14,6 g/L de etanol, respectivamente. A investigação da expressão gênica de quatro 
enzimas-chave na conversão de xilose a etanol por meio de qPCR (Real Time PCR) ainda é 
inédita na literatura científica para as condições estudadas.  
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Resumo. O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho de um reator anaeróbio contínuo 
de tubos múltiplos na produção de hidrogênio. O reator foi operado a 25°C, com sacarose 
como fonte de carbono e carga orgânica volumétrica de 24 g.L-1.d-1. Duas condições de 
operação foram avaliadas: reator sem material suporte (E1) e com material suporte (E2) na 
câmara de saída. Em E2 os resultados foram superiores aos obtidos em E1, considerando-se 
os parâmetros: conversão de sacarose, vazão molar, produção volumétrica e rendimento de 
hidrogênio. A porcentagem de hidrogênio no biogás foi próxima nos dois ensaios (~70%). O 
uso do leito fixo, além de melhorar o desempenho do reator, contribuiu para estender o 
período de produção do gás, embora para ambos os ensaios não tenha sido possível a 
manutenção da produção contínua de hidrogênio. A fração da biomassa gerada retida no 
reator correspondeu a 11 e 20 % para os ensaios 1 e 2, respectivamente. O melhor 
desempenho do reator em E2 (37,6 mLH2.L-1.h-1; 0,6 molH2.mol-1sac; 0,9 mmolH2.h-1), 
provavelmente, foi devido a maior retenção de biomassa no leito fixo, indicando que a 
retenção de biomassa nas paredes internas dos tubos não foi suficiente para atender à 
necessidade de biomassa do sistema. 

  
Introdução 

 
A produção de hidrogênio pode ser promovida por diferentes tecnologias, tais como a 

eletrólise da água, processos termoquímicos e biológicos. Dos processos biológicos, a 
fermentação anaeróbia é o mais atrativo, devido à possibilidade de se fazer uso de vários tipos 
de águas residuárias e resíduos orgânicos como substrato (Hafez et al., 2010; Hasyim et al., 
2011; Lee et al. 2008; Sreethawong et al., 2010; Wei et al., 2010).  

Grande parte dos estudos em produção fermentativa de hidrogênio foi conduzida em 
reatores em batelada, em função da facilidade de operação e controle, no entanto devido à 
necessidade de informações para a condução de sistemas em grande escala, estudos em 
reatores contínuos têm sido demandados (Wang e Wan, 2009). Muitos fatores influenciam na 
produção contínua de hidrogênio, incluindo o pH, tempo de detenção hidráulica, temperatura, 
fonte de carbono, carga orgânica aplicada, vias metabólicas envolvidas e a diversidade 
microbiana (Zhang et al., 2006). 

Os reatores de leito fixo (APBR, da sigla em inglês) são considerados promissores 
para a produção de hidrogênio por favorecerem condições de elevadas concentrações de 
biomassa e, consequentemente, permitirem a aplicação de elevadas cargas orgânicas 
(Fernandes et al, 2013). No âmbito do Laboratório de Processos Biológicos (LPB), diversos 
trabalhos têm sido desenvolvidos com reator anaeróbio de leito fixo e fluxo contínuo, em 
condições mesofílicas, abordando diferentes aspectos que influenciam a produção de 
hidrogênio: relação carbono/nitrogênio (Anzola-Rojas, 2010); grau de mistura (Lima e Zaiat, 
2012); tipo de material suporte e porosidade (Fernandes et al., 2013); e, tipo de inóculo e 
método de pré-tratamento (Penteado et al., 2013). Tendo em vista a necessidade da melhor 
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compreensão do processo fermentativo, normalmente os trabalhos baseiam-se na aplicação de 
efluentes sintéticos à base de sacarose.  

Apesar das adequações nas condições operacionais do APBR promoverem melhoras 
no desempenho do sistema, depara-se ainda com a dificuldade da manutenção de produções 
contínuas e elevadas de hidrogênio, por longos períodos de operação. Embora na literatura 
seja indicado que o aumento da concentração de biomassa no reator contribua para o aumento 
da produção de hidrogênio (Hafez et al., 2009; Van Ginkel e Logan, 2005), tem sido 
observado, nesses estudos em reator de leito fixo, a diminuição na produção do hidrogênio 
após alguns dias de operação, quando o sistema já apresenta acúmulo de biomassa. 

Trabalhos apontam que a instabilidade na produção de hidrogênio pode estar 
relacionada com a carga orgânica volumétrica específica (COVe ou relação 
alimento/microrganismo – A/M), que pode atingir valores desfavoráveis à produção de 
hidrogênio, com o aumento da concentração de biomassa no reator (Anzola-Rojas et al., 2013; 
Hafez et al., 2010). Hafez et al. (2010) utilizando glicose como fonte de carbono obtiveram 
maiores produções de hidrogênio para os valores de relação A/M entre 4,4 e 6,4 g DQO.g-1 

SSV.d-1. Para os valores da relação A/M de 8,5 e 12,1 gDQO.g-1SSV.d-1 os autores 
observaram diminuição no desempenho do sistema. Anzola-Rojas et al. (2013) também 
obtiveram os melhores desempenhos na produção de hidrogênio para valores de A/M 
próximos de 6,0 g sacarose.g-1SV.d-1, dentre as condições testadas, que foram de 3,9; 4,7; 6,0; 
8,5 e 12,4 g sacarose.g-1SV.d-1.   

Considerando a dificuldade em se operar os reatores de leito fixo na faixa 
recomendada para a relação A/M, procedimento que em termos práticos seria possível através 
do descarte frequente de biomassa do sistema, o uso de reatores contínuos com outras 
configurações, como o reator de tubos múltiplos se mostra interessante. O reator contínuo de 
tubos múltiplos apresenta o corpo formado por tubos paralelos de pequeno diâmetro, os quais 
proporcionam elevada relação comprimento/diâmetro (L/D), bem como um melhor controle 
sobre a velocidade de escoamento superficial no “leito”. Este tipo de configuração tende a 
fornecer maior superfície de contato para a retenção da biomassa no sistema, quando 
comparado a um reator tubular convencional sem recheio. Ao mesmo tempo, a condição de 
elevada velocidade do líquido poderia favorecer o descarte contínuo da biomassa, evitando o 
acúmulo de sólidos e contribuindo para a manutenção da quantidade de biomassa mínima 
necessária à produção de hidrogênio. Neste contexto, o objetivo do presente estudo foi avaliar 
o desempenho de um reator contínuo de tubos múltiplos na produção de hidrogênio, a partir 
da sacarose como fonte de carbono, em condições mesofílicas de temperatura. 

 
Material e Métodos 
 
Substrato e inóculo 

Na alimentação do reator foi utilizado meio sintético contendo sacarose (1781,24 mg 
L-1) como fonte de carbono e solução de nutrientes proposta por Del Nery (1987), conforme 
descrito nos trabalhos de Lima e Zaiat (2012) e Penteado et al. (2013).  O meio continha DQO 
próxima de 2000 mg/L e relação C/N de 140 (Anzola-Rojas 2010). O pH foi ajustado para 6,5 
utilizando-se bicarbonato de sódio (500 mg.L-1) e solução de HCl (0,25 mL.L-1). 

A inoculação do reator foi conduzida a partir do processo de fermentação natural, 
conforme procedimento descrito em Penteado et al. (2013). Inicialmente foram preparados 15 
L de efluente sintético, volume que foi mantido à temperatura ambiente (~25ºC) em recipiente 
aberto por 3 dias para a fermentação. Na sequência, o meio fermentado foi recirculado no 
reator durante 5 dias, buscando-se promover a fixação da biomassa nas paredes dos tubos do 
reator. 

 
Aparato experimental e condições operacionais 



12 

 

 

O reator de tubos múltiplos utilizado foi confeccionado em três partes: câmaras de 
entrada e saída, confeccionadas em acrílico, e região intermediária, composta por 12 tubos de 
PVC com diâmetro externo e altura de 12 e 680 mm, respectivamente. A superfície interna 
dos tubos foi lixada para aumentar a rugosidade e assim facilitar a adesão da biomassa. O 
volume útil do reator compreendeu 1065,5 mL: 80 mL (câmara de entrada) + 545,5 mL (zona 
dos tubos) + 440 mL (câmara de saída). O aparato experimental utilizado e as características 
construtivas do reator são apresentados na Figura 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: (a) aparato experimental, (b) características construtivas do reator e (c) material 
suporte utilizado na câmara de saída do reator. Legenda: 1- reservatório de efluente sintético; 
2- bomba peristáltica; 3- reator de tubos múltiplos; 4- coleta de efluente; 5- selo hídrico; 6- 

gasômetro. 
 
A operação do reator se deu em fluxo contínuo, sendo o mesmo mantido em câmara 

climatizada à temperatura de 25°C. A carga orgânica volumétrica aplicada (COVa) foi de 24 
gDQO.L-1.d-1, resultante da utilização de meio sintético com DQO de 2.000 mg.L-1 e tempo 
detenção hidráulica de 2 h (Anzola-Rojas, 2010; Penteado et al., 2013). 

(a) 

(c) (b) 
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Foram conduzidos dois ensaios no reator contínuo de tubos múltiplos, assim 
constituídos: ensaio 1 (E1) – reator sem meio suporte na câmara de saída; e, ensaio 2 (E2) –  
reator com meio suporte na câmara de saída. Como meio suporte foi utilizado peças de anel 
randômico de polipropileno com 16,7 mm de diâmetro e 12 mm de altura (Figura 1c). Os 
anéis foram dispostos na parte inferior da câmara de saída, abaixo do tubo de saída do 
efluente. Foram utilizadas 53 peças, que ocuparam 55 mm da altura útil da câmara de saída. A 
porosidade do leito foi de 72%. A duração dos ensaios compreendeu 36 e 29 dias, 
respectivamente, para E1 e E2.    

 
Avaliação do desempenho: métodos analíticos 

 No monitoramento do sistema foram determinados os parâmetros pH, DQO, sólidos 
suspensos totais (SST) e voláteis (SSV), carboidratos totais, ácidos orgânicos voláteis e 
solventes, em amostras coletadas quatro vezes na semana. Após a coleta, as amostras eram 
filtradas em membrana de 1,22 µm. Os parâmetros pH, DQO, SST e SSV foram analisados de 
acordo com os procedimentos descritos no Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater (APHA/AWWA/WEF, 2005). Na determinação do teor de carboidratos totais 
utilizou-se a metodologia proposta por Dubois et al. (1956).  

As análises de ácidos (acético, propiônico, butírico, isobutírico, valérico, isovalérico e 
capróico) e solventes (metanol, etanol e n-butanol) foram realizadas em cromatógrafo gasoso 
modelo GC 2010 (Shimadzu®), equipado com detector de ionização de chama e coluna HP-
INNOWAX (comprimento de 30 m, diâmetro interno de 0,25 mm e espessura do filme de 
0,25 μm). Especificidades do preparo das amostras e das condições cromatográficas podem 
ser obtidas em Ferraz Jr. (2013). 

A vazão de biogás foi monitorada diariamente utilizando-se gasômetro modelo MGC-
1 V30 (Ritter®). Na determinação da composição do biogás foram coletados 300 µL de 
amostra na saída de gás do reator, quatro vezes na semana. A análise foi realizada em 
cromatógrafo gasoso GC 2010 (Shimadzu®), equipado com detector de condutividade térmica 
(TCD), com coluna Supelco Carboxen® 1010 Plot (30m x 0,53mm diâmetro externo, 0,30μm 
de espessura), utilizando-se argônio como gás de arraste (5,66 mL.min-1). As temperaturas do 
injetor e do detector foram de 220°C e 230°C, respectivamente. A rampa de aquecimento da 
coluna foi de 130°C a 135°C, a 46°C.min-1. 

No final dos ensaios foram calculados os valores do rendimento de biomassa (YX/S) e 
da fração da biomassa gerada que ficou retida no reator, seguindo-se o roteiro de cálculos 
descrito por Ferraz Jr. (2013). 

As variáveis respostas calculadas a partir dos parâmetros determinados foram: 
remoção de DQO (ERDQO, em %), conversão de sacarose (%), vazão de biogás (Qbiogás, em 
mL.h-1), produção volumétrica de hidrogênio (PVH, em mLH2.h-1.d-1), vazão molar de 
hidrogênio (VMH, em mmolH2.h-1), rendimento de hidrogênio (YH2, em molH2.mol-
1sacarose), rendimento de biomassa (YX/S, em gSSV.g-1sacarose), carga orgânica volumétrica 
específica (COVe, em gDQO.g-1SSV.d-1) e relação ácido butírico/ácido acético (BuH/AcH).  

 
Resultados e Discussão 
 

Na Tabela 1 são apresentados os resultados de desempenho do reator contínuo de 
tubos múltiplos, nos ensaios 1 e 2, quanto aos seguintes parâmetros: conversão de sacarose, 
remoção de DQO, vazão e composição do biogás (H2 e CO2), VMH, YH2 e PVH. Para todos 
os parâmetros o reator apresentou melhor desempenho no ensaio 2, em que foi utilizado leito 
fixo de anéis randômicos de polipropileno na câmara de saída do reator.  

 Comparando-se os resultados obtidos com dados da literatura, Anzola-Rojas et al. 
(2013) obtiveram para reator de leito estruturado e fluxo descendente, também alimentado 
com efluente sintético à base de sacarose e COVa de 24 gDQO.L-1.d-1, valores de Qbiogás, 
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PVH e YH2,respectivamente, iguais a 131,7 mL.h-1, 20,83 mL.L-1.h-1 e 0,59 molH2.mol-
1sacarose, equiparáveis aos obtidos no ensaio 1 (Tabela 1). Em Penteado et al. (2013), no qual 
foi operado um APBR nas mesmas condições de alimentação deste trabalho, os resultados 
obtidos foram superiores aos dos ensaios 1 e 2 (YH2 = 2,1 molH2.mol-1sacarose, VMH = 5,6  
mmolH2.h-1 e PVH = 47,3 mLH2.L-1.h-1). Lima e Zaiat (2012) também observaram 
desempenho superior ao do reator de tubos múltiplos a partir da operação de um APBR com 
diferentes taxas de recirculação (0,25; 0,5; 1,0 e 2,0). Neste caso, os valores de YH2, VMH e 
PVH variaram, respectivamente, nas faixas de 0,9 a 1,4 molH2.mol-1sacarose, de 3,6 a 5,9 
mmolH2.h-1 e de 73,5 a 124,8 mLH2.L-1.h-1.  

 
Tabela 1: Desempenho do reator contínuo de tubos múltiplos nos ensaios 1 e 2. 

Ensaio 
Conv. 

sacarose 
(%) 

ERDQO 
(%) 

Qbiogás 
(mL.h-1) 

H2 
(%) 

CO2 
(%) 

VMH 
(mmol.h-1) 

YH2 (mol 
H2.mol-1 

sac) 

PVH (mL 
L-1.h-1) 

E1 62,8 12,7 34,5 71,6 23,7 0,5 0,5 23,9 
E2 73,8 16,2 58,7 71,5 28,3 0,9 0,6 37,6 

 
Na Figura 2 são apresentados os perfis temporais dos parâmetros relacionados à 

produção de hidrogênio durante os ensaios (composição do biogás, PVH, VMH e YH2). No 
ensaio 1 todos os parâmetros apresentaram valor máximo no 10º dia de operação, diminuindo 
continuamente até o 22º dia, no qual a produção de hidrogênio praticamente cessou. No reator 
com leito fixo na câmara de saída (E2), a produção máxima foi menor que no ensaio 1, no 
entanto, o decréscimo na produção de H2 não foi imediato, uma vez que o reator manteve a 
produção por aproximadamente 15 dias a mais do que o reator sem recheio (E1). 
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Figura 2: Características da produção de biogás no reator (a- vazão de biogás; b- produção 
volumétrica de hidrogênio; c- vazão molar de hidrogênio; d- rendimento de hidrogênio). 

Legenda: (-▲-) E1, (--■--) E2. 
 
Assim como relatado na literatura para outras configurações de reatores, o reator 

anaeróbio de tubos múltiplos apresentou instabilidade na produção de H2, não permitindo a 
manutenção da produção por longos períodos de operação. A maior instabilidade foi 
verificada para o reator operado sem leito fixo (E1), em que o período de produção do H2 foi 
bem reduzido. O uso do leito fixo, além de melhorar o desempenho do reator, contribuiu para 
estender o período de produção do gás. O período de produção de H2 do ensaio 2 foi 
semelhante aos períodos observados nos trabalhos de Anzola-Rojas et al. (2013), Fernandes et 
al (2013), Lima e Zaiat (2012) e Penteado et al. (2013).  

O melhor desempenho do reator contínuo de tubos múltiplos no ensaio 2, 
provavelmente, foi devido a maior retenção de biomassa no leito fixo, disposto na câmara de 
saída do reator, indicando que a retenção de biomassa nas paredes internas dos tubos não 
tenha sido suficiente para atender à necessidade de biomassa do sistema.  

Conforme brevemente discutido, a concentração de biomassa no reator é um fator 
relevante à produção de hidrogênio, sendo relatados na literatura aumentos no YH2 com 
aumentos na concentração de biomassa (Hafez et al., 2010). Na ausência do leito fixo o tempo 
de retenção da biomassa no sistema pode ter sido reduzido a valores críticos, abaixo do 
mínimo recomendado (3 h) para a produção de hidrogênio (Hafez et al., 2009). Situações de 
alta taxa de diluição promovem a lavagem da biomassa do sistema, comprometendo o 
desempenho do reator quanto à atividade acidogênica (Chen et al., 2001; Van Ginkel e Logan, 
2005). Wu et al. (2008) observaram aumento na PVH e no YH2 em reator contínuo com 
biomassa suspensa, com a diminuição do TDH de 12 até 6 h. No TDH de 4 h, os autores 
observaram redução nos indicadores de produção de hidrogênio, atribuindo a isto a perda 
elevada de biomassa do sistema, comprovada pela redução brusca na concentração de sólidos 
suspensos voláteis do reator.   

Na Figura 3 são apresentados os resultados dos parâmetros relacionados à conversão 
da sacarose e à produção de biomassa durante os ensaios. Durante todo o período de operação 
do reator a conversão de sacarose foi superior no ensaio 2 (Figura 3a), sendo os valores 
semelhantes aos obtidos por Lima e Zaiat (2012). Após 10 dias de operação o valor do pH do 
efluente mostrou-se mais estável, com valores inferiores no reator do ensaio 1 (3,9 a 4,43) 
(Figura 3b). No ensaio 2 o pH variou de 4,41 a 4,49. 

Os dados de sólidos suspensos voláteis no efluente do reator indicam que a liberação 
de biomassa foi instável (Figura 3c). No final da operação calculou-se a fração da biomassa 
gerada que permaneceu no reator, sendo de 11 e 20 % para os ensaios 1 e 2, respectivamente. 
Estes resultados corroboram com os resultados apresentados na Tabela 1, em que o reator 
apresentou melhor desempenho no ensaio 2, provavelmente, em função da maior retenção de 
biomassa no sistema pela utilização do leito fixo. 

Os valores de YX/S obtidos nos ensaios 1 e 2 foram de 0,08 e 0,06, respectivamente, 
caracterizando como típicos de micro-organismos produtores de hidrogênio (Anzola-Rojas et 
al., 2013; Chen et al., 2001). Aumentos nos valores de YX/S em reatores acidogênicos indicam 
alteração na microbiota, com aumento da população de micro-organismos não produtores de 
hidrogênio ou mesmo de consumidores deste (Hafez et al., 2009). Hafez et al. (2010) em 
estudo avaliando o efeito da carga orgânica volumétrica (6,5; 25,7; 51,4; 103; 154 e 206 
gDQO.L-1.d-1) na produção de hidrogênio, obtiveram valores de COVe, respectivamente 
iguais a 4,4; 6,2; 5,8; 6,4; 8,5 e 12,1 gDQO.g-1SSV.d-1. Para os valores de COVe de 4,4 a 6,4 
gDQO.g-1SSV.d-1 os valores de YX/S foram próximos (0,1) e dentro da faixa característica de 
micro-organismos produtores de H2. A partir da COVe de 8,5 gDQO.g-1SSV.d-1 o valor de 
YX/S praticamente dobrou e os valores de YH2 diminuíram consideravelmente. Os autores 
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concluíram que o parâmetro que mais influenciou na produção de hidrogênio não foi a COVa, 
mas sim a COVe, a qual desencadeia mudanças na composição das populações microbianas. 
Tais mudanças são comprovadas por alterações nos valores de YX/S, favorecendo o 
desenvolvimento de alguns micro-organismos em detrimento de outros.  

 
Figura 3: Desempenho geral do reator nos ensaios: (a- conversão de sacarose; b- variação do 
pH no efluente; concentração de SSV no efluente; d- variação da carga orgânica volumétrica 

específica). Legenda: (-▲-) E1, (--■--) E2. 
 
No ensaio 1, em que o período de maior produção do hidrogênio ocorreu entre os dias 

3 e 10 (Figura 2b), a COVe encontrava-se no intervalo de 23 a 15 gDQO.g-1SSV.d-1(Figura 
3d). No ensaio 2 a produção foi observada no período do 3º ao 25º dia, para valores de COVe 
na faixa de 23 a 5 gDQO.g-1SSV.d-1. Considerando que a faixa de valores de COVe favorável 
à produção de H2 está próxima de 6 gDQO.g-1SSV.d-1 (Anzola-Rojas et al., 2013; Hafez et 
al., 2010), observa-se que nos dois ensaios a faixa de valores de COVe encontrava-se bem 
acima do recomendado.  

Embora as curvas de COVe tenham apresentado valores relativamente próximos, a 
partir do 4º dia de operação os valores no ensaio 2 foram inferiores aos do ensaio 1, podendo 
o melhor desempenho do reator em E2 estar relacionado a este comportamento. Segundo 
Hafez et al. (2010), a produção de H2 é um processo muito sensível, de modo a requerer um 
balanço cuidadoso dos fatores que influenciam na sua produção. A diminuição do valor de 
YX/S do ensaio 1 para o ensaio 2, corrobora com esta observação.    

Quanto aos metabólitos da fermentação, as concentrações de ácidos e solventes 
determinadas nos ensaios 1 e 2 são apresentadas na Figura 4. Nos ensaios 1 e 2 os principais 
metabólitos gerados na fermentação foram os ácidos acético e butírico e o etanol (Figuras 4a e 
4b). Os ácidos acético e butírico são considerados os principais produtos finais da produção 
de H2 (Mariakakis et al., 2011). Durante praticamente todo o período de operação do reator, 
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os valores da relação ácido butírico/ácido acético foram menores que 1 (Figuras 4c e 4d). 
Mariakakis et al. (2011) também observaram valores da relação ácido butírico/ácido acético 
menores que 1, nas condições de operação em que obtiveram os melhores resultados em 
rendimento de H2. Hafez et al. (2010) observaram para as cargas orgânicas em que houveram 
os melhores rendimentos de H2, valores da relação ácido butírico/ácido acético entre 0,33 e 
0,50. 
Figura 4: Metabólitos solúveis produzidos nos ensaios (a- proporção de metabólitos em E1; b- 

proporção de metabólitos em E2; c- variação da razão BuH/AcH e da PVH em E1; d- 
variação da razão BuH/AcH e da PVH em E2). 

  
A curva de geração do etanol apresentou tendência de aumento durante o ensaio 1, 

assim como a do ácido acético. No ensaio 2 o etanol foi gerado durante todo o processo. 
Fernandes et al. (2013) observaram decréscimo no rendimento de H2 quando verificaram 
aumentos nas concentrações de etanol, em relação às concentrações dos ácidos acético e 
butírico. Com a mudança do TDH de 2 para 0,5 h, os autores verificaram diminuição da 
concentração do etanol, acompanhada de melhora no desempenho do processo. Antonopoulou 
et al. (2011) em estudo do aproveitamento de extrato de sorgo na produção de H2 observaram, 
em condições de altas concentrações de substrato, o aumento da geração de etanol. Os autores 
sugeriram que alguns micro-organismos, tais como o Clostridium acetobutylicum, mudam seu 
metabolismo de produtores de ácidos para produtores de álcool, como forma de impedir que 
os níveis de concentração de ácidos orgânicos sejam inibitórios. Anzola-Rojas et al. (2013) 
também observaram aumento na produção de etanol com o aumento da carga orgânica 
aplicada ao reator.  No presente estudo, embora a carga orgânica e a concentração de substrato 
tenham sido relativamente baixas, o fato da retenção de biomassa no sistema ter sido 
comprometida, pode ter contribuído para a mudança das vias metabólicas, com produção de 
etanol concomitantemente à produção dos ácidos.   
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Conclusões 
 

O reator anaeróbio de tubos múltiplos apresentou instabilidade na produção de 
hidrogênio, não permitindo a manutenção da produção por longos períodos de operação. A 
utilização de leito fixo na câmara de saída do reator melhorou o desempenho do sistema em 
comparação ao reator sem a utilização do leito, indicando que a retenção de biomassa somente 
nas paredes internas dos tubos não foi suficiente para atender à necessidade de biomassa do 
sistema. Desta forma, destaca-se a necessidade de estudos complementares no reator contínuo 
de tubos múltiplos, visando à obtenção de condições de carga orgânica específica (relação 
A/M) que promovam a produção contínua de hidrogênio. 
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Resumo. No presente projeto será avaliada a aplicação do reator anaeróbio de leito fixo 
ordenado acidogênico seguido de reator metanogênico, com recirculação da fase líquida do 
segundo reator para o primeiro, para a produção de hidrogênio e metano sequencialmente a 
partir do soro de queijo. A eficiência e o fator de conversão (entre o biogás produzido e a 
matéria orgânica consumida) serão analisados em função da variação da carga orgânica 
volumétrica (COV) aplicada ao sistema e em função da variação da razão de recirculação, 
pela qual será avaliada a possibilidade de aplicação de elevadas COV. Além disso, será 
avaliada a capacidade da recirculação em suprir a alcalinidade para o processo 
acidogênico. A partir dos resultados obtidos, será possível definir as melhores condições 
operacionais em termos de produção sequencial de hidrogênio e metano, bem como os 
parâmetros cinéticos e operacionais ideais para otimização do sistema. 
 
Introdução 

 
O gás hidrogênio pode ser obtido por meio de quatro processos a partir de fontes 

primárias de energias que são: a eletrólise da água, processos termoquímicos, processos 
radiolíticos e processos biológicos. Dentre tais processos, a produção biológica pode ser uma 
alternativa favorável, por ter menor gasto energético e ser realizado em temperatura e pressão 
ambientes. Ademais, quando os reatores biológicos são alimentados com matérias primas 
renováveis, como águas residuárias, o hidrogênio torna-se uma alternativa energética ainda 
mais promissora (Lay et al., 1999; Wang & Wan, 2009). 

O hidrogênio biológico pode ser gerado por meio de processos fotossintéticos ou 
fermentativos, sendo este último o mais vantajoso por apresentar alta velocidade de produção, 
operação simples, menor custo de implementação e possibilidade de utilizar várias 
substâncias orgânicas como substratos (Lay et al., 1999 e Mathews & Wang, 2009). 

Há vários estudos de processos anaeróbios utilizando como substrato o soro de queijo 
(Antonopoulou et al., 2008; Azbar e Dokgoz, 2010; Venetsaneas et al., 2009), o soro de 
queijo diluído (Azbar et al., 2009; Castelló et al., 2009; Ferchichi et al., 2005) e solução com 
soro de queijo em pó (Carrillo-Reys et al., 2012, Cota-Navarro et al., 2011, Davila-Vazquez et 
al., 2009, Rosales-Colunga et al., 2010) para a produção de hidrogênio. 

Embora a produção de hidrogênio a partir de soro de queijo seja vantajosa, por se 
tratar de um efluente rico em carboidrato, apenas uma pequena porcentagem de matéria 
orgânica inicial pode ser removida do meio líquido, sendo que grande parte da fração orgânica 
permanece na forma de ácidos voláteis, álcoois e carboidratos que não reagiram (Prazeres et 
al., 2012).  Dessa maneira, após a produção de hidrogênio, torna-se necessário um tratamento 
complementar para degradação dessa matéria orgânica remanescente. Como a formação de 
ácidos voláteis, durante a acidogênese, é precursora da metanogênese, acoplar uma etapa 
metanogênica ao processo de produção de hidrogênio pode ser uma eficiente alternativa para 
conversão de matéria orgânica e produção de biogás (Venetsaneas et al., 2009). 

A inclusão do reator de segunda etapa - metanogênico - em série, passa a ser, portanto, 
um aspecto importante quando se trata da utilização da tecnologia anaeróbia para produção de 
hidrogênio e subsequente produção de metano, para remover fração considerável da matéria 
orgânica. Além o mais, sistemas com dois estágios para produção de hidrogênio e metano 
permitem maior recuperação de energia e maior eficiência na remoção de matéria orgânica 



21 
 

(Koutrouli et al., 2009) em comparação a sistemas de fase única. Uma vez que esse tipo de 
sistema viabiliza a otimização das condições de operação de cada fase separadamente. 
 
Material e Métodos 
 
Reator de leito ordenado 

Os reatores serão de leito fixo ordenado e fluxo ascendente, com volume total de 1,85 
L, operados com tempo de detenção hidráulica (TDH) de 24 h à 25 °C. Cada reator possui três 
compartimentos: entrada de afluente, leito e saída do efluente, separados por telas de inox 
presas nos flanges do reator. O leito do reator tem 500 mm de comprimento e 5 pontos para 
coleta de amostras equidistantes.  

O reator acidogênico será preenchido com cilindros de polietileno de baixa densidade, 
os quais possuem um furo central para serem empilhados em hastes de aço inox que serão 
colocadas no reator, de maneira a formar uma coluna que compreenda toda a extensão da 
zona do leito. As 5 hastes que suportarão os cilindros serão distribuídas de maneira 
equidistante no formato de um pentágono. No reator metanogênico será utilizada, como 
material suporte, 7 hastes prismáticas de espuma de poliuretano (PU) com 1 cm de aresta e 50 
cm de comprimento. A Figura 1 apresenta a configuração de cada reator anaeróbio de leito 
ordenado. 

 

 
Figura 1 – Esquema dos reatores de leito ordenado acidogênico e metanogênico. 

 
Água residuária 

Será utilizado o soro desidratado (em pó) comercial, para a elaboração da água 
residuária, por meio da dissolução do mesmo em água de abastecimento. Além do soro será 
adicionado o bicarbonato de sódio 0,5 g L-1 substrato. A composição do soro é mostrada na 
Tabela 1.  
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Tabela 1: Composição média em 100g de soro em pó comercial (Marca Regina)  

Composição Quantidade [g] 
Proteína 13,3 

Gorduras totais 1 
Gorduras saturadas 0,5 

Carboidratos 76,5 
Sódio 1,08 
Cinzas 6 
Acidez 0,15 

Umidade 3,5 
Valor Energético (kcal/kJ) = 363 kcal/100 g 

 
Inóculo 

A inoculação do reator acidogênico será obtida por meio do processo de fermentação 
natural de acordo com metodologia desenvolvida por Leite et al. (2008). O soro será 
preparado com água de abastecimento e permanecerá em repouso por três dias em recipiente 
aberto antes do início da operação dos reatores, a fim de favorecer a primeira fermentação 
natural, obtida por meio de contato de microrganismos presentes na atmosfera e provenientes 
da água de abastecimento com o substrato. Depois, essa solução será recirculada nos reatores 
por cinco dias no intuito de obter aderência dos microrganismos no meio suporte. 

A inoculação do reator metanogênico será realizada com biomassa proveniente de 
lodo de reator UASB tratando efluente de avícola, a qual será imobilizada nas hastes de PU 
conforme metodologia descrita por Zaiat et al. (1994) que consiste em manter o material 
suporte imerso na solução do inóculo por duas horas e depois lavá-lo com a água residuária a 
ser empregue. 

 
Análises físico-químicas e exames microbiológicos 

O monitoramento do reator será efetuado medindo-se, em amostras do afluente e 
efluente, as concentrações de matéria orgânica como demanda química de oxigênio – DQO e 
carboidratos totais, alcalinidade total (AT), alcalinidade a bicarbonato (AB), ácidos voláteis 
totais (AVT), sólidos totais (ST), sólidos totais voláteis (STV), sólidos suspensos totais (SST) 
e sólidos suspensos voláteis (SSV), além da medida do pH. Tais análises serão realizadas de 
acordo com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (1995), além 
do método de Ripley et al. (1986) na determinação da alcalinidade, e o método de Dubois 
(1956) para a determinação dos carboidratos totais (CT).  

A análise de metabólitos solúveis será realizada por Cromatografia Líquida de Alta 
Eficiência (CLAE) com coluna de troca iônica Aminex HPX-87H (comprimento de 0,3 m, 
diâmetro interno de 7,8 mm) no sistema Shimatzu, composto por: bomba LC-10ADvp, 
válvula solenoide FCV-10ALpv, forno CTO-10Avp, controlador SCL-10ADvp, detector UV 
com arranjo de diodos SPD-M10Avp (205 nm), 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 formado (hidrogênio, metano e dióxido de carbono) será 
analisada por cromatografia em fase gasosa, utilizando-se um 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 220 ºC e 230 ºC, respectivamente, e na coluna a temperatura foi 
130°C com aquecimento de 46 °C.min-1 até 135 °C. O volume de biogás será monitorado 
utilizando gasômetro modelo MGC – 1 V30 (Ritter®, Alemanha). 

Ao final de cada condição operacional serão retiradas do reator amostras de biomassa 
para exame microbiológico. Tais amostras serão examinadas em lâminas de vidro cobertas 
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com filme de Ágar a 2%, por microscopia óptica comum e de contraste de fase por 
fluorescência. Por meio dos exames microbiológicos será possível avaliar se ocorreram 
mudanças na biomassa em função das condições operacionais avaliadas. 

 
Procedimento experimental 

O procedimento experimental proposto consistirá de quatro etapas:  
• Etapa 1: Operação de reator de leito ordenado acidogênico e metanogênico, 

separadamente, para produção de biomassa. Ensaios em batelada, com a 
biomassa obtida para aquisição de parâmetros cinéticos; 

• Etapa 2: Avaliação da partida de um sistema com reator de leito ordenado 
acidogênico seguido de reator de leito ordenado metanogênico, com aplicação 
crescente de carga orgânica; 

• Etapa 3:  Operação de reator de leito ordenado acidogênico seguido de 
metanogênico com implementação da recirculação; 

• Etapa 4: Balanço energético do sistema. 
Em todas as etapas a temperatura será mantida constante (25°C) por meio de 

acondicionamento dos reatores biológicos em câmara de controle de temperatura. 
 
Etapa 1 

O objetivo desta etapa é a operação de um reator acidogênico e um reator 
metanogênico, separadamente, para obtenção de biomassa para sua posterior utilização nos 
ensaios em batelada, para aquisição de parâmetros cinéticos. Tal procedimento foi realizado 
por Fernandes et al. (2010) e Peixoto (2011) para produção de inóculo para experimentos em 
batelada. 

Os parâmetros utilizados na operação do reator acidogênico foram embasados na 
pesquisa de Perna (2011), a qual conseguiu atingir PVH (Produção Volumétrica de 
Hidrogênio) de 1,48 LH2.L-1.d-1 após 56 dias de operação de reator de leito fixo com 
aplicação de COV crescente de 25 a 40 gDQO.L-1.d-1 e TDH fixo de 24 h.  

Na operação do reator metanogênico será utilizado o efluente do reator acidogênico e 
TDH aplicado de 24 h. O efluente do reator acidogênico será acondicionado a 4°C e terá o pH 
ajustado a 6,0 por meio da adição de bicarbonato de sódio, para ser então enviada ao reator 
metanogênico. 

Depois de estabelecida a produção de H2 e CH4 nos reatores, os mesmos terão a 
operação finalizada e a biomassa será retirada para utilização nos ensaios em batelada. 

Para os ensaios em batelada, frascos Duran vedados com septo de borracha serão 
empregados como reatores e serão mantidos sob agitação (250 rpm) e temperatura (25 °C) 
constantes em incubadora de agitação rotatória tipo shaker. 

A metodologia a ser utilizada nestes ensaios foi adaptada de Vieira (1996). O 
experimento será dividido em duas etapas, uma acidogênica e outra metanogênica. Nos 
ensaios serão adicionados 30 mL de água residuária a base de soro de queijo, com 600 mg 
DQO.L-1 e 1 mL de inóculo. Periodicamente frascos serão retirados para serem monitorados 
DQO, SSV e gás. 

Da mesma maneira se dará o ensaio metanogênico, porém a água resíduária utilizada 
será o efluente de reator acidogênico. 

Espera-se, ao fim do experimento, o estabelecimento de perfis temporais de produção 
sequencial de hidrogênio e metano em meio anaeróbio e a obtenção dos parâmetros cinéticos. 
 
Etapa 2 

O objetivo dessa etapa será o estabelecimento do protocolo de partida para o sistema 
de reatores de leito ordenado e fluxo ascendente para a produção contínua e sequencial de 
hidrogênio e metano.  
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Com o conhecimento dos parâmetros cinéticos encontrados na Etapa 1 será possível 

estabelecer o TDH ideal para o reator acidogênico e para o reator metanogênico. Com os 
TDH fixados se dará o inicio da operação do sistema de forma contínua, porém sem a 
implementação da recirculação. 

A partida do sistema será iniciada com COV de 15 gDQO.L-1.d-1, a qual será 
aumentada gradativamente ao longo da operação até que seja estabelecida a COV máxima que 
o sistema comporta ou que possa ser utilizado o soro de queijo sem diluição, cuja 
concentração encontra-se na faixa de 50 a 102 gDQO.L-1 (Prazeres et al., 2012). 

A COV será aumentada geometricamente e a cada dia a mesma será calculada por 
meio da Equação 2.  

1−⋅= ii COVCOV α   Equação 1 

Em que COVi e COVi-1 são as COV nos dias i e i-1, respectivamente, e α é um 
parâmetro constante calculado por meio da Equação 3. 

 n

i

n

COV
COV

=α    Equação 2 

Em que: n é a duração do aumento de COV (em dias); COVn e COVi são as COV no 
primeiro e ultimo dia da fase, respectivamente. Essa estratégia foi proposta por Cresson et al. 
(2008) e modificada por Carrillo-Reys et al. (2012). 

 
Etapa 3 

Após a definição dos TDH ideais e da carga ótima de produção de hidrogênio e 
metano se dará o inicio de uma nova operação. A COV inicial será de 15 g DQO.L-1.d-1, a 
qual será aumentada, até atingir a COV ótima para produção de hidrogênio e metano, a qual 
será estabelecida na Etapa 2. 

Após o sistema ter se estabilizado com a COV ideal será implementada a recirculação 
do efluente líquido do reator metanogênico para a entrada do reator acidogênico, e 
concomitantemente COV maiores serão aplicadas. Tal estratégia será adotada de maneira a 
avaliar a capacidade do sistema em receber o soro de queijo sem que seja necessária a sua 
diluição com água de abastecimento na entrada do sistema, pois a própria recirculação será 
uma forma de diluição. 

Além de diluir a COV na entrada do reator acidogênico, a recirculação será uma 
maneira de aumentar a alcalinidade e o pH afluente, uma vez que pH ácido e baixa 
alcalinidade afetam a eficiência do tratamento biológico, sem que seja necessário a adição de 
bicarbonato de sódio. 

Desse modo, as razões de recirculação a serem utilizadas serão calculadas a partir dos 
valores de COV e alcalinidade necessárias na entrada no reator acidogênico para maximizar a 
produção de hidrogênio e metano no sistema.  

Após definir a razão de recirculação ideal com a respectiva COV e o sistema ter se 
estabilizado será retirado o ajuste de pH na entrada do reator metanogênico para avaliar se é 
possível obter bons rendimentos de produção de metano e qual a faixa de pH que o reator 
metanogênico comporta. 

Portanto espera-se ao final dessa etapa estabelecer um protocolo de otimização no 
tratamento de soro de queijo visando a produção ótima de hidrogênio e metano. De modo que 
o sistema seja o mais independente possível de ajustes de pH, alcalinidade, e que não seja 
necessária a diluição da água residuária com água de abastecimento, se tornando, então, um 
sistema eficiente na produção energética, sustentável e passível de aplicação. 

 
Etapa 4 
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Na quinta e última etapa será realizado o balanço energético do sistema. A energia 

liquida produzida em cada reator será a diferença entre a energia gerada contida no gás, ou 
seja, o hidrogênio e/ou metano produzidos, e a energia gasta para obter e manter as condições 
operacionais no sistema.  

A avaliação energética será direcionada para identificar a viabilidade econômica da 
aplicação do hidrogênio e metano gerado no sistema a partir do soro de queijo em cenários 
diferentes, tais como: geração de energia elétrica, utilização do biogás como combustível para 
automóveis movidos a hidrogênio ou metano, a possibilidade de utilização da energia dentro 
do próprio processo de produção de soro de queijo, bem como a possibilidade de aplicação 
como crédito de carbono. 
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Resumo. A biodigestão anaeróbia se apresenta como opção sustentável de tratamento, 
aliando a adequação ambiental destes resíduos à geração de energia por meio da produção 
de hidrogênio e metano, além da geração de subprodutos de valor agregado. Esta concepção 
é adequada ao conceito de uma biorrefinaria, integrando a produção de etanol e a 
recuperação energética e de subprodutos. Entretanto, as lacunas existentes a respeito da 
biodigestão anaeróbia da vinhaça e do licor de pentoses dificultam a aplicação e expansão 
desta tecnologia. Os obstáculos são ainda maiores com relação aos estudos das comunidades 
microbianas produtora de biogás, não havendo informações disponíveis na literatura, sobre 
a estrutura e a dinâmica dos consórcios que atuam na biodigestão destas correntes. A análise 
metagenômica de consórcios microbianos produtores de biogás é uma nova abordagem. 
Dessa forma, o presente plano de pesquisa visa estudar a complexa interação dos 
microrganismos em biodigestores anaeróbios aplicados à recuperação de energia e 
adequação ambiental de resíduos gerados no processo produtivo do bioetanol de primeira e 
segunda geração, sendo uma ferramenta de extrema importância para a pesquisa básica, 
quanto para a pesquisa aplicada no aspecto de melhoria da produção de energia renovável e 
estabilidade dos sistemas. 
 
Introdução 
 
 Em termos ambientais, uma biorrefinaria (baseada na cana-de-açúcar) apresenta no 
mínimo três sistemas que devem ser analisados de forma integrada e que interferem 
diretamente na avaliação da sua sustentabilidade: [i] o sistema de cogeração de potência e 
vapor para processo, [ii] o sistema de utilização de água (captação, tratamento, disposição) e 
por fim, [iii] a destinação dos resíduos. 
 Considerando a possibilidade do reaproveitamento de todos os tipos de resíduos 
gerados no processo produtivo na geração de energia, a produção de etanol a partir da cana-
de-açúcar, em comparação ao uso de outras matérias-primas, apresenta uma situação 
confortável do ponto de vista energético. Vários são os processos passíveis de aplicação aos 
resíduos da indústria sucroalcooleira, tanto para produções de primeira geração (1G, a partir 
do caldo e/ou melaço de cana), como para de segunda geração (2G, a partir da hidrólise da 
estrutura lignocelulósica do bagaço e da palha de cana e a posterior conversão dos açúcares a 
etanol).  
 Independentemente do tipo de reaproveitamento previsto para resíduos e águas 
residuárias, a associação do conceito de biorrefinaria às usinas de álcool ganha significativa 
importância, sendo a aplicação da digestão anaeróbia dos resíduos um dos requisitos para a 
consolidação do tema [i – iii], visto que por meio deste processo é possível aliar a recuperação 
de energia na forma de biogás (hidrogênio e metano) ao enquadramento ambiental dos 
mesmos.  
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 O processo anaeróbio é baseado em fundamentos amplamente conhecidos de hidrólise, 
acidogênese, acetogênese e metanogênese. Além disso, requer modelos simples de reatores e 
baixo custo energético, quando comparados com outras tecnologias.  
 Em linhas gerais, a análise dos reatores compreende a seleção da configuração e dos 
roteiros operacionais mais adequados ao tratamento da água residuária em questão, baseando-
se em parâmetros como a eficiência de remoção de matéria orgânica e, principalmente, os 
valores de rendimento do biogás, seja hidrogênio e/ou metano obtidos experimentalmente. 
 Paralelamente, é necessário ressaltar a importância do conhecimento sobre os diversos 
microrganismos que participam da decomposição da matéria orgânica, degradando moléculas 
complexas em uma mistura de gás hidrogênio e/ou metano e gás carbônico. Sendo assim, uma 
compreensão clara da organização e do comportamento desta comunidade heterogênea é 
fundamental para a otimização do desempenho e operação estável do processo.  
 Os métodos microbiológicos clássicos se baseiam principalmente em estudos de 
linhagens de microrganismos puros e isolados e são, portanto, de pouca ajuda quando o 
objetivo é a elucidação das relações entre os membros de um consórcio microbiano complexo 
a fim de melhorar o desempenho global do sistema. 
 Para solucionar tal deficiência, foram desenvolvidas tecnologias de sequenciamento de 
alto rendimento (sequenciamento de próxima geração), que abriu novos caminhos para tais 
investigações. Uma característica comum destes métodos, que empregam várias reações 
químicas para a determinação rápida de sequências de DNA, é a produção de enormes bancos 
de dados preparados a partir de relativamente curtos fragmentos de sequência e da utilização 
de sofisticadas análises de bioinformática para interpretação dos resultados. 
 A abordagem metanogênica permite o estudo em tempo real de consórcios em vários 
ambientes, por meio da identificação de membros das comunidades e/ou determinação da 
abundância relativa de funções particulares no sistema, refletindo na ocorrência de enzimas 
específicas. 
 A integração dessas duas áreas, Microbiologia (estudo da estrutura e da dinâmica 
funcional da comunidade microbiana presentes nos reatores) e Engenharia de Processos 
(estudo dos reatores biológicos e seus fundamentos), reflete em resultados que conjecturam 
novos processos para tratamento das águas residuárias de uma biorrefinaria, com base 
principal na tecnologia anaeróbia. Dessa forma, o presente plano de pesquisa atuará de forma 
sinergética em três projetos de doutorado, em andamento, inserindo uma perspectiva 
microbiológica, baseada em análises de metagenômica (estrutura e funções metabólicas), no 
estudo de digestores anaeróbios aplicados à recuperação de energia e adequação ambiental de 
resíduos gerados no processo produtivo do bioetanol de 1ª e 2ª geração. 
 
Material e Métodos 

 
Os projetos de atuação colaborativa são: Projeto 1 - “Aplicação de reatores 

anaeróbios ao tratamento de vinhaça de 1° geração para geração de bioenergia: Análise da 
viabilização das rotas tecnológicas de reaproveitamento do biogás visando ao 
enriquecimento de gás de síntese”, no qual serão avaliados diferentes cenários para o 
reaproveitamento dos gases (hidrogênio e metano) gerados na via anaeróbia, tendo em vista o 
fluxograma de uma biorrefinaria baseada na produção de gás de síntese; Projeto 2 - 
“Identificação, quantificação e remoção de antibióticos de vinhaça de 1° geração gerada na 
produção de etanol de cana de açúcar”, no qual será observado o efeito dos antibióticos no 
funcionamento do biorreator alimentado com vinhaça 1G e a sua biodegradação; Projeto 3 – 
“Avaliação da produção de hidrogênio e metano a partir de licor de pentoses gerado no pré-
tratamento hidrotérmico do bagaço da cana de açúcar”, que serão estudadas as condições 
favoráveis para degradação anaeróbia dos compostos presentes no licor de pentoses. Frente ao 
exposto, o plano de pesquisa será dividido em 3 etapas, conforme descrito a seguir: 
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Amostragem nos reatores biológicos 
 
  Os reatores, leito empacotado e ordenado, adotados pelos projetos de intervenção são 
configurações consolidadas pelo grupo de pesquisa LPB-EESC. Os mesmos são construídos 
em tubos de acrílico (diâmetro interno – 80 mm; diâmetro externo – 88 mm) e divididos em 
quatro zonas: zona de alimentação (L1 = 100 mm - 0.5 L); zona reacional ou leito (L2 = 500 
mm - 2.5 L); zona de coleta do efluente (L3 = 100 mm - 0.5 L); e zona de coleta do biogás (L4 
= 50 mm - 0.25 L), resultando em um volume total e líquido de aproximadamente 3,5 e 2,5 
litros, respectivamente (Figura 1). 
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Figura 1: Descrição esquemática dos reatores adotados pelos projetos de intervenção. A. 
Reator de leito empacotado. B. Reator de leito ordenado. 
 
Pontos de coleta 
 
 Amostras da biomassa coletadas para as análises moleculares da zona de alimentação e 
dos cinco pontos distribuídos ao longo do leito reacional (Figura 1). Essas amostras serão 
coletadas com base na mudança da condição operacional dos reatores, conforme 
exemplificado na Figura 2. De cada ponto amostras será pesado 0,2 g da biomassa úmida, 
resultando em uma amostra composta (1,2 g de biomassa úmida). 

Projeto 1
(Vinhaça 1G)

Projeto 2
(Vinhaça 1G + Antibióticos)

Projeto 3
(Licor de pentoses)

Reator acidogênico termofílico
Amostras: Início e final de 

operação.

Reator metanogênico termofílico
Amostra: Inóculo e mudança de 

condição  operacional.

Reator de Leito Empacotado
Amostra: inóculo e mudança de 

condição  operacional 
(controle/antibiótico na presença 

e ausência de sulfato). 
Reator acidogênico termofílico

Amostras: Início e final de operação 
(TDH e COVa).

Reator acidogênico mesofílico
Amostras: Início e final de operação 

(TDH e COVa).

Reator metanogênico mesofílico
Amostra: Inóculo e mudança de 

condição  operacional (TDH e COVa).

Reator metanogênico termofílico
Amostra: Inóculo e mudança de 

condição  operacional (TDH e COVa).  
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Figura 2: Fluxograma da previsão de coleta de biomassa dos reatores com base nas condições 
operacionais impostas. 

Processamento das amostras 
 
  O processamento das amostras dar-se-á por meio das seguintes etapas (Figura 3). 

Etapa 1
Extração do DNA total

Etapa 2
Sequenciamento

Estudo do perfil filogenéticos
(Sequenciamento 16S RNAr)

Estudo do perfil funcional
(Sequenciamento do DNA total)

Etapa 3
Tratamento dos dados

 
Figura 3: Fluxograma do processamento das amostras de biomassa dos reatores com base nas 
condições operacionais impostas. 

 A extração do DNA será realizada pela metodologia fenol-clorofórmio, conforme o 
protocolo modificado de Griffiths et al. (2000). Em seguida, o estudo do perfil filogenético 
(estrutura biodiversidade) será conduzido por meio do sequenciamento da região 16S do 
RNAr por sequenciamento de alto rendimento em plataforma Illumina (MiSeq® system) e o 
estudo do perfil funcional será conduzido por meio do sequenciamento do DNA total em 
plataforma 454 (Roche) e subsequentemente, as análises de bioinformática aplicadas ao 
estudo do perfil filogenético (estrutura biodiversidade) e funcional serão baseadas em Jiang et 
al. (2013) e Martins et al. (2013), respectivamente. Todas as sequências geradas e 
classificadas serão submetidas ao cadastro junto ao Banco Internacional de Genes (NCBI). 

Resultados esperados 

O desenvolvimento deste plano de pesquisa em parceria com os projetos previamente 
descritos prever: obtenção de informações sobre a estrutura e funções dos consórcios 
microbianos em questão, com base nos processos de biossíntese, bioenergética e limpeza; 
fornecer subsídios para avaliar o estágio de desenvolvimento do processo anaeróbio; realçar o 
interesse na sua implantação imediata, orientando ações de pesquisa e de desenvolvimento 
tecnológico; propor alterações para sistemas de biodigestão anaeróbia de vinhaça e licor de 
pentoses com condições de operação definidas (configurações de biodigestores, condições 
nutricionais, temperatura, tempo de detenção hidráulica e carga orgânica volumétrica 
aplicada) com o intuito de aperfeiçoar o processo; publicação de pelos menos três artigos 
envolvendo as correntes líquidas do processo de produção do bioetanol de 1ª e 2ª geração, por 
uma perspectiva microbiológica. 
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Resumo. A produção de hidrogênio via rotas biológicas, particularmente a fermentação 
anaeróbia, representa uma opção atrativa aos processos termo- e eletroquímicos 
convencionais, possibilitando o reaproveitamento de efluentes como substrato. Estudos em 
reatores de leito fixo sob condições mesofílicas de temperatura têm mostrado produções 
instáveis e descontínuas de hidrogênio. Em contrapartida, sob condições termofílicas, as 
produções tendem a ser constantes e estáveis. Neste contexto, no presente trabalho avaliou-se 
a produção de hidrogênio em reator acidogênico de leito fixo empacotado (APBR), 
alimentado com efluente sintético a base de sacarose e operado continuamente em condições 
termofílicas (55ºC). Para um TDH de 5 h e uma COVa de 24 kgDQO m-3 d-1, o rendimento e 
a produção volumétrica de hidrogênio obtidos foram de 0,73 molH2mol-1sacarose e 27,52 
mLH2 L-1 h-1, valores aquém dos resultados esperados. O maior tempo para se atingir a 
estabilidade operacional em processos termofílicos, bem como a operação fora da faixa 
considerada ideal para a relação alimento/micro-organismos podem explicar o baixo 
rendimento do APBR. Entretanto, destaca-se que para a COVa de 24 kgDQO m-3 d-1 foi 
observada produção contínua e crescente de hidrogênio, sugerindo a obtenção de melhores 
desempenhos a partir do ajuste de algumas condições operacionais em uma operação 
prolongada. 
 
Introdução 

 
O interesse na utilização do hidrogênio como combustível se deve basicamente ao seu 

elevado potencial energético – aproximadamente 1,5 vez maior do que o do metano , 
associado ao fato de que sua combustão gera água como único “resíduo”. Embora tais 
características permitam inferir grande potencialidade para o emprego do hidrogênio como 
fonte energética alternativa, deve-se ressaltar algumas limitações da sua obtenção, tendo em 
vista que os processos convencionalmente utilizados (p.ex. eletrólise da água, reforma de 
metano, dentre outros) requerem elevadas quantidades de energia, bem como em alguns casos 
são dependentes de fontes não renováveis. Neste contexto, a produção biológica de 
hidrogênio ganha crescente destaque, baseando-se em inúmeros aspectos vantajosos, em 
especial o reaproveitamento de resíduos e águas residuárias geradas em processos industriais. 

Resumidamente, a obtenção de hidrogênio a partir de vias biológicas pode ocorrer por 
meio de processos fotossintéticos ou fermentativos, compreendendo os últimos a tecnologia 
estudada nesta pesquisa. Tendo em vista as rotas de conversão da matéria orgânica no 
processo anaeróbio, o acúmulo de hidrogênio no meio surge de um desequilíbrio entre as 
populações acidogênicas e metanogênicas no reator, propiciado pelo controle de diversos 
parâmetros operacionais específicos: tempo de detenção hidráulica, relação carbono-
nitrogênio (C/N), tipo de inóculo (cultura mista ou pura) e de pré-tratamento aplicado a este, 
condições de temperatura, tipo de material suporte (para o caso de reatores de leito fixo), nível 
de suplementação, dentre outros.  
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No âmbito do Laboratório de Processos Biológicos (LPB/EESC/USP), os trabalhos 
desenvolvidos têm focado o desenvolvimento de processos contínuos para produção de 
hidrogênio, especialmente a partir do emprego de reatores de leito fixo (Peixoto et al., 2011; 
Fontes Lima et al., 2013; Penteado et al., 2013). Contudo, quando operados sob condições 
mesofílicas de temperatura, os sistemas apresentam grande instabilidade, de modo que a 
produção de hidrogênio atinge um pico no período inicial da operação e, no decorrer desta, 
chega a níveis-traço ou até mesmo nulos. Várias são as hipóteses plausíveis para ocorrência 
da queda na produção de hidrogênio em sistemas acidogênicos contínuos, englobando [i] a 
redução na atividade enzimática das células em baixos valores de pH; [ii] a presença de 
populações homoacetogênicas no meio reacional e [iii] a influência de baixas relações C/N, 
favorecendo ao crescimento excessivo das células (Anzola Rojas, 2010; Ferraz Jr., 2013; 
Penteado et al., 2013). 

Em contrapartida, considerando-se condições termofílicas, produções contínuas e 
estáveis de hidrogênio tendem a ser observadas, conforme relatado em Braga e Zaiat (2012 e 
2013) e Ferraz Jr. (2013). Em termos gerais, o aumento da temperatura direciona as rotas 
metabólicas da biomassa acidogênica para a produção de hidrogênio, melhorando o 
rendimento do processo (Luo et al., 2010a). A menor solubilidade dos gases em altas 
temperaturas também facilita a liberação do hidrogênio do meio líquido. Desta forma, no 
presente trabalho buscou-se avaliar a produção de hidrogênio em reator acidogênico de leito 
fixo empacotado, operado sob condições termofílicas, buscando-se comparar a eficiência do 
sistema em relação a outros estudos previamente desenvolvidos no LPB. 
 
Materiais e Métodos 
 
Substrato e inoculo utilizados 
 

O reator anaeróbio de leito fixo empacotado (APBR, da sigla em inglês) foi 
alimentado com efluente sintético a base de sacarose (4000 mg L-1), bicarbonato de sódio 
(500 mg L-1), ureia (25,84 mg L-1) e solução de macro- e micronutrientes (0,25 mL L-1). A 
solução de nutrientes foi adaptada de Del Nery (1987), contendo (g L-1): SeO2 (0,144), 
CaCl2·6H2O (8,24), KH2PO4 (21,44), K2HPO4 (5,2), Na2HPO4 (11,04), NiSO4·6H2O (2,0), 
FeSO4·7H2O (10,0), FeCl3·6H2O (1,0) e CoCl2·2H2O (0,16). O pH do meio foi ajustado 
para aproximadamente 6,5, adicionando-se HCl 12 M (0,3 mL L-1). 

A inoculação do reator foi conduzida a partir do processo de fermentação natural. 
Foram preparados 10 L de efluente sintético, volume que foi mantido em repouso e exposto à 
atmosfera durante três dias em câmara escura a 55ºC. Posteriormente, o efluente fermentado 
foi bombeado para o reator e recirculado por um período de 5 dias (Leite et al., 2008). 
 
Aparato experimental e condições operacionais 
 

O APBR, confeccionado em acrílico (diâmetros interno e externo de 80 e 88 mm, 
respectivamente, comprimento total de 840 mm), foi preenchido com aparas de polietileno de 
baixa densidade (PEBD), sendo as partículas aproximadamente cilíndricas (comprimento e 
diâmetro médios de 5 e 4,5 mm, respectivamente) e com area superficial específica de 9,4 cm2 
g-1 (Ferraz Jr., 2013). O preenchimento do leito resultou em um volume útil de 2,3 L. O leito 
foi separado e acomodado entre telas de aço inoxidável com abertura de 5 mm. 

O reator foi operado em fluxo contínuo ascendente e mantido em câmara com 
temperatura controlada e fixada em 55ºC (Figura 1). O efluente sintético foi armazenado em 
temperatura ambiente, sendo bombeado com bomba peristáltica Gilson Minipuls Evolution® 
para o APBR. 

Foram testadas duas condições operacionais, referentes a duas fases. Na primeira 
condição (fase I) o reator foi operado com um tempo de detenção hidráulica de 10 h, 
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resultando em uma carga orgânica volumétrica aplicada (COVa) de aproximadamente 11 
kgDQO m-3 d-1. Inicialmente optou-se por tais condições, pois futuramente o APBR será 
alimentado com vinhaça, seguindo-se o mesmo TDH. Na segunda condição (fase II), reduziu-
se o TDH do APBR para aproximadamente 5 horas, com o concomitante aumento da COVa 
para 24 kgDQO m-3 d-1. 

O monitoramento do reator foi feito segundo os seguintes parâmetros operacionais: pH 
(diariamente); vazão (diariamente) e composição de biogás (4 vezes/semana); demanda 
química de oxigênio (DQO), sacarose, ácidos orgânicos e solventes (3 vezes/semana) e 
sólidos suspensos voláteis (SSV) (2 vezes/semana). 

 
Métodos analíticos 
 

A vazão de biogás foi monitorada utilizando-se gasômetro modelo MGC-1 V30 
(Ritter®). A análise da composição do biogás (H2, CO2 e CH4) foi realizada por meio de um 
micro cromatógrafo modelo C2V-200 (Thermo Scientific®), com detector de condutividade 
térmica, acoplado ao headspace do reator (Figura 1). Argônio foi utilizado como gás de 
arraste (pressão mantida em 80 kPa), sendo as temperaturas nos cartuchos e no injetor iguais a 
60 e 120ºC, respectivamente. Em cada amostragem adotou-se um tempo de injeção igual a 50 
ms. 

 

Figura 1: Aparato experimental utilizado na operação do APBR (1- reservatório de água 
residuária sintética; 2 bomba peristáltica; 3- APBR; 4- coleta de efluente; 5- micro GC 

acoplado ao APBR; 6- selo hídrico; 7- gasômetro). 
  
A concentração de sacarose foi determinada segundo método proposto por Dubois et 

al. (1956), por meio da desidratação dos açúcares com ácido sulfúrico, complexação dos 
produtos com adição de fenol e leitura da absorbância da solução em 490 nm. 

As análises de ácidos (acético, propiônico, butírico, isobutírico, valérico, isovalérico e 
capróico) e solventes (metanol, etanol e n-butanol) foram realizadas em cromatógrafo gasoso 
modelo GC 2010 (Shimadzu®), equipado com detector de ionização de chama e coluna HP-
INNOWAX (comprimento de 30 m, diâmetro interno de 0,25 mm e espessura do filme de 
0,25 μm). Especificidades do preparo das amostras e das condições cromatográficas podem 
ser obtidas em Ferraz Jr. (2013). 
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As análises de pH, DQO e SSV foram realizadas segundo metodologias preconizadas 
no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA/AWWA/WEF, 
2005). 
 
Resultados e Discussão 
 

O APBR foi operado continuamente por 57 dias, sendo que a fase I (TDH = 10 h, 
COVa = 11 kgDQO m-3 d-1) apresentou duração aproximada de 13 dias. Neste período, a 
remoção de DQO solúvel e a conversão de sacarose atingiram os valores de 13,00 ± 4,21 % e 
47,61 ± 12,19 %, respectivamente. Valores similares foram obtidos para a fase II (TDH = 5 h, 
COVa = 24 kgDQO m-3 d-1), correspondendo a 11,65 ± 5,41 % (remoção de DQO) e 51,12 ± 
14,28 % (conversão de sacarose). Os perfis obtidos para a remoção de DQO (Figura 2b) e a 
conversão de carboidratos (Figura 2c) indicam que o reator não atingiu estabilidade 
operacional. Entretanto, especificamente para a conversão de sacarose, observa-se um 
comportamento crescente a partir do trigésimo dia de operação, levando a uma aparente 
estabilidade ao final da fase II (conversão de aproximadamente 65%). Embora os resultados 
obtidos para reatores acidogênicos termofílicos indiquem a obtenção de processos estáveis, 
tanto para conversão de carboidratos como para a produção de hidrogênio, é necessário um 
período mais longo para que a estabilidade operacional seja atingida. Segundo dados 
apresentados por Braga e Zaiat (2012), a estabilidade operacional em um APBR semelhante 
ao estudado neste trabalho, porém com TDH de 2 h, foi atingida apenas no 85º dia de 
operação, corroborando com a tendência previamente descrita. 

 

Figura 2: Desempenho geral do APBR ao longo da operação (a- variação do pH nas correntes 
afluente e efluente ao reator; b- remoção de DQO solúvel; c- conversão de sacarose; d- 

concentração de SSV no efluente do reator). 
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Considerando a produção de hidrogênio, a redução do TDH com o concomitante 
aumento da COVa propiciou significativos incrementos, tanto na produção volumétrica de 
hidrogênio (PVH) – 2,37 ± 3,40 para 27,52 ± 12,08 mLH2 L-1 d-1 – como no rendimento de 
hidrogênio (YH2) – 0,12 ± 0,02 para 0,73 ± 0,39 molH2 mol-1sacarose. De fato, a literatura em 
geral aponta uma significativa influência do TDH na produção de hidrogênio, embora seja 
esperado um comportamento contrário ao observado no presente trabalho (Buitrón e Carvajal, 
2010; Luo et al., 2010b). O aumento do TDH deve propiciar uma maior produção de biogás, 
uma vez que há mais tempo para que os substratos sejam completamente metabolizados. 
Entretanto, tal relação é válida para sistemas em que a mesma COVa é mantida, fato não 
observado na operação do APBR neste trabalho, sendo o aumento da produção de hidrogênio, 
assim como de biogás em geral, decorrentes do aumento na COVa. Além disso, maiores 
velocidades ascensionais, sobretudo em reatores de leito fixo, propiciam condições 
hidrodinâmicas que favorecem a liberação do gás a partir da fase líquida. 

Na Figura 3 são apresentadas as características do biogás produzido pelo APBR, em 
termos da composição (H2 e CO2), vazão molar (VMH), produção volumétrica (PVH) e 
rendimento (YH2) de hidrogênio. Em termos da composição do biogás, independentemente da 
carga aplicada, o conteúdo médio de hidrogênio variou na faixa de 50 a 55%, sendo o restante 
da fase gasosa composto por gás carbônico (durante todo o período em que o reator foi 
operado não foi detectada a presença de metano no biogás). Embora tenha sido observada 
uma produção contínua de hidrogênio, especialmente a partir do aumento da COVa, os dados 
novamente indicam a ocorrência de um processo instável, corroborando os dados da 
conversão de sacarose previamente apresentados. Os perfis temporais da VMH (Figura 3b) e 
da PVH (Figura 3c) sugerem, entretanto, uma produção crescente de hidrogênio, indicando 
que o sistema ainda possuía potencial para atingir patamares semelhantes aos observados em 
(Braga e Zaiat, 2012 e 2013). 

Analisando-se os intermediários do processo fermentativo, a operação do reator com 
TDH de 10 h apresentou-se instável (Figuras 4a e 4b), levando ao acúmulo de ácido 
propiônico por volta do 10º dia de experimento (pico de aproximadamente 300 mg L-1). O 
aumento da COVa levou a um novo desequilíbrio do sistema, entretanto, o sistema se 
recuperou rapidamente, mantendo níveis baixos de ácido propiônico (< 20 mg L-1). O 
principal metabólito observado ao longo da fase II compreendeu o etanol (concentrações 
superiores a 200 mg L-1), enquanto que as concentrações de ácido acético e butírico 
mantiveram-se nos mesmos níveis (aproximadamente 200 mg L-1). Tendo em vista que não 
foi observado acúmulo de ácido acético ao longo da operação, a ocorrência da 
homoacetogênese pode ser considerada pouco provável. 

As elevadas concentrações de etanol no efluente fermentado podem estar relacionadas 
ao aumento da pressão de hidrogênio no interior do reator (Equação I) e/ou à presença de 
bactérias acidogênicas produtoras de hidrogênio e etanol (Equação II) com elevados 
rendimentos (Penteado, 2012). O baixo rendimento de hidrogênio observado sugere a 
predominância da rota descrita pela Equação I, podendo-se explicar o aumento da pressão de 
hidrogênio no reator pela atuação do leito fixo como uma barreira ao desprendimento do gás. 
A própria rota fermentativa na via etanólica já implica prejuízos à produção de hidrogênio, 
tendo em vista retenção deste nas moléculas mais reduzidas (Fernandes et al., 2010). O baixo 
rendimento de hidrogênio no reator também pode ser parcialmente explicado pela rota 
descrita na Equação (III), em que há a conversão direta do substrato a etanol e gás carbônico 
(Peixoto et al., 2011). 

 
CH3COOH + H2 → C2H5OH + 4H2O                                                                                       
(I) 

 
C6H12O6 + H2O → 2H2 + 2CO2 + C2H5OH + CH3COOH                                                      
(II) 



36 
 

 
C6H12O6 → 2CH3CH2O5 + 2CO2                                                                                          
(III) 

 

Figura 3: Características da produção de biogás no APBR (a- composição; b- vazão molar de 
hidrogênio; c- produção volumétrica de hidrogênio; d- rendimento de hidrogênio). 

 
Na Tabela 1 são compilados alguns resultados de trabalhos desenvolvidos no âmbito 

do LPB/EESC/USP, também baseados na operação de reatores de leito fixo sob condições 
acidogênicas. Em termos gerais, comparando-se os dados obtidos para o APBR operado neste 
trabalho com os reportados nas outras referências, nota-se um desempenho aquém do 
esperado, mesmo com relação aos sistemas mesofílicos. Esta tendência pode ser enfatizada ao 
se analisar os resultados de Braga e Zaiat (2012), uma vez que para a COVa de 24 kgDQO m-

3 d-1 e um TDH de 2 h, os autores obtiveram valores para o YH2 e PVH iguais a 2,53 molH2 
mol-1sacarose e 118,47 mLH2 L-1 h-1, respectivamente 300 e 400% maiores do que os 
observados neste trabalho. Conforme previamente abordado, o aumento do TDH para uma 
mesma carga orgânica deve levar a uma maior produção de biogás (Buitrón e Carvajal, 2010; 
Luo et al., 2010b), fato não observado na operação do APBR com TDH de 5 h. 

Uma das possíveis hipóteses para o baixo desempenho observado no APBR deste 
trabalho inclui a necessidade de um maior tempo para a obtenção da estabilidade operacional 
em processos acidogênicos termofílicos, segundo breve discussão apresentada anteriormente. 
Conforme observado nas Figuras 2c e 3c, as tendências observadas respectivamente para a 
conversão de sacarose e a produção volumétrica de hidrogênio mostraram-se crescentes a 
partir do aumento da COVa de 11 para 24 kgDQO m-3 d-1, sugerindo que melhores valores 
poderiam ser observados para um maior tempo de operação. De fato, em Braga e Zaiat (2012) 
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o APBR foi operado por 139 dias, observando-se o início da estabilização apenas a partir do 
85º-90º dia de operação. 

A relação alimento/micro-organismos (carga orgânica volumétrica específica – COVe) 
também pode ter influenciado o desempenho operacional do APBR, visto que o valores 
estimados (10,00 ± 1,01 e 11,36 ± 2,90 g sacarose g-1SSV d-1, respectivamente para as fases I 
e II) encontram-se fora da faixa considerada ótima – 4,4-6,4 gDQO g-1SSV d-1 (Hafez et al., 
2010). Segundo resultados de Anzola Rojas et al. (2013), os melhores cenários, em termos do 
rendimento e da produção volumétrica de hidrogênio, também foram obtidos para cargas 
específicas na faixa de 4,7 a 6,0 g sacarose g-1SSV d-1, confirmando a influência deste 
parâmetro sobre a produção hidrogênio. 

Em geral, o principal fator que desloca a COVe da faixa considerada ótima 
compreende o crescimento excessivo da biomassa nos reatores (diminuição da COVe), 
levando à escassez de substrato e à consequente alteração das rotas metabólicas, podendo 
ocorrer, por exemplo, a homoacetogênese. Embora tal característica seja comum em reatores 
de leito fixo, sobretudo nos mesofílicos, no presente trabalho foram observados elevados 
valores para a COVe, indicando limitações quanto à retenção de biomassa no leito fixo. De 
fato, apenas 10% da biomassa total gerada durante a operação do reator mantiveram-se retidos 
neste, sendo a maior fração como biomassa suspensa (81,8% da fração retida no sistema). 
Resultado semelhante foi observado em Penteado (2012), no qual foi verificado um arraste de 
até 70% da biomassa total gerada no sistema. 
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Figura 4: Metabólitos solúveis produzidos ao longo da operação do APBR (a- perfil temporal 
de concentração; b- proporção). 
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A pequena fração de biomassa aderida ao leito (evidenciada pela não ocorrência de 

acúmulo de polímeros extracelulares no material) pode decorrer da baixa taxa de crescimento 
das bactérias acidogênicas termofílicas, as quais apresentaram coeficiente de rendimento 
(Yx/s) de aproximadamente 0,0505 gSSV g-1sacarose – em Penteado (2012) o valor estimado 
para Yx/s correspondeu a 0,064 gSSV g-1sacarose, valor aproximadamente 120% superior. 
Outro ponto a ser considerado refere-se à característica do PEBD, o qual, embora favoreça a 
seleção dos micro-organismos acidogênicos em detrimento dos metanogênicos (Silva et al., 
2006), pode não propiciar condições adequadas para a adesão da biomassa (nos reatores 
mesofílicos tal característica pode ser superada pelo crescimento excessivo da biomassa). 
Destaca-se, por fim, que as condições de escoamento não deveriam propiciar, em tese, um 
arraste significativo da biomassa aderida, tendo em vista as baixas velocidades de escoamento 
superficial observadas, mesmo para a maior vazão (0,0055 cm s-1). 

 
Conclusões 
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Os resultados obtidos indicam que o processo termofílico é capaz de proporcionar uma 
produção contínua de hidrogênio, entretanto, a obtenção da estabilidade operacional requer a 
condução do sistema por períodos relativamente grandes. Neste trabalho, embora a produção 
volumétrica de hidrogênio e a conversão de sacarose tenham apresentado comportamento 
crescente para uma carga orgânica volumétrica de 24 kgDQO m-3 d-1, a operação do sistema 
por 57 dias não foi suficiente para a estabilização do processo. A elevada relação 
alimento/micro-organismo observada (11,36 g sacarose g-1SSV d-1) apresenta-se como uma 
hipótese plausível para explicar o baixo desempenho do sistema quanto à produção de 
hidrogênio, sendo resultado do baixo rendimento celular observado (0,0505 gSSV g-

1sacarose) associado a possíveis limitações do material utilizado como suporte (polietileno de 
baixa densidade – PEBD). Por fim, destaca-se que os perfis temporais obtidos para a 
conversão de sacarose e a produção de hidrogênio no APBR sugerem a obtenção de melhores 
desempenhos a partir do ajuste de algumas condições operacionais em uma operação 
prolongada (pelo menos 100 dias). 
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Resumo. A vinhaça é o mais abundante efluente em uma biorrefinaria de etanol. No Brasil, a 
aplicação no solo como fertilizante no cultivo da cana é a destinação mais comum, devido ao 
seu teor de nutrientes. Entretanto, o potencial energético da vinhaça, rica em material 
orgânico, deveria ser aproveitado, e.g. através da produção de biogás. Nesse caso, a 
biodigestão anaeróbia da vinhaça pode reduzir seu conteúdo orgânico, mantendo seu teor de 
nutrientes. Portanto, o efluente biodigerido pode ainda ser utilizado para a fertirrigação, 
diminuindo o risco de causar os impactos ambientais associados a degradação da matéria 
orgânica no solo. No entanto, a biodigestão anaeróbia aplicada a vinhaça ainda é desafiante, 
visto que as características desse efluente precisam ser ajustadas para otimizar a produção 
de biogás. A fim de obter maiores rendimentos de metano, esse trabalho avaliou a codigestão 
de vinhaça com outros produtos de biorrefinarias e também estrume proveniente da pecuária. 
Os resultados indicaram que os cosubstratos podem otimizar a biodigestão da vinhaça, 
fornecendo elementos traços e balanceando a relação carbono/nitrogênio para o processo 
biológico.  
 
Introdução 
 

No cenário global de produção de biocombustíveis, o Brasil se destaca pela produção 
de etanol da cana-de-açúcar, matéria-prima renovável com alta produtividade em relação a 
outras matéria-primas. A substituição dos combustíveis fósseis pelo etanol resultaria na 
redução das emissões de gases do efeito estufa (GEE) na atmosfera, assim como muitos 
outros impactos positivos no meio ambiente (Macedo et al., 2008; Ometto et al., 2009; Seabra 
et al., 2011; Cavalett et al., 2012a; Cavalett et al., 2012b; Dias et al., 2012; Galdos et al., 
2013). Entretanto, o processo de produção do etanol gera grandes volumes de resíduos, 
notavelmente a vinhaça, que pode se constituir em grave problema ambiental dependendo de 
como é descartada. 

A vinhaça é gerada durante a destilação do etanol. Nas usinas brasileiras, para cada 
litro de etanol produzido, cerca de 10 – 15 litros de vinhaça são gerados (Souza et al., 1992; 
Bonomi et al., 2012; Cavalett et al., 2012a), deixando as colunas de destilação a temperatura 
de 85-90°C (Wilkie et al., 2000). A destinação mais comum dessa corrente liquida é sua 
aplicação no solo como fertilizante para a cultura da cana, em função de seu alto teor de 
matéria orgânica e nutrientes (principalmente potássio, mas também nitrogênio e fósforo). Do 
ponto de vista econômico, tal aplicação representa a solução mais simples e menos custosa 
para o descarte desse efluente baseado na legislação ambiental brasileira. No entanto, não se 
pode afirmar com segurança que tal ação não resulta em impactos ambientais, mesmo 
permitido por lei. A legislação brasileira apenas prevê impactos causados pela vinhaça no 
solo, águas e lençóis freáticos (Brasil, 1978; Brasil, 1980; CETESB, 2006), prescrevendo sua 
aplicação de acordo com o teor de potássio, mas negligenciando o conteúdo orgânico e os 
impactos na atmosfera devido as emissões gasosas. A composição desse efluente não é 
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padronizada de acordo com o uso do solo, o que é um fator ambientalmente importante, visto 
que a caracterização da vinhaça varia significativamente de acordo com cada usina de etanol. 
Por exemplo, a demanda química de oxigênio (DQO) da vinhaça pode variar entre 10 e 65 g 
L-1 (CETESB, 1985; Costa et al., 1986; Souza et al., 1992; Wilkie et al., 2000). 
Consequentemente, os impactos causados pelas potenciais emissões de GEE resultantes da 
degradação da matéria orgânica no solo não são considerados, mas podem ocorrer. 

Em geral, estudos científicos nessa área são escassos e algumas vezes contraditórios.  
Oliveira (2010) não observaram emissões de metano (CH4) do solo após a disposição da 
vinhaça na área de cultivo de cana. Entretanto, as emissões de CH4 foram detectadas nos 
canais abertos de distribuição da vinhaça. Adicionalmente, parte do conteúdo orgânico da 
vinhaça foi utilizado como doador de elétrons para a desnitrificação heterotrófica no solo, 
uma vez que emissões de monóxido de dinitrogênio (N2O), um intermediário do processo 
biológico, foram detectadas. Nesse caso, o impacto ambiental seria mais danoso, visto que o 
potencial de aquecimento global do N2O é 296 vezes maior que do dióxido de carbono (CO2) 
(IPCC, 2007). A análise de Oliveira (2010) foi pontual (em condições específicas), como 
afirmado pela autora, que também destacou a necessidade de mais pesquisas nessa área. De 
fato, a literatura é escassa nessa área, não sendo apropriado concluir que a fertirrigação não é 
fonte de emissões de GEE.  

Como alternativa, a digestão anaeróbia pode ser aplicada ao tratamento de vinhaça, 
reduzindo seu teor de matéria orgânica mas mantendo seus nutrientes. Assim, a vinhaça 
biodigerida ainda poderia ser utilizada para fertirrigação (Vlissidis et al., 1993; Longo, 1994), 
reduzindo o risco de emitir consideráveis níveis de GEE (España-Gamboa et al., 2011). A 
matéria orgânica prontamente biodegradável seria removida no reator anaeróbio, 
minimizando, também, o risco de lixiviação de metais e nutrientes devido a presença de 
compostos orgânicos solúveis. Além disso, a fonte de elétrons orgânica da vinhaça não estaria 
disponível para a desnitrificação heterotrófica, minimizando as emissões de N2O proveniente 
da desnitrificação incompleta (Sánchez-Martín et al., 2008; Carmo et al., 2012). A matéria 
orgânica residual presente na vinhaça após a biodigestão não é prontamente biodegradável e, 
assim, não seria utilizada como doador de elétrons para desnitrificação. A digestão anaeróbia 
também proveria energia adicional para as usinas por meio do uso do biogás, que é rico em 
CH4 (Kaparaju et al., 2010; Grisi et al., 2012). O uso apropriado do biogás para a geração de 
energia também pode reduzir as emissões de GEE, uma vez que evitaria a liberação de CH4 
biogênico, que tem potencial atmosférico poluidor 22 vezes mais alto que CO2 (IPCC, 2007). 

No entanto, a integração da digestão anaeróbia da vinhaça nas usinas é desafiadora 
visto que as características da vinhaça requerem alguma otimização para que a produção de 
biogás seja aprimorada. Na tentativa de obter maior rendimento de metano, a vinhaça poderia 
de codigerida com outros substratos provenientes das usinas, e também esterco proveniente da 
pecuária, fornecendo os elementos traços e balanceando o conteúdo de carbono e nitrogênio 
para aprimorar a digestão anaeróbia (Sharma et al. 1998; Møller et al., 2004; Hansen et al. 
2006; Holm-Nielsen et al. 2009; Fang et al., 2012; Triolo et al., 2012). 

Este trabalho objetivou utilizar vinhaça como substrato principal para produção de 
biogás e promover a otimização do processo biológico anaeróbio por meio do uso de 
cosubstratos, os quais consistiram em subprodutos provenientes da pecuária e da produção de 
açúcar de beterraba (que, no caso deste trabalho, foram similares aos encontrados em 
biorrefinarias de cana-de-açúcar, como palha e fertilizante), de forma a aproveitar a 
disponibilidade desses subprodutos.  
 
Material e Métodos 
 
Reator contínuo de mistura completa (Continuous Stirred Tank Reactor - CSTR) 

Os reatores, com volume total de 20 L, foram construídos em acrílico com formato 
cilíndrico, possuindo chapas de aço inoxidável nas extremidades. A extremidade superior 
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suportava o agitador mecânico (dois impelidores radiais tipo turbina de 20 cm de diâmetro), 
motor do agitador, tubo de alimentação, medidor de temperatura e medidor/amostrador de 
gás. O tubo de descarte de efluente era localizado na extremidade inferior. O volume útil era 
de 13,2 L. A agitação foi mantida em 90 rpm e a temperatura de operação foi de 37°C.  
 
Água residuária e inóculo 
 

Vinhaça da produção de etanol de beterraba foi obtida da empresa Nordic Sugar 
(Copenhagen, Dinamarca). A vinhaça foi fornecida na forma concentrada, em 2 bateladas. A 
composição química da vinhaça de cada batelada é apresentada na Tabela 1. Para alimentação 
dos reatores, a vinhaça foi previamente diluída sete vezes para que atingisse composição 
similar a vinhaça de cana-de-açúcar, com relação ao teor de matéria orgânica (em termos de 
sólidos voláteis).   

O inóculo foi obtido da planta de biogas Fangel (Funen, Dinamarca), que operava em 
condições mesofílicas (37°C) e era alimentado com uma mistura de 80% estrume animal e 
20% de resíduos orgânicos industriais provenientes de indústria processadoras de alimentos. 
 

Tabela 1: Composição química das duas bateladas de vinhaça concentrada fornecida pela empresa 
Nordic Sugar. 

Parâmetro Unidade 1 batelada 2nd batelada 

Matéria seca (MS) g kg-1 606,1 798,3 

Sólidos voláteis (SV) g kg-1 422,5 584,7 

Amônia-N total  g L-1 1,07 5,85 

Nitrogênio Total Kjedahl (NTK) g L-1 26,37 34,3 

Proteína % in VS 37,4 30,4 

pH n.a. 5,6 4,96 
Demanda química de oxigênio 

(DQO) g L-1 421,6 541,9 

C g L-1 158 203,2 

Relação C/N molar n.a. 6,0 5,93 

SV/DQO n.a. 1 1,08 

Ácido acético  mg L-1 18863,4 16296,0 

Ácido propiônico  mg L-1 171,0 130,5 

Ácido iso-butírico  mg L-1 0,0 0,0 

Ácido butírico  mg L-1 56,2 195,7 

Ácido iso-valérico  mg L-1 210,1 35,2 

Ácido valérico  mg L-1 0,0 0,0 

Ácidos voláteis totais mg L-1 19300,7 16657,5 
n.a.: Não se aplica. 
 
Procedimento experimental 
 

Dois reatores tipo CSTR foram utilizados para os experimentos: CSTR-1, alimentado 
apenas com vinhaça; CSTR-2, alimentado com vinhaça e 3% de estrume de gado como 
cosubstrato. Para ambos reatores, a relação molar C/N foi ajustada por meio da adição de 
cellulose ou palha. Durante a partida, os reatores foram preenchidos apenas com inóculo (13,2 
L), que permaneceu nos reatores por 24 h para a aclimatação dos microrganismos a condições 
mesofílicas. Em seguida, a cada ciclo de 24 h, um determinado volume de efluente era 
descartado e o mesmo volume de substrato era alimentado. A alimentação era realizada 
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manualmente. Após o período de aclimatação, os reatores foram submetidos a diferentes 
cargas orgânicas volumetricas (COV) e tempos de detenção hidráulica (TDH), assim como 
suplementados com outros subprodutos como cosubstratos. As condições aplicadas aos 
reatores estão apresentadas na Tabela 2. 
 

Tabela 2: Condições operacionais aplicadas aos reatores. 

Reator Fase Descrição 
Taxa de 

alimentação 
(L d-1) 

TDH 
(d) 

COV 
(g SV L-1 d-1) 

CSTR 1 
(Vinhaça) 

I Aclimatação 0,44 30 2,0 

II Aumento da COV 0,66 20 3,0 

III 
Adição de cellulose para ajuste da 
relação C/N (10) e suplementação 

de nutrients 
0,40 33 2,0 

IV 
Substituição da celulose por palha e 

de nutrients químicos por 
fertilizante  

0,37 35 2,0 

V Aumento da COV 0,37 35 2,5 

CSTR 2 
(Vinhaça + 
3% estrume 

de gado) 

I Aclimatação 0,44 30 2 

II Aumento da COV 0,66 20 3,0 

III Adição de cellulose para ajuste da 
relação C/N (10)  0,40 33 2,0 

IV Substituição da celulose por palha  0,37 35 2,0 

 V Aumento da COV 0,37 35 2,5 

 
 
Análises físico-químicas 
 

As análises físico-químicas foram realizadas para o afluente, efluente e biogás. A 
concentração de CH4 no biogas foi determinada por meio de um cromatógrafo gasoso (HP 
6890 series), equipado com detector de condutividade térmico e coluna de 30 mm x 0,320 mm 
(J&W 113-4332). Hélio foi o gás carreador (30 cm s-1) e o volume injetado foi de 0,4 mL. A 
temperatura do injector era de 110°C, e a temperatura do detector e do forno foi de 250°C. 
Sólidos voláteis (SV), matéria seca (MS), ácidos orgânicos voláteis (AOV), nitrogênio 
amoniacal total (NAT), nitrogênio total Kjeldahl (NTK) e DQO foram determinadas de 
acordo com procedimentos padrão (APHA, 2005). 

 
Resultados e Discussão 

 
A produção de biogás proveniente de CSTR-1 e CSTR-2 durante todo o período de 

operação está apresentada na Figura 1, de acordo com as diferentes fases de operação. O 
estado estacionário aparente dos reatores foi obtido apenas a partir da metade da fase IV. 
Neste período, no qual a COV aplicada foi de 2 g SV L-1 d-1, os rendimentos de produção de 
metano foram similares para ambos os reatores: os valores médios foram 9,8 + 1,3 mL CH4 g 
SV-1 d-1 para CSTR-1 e 10,6 + 2,0 mL CH4 g SV-1 d-1 para CSTR-2. Quando a COV aplicada 
foi aumentada (fase V), o rendimento médio de produção de metano foi ligeiramente 
diminuído para ambos reatores, sendo correspondente a 8,2 + 1,3 mL CH4 g SV-1 d-1 para 
CSTR-1 e 9,0 + 1,1 mL CH4 g SV-1 d-1 para CSTR-2. 



45 
 

 
 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 1: Produção de biogás de (○) CSTR-1 e (●) CSTR-2 durante as diferentes fases 
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de operação: (a) produção de metano; (b) rendimento de metano; (c) produção de 
biogás. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 2: Dados de produção dos ácidos orgânicos voláteis (AOV) durante a operação 
de (○) CSTR-1 e (●) CSTR-2: (a) AOV totais; (b) relação acetate/propionato (valor 

ótimo = 1,4). 

Embora não tenha havido diferença significativa no rendimento de metano entre os 
reatores, CSTR-2 apresentou menores teores de AOV no efluente durante toda a operação 
(Figura 2). Nesse sentido, como a principal diferença entre os reatores consistiu na adição de 
estrume animal para a digestão de vinhaça durante todo o período, este co-substrato 
possivelmente otimizou o processo biológico, promovendo a melhora da qualidade do 
efluente. Além disso, a relação molar acetato/propionato no CSTR-2 foi mantida acima do 
valor ótimo para a estabilidade do processo biológico anaeróbio (Hill, 1982; Ahring et al., 
1995) praticamente em todo o período, ao contrário do CSTR-1 (Figura 2). Entretanto, o 
desbalanceamento da relação molar acetato/propionato não afetou significativamente o 
rendimento de metano do CSRT-1 quando comparada ao CSTR-2, mas pode ter contribuído 
para um maior acúmulo de AOV no efluente.        
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A complementação nutricional em CSTR-1 (fase III) foi efetiva em melhorar a 
estabilidade da digestão aneróbia, i.e., recuperando a relação acetate/propionate dentro da 
faixa ótima para o processo anaeróbio, prevenindo o desequilíbrio do reator (Figura 2). A 
substituição dos nutrientes na forma química pelo fertilizante no CSTR-1 (fase IV) não afetou 
a produção de biogás e o teor de AOV totais no efluente. Por outro lado, a adição do 
fertilizante foi efetiva para balancear a relação molar acetato/propionato, a qual foi mantida 
acima de 1,4 até o final da operação. Em geral, o uso de co-substratos para a digestão 
anaerobia de vinhaça foi adequado para a otimização do processo biológico. 

 
Conclusões 

 
Foi suposto que o uso de co-substratos para biodigestão anaerobia de vinhaça poderia 

balancear os parâmetros que afetam a produção de biogás a partir dessa corrente líquida. Os 
resultados indicaram que a co-digestão de vinhaça com outros subprodutos da produção de 
açúcar de beterraba (e.g. palha e fertilizante, que, neste caso, são similares aos subprodutos de 
biorrefinarias de cana-de-açúcar), e também estrume proveniente da pecuária, foi adequada 
para prover elementos traços e balancear a relação carbono/nitrogênio para otimizar o 
processo anaeróbio. Além disso, a disponibilidade desses co-substratos se mostra como opção 
vantajosa para a escolha dos mesmos. 
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Resumo. O presente trabalho terá 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. A 
primeira fase do trabalho consistirá no estudo da água residuária, o licor de pentoses, 
para caracterização de seus componentes orgânicos e inorgânicos, possíveis rotas de 
degradação anaeróbia dos mesmos e determinação de água residuária sintética a ser 
utilizada na fase subsequente do trabalho. Na Fase 2, será avaliado o desempenho dos 
reatores na produção de hidrogênio, sob condições mesofílicas e termofílicas, com 
aumentos sucessivos da carga orgânica aplicada especifica. Após a determinação das 
condições mais favoráveis à produção de hidrogênio, será acoplado a cada um dos 
reatores, um segundo reator, com finalidade de promover a degradação, sob condições 
metanogênicas, do efluente do primeiro. Os resultados obtidos na Fase 2 serão 
utilizados na escolha das condições operacionais da Fase 3, na qual será utilizada 
água residuária real.  O licor de pentoses será fornecido pelo Laboratório Nacional de 
Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE). As contribuições deste trabalho integrarão 
grupos de pesquisa da EESC/USP e do CTBE com objetivo de utilizar os subprodutos 
da geração do etanol e maximizar o aproveitamento cana-de-açúcar dentro das 
biorrefinarias. 
 
Introdução 
 

Estudos para utilização mais eficiente de resíduos agro-industriais, inlcuindo o 
bagaço da cana, foram desenvolvidos nos últimos 15 anos (Pandey et al., 2000; Baudel 
et al., 2005). 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 o 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%.  

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).  

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 
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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.  

 
Objetivos 
 
Objetivo geral 
 

O presente trabalho tem como objetivo principal a avaliação da produção de 
hidrogênio e metano a partir do licor de pentoses, produzido no pré-tratamento 
hidrotérmico do bagaço da cana-de-acúcar, em reatores anaeróbios verticais de leito fixo 
ordenado em série. 
  
Objetivos específicos 
 
 Os objetivos específicos do projeto são: 

• Avaliar a produção de hidrogênio a partir de água residuária sintética, simulando 
Licor de Pentoses, em reator anaeróbio vertical de leito fixo ordenado; 

• Avaliar a influência da carga orgânica específica na produção de hidrogênio a 
partir de água residuária sintética, simulando Licor de Pentoses, em reator anaeróbio 
vertical de leito fixo ordenado; 

• Avaliar a influência da temperatura na produção de hidrogênio a partir de água 
residuária sintética, simulando Licor de Pentoses, em reator anaeróbio vertical de leito 
fixo ordenado; 

• Avaliar a degradação anaeróbia de água residuária sintética, simulando Licor de 
Pentoses, em reatores anaeróbios verticais de leito fixo ordenado em série;  

• Determinar as condições de operação do reator anaeróbio vertical de leito fixo 
ordenado favoráveis à produção de hidrogênio a partir de água residuária sintética, 
simulando Licor de Pentoses;  

• Avaliar as produções de hidrogênio e metano no tratamento do Licor de 
Pentoses em reatores anaeróbios verticais de leito fixo ordenado em série. 
  
Material e Métodos 

 
Reatores 
 

Para o estudo proposto serão 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 terão as seguintes 
características: tubos de acrílico com diâmetro interno de 80 mm, diâmetro externo de 
88 mm e 750 mm de comprimento perfazendo um volume total de 3,5 L. Essas 
dimensões são semelhantes às dos reatores estudados nos trabalhos realizados no LPB-
EESC-USP (Fernandes, 2008; Peixoto, 2008 e Anzola-Rojas, 2010).  
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Afluente  
 
Na Fase 2 do projeto será utilizada água residuária sintética, cuja composição 

será definida na Fase 1, com base nos principais constituintes do Licor de Pentoses, 
gerado no pré-tratamento hidrotérmico do bagaço da cana-de-açúcar.  

Na Fase 3 do trabalho, os reatores serão alimentados com água residuária real, 
ou seja, o Licor de Pentoses, fornecido pelo Laboratório Nacional de Ciência e 
Tecnologia do Bioetanol (CTBE).  
 
Inoculação dos reatores  
 

Os reatores acidogênicos serão inoculados por processo de fermentação natural 
de acordo com metodologia desenvolvida por Leite et al. (2008). Já os reatores 
metanogênicos serão 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 será imobilizado utilizando-se 
metodologia descrita por Zaiat et al. (1994).  
 
Material suporte para o leito ordenado 
 

Todos os reatores serão preenchidos por cilindros de espuma de poliuretano, 
com dimensões aproximadas de 3 cm de comprimento e 2 cm de diâmetro, ordenados 
alternadamente por meio de hastes de fixação. 
 
Análises físico-químicas 

 
As análises físico-químicas para monitoramento dos reatores biológicos serão 

realizadas segundo o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 
(2005) para as análises de demanda química de oxigênio (DQO); pH; sólidos totais e 
suspensos, voláteis e fixos; nitrogênio total kjeldahl (NTK); nitrogênio amoniacal; 
sulfato; sulfeto e fósforo total. As análises de alcalinidade e ácidos voláteis totais serão 
conduzidas pelo método proposto por Ripley et al. (1986). 
 
Metodologia de Trabalho 
 

O trabalho será desenvolvido em três fases, conforme descrição seguinte e 
fluxograma apresentado na Figura 1. 

 
• Fase 1: Caracterização do Licor de Pentoses 

Nessa fase será caracterizado o afluente a ser utilizado, o Licor de Pentoses, 
produzido no pré-tratamento hidrotérmico do bagaço da cana-de-açúcar, resultante do 
processo de produção do etanol de segunda-geração. Serão estudadas as condições 
favoráveis para degradação anaeróbia dos compostos presentes no licor, além da 
avaliação da necessidade de adição de macro e micronutrientes com finalidade de 
favorecer o desempenho do processo de produção de biohidrogênio.  

• Fase 2: Avaliação das produções de hidrogênio e de metano a partir de água 
residuária sintética simulando Licor de Pentoses 
A partir dos estudos desenvolvidos na primeira fase do trabalho, será definida a 

composição da água residuária sintética a ser utilizada na Fase 2. 
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Nessa fase serão avaliadas as produções de hidrogênio e metano, no tratamento 
de água residuária sintética, cuja composição será baseada nos constituintes do licor de 
pentoses. O sistema de tratamento será composto por dois reatores anaeróbios verticais 
de leito fixo ordenado em série.  

No primeiro reator serão favorecidas as condições acidogênicas; o material 
suporte será colonizado naturalmente pelo processo de fermentação, conforme 
metodologia desenvolvida por Leite et al. (2008), e o objetivo principal será a produção 
de hidrogênio. O segundo reator será alimentado pelo efluente do primeiro, o material 
suporte será inoculado 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), e o objetivo será a degradação sob condições 
metanogênicas da água residuária sintética estudada. 
 De acordo com estudos realizados no Laboratório de Processos Biológicos 
(LPB) da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) da Universidade de São Paulo 
(USP) (Fernandes, 2008; Peixoto, 2008; Anzola-Rojas, 2010; Lima, 2011) para 
avaliação da produção de hidrogênio em reatores anaeróbios, foram observadas perdas 
de eficiência do processo, provavelmente resultantes do crescimento da biomassa e 
consequente redução da carga orgânica específica aplicada.  

Com a finalidade de determinar a carga orgânica específica mais favorável à 
produção de hidrogênio em reator vertical de leito fixo ordenado a partir de água 
residuária sintética, a primeira Etapa da Fase 2 do trabalho será a operação do reator 
acidogênico de forma isolada, com aumentos sucessivos da carga orgânica aplicada. 
Após determinação da carga orgânica específica mais adequada, será iniciada a Etapa 2 
da Fase 2 do trabalho, na qual será acoplado ao sistema o reator metanogênico, que 
receberá o efluente do reator acidogênico. Serão avaliadas as produções de hidrogênio e 
metano do sistema de reatores verticais em série; eficiência e dificuldades na 
degradação anaeróbia da água residuária sintética simulando Licor de Pentoses. 

Todas as condições serão reproduzidas em condições mesofílicas e termofílicas 
para avaliação da influência da temperatura na produção do biohidrogênio. As 
informações obtidas nessa fase nortearão as condições de operação da Fase 3 do 
trabalho. 

 
• Fase 3: Avaliação das produções de hidrogênio e de metano a partir do Licor de 

Pentoses, produzido no pré-tratamento hidrotérmico do bagaço da cana-de-
açúcar. 
Na Fase 3 do trabalho será utilizada água residuária real, isto é, o licor de 

pentoses produzido no pré-tratamento hidrotérmico do bagaço da cana-de-açúcar, 
fornecido pelo Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE) do 
Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais (CNPEM), em Campinas, SP. 
Serão avaliadas as produções de hidrogênio e metano a partir do licor de pentoses 
utilizando dois reatores anaeróbios verticais de leito fixo ordenado em série, em 
condições operacionais definidas na Fase 2.  
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Figura 1: Fluxograma das Fases do Projeto. 
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Resumo. A produção de hidrogênio por fermentação vem ganhando uma grande aceitação nas 
últimas décadas porque os meios potenciais para a sua obtenção são encontrados em fontes 
renováveis de energia como as águas residuárias dos processos industriais. A produção 
biológica de hidrogênio é atrativa como fonte alternativa de energia pelo seu baixo impacto 
ambiental no uso em motores a combustão ou em células a combustível. O mérito da 
produção biológica de hidrogênio é que as águas residuárias e outros tipos de biomassas 
podem ser utilizadas como matéria prima na produção de hidrogênio por microrganismos. O 
presente estudo tem por objetivo desenvolver um processo para a produção de hidrogênio a 
partir da vinhaça de destilaria, conjugado com torta residual dos filtros de sucos da indústria 
açucareira, utilizando um inóculo microbiano enriquecido em populações bacterianas 
formadoras de hidrogênio, adaptadas a estes resíduos. Para isto, será utilizada microflora 
selvagem, que é natural da população de bactérias presentes nos resíduos da indústria 
açucareira, para o tratamento anaeróbio, sem esterilização.  
 
Introdução 
 

A ação antrópica tem causando desequilíbrios dos ecossistemas em escala mundial, 
provocando danos irreparáveis para o meio ambiente. A água, um componente essencial para 
a vida dos organismos, é um dos elementos naturais em que mais se tem evidenciado a ação 
descontrolada do homem, já que aproximadamente 85% dos ecossistemas aquáticos foram 
transformados, eliminando com isto a dinâmica natural das populações de plantas e animais. 
A liberação de resíduos industriais nos corpos d’água provoca efeitos negativos nos 
organismos associados a ele.  

Um tema inquietante em nível mundial é a crescente contaminação ambiental que está 
estreitamente ligada com a utilização de hidrocarbonetos que causam grande parte do 
aquecimento global por acumulação de CO2 na atmosfera e gases como, óxidos de nitrogênio, 
enxofre e material particulado que deteriora a saúde e os ecossistemas.  

Devido a isto, nos últimos anos as atenções se voltaram para o hidrogênio, por ser um 
combustível limpo e renovável, o qual possui um alto rendimento energético (122 kJ/g, 2,75 
vezes mais alto que os combustíveis hidrocarbonatos), sendo a água o único produto 
resultante da sua combustão ou uso em células eletroquímicas (Han e Shin, 2004; Kapdan e 
Kargi, 2006). 
 A demanda por hidrogênio não é exclusiva como fonte de energia, já que é 
amplamente utilizado na indústria química, de alimentos e na produção de derivados 
eletrônicos, entre outros, o que gera uma crescente necessidade de produzir hidrogênio de 
uma maneira sustentável e economicamente viável. Tem-se relatado uma demanda de mais de 
50 milhões de toneladas anuais (Kapdan y Kargi, 2006), com um crescimento de mais de 10% 
anuais. No entanto, os métodos de produção atuais não são suficientemente eficientes e 
econômicos para suprir as necessidades mundiais de hidrogênio.  
 A obtenção convencional se caracteriza pelos altos custos energéticos do processo; 
entre estes métodos estão: oxidação parcial não catalítica de combustível, reforma do metano, 
processos de membrana, oxidação seletiva de meteno, desidrogenação oxidativa e processos 
eletroquímicos (Dolgykh et al. 2006). Contudo, nos últimos anos se tem levantado uma nova 
forma de obter hidrogênio, a qual é conhecida como “tecnologia verde” que se baseia em sua 
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produção por processos biológicos a partir de matéria orgânica primária ou presente em 
despejos domésticos ou industriais. 
 Os resíduos da indústria açucareira e alcoólica (torta residual dos filtros e vinhaça da 
destilaria) são uma fonte apreciável de matéria orgânica e nutrientes como potássio, cálcio, 
fósforo, nitrogênio, ferro, entre outros componentes. O aproveitamento de uma tonelada de 
cana-de-açúcar produz aproximadamente 330 kg de bagaço, 30 kg de torta residual dos filtros 
e 800 L de vinhaça. Em uma indústria de açúcar e etanol trabalhando a pleno vapor e com 
50% da moagem dedicada a produção de álcool se geraria aproximadamente as seguintes 
quantidades de resíduos aproveitáveis por ano: 300 000 t de bagaço (considerando 7% como 
sobra), 30 000 t de torta residual dos filtros e 480 000 m3 de vinhaça. (ICIDCA, 1986) 
 A hipótese principal deste projeto é que o processamento, em reatores anaeróbios de 
leito fixo, de resíduos de vinhaça de destilaria combinada com a torta de filtro de suco da 
indústria açucareira, com utilização de inóculo bacteriano enriquecido em bactérias 
formadoras de hidrogênio procedente da microflora selvagem adaptada a estes resíduos e com 
aperfeiçoamento das variáveis físico-quimicas, nutricionais e operacionais, permite a 
obtenção de níveis de produção de bio-hidrogênio industrialmente aceitáveis em termos 
energéticos. 
 
Material e Métodos 
 
Reatores 

O estudo será desenvolvido em três reatores biológicos, em escala de bancada, do tipo 
anaeróbio de leito fixo e fluxo descendente (DASB), com as seguintes características: tubos 
de acrílico com diâmetro interno de 80 mm, diâmetro externo de 88 mm e 750 mm de 
comprimento perfazendo um volume total de 3,5 L. Cada reator terá três compartimentos: (1) 
entrada do afluente e headspace, (2) leito e (3) saída de efluente e acúmulo de sólidos.  

A entrada do afluente será composta por um distribuidor de líquido do tipo “chuveiro” 
e o headspace onde será coletado o biogás produzido. O leito apresentará comprimento de 50 
cm e cinco pontos de amostragem, igualmente espaçados para a obtenção de dados de 
concentração em função do comprimento, a saída do efluente terá forma de cone para a coleta 
dos sólidos gerados durante processo de digestão e um sifão para a saída do líquido. Os 
reatores serão vedados para evitar possíveis vazamentos de gases. Essas dimensões são 
semelhantes aos reportados nos trabalhos realizado no LPB-EESC-USP (Fernandes, 2008; 
Peixoto, 2008 e Anzola-Rojas, 2010). O estudo será desenvolvido por três sistemas similares 
entre si conforme apresentado na Figura 1.  

A Figura 1 mostra o sistema de produção de Hidrogênio. 
 

Figura 1: Aparato experimental para a produção de Hidrogênio. 
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Os reatores serão preenchidos com tiras de polietileno de baixa densidade, como 
aparas de usina de reciclagem de plástico que servirá como material.O tempo de detenção 
hidráulica aplicado será de 1-4 h (Fernandes, 2008; Peixoto 2008 e Anzola-Rojas, 2010) e a 
temperatura será mantida em 25- 45 °C. 
 
Afluente  

Os reatores em escala de bancada serão alimentados com afluente aquoso preparado  a 
base de vinhaça suplementada com mistura torta residual dos filtros  e o pH será de 6,8. Em 
relação aos macronutrientes, o requerimento de carbono será disponibilizado pela vinhaça, a 
torta residual aporta sai minerais. Ambos residuais serão dosados na forma que permita o 
controle das relações C/N. O fósforo será mantido em excesso com fosfato para não atuar 
como fator limitante do processo, mantendo a relação DQO:P menor que 1000:2. Além disso, 
bicarbonato de sódio (500 mg.L

-1
) e ácido clorídrico (0,45 mL de ácido.L

-1 
a 10 mol.L

-1
) serão 

adicionados para manter o pH do afluente próximo al valor desejado, visto os trabalhos feitos 
no LPB – EESC – USP (Fernandes, 2008; Peixoto, 2008).  

Inoculação dos reatores  
Um dos reatores será inoculado por meio do processo de fermentação natural de 

acordo com metodologia desenvolvida por (Leite et al, 2008), sendo o controle do 
experimento, enquanto o outro será inoculado com os diferentes lodos obtidos de diferentes 
reatores.  

Propõe-se utilizar os seguintes tipos de inóculos: procedente de populações naturais de 
bactérias que habitam em sistemas de tratamentos de resíduos de (lacuna de oxidação) ou de 
lodos granular de reatores UASB dedicados ao tratamento de vinhaça de destilaria. Em ambos 
os casos estes inóculos se utilizarão com e sem prétratamento térmico.  

O pré-tratamento térmico do inóculo será realizado para obtenção de culturas 
selecionadas de bactérias produtoras de hidrogênio por meio da metodologia do choque 
térmico, que consiste em levar uma amostra do inóculo para aquecimento a 90ºC durante 10 
minutos (Maintinguer S. I, 2009).  

O pré-tratamento com ácido do inóculo será realizado para obtenção de culturas 
selecionadas de bactérias produtoras de hidrogênio por meio do controle do pH, adicionando 
ácido clorídrico com concentração de 1,0 mol L-1 até que o pH se estabilize em 3,0 e será 
mantido durante 24 horas. Depois, o pH retornará a 6,98 com adição de hidróxido de sódio 
com concentração de 1,0 mol L-1 (Wang & Wan, 2008). 

Operação dos reatores 
Para a primeira etapa da pesquisa, o reator será inoculado pelo método de fermentação 

natural que consiste em fermentar por três dias a mistura de vinhaça com torta residual. 
Depois, essa solução será recirculada no reator pelo período de uma semana para 
desenvolvimento da biomassa (Leite et al., 2008). Em seguida, o reator será operado por um 
período de 60 dias, no qual serão realizadas as análises de monitoramento. No final da 
operação será coletada a biomassa para se utilizar as ferramentas da biologia molecular. 

A Figura 2 mostra um fluxograma do sistema de operação do reator. Na primeira 
etapa, serão utilizados o processo de fermentação natural que será o controle do experimento e 
os lodos dos reatores DASB tratando a mescla de vinhaça com torta de filtro. Na segunda 
etapa, empregar-se-á o pré-tratamento térmico dos lodos anaeróbio que serão inoculados no 
reator de acordo com o procedimento anteriormente descrito. Já na última etapa experimental 
será empregado o tratamento ácido no lodo que servirá para a inoculação do reator. 
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A Figura 2 apresenta as etapas de operação do reator anaeróbio. 
 

Figura 2: Fluxograma das etapas da parte experimental. 
 

 

Monitoramentos das variáveis físico-químicas 
Para fins de monitoramento, as análises dos parâmetros operacionais são apresentadas 

na Tabela 1. Além disso, nesta mesma tabela, encontra-se a freqüência de analise e o método 
a ser utilizado. 

A Tabela 1 apresenta as análises dos parâmetros operacionais. 
 

Tabela 1: Análise das variáveis operacionais. 
 

Parâmetro Freqüência Metodologia 

Alcalinidade 2 vezes por semana Standard Methods (APHA, 
2005) 

Demanda Química de 
Oxigênio (DQO) 

3 vezes por semana Standard Methods (APHA, 
2005) 

pH 3 vezes por semana Standard Methods (APHA, 
2005) 

Temperatura Diário Standard Methods (APHA, 
2005) 

Sólidos Suspensos Voláteis 
(SSV) 

Semanal Standard Methods (APHA, 
2005) 

Açúcares totais Diário Dubois et al(1956) 

Produção de Hidrogênio Diário Medidor de gás MilliGas- 
counter da marca Ritter 

Composição do Biogás Diário Cromatografia gasosa  

Ácidos Voláteis 3 vezes por semana Cromatografia gasosa  

Alcoóis 3 vezes por semana Cromatografia gasosa  

Avaliação microbiana 
Além das análises dos parâmetros operacionais dos reatores, pretende-se realizar 

ensaios de microbiologia por meio de microscopia óptica, do ensaio de coloração de gram, e 
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avaliação da diversidade microbiana por meio de ferramentas moleculares através da técnica 
de PCR/DGGE. 

Logo, as amostras destinadas as técnicas moleculares serão coletadas nos pontos de 
coleta localizados nas seguintes alturas do reator: 160, 350 e 540 mm medidos a partir da base 
do reator. Várias metodologias são propostas para estudos que envolvem a ecologia 
microbiana de reatores biológicos. (Purdy et al. 1996; Godon et al. 1997; e Griffiths et al. 
2000). Para este trabalho, será utilizado o protocolo de (Griffiths et al. 2000). 
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Resumo. Uma forma de obter maior controle e estabilidade em reatores anaeróbios é através 
do tratamento em dois estágios (acidogênico-metanogênico). Entretanto, a aplicação desta 
tecnologia ainda é limitada, fazendo-se necessários mais estudos para elucidação das 
principais vantagens e desvantagens em termos operacionais, técnicos e econômicos em 
relação aos reatores convencionais de estagio único. O principal objetivo desta pesquisa é a 
investigação dos fatores que afetam a qualidade do lodo e a produção e recuperação de 
bioenergia em reatores de duplo estagio. Será planejado um aparato experimental que 
permita a operação com diferentes relações dos tempos de detenção hidráulica dos reatores 
acidogênico e metanogênico. Em relação à produção de AGVs e hidrogênio na etapa 
acidogênica, serão estudadas diferentes estratégias de inoculação no que diz respeito às 
fontes e formas de tratamento do inóculo e o pH do meio. O impacto do tratamento em dois 
estágios sobre as características do lodo será avaliado através da análise da distribuição do 
tamanho das partículas e formação de grânulos, liberação e composição de produtos 
microbianos, viscosidade e reologia. Em todas as etapas da pesquisa serão monitorados, em 
paralelo, reatores anaeróbios de estágio único sob as mesmas condições, e a produção de 
metano e hidrogênio será quantificada. 
 
Introdução 
 

A digestão anaeróbia ocorre basicamente em duas etapas: acidogênese e 
metanogênese. Na acidogênese os compostos complexos são hidrolisados para compostos 
mais simples, que sofrem fermentação com a conversão de carboidratos, proteínas pouco ou 
insolúveis e lipídeos em açúcares simples, aminoácidos, ácidos graxos e glicerina, 
respectivamente (Gerardi, 2006). As bactérias acetogênicas sintróficas convertem diversos 
ácidos orgânicos (ex: butirato, propionato) e álcoois (ex: etanol) a acetato, hidrogênio e 
dióxido de carbono. Há também as bactérias acetogênicas consumidoras de hidrogênio, 
chamadas de homoacetogênicas, que combinam bicarbonato e hidrogênio para formar acetato 
(Lettinga et al. 1996 apud Chernicharo, 2007). Na metanogênese, as arqueias metanogênicas 
realizam a produção de metano por duas vias principais: clivagem do acetato (cerca de 70% 
da produção de metano) e redução do dióxido de carbono (McCarty, 1964). Os 
microrganismos envolvidos nas etapas acidogênica e metanogênica são bastante distintos, 
apresentando grandes diferenças em relação às velocidades de utilização do substrato e aos 
requisitos nutricionais e ambientais. As bactérias acidogênicas apresentam as maiores 
velocidades de crescimento e de utilização do substrato do consórcio microbiano e geralmente 
são mais resistentes a condições de estresse no ambiente. Dessa forma, e aliada às limitações 
cinéticas e termodinâmicas, usualmente ocorre o acúmulo dos produtos da acidogênese em 
reatores anaeróbios submetidos a choques de carga (Aquino e Chernicharo, 2005). Uma 
possibilidade para permitir a manutenção das condições ideais para cada grupo de 
microrganismos envolvidos no processo é o tratamento anaeróbio em dois estágios. Para 
tanto, os reatores anaeróbios são colocados em série e no primeiro reator devem predominar 
as reações da acidogênese enquanto no segundo reator as reações da metanogênese.  
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Algumas possíveis desvantagens do tratamento anaeróbio em duplo estágio envolvem 
a possibilidade de redução da eficiência de transferência de massa (Aquino e Chernicharo, 
2005), a maior complexidade do aparato operacional, e a própria relativa falta de experiência 
sobre o processo (Rapport et al., 2008). Segundo Rapport et al. (2008) apenas 10% da 
capacidade instalada de reatores anaeróbios na Europa é por meio do tratamento de duplo 
estágio. Como salientado pelos autores, espera-se que o crescimento da aplicação comercial 
do tratamento em duplo estágio ocorra à medida que a maior complexidade e custos iniciais 
de implantação sejam superados pelas melhorias ao processo, em que podemos destacar a 
redução dos efeitos inibitórios de substâncias tóxicas sobre os microrganismos metanogênicos 
(Beccari et al., 1996), maior capacidade de lidar com choques de carga (Cohen et al., 1980, 
1982),  enriquecimento de metano no biogás (Ghosh et al., 2000), maior produção de metano 
(Vogt et al., 2002; Nasr et al., 2012) e maior eficiência em termos de remoção de matéria 
orgânica (Azbar e Speece, 2001). Outras potenciais vantagens do tratamento anaeróbio em 
duplo estágio sobre o tratamento anaeróbio em estágio único são a possibilidade de maior 
produção de bioenergia através da recuperação do gás hidrogênio produzido na etapa 
acidogênica e redução da biomassa suspensa e viscosidade nos reatores metanogênicos. Essas 
alterações nas características do lodo talvez possam melhorar a qualidade do efluente final e, 
no caso dos reatores conjugados com membranas de micro ou ultrafiltração para retenção da 
biomassa – os biorreatores com membrana anaeróbios (BRMan) – contribuir para maiores 
fluxos atingíveis.  Estas eventuais vantagens serão o foco da presente pesquisa e por isso são 
comentadas a seguir.  

A produção de bioenergia pela digestão anaeróbia é possível através da recuperação 
dos gases hidrogênio e metano. O foco na produção biológica de hidrogênio por vias 
fermentativas é relativamente recente e, embora a produção biológica de hidrogênio ainda seja 
pouco expressiva, é uma alternativa bastante promissora que tende a crescer à medida que as 
tecnologias vão sendo aprimoradas (Drapcho et al. 2008). O gás hidrogênio tem um grande 
potencial como combustível alternativo ambientalmente sustentável uma vez que a sua 
combustão gera apenas água e energia. Neste sentido o tratamento anaeróbio em duplo estágio 
ganha grande relevância, uma vez que torna possível uma maior recuperação do hidrogênio 
produzido na etapa acidogênica, que em um reator de estágio único em condições estáveis 
seria, em sua maior parte, prontamente convertido a metano pelas arqueias hidrogenotróficas. 
Diversos fatores podem afetar a produção de hidrogênio em um reator acidogênico, bem 
como a produção de metano no reator metanogênico, como a natureza do efluente, a 
configuração do reator e as condições ambientais. Especificamente para a recuperação de 
hidrogênio, é necessário evitar o metabolismo homoacetogênico. Estes fatores devem ser 
investigados a fim de aumentar a produção de bioenergia.  

A separação espacial dos diferentes grupos de microrganismos implica em alterações 
nas características do lodo, relacionadas à formação, composição e estrutura dos grânulos e 
flocos. As bactérias acidogênicas são responsáveis pela maior liberação de substâncias 
poliméricas extracelulares (EPS) (Fukuzaki et al., 1995) e, portanto, a formação e estabilidade 
estrutural dos grânulos metanogênicos pode ser comprometida. Por outro lado, estudos de 
Jeison e van Lier (2007) e Jeison et al. (2009) apontam que as bactérias acidogênicas crescem 
em grande parte como células individuais e estão presentes em abundância no sobrenadante, 
contribuindo para a maior reologia e viscosidade do líquido reacional (lodo e efluente no 
reator). Nestes estudos verificou-se que biorreatores com membrana anaeróbios (BRMan) 
alimentados com apenas AGVs apresentaram menor incrustação (colmatação) das membranas 
e, consequentemente, melhor desempenho de filtração em relação a BRMan alimentados com 
efluente não ou parcialmente acidificado. Assim, infere-se que em um sistema de tratamento 
anaeróbio de duplo estágio, o reator metanogênico apresente reduzido crescimento de 
bactérias acidogênicas, o que poderia contribuir para a melhoria da qualidade do efluente final 
ao diminuir a quantidade de biomassa suspensa e, no caso de reatores conjugados com 
membrana, contribuir para a melhoria do fluxo transmembrana.  
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Material e Métodos 
 
Confecção dos reatores 
Serão construídos reatores de acrílico com volume útil de aproximadamente dois litros. Os 
reatores deverão ser confeccionados de forma a possibilitar o encaixe entre os mesmos para 
viabilizar a operação com diferentes tempos de detenção hidráulica. O efluente deverá seguir 
um fluxo ascendente onde o contato com a biomassa se dará principalmente na manta de lodo, 
como nos reatores UASB (upflow anaerobic sludge blanket). As dimensões dos tanques serão 
calculadas após a determinação dos parâmetros operacionais. Cada configuração de reator 
estudada ao longo da pesquisa será constituída de, no mínimo, um tanque e, no máximo, cinco 
tanques sobrepostos verticalmente. Serão conduzidos ensaios para a verificação das condições 
hidrodinâmicas conforme os modelos de dispersão descritos por Levenspiel (1999).  
 
Avaliação das estratégias de inoculação e do efeito do pH sobre a produção de hidrogênio em 
reatores acidogênicos 
Primeiramente serão avaliados três procedimentos de inoculação para dar partida ao reator 
acidogênico e duas faixas de pH, resultando em seis condições experimentais (Tabela 1). 
 
Tabela 1 – Estratégias de inoculação do reator acidogênico  

Condição Lodo pH 
Predominância da acidogênese/ Inibição 

da metanogênese 
1 in natura sem controle Controle TDH, baixo pH 
2 in natura 5,5-6,0 Controle TDH 

3 
tratado 

termicamente sem controle 
Controle TDH, baixo pH e seleção 

microbiana 

4 
tratado 

termicamente 5,5-6,0 Controle TDH e seleção microbiana 
5 natural sem controle Controle TDH, baixo pH 
6 natural 5,5-6,0 Controle TDH 

 
Os reatores serão alimentados com uma solução de macro e micronutrientes conforme 

descrito por Jeison et al. (2009) para os ensaios de determinação das atividades acidogênica e 
metanogênica específicas – AAE e AME. Glicose será a única fonte de carbono (concentração 
inicial de 5 g.L-1) e os reatores serão mantidos na faixa de temperatura mesofílica (25ºC).    

Para o estabelecimento da melhor estratégia de inoculação, serão levados em 
consideração os seguintes indicadores: produção específica de hidrogênio por unidade de 
massa de glicose adicionada (mol H2/ g glicose), grau de acidificação do efluente (g AGV/ g 
glicose) e potencial bioquímico de metano (BMP) (Owen et al., 1979). A composição do 
biogás (H2, CH4 e CO2) será analisada em cromatógrafo gasoso Shimadzu GC-2010 com 
detector de condutividade térmica e a produção de biogás mensurada por meio de medidor on-
line de gás Milligas counter (Ritter). A concentração total de AGV será medida por 
cromatografia gasosa (cromatógrafo gasoso Shimadzu GC-2010, equipado coluna capilar 
Carboxen 1010 Plot e detector de condutividade térmica). O lodo proveniente dos seis 
reatores serão analisados ao fim do período experimental quanto AAE e AME, conforme 
descrito por Jeison et al. (2009).  

 
Estimativa da razão TDHM/TDHA e confecção do aparato experimental 

Serão conduzidos ensaios para a estimação da razão do TDH do reator metanogênico 
sobre o TDH do reator acidogênico (TDHM/TDHA). Para isso serão colocados em sequência 
dos reatores acidogênicos tanques inoculados com lodo anaeróbio na concentração inicial a 
uma concentração de aproximadamente 20 gSSV.L-1.  
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A série de reatores será alimentada com uma mistura de glicose e uma mistura de 
nutrientes com uma concentração inicial de 5 gDQO.L-1d-1, assim como utilizada nos 
experimentos para avaliação das estratégias de inoculação do reator acidogênico. 
Simultaneamente uma série controle será alimentada com a solução de nutrientes inorgânicos, 
possibilitando a aferição da matéria orgânica residual proveniente dos produtos microbianos. 
O TDH da acidogênese será estimado até que a produção total de AGV seja cessada e não 
haja percentual significativo de metano no biogás. Já o TDH da metanogênese será estimado 
quando for alcançado o percentual máximo de remoção de matéria orgânica (DQO ou COT). 
Considerando que a glicose é 100% biodegradável, a matéria orgânica residual deverá ser 
muito próxima à da série controle. Serão monitorados o biogás (H2, CH4 e CO2), os níveis de 
AGV, alcalinidade bicarbonato e carboidratos. 

Após a estimativa da razão entre os tempos de detenção hidráulica da acidogênese e 
metanogênese, os reatores serão encaixados e vedados. O reator de estágio único, que será 
operado em paralelo em etapas subsequentes, deverá possuir o mesmo volume total dos 
reatores acidogênico e metanogênico. 
  
Influência da separação dos estágios sobre as características do lodo e o desempenho da 
filtração em reatores conjugados com membranas 

Serão conduzidos experimentos em paralelo em reatores anaeróbio de estágio único e 
duplo estágio conjugados com membranas de ultra ou microfiltração. Para isso, um módulo de 
membranas submerso será introduzido nos reatores confeccionados na etapa prévia. Ao 
contrário dos demais estudos encontrados na literatura, os BRMan não serão de mistura 
completa e, sim, semelhante a um reator UASB com o objetivo de se favorecer a parcial 
sedimentação e granulação do lodo. Segundo Martin-Garcia (2011) e Shen (2011), a 
granulação do lodo em BRMan possibilita a melhoria das características do lodo no que tange 
à filtração, resultando em melhores fluxos.    

Para a verificação das características do líquido reacional serão analisadas a 
concentração de sólidos totais e voláteis do líquido reacional (APHA et al., 2005), a reologia 
(CVO, Bohlin instruments), viscosidade (viscosímetro Tamson) e a distribuição do tamanho 
das partículas por análise de difração a laser (Coulter LS230, Beckman Coulter).  Também 
serão monitorados as concentrações de carboidratos e proteínas, pelos métodos colorimétricos 
de Dubois e Lowry, respectivamente, de DQO (APHA et al., 2005) ou COT (TOC-analyser) 
associados aos produtos microbianos solúveis (SMP) e substâncias poliméricas extracelulares 
(EPS). Complementarmente, para a verificação da separação dos estágios e da eficiência do 
sistema, o efluente acidificado e o permeado serão monitorados também quanto ao pH, 
alcalinidade, AGV e DQO ou COT. A composição do biogás será analisada em termos 
percentuais de metano, hidrogênio e dióxido de carbono.  

O desempenho da filtração nos BRMan de único e duplo estágio será avaliado através 
da medida da permeabilidade operacional, da resistência e do fluxo crítico. O fluxo 
operacional será mantido o mesmo para ambos os BRMan. O fluxo crítico será determinado 
utilizando o método de flux-step (Le-Clech et al., 2003).  A resistência será medida conforme 
o modelo de resistência em série proposto por Choo e Lee (1996). Os resultados das análises 
da caracterização do lodo serão analisados conjuntamente com as medidas de permeabilidade, 
fluxo crítico e resistência.  

 
Geração de bioenergia e eficiência do tratamento em reatores de estágio único e de duplo 
estágio conjugados ou não com membranas 

Serão operados, em paralelo, os reatores com as três configurações estudadas: um 
reator anaeróbio de estágio único convencional (1-UASB), um reator anaeróbio de duplo 
estágio (2-UASB) e um reator anaeróbio de duplo estágio conjugado com um módulo de 
membranas (2-BRMan). A comparação do sistema 2-UASB com os sistemas 1-UASB e 2-
BRMan permitirá avaliar a influência da separação dos estágios sobre o tratamento e 
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produção de bioenergia e da conjugação do módulo de membranas para a qualidade do 
efluente final, respectivamente. A carga orgânica será progressivamente aumentada com o 
intuito de testar a estabilidade e capacidade de cada sistema.  

A avaliação da eficiência da produção de bioenergia será feita pela (i) análise da 
composição do biogás em termos percentuais de hidrogênio e metano, (ii) quantificação da 
produção líquida dos gases H2 e CH4, (iii) estimativa da produção de energia líquida. 

A avaliação do desempenho tratamento será feita pelas seguintes análises do efluente 
final: (i) matéria orgânica (DQO ou COT), (ii) pH, cor e turbidez, (iii) série sólidos (ST, STV, 
STF, SST, SSV, SSF), (iv) nutrientes inorgânicos (nitrogênio, fósforo, entre outros).  

Será feita uma análise técnica e econômica do sistema utilizado considerando os 
seguintes fatores: (i) estimativa dos custos de recuperação dos gases hidrogênio e metano 
presentes no biogás, (ii) estimativa do retorno financeiro da produção de bioenergia, (iii) 
avaliação da adequação do efluente para um pós-tratamento visando à recuperação dos 
nutrientes e reuso, (iv) estimativa do retorno financeiro pela recuperação dos nutrientes e 
reuso (se for o caso), (v) custos de instalação e operação.  
 
3. Resultados esperados 
 

Na primeira parte dos experimentos espera-se obter resultados indicativos das 
estratégias de inoculação do reator acidogênico sobre a seleção microbiana, avaliada em 
termos dos testes de AAE e AME, e sobre o efeito global na eficiência da etapa acidogênica, 
medida pela produção de AGV e pela produção de gás hidrogênio. A escolha da estratégia de 
inoculação deverá levar em conta os aspectos econômicos e técnicos relacionados à adição da 
alcalinidade bicarbonato, o tempo necessário para o alcance da estabilidade nos reatores e a 
carga volumétrica aplicada. 

Na segunda parte dos experimentos espera-se elucidar as principais características do 
lodo relacionadas à separação dos estágios em reatores de fluxo ascendente, e sua influência 
no desempenho da filtração em reatores anaeróbios de único e duplo estágio conjugados com 
membranas. Assim, espera-se ao final dos experimentos desta etapa verificar se a separação 
dos estágios pode melhorar as características do lodo relacionadas às condições de filtração. A 
eficiência global dos sistemas também será comparada.  

Finalmente, a operação dos diferentes sistemas em paralelo objetiva trazer os 
resultados para um sistema próximo à realidade, de forma que se possa avaliar se os dados 
obtidos com o efluente sintético à base de glicose podem ser adequados para efluentes reais, e 
as vantagens e desvantagens dos sistemas estudados em relação aos sistemas anaeróbios 
convencionais de estágio único, considerando os aspectos técnicos e econômicos.  
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Resumo. O objetivo deste trabalho foi testar três meios de cultura para obtenção de 
consórcio microbiano celulolítico utilizando dois inóculos distintos, solo e lodo de reator 
UASB usado no tratamento de vinhaça. Para tanto, ensaios em reatores operados em 
batelada foram realizados em condições mesofílicas (37ºC) e termofílicas (55ºC) usando 
glicose (1,0g/L) e bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado por explosão a vapor (0,5g/L) como 
fontes de carbono, respectivamente. O inóculo termofílico foi submetido a pré-tratamento 
ácido e térmico, para inibição de arqueias metanogênicas, porém estes métodos não foram 
eficiente e houve atividade metanogênica, que foi inibida, posteriormente a partir da diluição 
seriada do inóculo em meio de cultura. Hidrogênio foi detectado por cromatografia gasosa 
em todos os experimentos termófilos, porém em baixas quantidade (0,18 mmol). Nos ensaios 
mesofílicos a máxima produção de hidrogênio foi de 0,62 mmol, mas este gás diminuiu ao 
longo do experimento indicando a existência de outros microrganismos consumidores de 
hidrogênio. Neste sentido ensaios de enriquecimento dos inóculos termofílico e mesofílico 
deverão ser realizados objetivando o estabelecimento de biomassa celulolítica fermentativa. 
 
Introdução 

 
A produção biológica de hidrogênio a partir de biomassa lignocelulósica tem sido 

amplamente estudada, uma vez que este é um resíduo altamente produzido e que possui 
grande potencial energético. O bagaço de cana-de-açúcar, por exemplo, é amplamente 
produzido no Brasil, visto a elevada produção de cana-de-açúcar (574.580.250 toneldas 
referentes a safra 2010/11 (MAPA). A quantidade de bagaço depende da quantidade de fibra 
presente na variedade dos cultivares, mas de modo geral, as variedade no Brasil apresentam 
teor de 270 a 290 kg de  bagaço para cada tonelada de cana-de-açúcar processada. Desta 
quantidade, apenas 10% é utilizada na produção de ração animal, resultando no acumulo de 
grande quantidade de resíduo orgânico. 

Devido sua alta produção e constituição rica em celulose, o bagaço de cana-de-açúcar 
pode ser usado como fonte de carbono em processos fermentativos. Todavia, dada sua 
complexa estrutura, formada por celulose, hemicelulose envoltas por uma matriz rígida de 
lignina, faz-se necessário uso de pré-tratamentos que separem a lignina da celulose. A 
explosão a vapor, por exemplo, é um processo que causa o rompimento da estrutura 
lignocelulósica por meio de vapor sob alta pressão e temperatura (Jacquet et al., 2011) 
disponibilizando a celulose aos microrganismos celulolíticos. 

A presença de bactérias celulolíticas no consorcio microbiano, então, é essencial para 
que ocorra a degradação da celulose a açúcares mais facilmente fermentáveis. Para tanto, a 
escolha do meio de cultura celulolítico é essencial para o crescimento de bactérias capazes de 
degradar a celulose em açúcares mais simples e o uso destes por bactérias acidogênicas e 
acetogênicas para produção de hidrogênio. Neste trabalho três meios de culturas celulolíticos 
foram testados quanto à capacidade de produção de hidrogênio. 

Outro fator importante, nos processos fermentativos é a escolha do pré-tratamento do 
inoculo de modo a garantir a inibição de microrganismos consumidores de hidrogênio, como 
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as arquéias metanogênicas. Neste sentido, o presente trabalho propôs o uso dos pré-
tratamentos térmico e ácido objetivando a inibição da metanogênese e da diluição seriada do 
inoculo em meio de cultura para o favorecimento apenas de bactérias celulolíticas e 
fermentadoras. 
 
Material e Métodos 
 
Inóculo e Substrato 

O inóculo para os ensaios termofílicos foi proveniente de reator UASB utilizado no 
tratamento de vinhaça de cana-de-açúcar da usina São Martinho, localizada em Pradópolis 
(SP). Inicialmente o inóculo foi usado sem pré-tratamento e posteriormente, para inibição das 
arqueias metanogênicas realizou-se dois tratamentos do inoculo: térmico e ácido além de 
diluição seriada do inóculo em meio de cultura (Figura 1).  

O inoculo para os ensaios mesofílicos foi solo de uma área florestal do campus 2 da 
Universidade de São Paulo, na cidade de São Carlos- SP, o qual não foi submetido a nenhum 
pré-tratamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Pré-tratamentos térmico e ácido do inoculo termofílico para inibição de 

arqueias metanogênicas e diluição seriada para seleção dos microrganismos celulolíticos e 
fermentativos. 

 

A fonte de carbono usada como substrato para a fermentação foi bagaço de cana-de-
açúcar pré-tratado por explosão á vapor (0,5 g.L-1) nos ensaios termofílicos e glicose (1,0 g.L-

1) nos ensaios mesofílicos. 
Testes de meios de Cultura 

Três meios de cultura celulolíticos foram testados para avaliar a produção de 
hidrogênio (Tabela 1) em temperatura termofílica (55ºC). 

 
Tabela 1: Referencias dos meios de culturas celulolíticos usados para produção de 

hidrogênio. 
MEIO REFERÊNCIA 

Sintético Kawagoshi et al., 2005 
Bushenell Haas Lo et al., 2009 

Solução nutriente Logan et al., 2002 
 
O meio de cultura Sintético (Kawagoshi et al., 2005) foi usado para o enriquecimento 

mesofílico da biomassa microbiana presente no solo. 
Ensaios em Batelada 

Os ensaios termofílicos foram realizados em duas etapas, na primeira os meios de 
cultura foram testados quanto a viabilidade da produção de hidrogênio. Dentre os meios 
usados, aquele em que a produção de hidrogênio iniciou em menor período de tempo foi 
utilizado para os ensaios com o inóculo pré-tratado. 

Pré-tratamento 
ácido (20 horas 

em pH 3.0) 

 

INÓCULO 

Pré-tratamento 
térmico (100ºC 
por 10 minutos) 

 

Diluição seriada 

10-2; 10-3 
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Foram realizados ensaios em frascos Duran com volume final de 100 mL, contendo 50 
mL de volume reacional e 50 mL de headspace inoculado com 10% do volume com inóculo 
pré-tratado (figura 1). O pH foi ajustado para 6,0 e após inoculação, os reatores foram 
submetidos a atmosfera de N2 durante 5 minutos para a troca gasosa no volume reacional do 
headspace de forma a manter o ambiente anaeróbio. Posteriormente, os reatores foram 
fechados com tampa de butila e roscas plásticas e incubados à 55ºC. Todos os ensaios foram 
realizados em duplicatas. 

Já os ensaios mesofílicos foram realizados em frascos Duran de volume final 1L, 
contendo 500 mL de headspace e 500 mL meio reacional, inoculados com solo (20% 
volume). O pH foi ajustado para 6,0 e após inoculação, os reatores foram submetidos a 
atmosfera de N2 durante 20 minutos para a troca gasosa no volume reacional do headspace de 
forma a manter o ambiente anaeróbio. Posteriormente, os reatores foram fechados com tampa 
de butila e roscas plásticas e incubados à 37ºC.  
Determinação de hidrogênio 

A determinação de H2 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) (Ratti et 
al., 2013). 

 
Resultados e Discussão 
 
Efeito do meio de cultura na produção de hidrogênio 

 
Usando o meio 1 (meio sintético) Kawagoshi et al., (2005) testaram a produção de 

hidrogênio em seis inóculos distintos: lodo ativado, lodo anaeróbio, solo de plantação de 
melancia, solo de plantação de kiwi, sedimento de lago e adubo aeróbio usando glicose como 
fonte de carbono em condição mesofílica (35ºC). Para inibição das arqueias metanogênicas 
foram usados os tratamentos térmico (100ºC por 18 horas) e ácido (pH 3,0 por 18 horas e 
posteriormente ajustado para 6,0). Nestas condições a maior produção de hidrogênio (1,4 mol 
H2/mol glicose) foi observada usando lodo de digestor anaeróbio com pré-tratamento térmico. 

Neste trabalho, o hidrogênio foi inicialmente detectado no meio de cultura 1 (após 3 
dias de incubação) e posteriormente no meio 2 (após 4 dias de incubação). Assim o meio 1 foi 
utilizado para os testes de pré-tratamento do inóculo. Todavia quando os dados 
cromatográficos foram ajustados na curva de produção de hidrogênio, no meio 1 foi 
observada menor produção de hidrogênio (0,0002 mmol H2) em relação ao meio 2 (0,18 
mmol H2). Utilizando o meio 2 (Bushnell Haas), Lo et al (2009) obtiveram rendimento 
máximo de 17,24 mmol H2/g celulose com casca de arroz como fonte de carbono e lodo de 
reator anaeróbio como inóculo em condição mesofílica (37ºC).  

Utilizando o meio 3, Logan et al., (2002) testaram seis substratos para produção de 
hidrogênio, glicose, sacarose, lactato, amido de batata, melaço e celulose em ensaios 
inoculados com solo de plantação de tomate como fonte de microrganismos em temperatura 
ambiente (26ºC). Nestas condições, a menor produção observada foi de 0,003 mol H2/mol 
celulose e a maior foi 1,8 mol H2/ mol sacarose. Em contrapartida, no presente trabalho não 
houve produção de hidrogênio nos ensaios em que este meio de cultura foi utilizado. 

Baixa produção de hidrogênio, neste trabalho pode estar relacionada ao substrato 
utilizado como fonte de carbono, uma vez que o bagaço de cana-de-açúcar, por ser um resíduo 
lignocelulósico, é de difícil degradação e utilização pelos microrganismos. Além disso, a falta 
de uma etapa de enriquecimento da biomassa microbiana com um substrato mais simples 
como a glicose ou uma co-fermentação do bagaço de cana-de-açúcar adicionado à glicose 
pode ter levado a baixa eficiência de produção de hidrogênio.  
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Rosa et al., (2014) obtiveram produção de hidrogênio e etanol (1,7 mmol H2/g DQO e 
3,45 mol EtOH/ gDQO) em reator anaeróbio de leito fluidizado inoculado com lodo de reator 
anaeróbio para tratamento de dejetos de abatedouro de aves em processo de co-fermentação 
da glicose com soro de queijo como fontes de carbono, indicando que este processo é 
favorável para obtenção de hidrogênio e etanol. 

Neste sentido, uma etapa de enriquecimento está sendo realizada com o inóculo 
termofílico com glicose como fonte de carbono para que este possa ser posteriormente usado 
na degradação do bagaço e cana-de-açúcar. 
Efeito do pré-tratamento do inóculo 

Os pré-tratamentos térmico e ácido não foram eficientes na inibição de arqueias 
metanogênicas, uma vez que gás metano foi detectado por cromatografia. Todavia, Datar et 
al., (2007) e Ratti et al., (2013) observaram que o pré-tratamento térmico inibiu além das 
arqueias metanogênicas, as bactérias celulolíticas fazendo-se necessária a adição de enzima 
celulase para que ocorresse a produção de hidrogênio. 

Como neste trabalho, os pré-tratamento térmico e ácido não inibiram o crescimento de 
microrganismos produtores de metano, os ensaios foram submetidos a diluições seriadas (10-1 
a 10-3) na tentativa de inibir a metanogênese. No entanto, na primeira diluição, ainda, foi 
observado metano, porém nas diluições 10-2 e 10-3 este gás não foi detectado, indicando que 
nestas condições o crescimento de arqueias metanogênicas não foi favorecido. 

 Zhang et al., (2013) observaram que o consorcio celulolítico original degradou papel 
em um dia, enquanto que as diluições 10-1 a 10-5 degradou em 2 ou 3 dias e o consórcio com 
diluição 10-7 e 10-9 não degradou o papel. Tais resultados indicam que a diluição é um método 
eficiente na inibição de microrganismos consumidores de H2 e favorecimento dos 
microrganismos de interesse. 
Ensaios mesofílicos 

Após 24 horas de incubação, foi detectado hidrogênio nos ensaios mesofílicos (0,62 
mmol H2), mas, após 48 horas tal produção diminuiu para 0,2 mmol H2 e após 72 horas para 
0,12 mmol H2, indicando que houve consumo deste gás. Todavia, não houve produção de 
metano, o que sugere que a rota de consumo do hidrogênio não foi a metanogênese, mas 
provavelmente a acetogênese, já que segundo Mohan (2008) os produtos da fermentação 
podem ser oxidados para formação de intermediários, como o acetato, produzido a partir do 
gás carbônico e hidrogênio, por bactérias acetogênicas e homoacetogênicas. Neste sentido, 
novas análises serão realizadas para verificar quais ácidos estão sendo produzidos e quais as 
rotas metabólicas estão sendo favorecidas. 

 
Conclusões 
 
Produção de hidrogênio é possível em condições termofílicas (55ºC) usando bagaço como 
fonte de carbono. Todavia devido a baixa produção uma etapa inicial de enriquecimento da 
biomassa microbiana é essencial para obtenção de microrganismos celulolíticos e 
fermentativos; 
A diluição do inóculo termofílico foi eficiente para o favorecimento de bactérias celulolíticas 
e fermentativas em relação às arquéias metanogênicas; 
O enriquecimento da biomassa em condição mesofílica contendo glicose como fonte de 
carbono levou a produção de hidrogênio, todavia, subsequente consumo deste gás foi 
observado sem que houvesse detecção de metano, indicando que outros microrganismos, que 
não os metanogênicos, podem ter utilizando o hidrogênio em seus metabolismos.  Sendo 
assim, novos ensaios são requeridos para obtenção de consorcio mesofílico e termofílico 
capazes de degradar bagaço de cana-de-açúcar e produzir hidrogênio. 
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Resumo. Este estudo visou a hidrólise e fermentação de resíduo sólido celulósico (papel) 
com recuperação de hidrogênio e outros subprodutos por meio de um consórcio microbiano 
natural em lisímetros de fermentação semi-sólida com elevada carga de substrato (papel). 
Diluições seriadas do fluido de rúmen foram realizadas para obtenção do consórcio de 
interesse: para as diluições 10-4, 10-5 e 10-7 houve degradação de papel e estabilização do 
volume de hidrogênio com ausência de metano por aproximadamente 50 dias. Este consórcio 
foi utilizado como inóculo em lisímetro preenchido por papel e duas etapas de operação 
foram realizadas. A produção máxima de hidrogênio foi de 20 mmol (etapa I) e 33 mmol 
(etapa II), acompanhada da geração de ácido acético (5,7/7,3 g.L-1), ácido butírico (1,45/2,3 
g.L-1) e etanol (2,3/1,4 g.L-1), respectivamente para as etapas I e II. Entretanto, em ambas 
etapas, houve consumo de hidrogênio devido à, provavelmente, homoacetogênese e 
acidogênese. Ao final da operação da etapa I, foi detectada elevada concentração de ácido 
acético (10,5 g.L-1), além dos ácidos propiônico (2 g.L-1), valérico (0,235 g.L-1) e capróico 
(0,029 g.L-1). Já na etapa II, foram detectados ácido propiônico (1 g.L-1), valérico (0,76 g.L-1) 
e capróico (2,9 g.L-1) em concentrações elevadas. 

 
Introdução 
Uma das contribuições mais importantes para o desenvolvimento sustentável é a 

utilização dos resíduos sólidos municipais e biomassa como fonte de energia renovável. 
Resíduos sólidos celulósicos têm sido muito estudados como fontes renováveis potenciais 
para a produção de hidrogênio, especialmente pela celulose ser a molécula mais abundante do 
planeta (Botta, 2012; Ntaikou et al., 2010). A biomassa celulósica compreende os resíduos 
sólidos domésticos, resíduos florestais e resíduos da agricultura (Lay et al., 1997; Ntaikou et 
al., 2008).  

O papel, por exemplo, que contém elevadas porcentagens de celulose em sua 
composição, é ainda presente em porcentagens consideráveis nos resíduos sólidos municipais. 
A utilização de papel como reserva de carbono e energia permite a redução de resíduos a 
serem dispostos em aterros sanitários, o que pode atenuar problemas de falta de espaço e 
custo para manejo de resíduos urbanos, bem como, possibilita agregar valores aos sub-
produtos da degradação deste substrato (Aranda Usón et al., 2012; Tommasi, et al., 2012). 

O uso de papel como substrato, especialmente na forma de hidrolisado de papel, para a 
geração de hidrogênio tem sido considerada por muitos pesquisadores (Kádar et al., 2004; 
Botta, 2012, Chairattanamanokorn et al., 2012), porém poucos são os estudos reportados na 
literatura com operação contínua de reatores biológicos,  (Wu, Zhou, 2012). Ademais, são 
ainda mais escassos os estudos que fazem o uso de consórcios microbianos naturalmente 
celulolíticos e fermentativos. 

A motivação deste estudo que visa a utilização de um biorreator para degradação 
anaeróbia de resíduos sólidos celulósicos com recuperação de energia na forma de hidrogênio 
é decorrente da possibilidade já descrita na literatura de recuperar biogás por meio da 
degradação de resíduos sólidos domésticos (Lopes et al., 2004, Leite et al., 2009). Assim, o 
objetivo desse trabalho é obter consórcio mesofílico celulolítico e fermentativo a partir do 
fluido de rúmen bovino e aplicá-lo como inóculo em lisímetros para fermentação acidogênica 
de resíduo sólido celulósico com recuperação de energia e outros subprodutos. Usando-se 
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papel limpo como substrato, visa-se determinar quais são as melhores condições operacionais, 
em especial quanto ao teor de umidade, carga de substrato e temperatura de incubação. 

 
Material e Métodos 
 
Fonte de inóculo 
 Para a obtenção de bactérias celulolíticas e fermentativas, o inóculo usado é 

proveniente do fluido de rúmen bovino, cedido pela Embrapa – Pecuária Sudeste (Fazenda 
Canchim, São Carlos – SP). O fluido de rúmen foi coletado in natura por meio de uma fístula 
permanente na porção do estômago do animal correspondente ao rúmen. No laboratório foi 
realizado o processamento do fluido para uso e armazenamento. 
 

Obtenção de um consórcio microbiano celulolítico e fermentativo a partir do fluido de 
rúmen – Meio de cultivo 

Para a obtenção de um consórcio essencialmente celulolítico e fermentativo, foi 
utilizado um meio de cultivo descrito para o cultivo de bactérias anaeróbias celulolíticas e/ou 
produtoras de hidrogênio. Foi utilizado o meio “Cellulose Anaerobe Medium” (CAM) 
(ATLAS, 2005), modificado pela exclusão da solução redutora de cisteína-HCl e resazurina. 
A celulose em pó foi substituída por papel (2 g.L-1). 

 
Bateladas Sequenciais do fluido de rúmen e diluições seriadas em meio CAM 
Ciclos sequencias de fermentação em frascos de vidro em meio CAM foram 

realizados a fim de aumentar a população celulolítica e fermentativa do consórcio microbiano, 
suprimindo o crescimento de arqueias metanogênicas. Para tanto, controlava-se a evolução de 
hidrogênio no headspace e, uma vez produzido esse gás, os frascos eram armazenados na 
geladeira, a fim de retardar o aumento das populações metanogênicas do consórcio. A cultura 
obtida após os cultivos sequenciais do fluido de rúmen foi submetida a um ensaio de diluições 
seriadas. O objetivo foi eliminar completamente a população metanogênica restante no 
consórcio microbiano. Diluições de 10-1 a 10-10 foram preparadas em triplicata, em frascos 
Duran de 250 mL, contendo 100 mL de volume reacional e 150 mL de headspace. Foi 
utilizado o meio de cultivo CAM como fonte de vitaminas e minerais, e 2,0 g.L-1 de papel 
sulfite como única fonte de carbono. Para manutenção de condições anaeróbias, foi 
fluxionado N2/CO2 (70%/30%) no headspace. Análises periódicas (4 em 4 dias) de 
hidrogênio foram realizadas ao longo de um período de aproximadamente 50 dias de 
incubação. 

 
Meio de cultivo para bactérias celulolíticas anaeróbias: substituição de compostos de 

sulfato por compostos de cloreto 
A fim de diminuir a produção de sulfeto pelas bactérias redutoras de sulfato (BRS) 

oriundas do fluido de rúmen, os sais de sulfato originalmente presentes na composição dos 
macronutrientes foram substituídos por sais de cloreto, porém os sais de sulfatos presentes na 
composição dos micronutrientes foram mantidos (Atlas, 2005). Além disso, o headspace 
passou a ser fluxionado com N2 (100%) ao invés de N2/CO2 (70%/30%). Para 
enriquecimento e manutenção da cultura, foi preparado 1 L de meio nutricional CAM 
reformulado (com sais de cloreto), com adição de 10% do volume total de inóculo e papel 
sulfite como substrato (2 g.L-1).  

 
Análises Físico-químicas e Cromatográficas   
Foram efetuadas leituras para a determinação de H2, em lisímetros pressurizados, por 

meio da retirada de 0,5 mL de amostra da fase gasosa presente no headspace segundo 
metodologia descrita por Maintinguer et al. (2011). A determinação de ácidos voláteis, 
alcoóis e acetona foi realizada por cromatografia gasosa segundo Maintinguer et al. (2008). A 
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análise de consumo de carboidratos totais solúveis se deu pelo método colorimétrico fenol-
ácido sulfúrico (DUBOIS et al., 1956, modificado por HERBERT et al., 1971), utilizando 
glicose como padrão. A leitura de pH, a série de alcalinidade e a série de sólidos foram 
efetuadas de acordo com APHA, 2005. 
 

Etapas iniciais de operação do protótipo de lisímetros – averiguação das condições 
operacionais estudadas para obtenção de hidrogênio a partir de papel 

O protótipo de lisímetro utilizado para a operação das duas etapas iniciais continha 
volume total aproximado de 19,5 L, sendo 7,850 L de headspace; 7,850 L de leito com 
substrato; 3,14 L preenchidos por pérolas de vidro; e 1,256 L para acúmulo de lixiviado na 
base do lisímetro (efluente do reator). 

A massa de papel inserida no lisímetro foi estimada pelo cálculo da densidade global 
do papel em 80% de umidade para um cilindro com 200 mm de diâmetro e 100 mm de altura. 
Posteriormente, esse valor de densidade global foi extrapolado para a altura de 250 mm 
(altura do leito de substrato). 

Para o início da operação, 1,080 g de papel sulfite picotado foi umidificado com 1,350 
mL de meio de cultura inoculado com consórcio celulolítico e fermentativo purificado do 
fluido de rúmen in natura (50% v/v). Todo esse material foi adicionado ao lisímetro sob 
atmosfera de N2 (100%).  

O pH inicial foi corrigido para 7,0 e o reator foi mantido a temperatura ambiente (~ 
25 oC). Para manutenção da umidade do substrato foi programada a aspersão de meio de 
cultura (estéril) por 1 minuto a cada 12 horas, somando volume de 160 mL por dia (vazão de 
80 mL.minuto-1). 

Para início da segunda etapa de operação do protótipo de lisímetro, o procedimento de 
umidificação e inoculação da massa de papel e preenchimento do leito de substrato foram 
semelhantes aos da etapa 1. Porém, algumas modificações foram realizadas a fim de 
minimizar o consumo de hidrogênio observado na primeira etapa. O bicarbonato de sódio foi 
retirado da composição do meio de cultura a fim de reduzir a concentração de CO2 solúvel no 
meio líquido. Além disso, o pH inicial do meio de cultura foi corrigido em 6,5.  

 Na etapa 1, verificou-se que a vazão de aspersão de meio de cultura levou ao aumento 
da umidade do papel em 100%. Portanto, a frequência de aspersão foi alterada para 1 minuto 
a cada dois dias, ao longo do período de operação. 
 

Ajuste no modelo de Gompertz modificado 
Os dados de produção acumulada de H2 foram ajustados por meio da equação de 

Gompertz, modificada como anteriormente descrito por Ratti et al. (2013). A partir da 
equação de Gompertz modificada foi possível estimar o Potencial de Produção de H2 (P); 
Taxa Máxima de Produção de H2 (Rm) e Tempo de Fase lag (λ). H e t são os valores de 
produção acumulada de H2 e tempo, respectivamente (Equação 1). 

  
                                                      (1) 

 
 

Resultados Parciais e Discussão 
 

Cultivo e purificação do fluido de rúmen para obtenção de consórcio microbiano  
celulolítico e produtor de hidrogênio 

O meio CAM modificado foi selecionado por tratar-se de um meio para favorecimento 
de bactérias anaeróbias celulolíticas, ou seja, continha macro e micronutrientes essenciais 
para a síntese de enzimas celulolíticas. Para favorecer o crescimento de microrganismos 
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celulolíticos, não foi adicionada substrato orgânico prontamente fermentável, e durante todo o 
processo de cultivo e favorecimento das populações celulolíticas e fermentativas do fluido de 
rúmen foi utilizado apenas papel sulfite limpo e fragmentado.  

Foi observado que nos reatores com meio CAM modificado, a hidrólise de papel foi 
rápida, iniciando-se no primeiro dia de incubação, com produção de hidrogênio detectável 
(0,1 mmol) e concentração de metano abaixo do nível de detecção da curva durante 15 dias de 
incubação. Diante desses resultados, o meio CAM modificado foi selecionado para as 
próximas etapas de purificação do fluido de rúmen. 

Aparentemente, o uso do meio CAM, que consistiu de vários compostos de sulfato 
somado à reduzida DQO solúvel inicial do meio (40 mg.L-1) promoveu favorecimento de 
outras populações consumidoras de hidrogênio, a saber bactérias redutoras de sulfato (BRS) 
sobre as arqueas metanogênicas. No enriquecimento com meio CAM, usando fluido de rúmen 
como inóculo, foi detectado 15,5 mg.L-1 de sulfeto no meio líquido após 15 dias de 
incubação. Sabe-se que ambas populações competem pelo hidrogênio. Arqueas 
metanogênicas tendem a ser consumidoras dominantes de hidrogênio e acetato em condições 
de sulfato limitante. Entretanto, na presença de sulfato, as BRS se sobressaem em relação às 
arqueas metanogênicas em ambientes naturais e sistemas engenheirados (Durand et al., 2010).  

Após uma série de bateladas sequenciais foi observada diminuição do volume de 
metano no headspace. Portanto, foram realizadas diluições seriadas para eliminar totalmente 
populações metanogênicas do consórcio microbiano. Nos ensaios de diluições seriadas, o 
fluido de rúmen já enriquecido em meio CAM modificado foi diluído até 10-10.  Os melhores 
resultados, quanto à produção e estabilização do volume de hidrogênio, foram para as 
diluições 10-4, 10-5 e 10-7.  

Para as diluições 10-1 e 10-2 foi observada metanogênese (0,40 e 0,13 mmol CH4, 
respectivamente) com consumo do hidrogênio produzido (0,40 e 0,45 mmol H2, 
respectivamente) durante o período de incubação. Já para diluições 10-3, 10-6, 10-9 e 10-10 
verificou-se degradação visual de papel e produção de hidrogênio com valores máximos de 
0,52; 0,87; 0,356 e 0,57 mmol H2, respectivamente. Para essas diluições não houve detecção 
de metano, porém, ao longo do período de incubação, não houve estabilização do volume de 
hidrogênio no headspace. Em contrapartida, a estabilização da concentração de hidrogênio foi 
observada para as diluições 10-4, 10-5 e 10-7 ao longo de todo o período de incubação 
analisado (50 dias), e a detecção máxima de hidrogênio foi de 0,723; 0,83 e 0,65 mmol H2, 
respectivamente para 10-4, 10-5 e 10-7 (Figura 3 A-C). 

Apesar do comportamento da produção de hidrogênio ter sido diferente para as 
diluições, a degradação visual de papel foi observada para a grande maioria das diluições, o 
que indicou favorecimento das populações celulolíticas nas condições de cultivo utilizadas, 
além de provável redução das populações metanogênicas e sulfetogênicas. A redução da 
produção de metano ao longo das diluições foi acompanhada pela diminuição da concentração 
de sulfeto de 24,3 mg.L-1 para diluição 10-1 a 3,6 e 2,5 mg.L-1 para 10-5 e 10-7, 
respectivamente. 

As condições de cultivo propostas pelo meio CAM (ATLAS, 2005) foram 
modificadas para o enriquecimento do consórcio purificado obtido nas diluições 10-4, 10-5 e 
10-7, a fim de suprimir o metabolismo sulfetogênico. A disponibilidade de sulfato no meio foi 
reduzida de 1,1 para 0,03 g.L-1. Essa cultura microbiana purificada, enriquecida em meio 
CAM reformulado, foi utilizada como inóculo nas etapas de operação do lisímetro.   
 
Operações Iniciais Protótipo de Lisímetro 

Foram realizadas duas operações no protótipo de lisímetro para o ajuste da 
configuração do reator e das condições operacionais com o intuito de obter rendimentos 
satisfatórios de hidrogênio a partir de papel umidificado. A fermentação ocorrente no 
protótipo de lisímetro se caracterizou como fermentação de substrato semi-sólido, já que o 
papel não estava submerso em água, mas continha teor de umidade de 80%. 
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Na etapa 1, o protótipo foi preenchido de papel inoculado (umidade 80%) e a 
produção de hidrogênio já foi observada após um dia de operação abaixo do limite de 
detecção do método (<l.d.), sendo crescente nos dias consecutivos, com pico após 7 dias de 
operação (Figura 1). Entretanto, após a detecção do pico aos 7 dias (~ 20 mmol), o volume de 
hidrogênio foi decrescendo gradativamente até valores <l.d. a partir do décimo dia de 
operação, caracterizando consumo deste gás. Apesar do consumo de hidrogênio observado, a 
operação da etapa 1 foi mantida para analisar possível segunda detecção da evolução de 
hidrogênio no headspace. 

 

 
Figura 1. Volume de hidrogênio, nitrogênio e gás carbônico no headspace– Etapa I 
 

Ajustando-se os dados de produção de hidrogênio ao modelo de Gompertz 
modificado, verificou-se que o potencial máximo de produção de hidrogênio foi de 19,5 
mmol, e velocidade de produção de 0,9 mmol.dia-1.  O período de fase lag do consórcio foi de 
2,82 dias (R2 = 0,9991). 

O gás carbônico foi produzido concomitantemente ao hidrogênio, porém apresentou 
evolução bem maior. Assim como para o gás hidrogênio, a evolução de gás carbônico foi 
observada desde o segundo dia de operação do reator até o nono dia. A partir desse período, o 
volume de gás carbônico no headspace (em torno de 70 mmol) não variou ao longo de todo o 
período de operação desta etapa (Figura 1). Portanto, os gases H2 e CO2 foram produzidos 
apenas nos 9 primeiros dias de operação.  

A partir desses resultados, pôde-se verificar que as condições impostas favoreceram a 
degradação de papel no lisímetro, mesmo em estado semi-sólido, pelo consórcio microbiano e 
crescimento da biomassa medido indiretamente pela produção de hidrogênio, gás carbônico e 
ácidos orgânicos, já que não havia disponibilidade de nenhuma outra fonte de carbono no 
meio de cultura. 

Entretanto, tratando-se de um consórcio microbiano, estavam também presentes 
bactérias consumidoras de hidrogênio, que provavelmente conseguiram se estabelecer nas 
condições experimentais, o que acarretou em operação insatisfatória para obtenção de 
hidrogênio. Luo et al. (2011) detectaram consumo de hidrogênio usando inóculo pré-tratado, 
após longo período de sucessivas bateladas sequenciais. 

A primeira detecção de produção de lixiviado (efluente) ocorreu após 3 dias de 
operação e, a partir disso foram monitoradas, além da produção de hidrogênio, a produção de 
compostos orgânicos solúveis, DQO, carboidratos totais solúveis, sólidos totais voláteis, pH e 
série de alcalinidade. 
 Por meio da análise dos compostos orgânicos solúveis resultantes da fermentação de 
papel nos primeiros dias de operação foi observado aumento crescente das concentrações de 
ácido acético, ácido butírico e etanol, atingindo 5,7, 1,45 e 2,3 g.L-1, respectivamente, no 
nono dia de operação do reator (Figura 2 A;C). Os três compostos citados estão relacionados 
com metabolismos de produção de hidrogênio (Thauer et al., 1977; Solomon et al., 1995; 
Karadag, Puhakka, 2010).  
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Figura 2. A-C: Etapa I; D-F: Etapa II. Compostos orgânicos solúveis no efluente. (A, 

D) Ácido acético, butírico e propiônico; (B,E) Ácido isovalérico, isobutírico, valérico e 
butírico; (C,F) Álcoois: metanol, etanol e n-butanol 

 
A partir do 10o dia de operação, em que se deu início à redução do volume de 

hidrogênio no headspace, observou-se diminuição gradativa de ácido butírico e etanol, que 
respectivamente foram detectados em 0,3 g.L-1 e < l.d., no último dia de operação (Figura 2 
A;C). O etanol não foi mais detectado desde o 17o dia de operação. Em contrapartida, a partir 
do 10o dia, observou-se aumento gradual de ácidos acético, propiônico, valérico, isovalérico e 
capróico. Observou-se para esses ácidos 10,5, 2,0, 0,235, 0,04 e 0,029 g.L-1, respectivamente, 
ao longo do período de operação da etapa 1 (Figura 2 B). 

Os valores elevados de DQO efluente ao longo do período de operação 
corresponderam às concentrações elevadas de compostos orgânicos solúveis no efluente. Nos 
9 primeiros dias de operação do reator, observou-se os maiores valores de DQO efluente, 
provavelmente relacionados ao somatório de carboidratos solúveis liberados da hidrólise de 
papel em meio líquido, e os compostos orgânicos solúveis resultantes da atividade 
fermentativa (Figura 3 A). A partir deste período observou-se 9,0 g DQO.L-1, e relacionada 
provavelmente aos ácidos orgânicos do meio líquido. 
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Figura 3. Etapa I: (A) DQO efluente (bruta e filtrada) e (B) Carboidratos totais solúveis (bruta 
e filtrada) no efluente; Etapa II: (C) DQO (bruta e filtrada) e (D) Carboidratos totais solúveis 
(bruta e filtrada) no efluente. 
 

Os valores de carboidratos solúveis totais detectados no efluente reforçam essa 
hipótese de que houve hidrólise de papel apenas nos nove primeiros dias de operação do 
lisímetro, referente ao período de evolução de hidrogênio no headspace. No terceiro dia de 
operação, a concentração de carboidratos solúveis totais foi a máxima detectada, ou seja, de 
12 g.L-1. A partir do 9o dia de operação, observou-se diminuição para 0,04 g.L-1até o final da 
operação (Figura 3 B). 

O lisímetro foi inoculado com 1,3 ± 0,85 g STV.L-1. Ao final da operação observou-se 
5,9 ± 0,53 g STV.L-1 (Tabela 3). 
 
Tabela 3. Parâmetros físico-químicos de monitoramento do efluente da Etapa I/ Etapa II 

Parâmetro Etapa I Etapa II 
pH inicial 7,0 6,5 
pH efluente (média operação) 6,33 (± 0,27) 5,95 (± 0,15) 
Alcalinidade parcial Inicial 
(mg.L-1 CaCO3) 2.061 1.708 

Alcalinidade parcial Efluente 
(mg.L-1 CaCO3 - média 
operação) 

360 (± 153) 421 (± 153) 

Alcalinidade total Inicial 
(mg.L-1 CaCO3) 2.712 2.305 

Alcalinidade total Efluente 
(g.L-1 CaCO3 - média 
operação) 

3,2 (± 1,46) 5,78 (± 0,8) 

Sólidos Totais Voláteis Inicial 
(g.L-1) 1,3 (± 0,85) 2,4 (± 0,56) 

Sólidos Totais Voláteis Final 
(g.L-1) 5,9 (± 0,53) 9,7 (± 0,4) 

 
Foi observada pequena variação de pH efluente em relação ao pH inicial. Este se 

manteve constante ao longo do período de operação (6,33 ± 0,27) (Tabela 3). Foi observado 
aumento da alcalinidade, que no quarto dia de operação foi de 0,4 g.L-1CaCO3 e no último dia 
de operação foi de 4,0 g.L-1 (Tabela 3). 
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De acordo com os resultados apresentados, aparentemente a rápida evolução de 
hidrogênio no headspace, com aumento da pressão parcial desse gás, pode ter levado à 
inibição de bactérias hidrolíticas, levando à redução da hidrólise de papel e produção de 
hidrogênio e mudança de metabolismo por parte dos microrganimos presentes no consórcio 
utilizado como inóculo.  

A alcalinidade produzida no reator, em função da hidrólise de papel e liberação de 
carbonato de cálcio, pode também ter influenciado na alteração do metabolismo de produção 
de hidrogênio e consumo deste gás e de compostos orgânicos solúveis, como por exemplo, 
por acidogênese, acetogênese e homoacetogênese. A partir do 7o até 11o dia de operação do 
lisímetro, a concentração de ácido acético mais do que dobrou, ou seja, de 1,2 para 3,6 g.L-1. 
A partir da reação estequiométrica de produção de hidrogênio via ácido acético seria esperado 
que o rendimento de hidrogênio aumentasse com a produção deste ácido, mas não foi o 
observado, reforçando a hipótese de homoacetogênese (SAADY, 2013).  
A diminuição da concentração de ácido butírico e etanol ao longo do período de operação 
pode estar relacionada à acetogênese. Ademais, foi observado aumento das concentrações de 
ácido propiônico, valérico e capróico, o que acarreta o consumo de hidrogênio. 
 A ocorrência de homoacetogênese foi quase certa durante a etapa 1, porém o volume 
de gás carbônico no headspace não se alterou até o final da operação. Portanto, a adição de 
bicarbonato de sódio no meio de cultura provavelmente proporcionou condição satisfatória 
para a homoacetogênese. Dessa forma, na metade do período de operação da etapa 1, a 
concentração de bicarbonato de sódio foi reduzida para 0,5 g.L-1, mantendo-se o pH inicial de 
7,0, como uma tentativa de minimizar a homoacetogênese e restabelecer a produção de 
hidrogênio. Porém, isso não foi observado. 

Embora a inibição da metanogênese por meio de pré-tratamentos tenha sido 
comprovada em muitos estudos com cultivos em batelada, pouco se sabe sobre a 
homoacetogênese, que é um importante metabolismo que envolve consumo de H2. Sob 
condição mesofílica (30-37o C), Akutsu et al. (2008) não conseguiram estabilizar a produção 
de hidrogênio a partir de amido em reatores contínuos, e o gás produzido continha 
principalmente CO2, tal como observado neste estudo. Os autores detectaram que o 
hidrogênio foi consumido por homoacetogênese por meio de experimentos em batelada.  

Na etapa II, a produção de hidrogênio se iniciou no segundo dia de operação, 
atingindo já no 3o dia o valor máximo obtido na etapa 1 (aproximadamente 15 mmol), e já no 
quarto dia de operação este valor mais do que dobrou (34 mmol) (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Volume de hidrogênio, nitrogênio e gás carbônico no headspace– Etapa II 
 
Ajustando-se os dados de produção de hidrogênio ao modelo de Gompertz 

modificado, pôde-se observar que a produção de hidrogênio foi mais rápida e maior nesta 
etapa. O tempo de fase lag reduziu de 2,82 dias para 1,89 dias da etapa I para a etapa II, 
enquanto a velocidade de produção quase dobrou de 0,9 mmol.dia-1 na etapa I para 1,7 
mmol.dia-1 na etapa II. O potencial máximo de produção de hidrogênio calculado por meio do 
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modelo também foi maior, ou seja, de 34,61 mmol (R2 = 0,9998). Entretanto, a redução 
gradativa do volume de hidrogênio no headspace também foi mais rápida. No 7o dia de 
operação, o volume de hidrogênio já havia diminuído pela metade do máximo obtido e foi 
reduzindo gradativamente até valores <l.d. 

Como observado na etapa 1, o gás carbônico também foi produzido 
concomitantemente com o gás hidrogênio, atingindo volume máximo de 94 mmol no quarto 
dia de operação (Figura 4). A partir deste período, o volume de CO2 foi mantido ~ constante 
ao longo do período de operação do reator (Figura 4). 

O monitoramento de compostos orgânicos solúveis no efluente do reator foi possível 
após 10 dias de operação apenas, uma vez que a vazão de aspersão de meio de cultura no 
reator foi bem reduzida em relação à etapa 1, ou seja, foi necessário um tempo mais longo 
para a formação de um lixiviado. Após 10 dias de operação, concentrações elevadas de ácido 
acético, ácido butírico e etanol foram detectadas em aproximadamente, 7,3, 2,3 e 1,7 g.L-1, 
respectivamente (Figura 2 D;F). Assim como observado na etapa 1, hidrogênio e gás 
carbônico, provavelmente, resultaram dos metabolismos citados acima. 

O etanol foi produzido ao longo de vinte dias de operação, e a concentração máxima 
obtida foi de 2,2 g.L-1, e como na etapa 1, foi consumido gradativamente até não ser mais 
detectado no efluente a partir do 28o dia (Figura 2 F). Em contrapartida, não se observou 
variação para o ácido butírico e ácido acético ao longo do período de monitoramento do 
efluente. Ácidos propiônico, valérico, isovalérico e capróico foram detectados em 
concentrações elevadas, ainda maiores do que aquelas detectadas na etapa 1. Para esses 
ácidos, as concentrações máximas obtidas foram 1,0, 0,76, 0,08 e 2,9 g.L-1, respectivamente 
(Figura 2 E).  

Foi observada concentração elevada de ácido acético, porém diferentemente da etapa 
1, esta não aumentou gradativamente ao longo do tempo (Figura 2 D). Além disso, observou-
se concentração constante de ácido butírico ao longo do período de operação, entre 2 e 3 g.L-1 
(Figura 2 D). Nesta etapa, aparentemente o consumo de hidrogênio também se deu por outros 
metabolismos, tal como a produção dos ácidos propiônico, valérico e capróico. 

O monitoramento de análises físico-químicas como DQO, carboidratos solúveis e 
alcalinidade só foi possível após 21 dias de operação, quando houve volume maior de efluente 
liberado. Foi observada concentração de DQO efluente elevada ao longo do período de 
operação (Figura 3 C) devido às altas concentrações de compostos orgânicos solúveis 
detectados durante todo o período.  

Os carboidratos totais solúveis foram detectados em concentrações mais baixas em 
relação à etapa 1 provavelmente porque a hidrólise ocorreu no início da operação quando não 
havia ainda formação de efluente (Figura 2 D).  

O lisímetro foi inoculado com 2,4 ± 0,56 g STV.L-1. Ao final da operação observou-se  
9,7 ± 0,4 g STV.L-1 (Tabela 3). A alteração do pH inicial de 7,0 para 6,5 da etapa 1 para a 
etapa 2 não evitou a alteração de via metabólica de produção para consumo de hidrogênio por 
parte das bactérias do consórcio microbiano, tampouco evitou a produção elevada de 
alcalinidade ao longo do período de operação, que aumentou de 74 no 21o a 515 mg.L-1 ao 
final da operação (Tabela 3). Tal como observado na etapa 1 foi detectada alcalinidade 
crescente no efluente e, provavelmente, por isso o gás carbônico do headspace manteve-se 
intacto ao longo do período de operação. Apesar da ausência de bicarbonato de sódio no meio 
de cultura, o pH efluente, de 5,97 (± 0,15) não atingiu a faixa ácida ao longo de todo o 
período de operação, diminuindo pouco em relação ao pH inicial (6,5) (Tabela 3).  
  
Conclusões 
 

Os resultados observados apontam que o uso de inóculos microbianos naturais 
acarreta uma diversidade metabólica tanto favorável à hidrólise e produção de hidrogênio, 
quanto ao consumo deste gás para a produção de outros subprodutos. Tal diversidade 
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metabólica é variável de acordo com as condições operacionais do biorreator, e uma mesma 
espécie bacteriana pode exercer diferentes metabolismos. As condições operacionais 
utilizadas durante ambas etapas de operação favoreceram a rápida hidrólise de papel e 
produção de hidrogênio, porém não evitaram os metabolismos de consumo deste gás. Como 
uma tentativa de otimizar a produção de hidrogênio e minimizar seu consumo, será adotada a 
metodologia do planejamento estatístico de experimentos (Myers, 1976). As variáveis 
analisadas do processo e respectivos intervalos serão: carga de papel, (500; 750 e 1000 g), 
teor de umidade (50, 65 e 80 %) e temperatura de operação (35, 45, 55 oC).  
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Resumo. Este projeto teve como objetivo isolar, quantificar e identificar bactérias láticas 
(BALs), bem como, avaliar o efeito destas bactérias e seus metabólitos na produção de H2 em 
reatores anaeróbios de leito fluidificado operados com resíduos de laticínios (RS1, RS2) e de 
manipueira (RM3 e RM4). Obteve-se 94 culturas indicativas de BALs em ágar MRS, sendo 
que a contagem para os reatores operados com soro de leite (RS1 e RS2) e manipueira (RM3 
e RM4) oscilou entre <10 e 2,2x109 UFC/ml. Lactococcus lactis foi o gênero mais prevalente 
(70%) nos reatores RS1 e RS2. Para o reator RM3 (concentração manipueira variando de 2 a 
5 g L-1) houve prevalência de Lactobacillus sp. (45,4%) e Lc. lactis (31,8%). Já para o RM4 
(substrato de 7 a 15 g L-1 e TDH 12 horas) Lactobacillus sp. (78,6%) foi o gênero prevalente. 
Nos reatores RS1 e RS2 houve diminuição da produção de H2 nas etapas com maior número 
de cepas bacteriocinogênicas, enquanto que para os reatores alimentados com manipueira, 
observou-se que os picos de melhor rendimento coincidiram com ausência de cepas 
produtoras de bacteriocinas, evidenciando que as bacteriocinas produzidas pelas BALs 
modulam a produção de H2 nos reatores fermentativos operados com resíduos 
agroindustriais. 
 
Introdução 
 
 O uso de consórcios microbianos para produção de hidrogênio via fermentação 
possibilita elevada taxa de produção de H2, co-produção de metabólitos de interesse 
comercial (ácidos orgânicos e solventes) e, uso de resíduos orgânicos como substrato em 
condições não estéreis (Zhang et al., 2007; Valdez-Vazquez & Poggi-Varaldo, 2009; Show et 
al., 2011). Clostridium spp. e Enterobacter spp. são os principais produtores de hidrogênio a 
partir de glicose. Entretanto, o rendimento do processo ainda é considerado baixo devido à 
produção simultânea de ácidos carboxílicos e álcool, e presença de bactérias 
homoacetogênicas, metanogênicas, redutoras de nitrato e de acetato, evidenciando que o co-
metabolismo da comunidade microbiana influencia o processo de produção de biohidrogênio 
(Asada et al., 2006). Alguns trabalhos apontam para uma possível relação entre a proliferação 
de bactérias não formadoras de endósporos, bactérias propiônicas e bactérias láticas em 
reatores anaeróbios com elevada carga orgânica e, consequente redução do rendimento da 
produção de hidrogênio devido à (i) competição por substrato (carboidratos) e até mesmo (ii) 
inibição das bactérias produtoras de hidrogênio pela ação dos peptídeos antimicrobianos 
produzidos pelas bactérias láticas, prejudicando o rendimento final de conversão metabólica 
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(Noike et al., 2002; Kawagoshi et al., 2005; Hafez et al., 2009; Castellò et al., 2011; Hung et 
al., 2011; Nissila et al., 2011; Saraphirom & Reungsang, 2011). 
 A atividade inibitória dos peptídeos antimicrobianos é mediada pela interação com 
receptores específicos na célula-alvo e posterior formação de poros na membrana dos 
microrganismos sensíveis levando à dissipação do potencial de membrana, efluxo de 
metabólitos e inibição da síntese de peptideoglicanas (Cotter et al., 2005; Drider et al., 2006; 
Nissen-Meyer et al., 2009). A nisina é uma bacteriocina produzida por Lactococcus lactis 
amplamente empregada na inibição de Clostridium spp., por meio da interação com grupos 
sulfidrilas ocasionando retardo de cerca de 10 dias para germinação dos endósporos destes 
microrganismos (Meghrous et al., 1999; Wijnker et al., 2011).  
 Segundo a EMBRAPA, em 2011 cerca de 32 bilhões de litros de leite foram 
produzidos no Brasil e, considerando a estimativa da indústria Brasileira de Laticínios de 
geração de um litro de efluente para cada litro de leite processado, houve no país a emissão 
de, pelo menos, 32 bilhões de litros de águas residuárias derivada desse processamento 
(Brião, 2000; Embrapa, 2012). Ainda, para cada quilo de queijo produzido há a produção de 
dez litros de soro (DBO entre 25 e 80g L-1) com consequente duplicação da carga orgânica 
nos sistemas de tratamento de efluentes (Giroto & Pawlowsky, 2001). Outro subproduto que 
apresenta considerável potencial poluente é a manipueira, líquido de cor amarelada resultante 
da prensa da mandioca para obtenção de fécula e farinha. De acordo com The United Nations 
Food and Agriculture Organization a mandioca é base da alimentação em diversos países e a 
produção média anual está em torno de 200 milhões de toneladas. Para cada tonelada de raiz 
processada nas farinheiras ocorre a geração de cerca de 300 litros de manipueira (DQO 40 a 
100 g L-1) (Barana & Cereda, 2000; Urbano et al., 2009).  
 Frente à necessidade de se aprimorar os sistemas destinados à obtenção de 
biohidrogênio a partir de resíduos agroindustriais em reatores anaeróbios, este estudo 
objetivou o isolamento e identificação de bactérias láticas em biorreatores destinados à 
produção de hidrogênio por fermentação a partir de resíduos de laticínios e de manipueira, 
correlacionando a prevalência e o efeito desta comunidade microbiana na produção de H2, 
bem como a bioprospecção de BAL produtoras de bacteriocinas visando futuras aplicações 
biotecnológicas.  
 
Material e Métodos 
 
Coletas das amostras dos biorreatores 
 Foram analisadas amostras dos efluentes de quatro reatores anaeróbios de leito 
fluidificado operados para produção de hidrogênio e etanol através de fermentação 
acidogênica de soro de leite (RS1 e RS2) e manipueira (RM3 e RM4), bem como, amostras 
iniciais do soro de leite empregadas na alimentação de tais reatores e da manipueira coletada 
na empresa “Plaza – Indústria e Comércio Ltda” (Santa Maria da Serra - SP). O número de 
amostras analisadas foi definido ao longo da operação dos reatores sendo coletada, pelo 
menos, uma amostra de cada etapa de operação. As condições operacionais estão resumidas 
nas Tabelas 1 e 2.  Os reatores foram operados por Paula Rúbia Ferreira (doutorado) no 
Laboratório de Controle Ambiental II, Departamento de Engenharia Química da Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCAR), sob supervisão do Prof. Dr. Edson Luiz da Silva. 
 
Enumeração de bactérias láticas em ágar MRS (De Man, Rogosa e Sharp) 
 A enumeração das bactérias láticas viáveis foi feita ao longo das diversas etapas de 
operação dos reatores anaeróbios destinados à produção de biohidrogênio. O meio de cultura 
empregado para o isolamento das bactérias láticas foi o ágar MRS. As diluições decimais 
seriadas das amostras foram preparadas em água peptonada 0,1% (p/v) e semeadas em 
duplicata na superfície do ágar MRS e as placas incubadas a 30°C por até 72 horas em jarras 
contendo envelopes de anaerobiose (Anaerogen, Oxoid). As placas contendo entre 25 e 250 
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UFC (unidades formadoras de colônia), representativas de cada amostra, foram consideradas 
para o cálculo da raiz quadrada do número de UFC para definição do número de colônias a 
serem submetidas aos testes posteriores de identificação presuntiva das BALs. O resultado foi 
expresso em UFC por mililitro da amostra (UFC mL-1). 
 As colônias isoladas foram submetidas a cultivos repetidos para obtenção de colônias 
puras. Os testes de identificação presuntiva das bactérias láticas (coloração de Gram, teste de 
catalase) foram realizados conforme metodologia descrita em Albano et al. (2009). As 
culturas puras foram estocadas a -80°C (caldo MRS contendo 20% de glicerol) para os testes 
posteriores (De Martinis et al., 2001; Martinez et al., 2008). Os exames microscópicos de 
campo claro foram realizados para visualização da coloração de Gram em microscópio Leica 
(DMLB) e objetiva de imersão (100x) com sistema de documentação acoplado para captura 
de imagem e software Image-Pro Plus. 
 

 
Isolamento de BALs produtoras de bacteriocinas 
 A obtenção de bactérias láticas bacteriocinogênicas foi realizada de acordo com a 
metodologia descrita por Schillinger & Lücke (1989) e De Martinis et al. (2001). 
Resumidamente, as bactérias láticas foram cultivadas em caldo MRS a 30ºC por 24 horas e 20 
µL de cada cultura semeada na superfície do ágar TSAYE (ágar soja tripticase e 0,6% de 
extrato de levedura). As placas foram incubadas a 30ºC por 24 horas em anaerobiose e, em 
seguida receberam a sobrecamada de ágar BHI (Brain Heart Infusion - Oxoid) contendo 
Lactobacillus sakei ATCC 15521 ou Listeria monocytogenes ATCC 19115 como 
microrganismos indicadores na concentração de 0,1% (v/v). 
Após incubação (24 horas) em anaerobiose foi observada a formação de halos de inibição ao 
redor do crescimento das colônias. Como controle positivo de produção de bacteriocina foi 
empregada a cultura de L. sakei 1 com reconhecida atividade bacteriocinogênica (Martinez & 
De Martinis, 2005). 
 
 
Identificação filogenética dos isolados de BALs  
 Os isolados de BALs foram identificados com base no sequenciamento do produto de 
PCR que codifica a região conservada RNAr 16S. Resumidamente, o DNA genômico das 
cepas de bactérias láticas foi extraído segundo protocolo de Griffths (2000) modificado. A 
partir do DNA genômico foram obtidos fragmentos do gene que codifica a porção 16S RNAr, 
utilizando a técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR) e os primers 27F e 1492 R, de 
acordo com Liu et al. (2009). A PCR foi feita em termociclador com volume final de 50 µL 
consistindo de 60 ng de DNA, 25 pmol de cada primer, 0,2 mM de dNTPs, 1x tampão PCR, 
1,5mM MgCl2 e 0,625 U de Taq DNA polimerase. Os produtos da PCR foram submetidos a 
eletroforese em gel de 1,2% (p/v) de agarose em tampão Tris-borato-EDTA e corados com 
Blue Green Loading Dye (LGC). Na presença do fragmento de 1468 pb o produto de PCR era 
congelado para subsequente sequenciamento. 
 Os fragmentos obtidos foram submetidos ao sequenciamento na empresa Macrogen 
Inc. (Seoul, Coréia). As sequencias de nucleotídeos obtidas foram comparadas com 
sequencias previamente depositadas no GenBank utilizando-se o programa “Basic Local 
Alignment Search Tool (BLAST) disponível em http://www.ncbi.nlm.nih.gov. As árvores 
filogenéticas das cepas isoladas dos reatores operados com soro de leite e manipueira foram 
construídas empregando-se o método neighbor-joining  com o programa MEGA versão 6, 
usando bootstrap com 1000 repetições (Tamura et al., 2013). 
 
Resultados e Discussão 
 



85 

Ao longo de 160 dias de operação dos reatores (maio a outubro de 2013) foram 
obtidas 218 colônias indicativas de bactérias láticas em ágar MRS (De Man Rogosa Sharpe). 
Após análises de coloração de Gram e teste de catalase 94 isolados foram selecionados para 
os testes de produção de bacteriocinas e identificação molecular. Observou-se para os reatores 
operados com soro de leite (RS1 e RS2) e operados com manipueira (RM3 e RM4) entre <10 
a 2,2x109 UFC/ml e <10 a 1,5x 109 UFC/ml de bactérias láticas, respectivamente (Tabelas 1 e 
2). As BALs são comumente encontradas em diversos habitats e, por possuírem 
requerimentos nutricionais complexos, a sobrevivência é favorecida em ambientes ricos em 
carboidratos, proteínas, vitaminas e baixa tensão de oxigênio (Stiles & Holzapfel, 1997). 
  
Tabela 1: Enumeração e identificação molecular das bactérias láticas (BALs) isoladas das 
amostras dos reatores anaeróbio de leito fluidificado alimentados com soro de leite (RS1 e 
RS2).  

Reator Etapa 
 

Condição 
operacional* 

Amostra Contagem BALs 
(UFC mL-1) 

Identificação (nº isolados)# Acesso 
GenBank 

RS1 
 

I C=5 g L-1 

TDH=14h 
Efluente n.d** - - 

   Efluente >2,5x108** Leuconostoc 
pseudomesenteroides K13-2 (1) 

GQ351323.1 

   Efluente 1,3x108 L. pseudomesenteroides K13-2 
(1) 

GQ351323.1 

   Efluente 4,8x106 Lactococcus lactis CE-2 (3) JX119011.1 
 II C=5 g L-1 

TDH=12h 
Efluente 4,1x107 Lactococcus spp. (1) 

Lactobacillus spp.(1) 
JX119011.1 
JF965377.1 

 III C=5 g L-1 

TDH=10h 
Efluente 3,9x106 Lactococcus lactis subsp. lactis 

CE-2 (3) 
JX119011.1 

 IV C=5 g L-1 

TDH=8h 
Efluente 2,8x107 Lactococcus spp. (2) JX119011.1 

   Grânulo 1,4x108 Lactococcus spp.(1) 
Lactococcus spp. (1) 

GQ337891.1 
JX119011.1 

       
RS2 
 

I C=3 g L-1 

TDH=6h 
Efluente n.d**   

   Efluente >2,5x108** Leuconostoc 
pseudomesenteroides K13-2 (3) 

GQ351323.1 

   Efluente 1,3x108 Lactococcus lactis CE-2 (8) 
 

JX119011.1 

   Efluente  Lactococcus spp. (1) EU074842.1 
 II C=5 g L-1 

TDH=6h 
Efluente 7,1x107 Lactococcus lactis CE-2 (1) JX119011.1 

     Leuconostoc spp. (1) GQ351323.1 
 III C=7 g L-1 

TDH=6h 
Efluente 9,5x107 Lactococcus spp. (5) 

 
JX119011.1 

 IV C=10 g L-1 

TDH=6h 
Efluente 2,8x107 Lactococcus spp. (3) JX119011.1 

     Bifidobacterium spp. (1)  EF990663.1 
     Lactococcus lactis PON10072 (1) KC417004.1 
   Grânulo 2,2x109 Lactobacillus paracasei E1-3 (4) KF030739.1 
     Lactococcus spp. (1) HM058666.1 
     Lactococcus lactis KLDS 4.0301 

(1)  
GQ337866.1 

* Condições operacionais dos reatores. C: concentração substrato e TDH: tempo de detenção hidráulica (Paula R. 
Ferreira Rosa). ** Valores não determinados (n.d.), pois a contagem ficou abaixo do limite de detecção do método 
que era 10 UFC/mL de amostra. A contagem acima de 2,5x108 é valor estimado. # Valores de identidade <97% 
identificação somente até gênero.  
 
 O reator RS1 recebeu concentração fixa de soro de leite (5 g L-1) com decréscimo do 
TDH (14 para 8 horas) ao longo das etapas operacionais. Já para o RS2, o TDH foi fixo (6 
horas) com aumento gradativo da concentração de substrato (3 a 10 g L-1). Independente das 
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condições operacionais, os gêneros de BALs identificados nos reatores RS1 e RS2 foram 
semelhantes sendo que Lactococcus lactis foi o mais prevalente nos dois sistemas (70%), 
seguido de Leuconostoc spp.,  Lactobacillus spp. e Bifidobacterium spp. (Tabela 1). As 
bactérias do gênero Lactococcus spp. são cocos Gram-positivos, microaerófilos, e 
homofermentativos, ou seja, produzem ácido lático a partir da fermentação da glicose. A 
adaptação e frequente isolamento deste gênero de produtos lácteos podem ser justificados pela 
capacidade de utilização de lactose por meio do sistema fosfotransferase-fosfoenolpiruvato 
(Axelsson, 1998., Samaržija et al., 2001). Leuconostoc spp. também são classificados como 
bactérias láticas, entretanto, apresentam metabolismo heterofermentativo produzindo 
quantidades equimolares de ácido lático, CO2, etanol, e acetato. Também fermentam os 
ácidos orgânicos (Zaunmüller et al. 2006) e, produzem dextranas que podem facilitar a 
formação de biofilmes. Leuconostoc pseudomesenteroides é comumente encontrada em 
associação com Lactococcus spp. em produtos lácteos (Meslier et al. 2012), provavelmente 
pela dependência do metabolismo proteolítico.  
 Das 45 cepas de BALs isoladas dos reatores alimentados com soro de leite, 21 (46,6%) 
possuíam atividade inibitória frente a L. sakei ATCC 15521 e/ou L. monocytogenes ATCC 
19115, sendo que 16 (76,2%) pertenciam ao gênero Lactococcus spp., 4 (20%) Lactobacillus 
spp. e 1 (4,8%) Leuconostoc spp. Ainda, na etapa final de operação do reator RS2 (IV) houve 
maior proporção de BALs com atividade antimicrobiana (produção bacteriocinas). De acordo 
com Callon et al. (2011) há evidencias da ação antimicrobiana sinérgica quando BALs e 
outras bactérias Gram-positivas são associadas. 
 

 
Figura 1: Enumeração de bactérias láticas (       ) e Clostridium spp.* (        ) nas amostras de 
efluente correlacionando com a produção de H2 ( ) nas diversas fases de operação dos 
reatores anaeróbios alimentados com soro de leite. *Os valores para enumeração de 
Clostridium spp. são presuntivos. 
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 Para o reator RS1 operado com decréscimo de TDH, concentração de substrato 
constante e, consequente aumento da taxa de carregamento orgânica, foi possível observar na 
etapa II correlação entre o aumento da população de BALs, diminuição da população de 
Clostridium spp. e diminuição da produção de H2 (de 2,57 para 1,59 mmol g-1 DQO). Ainda, 
nesta etapa (II) pode-se observar que a produção de bacteriocinas foi mais pronunciada 
(Figura 1). 

Para o reator RS2, operado com TDH fixo (6 horas) ao longo dos 160 dias e aumento 
gradativo da concentração de substrato (3 a 10 g L-1), houve predomínio de bactérias láticas 
nas etapas II, III e IV (Figura 1) acompanhado de pronunciada atividade bacteriocinogênica e 
diminuição da produção de H2. A produção de H2 foi máxima na primeira fase (5,6 mmol g-1 
DQO), que coincidiu com a fase de maior população de Clostridium spp. (108 UFC mL -1). 
Desta forma, evidenciou-se para os reatores operados com soro de leite que as bactérias 
láticas e suas bacteriocinas parecem ter exercido efeito negativo na produção fermentativa de 
H2 em condições mesófilas, pela competição de nutrientes e/ou por atividade antimicrobiana, 
respectivamente. Ren et al. (2007) demonstraram que Lactococcus spp. foi responsável pela 
inibição do processo fermentativo de obtenção de H2 a partir de vinhaça. Da mesma forma, 
Noike et al. (2002) avaliaram consórcio microbiano relacionado com a produção fermentativa 
de H2 a partir de tofu e encontraram relação negativa entre Clostridium e bactérias láticas 
(Lactobacillus e Enterococcus) pela competição por nutrientes e até mesmo pelo efeito das 
bacteriocinas produzidas pelas BALs. 

Mais recentemente, Castellò et al. (2011) associaram o baixo rendimento de reatores 
operados com soro de leite com a presença de Lactobacillus, Dialister e Prevotella, com 
microrganismos reconhecidamente relacionados com a produção de hidrogênio (Clostridium, 
Ruminococcus e Enterobacter). 

O RM3 foi operado com concentração de manipueira oscilando entre 2 e 5 g L-1, TDH 
de 12 horas até a etapa IV e de 10 horas na etapa V. Ainda, a concentração de manipueira 
passou de 50% na etapa I (50% manipueira + 50% glicose) para 100% a partir da etapa II. O 
RM4 recebeu uma concentração maior de substrato (7 a 15 g L-1), TDH fixo (12 horas) e 
100% da concentração de manipueira a partir da etapa III de operação. Para estes reatores, de 
forma geral, foi encontrada maior diversidade de espécies de BALs em todas as etapas 
experimentais (Tabela 2). Os gêneros prevalentes no reator RM3 foram Lactobacillus sp. 
(45,4%), Lactococcus lactis (31,8%), seguido de Bifidobacterium subtile (13,6%) e 
Leuconostoc citreum (9,1%). Já para o RM4 observou-se maior prevalência de Lactobacillus 
sp. (78,6%), Leuconostoc citreum (7,14%), Lactococcus spp. (7,14%) e Bifidobacterium 
(7,14%).  A prevalência de Lactobacillus spp. durante a fermentação da manipueira já foi 
relatada por Carvalho et al. (1999) e Lacerda et al. (2005).  

Para os reatores operados com manipueira obteve-se somente 7 cepas de BALs 
produtoras de bacteriocinas (16,3%), sendo 4 pertencentes ao gênero Lactobacillus spp. e 3 
Lactococcus spp. Embora a produção de H2 tenha sido instável para o reator RM3, os picos 
de produção de H2 nas etapas II e IV (2,38 e 2,67 mmol H2 g-1 DQO, respectivamente), 
coincidiram com ausência de BALs com atividade bacteriocinogênica (Figura 2). Para o RM4 
o pico de produção de H2 ocorreu na etapa II (1,5 mmol H2/g DQO), também com ausência 
de BALs com atividade antimicrobiana. A baixa produção de H2 ao longo de todo processo 
fermentativo do RM4 pode ser atribuída em partes ao aumento da concentração de substrato 
aplicada (7 a 15 g. L-1). Conforme já citado, a concentração elevada de substrato pode levar ao 
acúmulo de ácidos voláteis nos reatores, redução do pH e consequente inibição da 
multiplicação de microrganismos produtores de H2 (Phowan et al., 2010). Ainda, cabe 
ressaltar que dentre as bactérias láticas isoladas nas amostras dos reatores de manipueira, 
houve predomínio de Lactobacillus spp. e, este gênero de BAL já foi anteriormente 
correlacionado com a produção de hidrogênio. Yang et al. (2007) avaliaram a composição da 
comunidade microbiana em biorreatores fermentativos mesófilos alimentados com soro de 
leite. O pico de produção de H2 ocorreu com concomitante predomínio de Lactobacillus spp. 
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(>50%) em detrimento de Clostridium spp. (5%) e, a diminuição de rendimento de H2 
coincidiu com considerável redução da população de Lactobacillus spp. 
 

Tabela 2: Enumeração e identificação molecular das bactérias láticas (BALs) isoladas das 
amostras dos reatores anaeróbio de leito fluidificado alimentados com manipueira (RM3 e RM4).  
Reator Etapa 

 
Condição 

operacional* 
Amostra Contagem 

BALs 
(UFC mL-1) 

Identificação(nº isolados)# Acesso 
GenBank 

RM 3 
 

I C=3g L-1 

TDH=12h 
50% glicose 

50% manipueira 

Efluente 1,1x108 Leuconostoc spp. (1) 
Lactococcus lactis subsp. 
lactis CE-2 (1) 

NR_074694.1 
JX119011.1 

 II C=2g L-1 

TDH=12h 
100% manipueira 

Efluente 1,1x108 Lactobacillus sp. LuE10 Y17500.1 

 III C=3g L-1 

TDH=12h 
100% manipueira 

Efluente 2,8x107 Lactobacillus sp. LuE10 (2) 
Lactococcus spp. (2) 
Lactococcus lactis P2 (1) 
Lactococcus lactis E114 (1) 
Leuconostoc citreum NBRC 
102476 (1) 

Y17500.1 
HM638423.1 
GQ337882.1 
DQ223875.1 
JX267125.1 
AB681815.1 

 IV C=5g L-1 

TDH=12h 
100% manipueira 

Efluente 1,0x108 Lactobacillus sp. LuE10 (1) 
Lactobacillus spp. (3) 
Lactococcus spp. (1) 

Y17500.1 
AY974809.1 
HM218275.1 
AB016864.1 
GQ337866.1 

 V C=5g L-1 

TDH=10h 
100% manipueira 

Efluente 1,9x108 Lactococcus spp. (1) 
Bifidobacterium spp. (1) 
Lactobacillus spp. (1) 

AB083092.1 
NR_029139.1 
JN560861.1 

   Grânulo 8,9x108 Bifidobacterium sp. GC61 (2) 
Lactobacillus spp. (2) 

KF418816.1 
AB690232.1 

       
RM4 

 
 I C=15 g L-1 

TDH=12h 
Efluente 9,1x107 Leuconostoc citreum KM20 

(1) 
Lactobacillus spp. (1) 

NR_074694.1 
JX193623.1 

 II C=7 g L-1 

TDH=12h 
Efluente 1,0x107 

1,2x108 
Lactobacillus sp. KLDS 
1.0714 (1) 
Lactobacillus spp. (1) 

EU600918.1 
Y17500.1 

 III C=7 g L-1 

TDH=12h 
Efluente 1,0x108 Lactobacillus plantarum 

KLDS 1.0607 (1) 
Lactococcus spp. (1) 
Lactobacillus spp. (1) 

EU419597.1 
EU689103.1 
GU808420.1 

 IV C=9 g L-1 

TDH=12h 
Efluente n.d** - - 

 V C=9 g L-1 

TDH=10h 
Efluente n.d** - - 

   Grânulo 1,5x109 

 
Lactobacillus perolens JCM 
8647 (2) 
Lactobacillus spp. (2) 
Bifidobacterium spp. (1) 
Lactobacillus harbinensis 
FQ003 (2) 

AB690232.1 
AF296653.1 
EF990663.1 
KF418816.1 
KF312693.1 

* Condições operacionais dos reatores. C: concentração substrato e TDH: tempo de detenção hidráulica (Paula R. Ferreira Rosa). 
** Valores não determinados (n.d.), pois a contagem ficou abaixo do limite de detecção do método que era 10 UFC/mL de 
amostra. A contagem acima de 2,5x108 é valor estimado. # Valores de identidade <97% identificação somente até gênero.  
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Figura 2: Enumeração de bactérias láticas (       ) e Clostridium spp.* (        ) nas amostras de 
efluente correlacionando com a produção de H2 ( ) nas diversas fases de operação dos 
reatores anaeróbios alimentados com manipueira. *Os valores para enumeração de 
Clostridium spp. são presuntivos. 
 
Conclusões 
 
 O isolamento de BALs viáveis de reatores RALF fermentativos operados para 
produção de hidrogênio a partir de soro de leite e manipueira, evidencia a capacidade de 
sobrevivência deste grupo de microrganismo em tais ambientes. Ainda, observou-se que 
alguns gêneros de BALs produziram peptídeos antimicrobianos que favorece a competição 
em tais ambientes. Para os reatores alimentados com soro de leite foi possível observar uma 
diminuição da produção de H2 nas fases com maior quantidade de cepas bacteriocinogênicas. 
Para os reatores alimentados com manipueira observou-se que os picos de melhor rendimento 
coincidiram com ausência de cepas produtoras de bacteriocinas. 
 
Referências Bibliográficas 
 
Albano, H.; Van Reenen, C.A.; Todorov, S.D.; Cruz, D.; Fraga, L.; Hogg, T.; Dicks, L.M.T.; Teixeira, 

P. (2009) Phenotypic and genetic heterogeneity of lactic acid bacteria isolated from Alheira, a 
traditional fermented sausage produced in Portugal. Meat Science, 82, 389-398. 

Asada, Y.; Tokumoto, M.; Aihara, Y.; Oku, M.; Ishimi, K.; Wakayama, T. Miyake, J.; Tomiyama, M.; 
Kohno, H.  (2006) Hydrogen production by co-cultures of Lactobacillus and a photosynthetic 
bacterium, Rhodobacter sphaeroides RV. International Journal of Hydrogen Energy, 31, 1509-
1513. 

Axelsson, L. (2000) Lactic acid bacteria: classification and physiology. In: Salminen, S. & Von 
Wright, A. (eds). Lactic Acid Bacteria: Microbiology and Functional Aspects 2nd Edition. New 
York: Marcel Dekker Inc., 1-72. 



90 

Barana, A. C.; Cereda, M. P. (2000) Cassava wastewater (manipueira) treatment using a two-phase 
anaerobic biodigestor. Food Science and Technology, 20, 183-186. 

Brião, V. B. (2000) Estudo de prevenção à poluição em uma indústria de laticínios. Maringá, 71 p. 
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química. 

Callon, C.; Saubusse, M.; Didienne, R.; Buchin, S.; Montel, M.C. (2011) Simplification of a complex 
microbial anti-listerial consortium to evaluate the contribution of its flora in cheese. International 
Journal of Food Microbiology, 145, 379-389. 

Carvalho,  E.P.; Canhos, V.P.; Asquier, I.; Vilela, E.R.; Carvalho, E.R. (1999) Determinacion de la 
flora microbiana de la fecula deyuca fermentada (Polvilho Azedo) durante las diferentes etapas de 
procesamiento. Alimentaria, 8, 97 - 103. 

Castelló, E.; Perna, V.; Wenzel, J.; Borzacconi L.; Etchebehere C. (2011) Microbial community 
composition and reactor performance during hydrogen production in a UASB reactor fed with raw 
cheese whey inoculated with compost. Water Science and Technology, 64, 2265- 2273. 

Cotter, P.D.; Hill, C.; Ross, P. (2005) Bacteriocins: developing innate immunity for food. Nature 
Reviews Microbiology, 3, 777-778. 

De Man, J.C.; Rogosa, M.; Sharp, M.E. (1960) A medium for the cultivation of lactobacilli. Journal of 
Applied Bacteriology, 23, 130-135. 

De Martinis, E.C.P.; Publio, M.R.P.; Santarosa, P.R.; Freitas, F.Z. (2001) Antilisterial activity of lactic 
acid bacteria isolated from vacuum-packaged Brazilian meat and meat products. Brazilian Journal 
of Microbiology, 32, 32-37. 

Drider, D.; Fimland, G.; Héchard, Y.; Mcmullen, L. M.; Prévost, H. (2006) The continuing story of 
class IIa bacteriocins. Microbiology and Molecular Biology Reviews, 70, 564-582. 

Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Produção de leite, vacas ordenhadas e 
produtividade animal no Brasil – 1980/ 2010*. Acesso em 24 de julho de 2012. 

Giroto, J. M.; Pawloswsky, U. (2001) O soro do leite e as alternativas para seu beneficiamento. Brasil 
Alimentos, 43-46.  

Griffiths, R. I.; Whiteley, A. S.; O´Donnell, A.G. (2000) Rapid method for co-extraction of DNA from 
natural environments for analysis of ribosomal DNA and rRNA- based microbial community 
composition. Applied and Environmental Microbiology, 66, 5488-5491. 

Hafez, H.; Baghchehsaraee, B.; Nakhla, G.; Karamanev, D.; Margaritis A.; El Naggar, H. (2009) 
Comparative assessment of decoupling of biomass and hydraulic retention times in hydrogen 
production bioreactors. International  Journal  of Hydrogen Energy, 34, 7603-7611. 

Hung, C. H.; Chang, Y.T.; Chang, Y.J. (2011) Roles of microorganisms other than Clostridium and 
Enterobacter in anaerobic fermentative biohydrogen production systems – A review. Bioresource 
Technology,102, 8437–8444. 

Kawagoshi, Y.; Hino, N.; Fujimoto, A.; Nakao, M.; Fujita, Y.; Sugimura, S.; Furukawa, K. (2005) 
Effect of inoculum conditioning on hydrogen fermentation and pH effect on bacterial community 
relevant to hydrogen production. Journal of Bioscience and Bioengineering, 100, 524-530. 

Lacerda, I.C.; Miranda, R.L., Borelli, B.M., Nunes, A.C., Nardi, R.M., Lachance, M.A., Rosa, C.A. 
(2005) Lactic acid bacteria and yeasts associated with spontaneous fermentations during the 
production of sour cassava starch in Brazil. International Journal of Food Microbiology, 105, 213-
9. 

Liu, W., Sun, Z Zhang, J., Gao, W., Wang, W., Wu, L., Sun, T., Chen, W., Liu, X., Zhang H. (2009) 
Analysis of microbial composition in acid whey for dairy fan making in Yunnan by conventional 
method and 16S rRNA sequencing. Current Microbiology, 59, 199–205. 

Martinez, R. C. R. and De Martinis, E. C. P. (2005) Antilisterial activity of a crude preparation of 
Lactobacillus sakei 1 bacteriocin and its lack of influence on Listeria monocytogenes haemolytic 
activity. Food Control, 16, 429-433, 2005. 

Martinez, R.C.; Franceschini, S.A.; Patta, M.C.; Quintana, S.M.; Nunes, A.C.; Moreira, J.L. Anukam, 
K.C.; Reid, G.; De Martinis E.C.P. (2008) Analysis of vaginal lactobacilli from healthy and 
infected Brazilian women. Applied and Environmental Microbiology, 74, 4539-4542. 

Meghrous, J.; Lacroix, C.; Simard, R.E. (1999) The effects on vegetative cells and spores of three 
bacteriocins from lactic acid bacteria. Food Microbiology, 16, 105-114. 

Meslier V., Loux V., Renault P. (2012) Genome sequence of Leuconostoc pseudomesenteroides strain 
4882, isolated from a dairy starter culture. Journal of Bacteriology, 194, 6637. 

Nissen-Meyer, J.; Rogne, P.; Oppegård, C.; Haugen, H. S.; Kristiansen, P. E. (2009) Structure–
function relationships of the non-lanthionine-containing peptide (class II) bacteriocins produced by 



91 

Gram-positive bacteria. Current Pharmaceutical Biotechnology, 10, 19-37. 
Nissila, M.E.; Tahti, H.P.; Rintala, J.A.; Puhakka, J.A. (2011) Effects of heat treatment on hydrogen 

production potential and microbial community of thermophilic compost enrichment cultures. 
Bioresource Technology, 102, 4501-4506. 

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. 

Phowan, P., Reungsang a.,  Danvirutai P. (2010) Bio-hydrogen production from cassava pulp 
hydrolysate using co-culture of Clostridium butyricum and Enterobacter aerogenes. Biotechnology, 
9, 348-354. 

Samaržija,D., Antunac, N.,  Havranek J. L. (2001) Taxonomy, physiology and growth of Lactococcus 
lactis: a review. Mljekarstvo, 51, 35-48. 

Saraphirom P.; Reungsang, A. (2011) Biological hydrogen production from sweet sorghum syrup by 
mixed cultures using an anaerobic sequencing batch reactor (ASBR). International Journal of 
Hydrogen Energy, 36, 8765-8773.  

Schillinger U, Lücke FK. (1997) Antibacterial activity of Lactobacillus sake isolated from meat. 
Applied and Environmental Microbiology, 55, 1901-1906, 1989 

Tamura, K.; Stecher, G.; Peterson, D.; Filipski, A; Kumar, S. (2013) MEGA6: Molecular Evolutionary 
Genetics Analysis version 6.0. Molecular Biology and Evolution, 30 2725-2729. 

Show, K.Y.; Lee, D.J.; Chang, J.S. (2011) Bioreactor and process design for biohydrogen production. 
Bioresource Technology, 102, 8524-8533. 

Valdez-Vazquez I.; Poggi-Varaldo H.M. (2009) Hydrogen production by fermentative consortia. 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 13, 1000-1013. 

Wijnker, J.J.; Weerts, E.A.; Breukink, E.J.; Houben, J.H.; Lipman, L.J. (2011) Reduction of 
Clostridium sporogenes spore outgrowth in natural sausage casings using nisin. Food 
Microbiology, 28, 974-979. 

Yang, P.; Zhang, R., McGarvey, J.A.; Benemann, J.R. (2007) Biohydrogen production from cheese 
processing wastewater by anaerobic fermentation using mixed microbial communities. 
International Journal of Hydrogen Energy, 32, 4761-4771. 

Zaunmüller, T.; Eichert, M.; Richter, H.; Unden, G. (2006) Variations in the energy metabolism of 
biotechnologically relevant heterofermentative lactic acid bacteria during growth on sugars and 
organic acids. Applied Microbiology Biotechnology, 72, 421-429. 

Zhang, Z.P.; Tay, J.H.; Show, K.Y.; Yan, R.; Liang, D.T.; Lee, D.J.; Jiang, W.J. (2007) Biohydrogen 
production in a granular activated carbon anaerobic fluidized bed reactor. The International 
Journal of Hydrogen Energy, 32, 185-191. 



92 
 

PRODUÇÃO ANAERÓBIA TERMOFÍLICA DE H2: ADEQUAÇÃO DAS 
CONCENTRAÇÕES DE Fe2+ e Ni2+ E MODELAGEM DO PROCESSO EM REATOR 

TUBULAR COM LEITO EMPACOTADO 
 

Adriana Ferreira Maluf Braga 1; Marcelo Zaiat 2 
 

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

 
Resumo. A produção termofílica de H2 tem sido citada na literatura como adequada para o 
desenvolvimento de rotas mais eficientes, sendo especialmente adequada para efluentes 
descartados a altas temperaturas. Ainda assim, o rendimento de H2 obtido está muito abaixo 
do valor teórico possível. A compreensão dos requisitos nutricionais da biomassa utilizada e 
da influência dos fatores operacionais pode contribuir para o aperfeiçoamento do processo 
de produção de H2. Assim, foram realizadas a otimização das concentrações de F+2 e Ni+2, 
apontados em estudos anteriores como influentes no rendimento de H2 (YH2), utilizando 
planejamento Composto Central e a modelagem da operação do reator tubular com leito 
empacotado operado com TDH de 2h e alimentado com substrato sintético. As concentrações 
de nutrientes que resultaram na máximo de produção de H2 foram 4,53 mgFe+2.L-1 e 0,045 
mgNi+2.L-1, com YH2 previsto entre 2,67 e 2,96 molH2.mol-sac-1. A modelagem obteve 
resultados bastante distintos dos dados medidos, devido à complexidade do modelo adotado 
em relação aos métodos adotados para a resolução. 
 
Introdução 
 

O gás hidrogênio tem sido estudado como uma alternativa aos combustíveis fósseis, 
por ter alto teor energético e liberar apenas água em sua combustão. Sua produção por via 
fermentativa possui várias vantagens, entre elas, a possibilidade de utilizar várias substâncias 
orgânicas como substratos, por exemplo, águas residuárias ricas em carboidratos, as quais 
servirão para a produção de energia e ainda receberão tratamento parcial. 

O processo de fermentação anaeróbia pode gerar diferentes rendimentos de H2 (YH2), 
dependendo do substrato e da rota metabólica desenvolvida pelo consórcio microbiano. Um 
rendimento teórico de 8 molH2.sacarose-1 pode ser obtido pela via fermentativa anaeróbia, 
assumindo que carreadores comuns de elétrons, como NADH, ferrodoxina reduzida e 
formiato, realizam a transferência de elétrons aos prótons (Thauer et al., 1977).  

Após hidrólise dos carboidratos, segue-se a glicólise dos monossacarídeos, que pode 
render 4 mols de NADH, no caso da sacarose (formada por uma molécula de glicose e uma de 
frutose) como substrato (Equação 1). O piruvato resultante pode ser utilizado pelos 
microrganismos na maioria das vezes através da rota lise piruvato:formiato (PFL – 
pyruvate:formate lyase) (Equações 2-3) e/ou piruvato:ferrodoxina oxidoredutase (PFOR – 
pyruvate: ferredoxin oxidoreductase) (Equações 4-5) para produzir H2. Assim, essas etapas 
podem resultar em 4 mols de H2 quando a NADH é oxidada pelo NADH:ferrodoxina 
oxidoredutase (NFOR – NADH: ferredoxin oxidoreductase) (Equação 6), pela redução direta 
pela hidrogenase (Equação 7) ou outra rota, mais 4 mols gerados pela produção de Acetil-
CoA, se o ácido acético for o produto final (Equação 8) (Hallenbeck, Abo-Hashesh, e Ghosh, 
2012; Sinha e Pandey, 2011; Cai, Jin, Monis, e Saint, 2011).  

 
Glicólise 

 Equação 1 
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Rota metabólica PFL  

 Equação 2 

 Equação 3 
 
Rota metabólica PFOR 

 Equação 4 

 Equação 5 
 

 
Redução direta por hidrogenase  

 Equação 6 
 

Ácido acético (Hac) via Acetyl-CoA 

 Equação 7 
 
A rota via PFL é comumente associada a microrganismos facultativos, enquanto que a 

PFOR é encontrada na maioria dos anaeróbios estritos (Cai et al., 2011). Microrganismos que 
não possuem a rota PFOR são incapazes de liberar o hidrogênio da NADH na forma 
molecular (H2) via NFOR, sendo necessária sua a oxidação à NAD+ por meio da produção de 
produtos metabólicos como ácido butírico (Equação 9), propiônico (Equação 10) e etanol 
(Equação 11) (Harper and Pohland, 1986; Ren et al., 2006; Tanisho et al., 1989; Thauer et al., 
1977) 
 
Ácido propiônico (Hpr) via piruvato  

 Equação 8 
 
Ácido lático (Hla) via piruvato 

 Equação 9 
 
Ácidos propiônico e acético via ácido lático 

 Equação 10 
 
Ácido butirico (Hbu) via Acetyl-CoA 

 Equação 
11 

 
Etanol (EtOH) via Acetyl-CoA 

 Equação 12 
 
Metanol (MeOH) via ácido fórmico (Hfo) 

 Equação 13 
 
A composição nutricional na qual o consórcio microbiano se desenvolve interferem 

nas rotas metabólicas e, consequentemente, no rendimento de H2. Por comporem a estrutura 
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das células, os nutrientes podem estimular o crescimento dos microrganismos e selecionar 
espécies mais adaptadas à determinada condição nutricional, além de estimular ou inibir a 
expressão gênica de enzimas ligadas à produção e consumo de H2, pois metais como Fe e Ni 
compõem sítios ativos de hidrogenases (Madigan et al., 2012; Vignais et al., 2001). Vários 
estudos têm sido feitos para encontrar as concentrações mais adequadas para a produção de 
H2, contudo os resultados são divergentes.  

Outra abordagem para obter o aperfeiçoamento da produção de H2 é a compreensão do 
comportamento e das interações que ocorrem no sistema através da modelagem. A 
modelagem e simulação de dados experimentais, apesar de serem ferramentas comumente 
utilizadas nas áreas de engenharia química e de processos, são pouco aplicadas em trabalhos 
visando a produção de biogás, especialmente hidrogênio, a partir da digestão anaeróbia. 
Modelos de simulação transcrevem as principais características de um sistema em um 
ambiente computacional, decompondo o sistema em seus processos essenciais, de forma a 
representar a dinâmica do sistema, detectar incertezas, prever resultados à longo prazo e 
avaliar os efeitos da alteração das condições de operação (Donoso-Bravo et al., 2011) (Kellner 
et al., 1999). Como descrito na literatura ( Kellner et al. ,1999; Donoso-Bravo et al. 2011), 
dados experimentais são importantes para a identificação dos modelos adequados ao sistema e 
realizar a validação e calibração do modelo empiricamente, além de permitirem a 
determinação dos valores de parâmetros adequados para a obtenção da resposta desejada. 

Assim, compreender as necessidades de macro e micronutrientes das bactérias 
produtoras de hidrogênio e avaliar a operação de reatores através da modelagem matemática 
são fundamentais para aprimoramento dos processos biológicos visando a produção de 
hidrogênio. 
 
Material e Métodos 
 
Procedimentos para operação em batelada 

Os ensaios em batelada foram realizados a 55°C em frascos Duran® de 500mL, 
considerando volume útil de 250mL. Os frascos foram inoculados com lodo produzido ao 
longo das quatro operações de reator tubular (Braga e Zaiat, 2013; Braga e Zaiat, 2012) , o 
qual após o término da última operação fora homogeneizado e armazenado a 4°C. A 
concentração de sólidos suspensos voláteis (SSV) nos frascos reacionais foi de 0,11 ± 
0,01gSSV.L-1.  

O substrato sintético admitido como base foi o mesmo utilizado nas bateladas 
anteriores (Braga e Zaiat, 2013), composto por sacarose (500 mg.L-1), bicarbonato (140,35 
mg.L-1), uréia (6,48 mg.L-1) e composição nutricional adaptada de Del Nery (1987), com 
exceção dos valores para os nutrientes em estudo. Assim, as concentrações dos nutrientes nos 
frascos foram (g.L-1): CoC12x6H2O, 0,0112; CaC12x2H2O 0,5782; KH2PO4, 1,51; K2HPO4, 
0,37; Na2HPO4, 0,62 ; SeO2, 0,0101. Além disso, o pH foi ajustado para 6,5 com HCL PA 
(0,07 mL.L-1).  

Após selados, os frascos passaram por purga com N2 para garantir o ambiente 
anaeróbio e, em seguida, foi retirada a amostra gasosa inicial. Ao final da fase lag, 
determinada em ensaio prévio, a produção molar de H2 foi acompanhada através de amostras 
gasosas retiradas a cada 4 horas e, quando verificado o término da fase exponencial, o 
intervalo de amostragem foi reduzido para 8, 12 e 24 horas até a estabilização da produção. 
As curvas de produção molar acumulada de H2 ao longo do tempo foram ajustadas ao modelo 
de Gompertz modificado (Zwietering et al., 1990), utilizando o algoritmo de Levenberg-
Marquardt aplicado ao método de mínimos quadrados. Ao final do experimento, foram 
realizadas análises para determinar a degradação da sacarose e a concentração de SSV. Assim, 
os valores de rendimento de H2 (YH2) foram obtidos dividindo-se a produção potencial 
máxima encontrada pelo modelo de Gompertz modificado pela sacarose consumida. 
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Planejamento fatorial do experimento em batelada  
 Como os experimentos anteriores utilizando o Composto Central produziram 
resultados inesperados, possivelmente por serem valores muito baixos e interferirem no 
crescimento da biomassa, novo experimento utilizando o Composto Central foi realizado 
apenas para a otimização de YH2 a partir de Ni+2 e Fe+2 (Tabela 1). O experimento foi 
realizado em triplicata e divido em duas etapas, devido à limitação no número máximo de 
leituras possível no intervalo do período exponencial. Portanto, o planejamento foi realizado 
em blocos, para tornar possível a avaliação da interferência de fatores externos nos blocos. Ao 
se realizar a blocagem do planejamento, os coeficientes de rotatividade e ortogonalidade se 
igualam e apresentam valor de √2. 
 
Tabela 1 – Valores para a região ótima testados no segundo experimento planejamento 
Composto Central. 

Fatores Valores testados para cada fator (mg.L-1) 
-√2 -1 0 1 √2 

Fe+2 1,257 2,5 5,5 8,5 9,743 
Ni+2 0,012 0,025 0,055 0,085 0,097 

 
Métodos Analíticos 

A análise da composição do biogás (H2, CO2 e CH4) foi realizada no cromatógrafo a 
gás Shimadzu GC 2010® utilizando coluna capilar Carboxen 1010 (comprimento de 30 m, 
diâmetro interno de 0,53 mm e espessura da coluna de 0,30 µm), argônio como gás de arraste 
e detector de condutividade térmica. As temperaturas iniciais do injetor, forno e detector 
eram, respectivamente, 220ºC, 130°C e 230ºC.  

A sacarose foi determinada pelo método Dubois et al. (1956), com leitura da 
absorbância no comprimento de onda 480nm utilizando espectrofotômetro modelo DR-2500 
(Hach®, EUA). Para a determinação de SSV (sólidos suspensos voláteis) foi utilizada a 
metodologia preconizada por (American Public Health Association (APHA) et al., 2005).  
 
Modelagem de reator tubular 
 Balanços para biogás e PMS nas fases líquida (Equação 14) e gasosa (Equação 15), 
sacarose e biomassa na fase líquida (Equação 16) e biomassa aderida ao meio suporte 
(Equação 17) foram utilizados para ajustar dados experimentais do reator tubular com 
material suporte e TDH de 2h (Braga e Zaiat, 2012) e, assim, determinar as constantes 
velocidade específica máxima de crescimento (μmáx) e constante de meia saturação (Ks) da 
equação de Monod (Monod, 1949), utilizada para modelar o consumo de sacarose e a 
produção de biomassa aderida e dispersa, e as constantes (ki) envolvidas na produção de 
biogás e dos produtos metabólitos solúveis (PMS) (Equações 2-13), utilizando a 
estequiometria das reações para o cálculo das velocidades (Ri). 
 

 

 Equação 14 
Onde, 
Ci,l = concentração da substância i na fase líquida; 
Ql = vazão líquida; 
Ci,g = = concentração da substância i na fase gasosa; 
η = Coeficiente de efetividade, estimado experimentalmente como sendo 1; 
Ri = velocidade de formação/consumo da substância i; 
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εg = porosidade causada por bolhas =  ; 

Δz = intervalo da mudança no espaço; 
Δt = intervalo da mudança no tempo; 
kHCC,i = constante de Henry para a substância i na forma adimensional; 
klai = coeficiente global de transferência de massa da substância i; 
Ac_liq = área seccional equivalente para a fase líquida (calculada para se obter apenas o 
volume líquido através da altura real do reator, descontando o volume ocupado pelo material 
suporte); 
 

 Equação 15 
 
Onde  
Ac_g = área seccional equivalente para a fase gasosa (calculada para se obter apenas o volume 
ocupado por gás através da altura real do reator, descontando o volume ocupado pelo material 
suporte e líquido); 

 
 Equação 16 

 

 Equação 17 
 
 Os valores para as constantes de Henry utilizados nos balanços foram obtidos em 
literatura (Saul e Wagner, 1987; Harvey, 1996; Saxena e Hildemann, 1996; Staudinger e 
Roberts, 2001) e transformados para a temperatura de operação do reator (55°C).  
 O valor do kla para o CO2 foi obtido com base em Merkel (1999), o qual sugere que 
os valores de kla para duas substâncias estão relacionados através de seus coeficientes de 
difusividade. Assim, os coeficientes de difusividade para as demais substâncias foram obtidos 
em Perry, Green e Maloney (1997). 
 As equações de balance de massa (Equações 14-17) podem ser escritas de forma geral 
como a Equação 18, a qual é classificada como fluxo-conservativo. Uma vez que o software 
Matlab possui solvers equações diferenciais ordinárias e para equações diferenciais parciais 
de segunda ordem, mas não de primeira ordem como a obtida, o método de diferença finitas 
Lax-Friedrichs (Press et al., 2007) foi utilizado para a discretização da Equação 18.  
 

 Equação 18 
 
 Dentro do processo iterativo, o solver ‘lsqcurvefit’ foi utilizado para ajustar as 
concentrações calculadas às concentrações das substâncias obtidas experimentalmente. Foram 
ajustadas as concentrações de Hac, Hbu, Hfo, Hla, Hpr, EtOH, MeOH, biomassa dispersa, na 
fase líquida, e H2 e CO2, na fase gasosa, medidas na saída do reator (efluente). O ajuste foi 
realizado até o dia 99 de operação, quando o reator já apresentava estabilidade. Os dados dos 
últimos 40 dias de operação foi reservados para a validação do modelo.  
 
Resultados e Discussão 
 
Experimento em batelada 
 A produção potencial máxima de H2, ajustada através do modelo de Gompertz 
modificado, foi utilizada para o cálculo dos valores médios de YH2 obtidos são apresentados 
na Tabela 2.  
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Tabela 2 – Matriz do planejamento Composto Central variando apenas Fe+2 e Ni+2 e 
resultados obtidos. 

Ensaios Níveis dos fatores YH2 
(molH2.mol-sac-1) Fe2+ Ni+2 

1 -1 -1 2,13 ± 0,04 
2 -1 1 2,09 ± 0,26 
C 0 0 2,12 ± 0,03 
3 1 -1 1,77 ± 0,13 
4 1 1 1,78 ± 0,12 
5 -√2 0 2,41 ± 0,08 
6 0 -√2 2,63 ± 0,11 
7 0 0 2,67 ± 0,07 
8 0 √2 2,24 ± 0,05 
9 √2 0 2,69 ± 0,35 

 
O modelo apresentou R² de 0,75 e significância para a interferência dos blocos, ou 

seja, condições ambientais diferentes na execução dos dois blocos interferiram no 
experimento. Dessa forma, foram construídas duas superfícies de resposta uma para o bloco 1 
(Figura 1A) e para o bloco 2 (Figura 1B).  

 
Figura 1 – Superfície de resposta para a variável YH2 em relação às concentrações de Fe2+ e 
Ni2+. 
 
 O teste também foi significativo para o coeficiente quadrático de Ni+2, porém não foi 
obtida significância estatística para os demais fatores da equação. Porém, conforme indicado 
pelos ensaios Plackett-Barman e caminho da diagonal de maior inclinação, o ponto de 
máximo rendimento foi obtido na região próxima ao ponto central, sendo que as 
concentrações de nutrientes que resultaram no ponto máximo de produção foram estimadas 
em 4,53 mgFe+2.L-1 e 0,045 mgNi+2.L-1. O YH2 máximo previsto pela Equação 19 variou 
entre 2,67 e 2,96 molH2.mol-sac-1, conforme eram consideradas pertencentes ao primeiro ou 
segundo bloco.  

 
  

 Equação 19 
 
 A concentração de Fe+2 encontrada como ponto máximo foi em torno de 10 vezes 
superior à utilizada nas operações dos reatores contínuos (0,50 mgFe+2.L-1), já a concentração 
de Ni+2 otimizada indica um excesso de quase 2,5 no substrato sintéticos utilizados na 
alimentação dos reatores. Assim, a operação dos mesmos reatores utilizando as concentrações 
otimizadas obtidas nos ensaios em batelada pode resultar na melhoria da produção de H2. 
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Modelagem de reator tubular 
 A primeira tentativa de estimar as constates cinéticas partiu de valores iniciais 
randômicos variando de 0 a 10. O algoritmo padrão do solver ‘lsqcurvefit’ (Trust-region-
reflective) foi utilizado, visto que era necessário indicar o limite ‘valor das constantes 
cinéticas’ >0, e outros algoritmos, como Levenberg-Marquadt, não permitem a inclusão de 
limites. O solver encontrou um mínimo local pouco diferente do valor inicial adotado e esses 
valores foram utilizados para o cálculos das concentrações das substâncias, sendo comparadas 
com os valores medidos. Como os valores calculados estavam muito distantes dos reais, 
foram adotados os valores de literatura 7.44 d-1 e 4.3 mmol.dm³ para μmax e Ks, 
respectivamente. O resultado da simulação foram os próprios valores iniciais adotados, sendo 
então utilizados para os cálculos das concentrações. Novamente os resultados simulados 
foram distantes dos medidos.  
 O modelo foi desenvolvido para estimar valores desconhecidos de substâncias cujas 
concentrações são desconhecidas, tais como fdH2, CoASH, CoA and H+, a análise mais 
profundo da simulação detectou que essas concentrações foram estimadas como sendo iguais 
a zero. Como essas concentrações são de extrema importância na cadeia de reações, e o 
método que estima seus valores dentro do modelo não permite adotar condição para que 
sejam maiores que zero, a alternativa seria adotar outro método para estimar as concentrações 
dessas substâncias. Assim, a modelagem ainda se encontra em desenvolvimento. 
 
Conclusões 
 

Foi possível realizar a atimização das concentrações de Fe+2 e Ni+2, apontadas por 
ensaios anteriores utilizando o planejamento Plackett-Barman como influentes para a variável 
YH2, através do planejamento Composto Central. Os valores de YH2 estimados variam entre 
2,67 e 2,96 molH2.mol-sac-1, utilizando as concentrações 4,53 mgFe+2.L-1 e 0,045 mgNi+2.L-1, 
e são superiores aos obtidos nos ensaios contínuos com composição de nutrientes não 
otimizados, criando a possibilidade de melhoria da produção contínua de H2 ao se utilizar as 
concentrações de Fe+2 e Ni+2 obtidas no presente estudo.  

A modelagem e simulação da operação do reator tubular com material suporte e TDH 
de 2h ainda não obteve resultados próximos aos medidos. Sendo assim, as constantes cinéticas 
obtidas até o momento não são representativas do processo ocorrido no reator e não foi 
possível também verificar as melhores condições operacionais. 
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Resumo. O objetivo do trabalho foi avaliar a produção de H2 a partir do BCA pré-tratado 
utilizando microrganismos indígenas presentes no BCA. Reatores anaeróbios foram operados 
em triplicata em diferentes condições: (1) 0,5 g/L BCA “in natura” + 0,5 g/L BCA pré-
tratado; (2) 2,0 g/L BCA “in natura” + 2,0 g/L BCA pré-tratado; (3) 0,5 g/L BCA “in 
natura” + 0,5 g/L glicose; (4) 2,0 g/L BCA “in natura” + 2,0 g/L glicose; (5) 0,5 g/L BCA 
“in natura”; (6) 2,0 g/L A “in natura” . Em todos os ensaios verificou-se produção de H2, 
entretanto no ensaio 2 a produção foi mais elevada (7,7 mmol). A contribuição do BCA pré-
tratado foi de 72,7%. Os metabólitos produzidos nos ensaios foram ácido acético, butírico, 
iso-butírico, lático, propiônico e etanol. Nos ensaios 1, 2, 5 e 6 a produção de H2 ocorreu 
principalmente pela via do ácido acético. Já nos ensaios 3 e 4 o principal metabólito 
produzido foi o ácido butírico. Os microrganismos presentes nos reatores foram agrupados 
em três filos distintos Firmicutes, Bacteroidetes e Actinobacteria. Dentre esses filos, diversos 
gêneros foram verificados, com predominância de Clostridium e Tepidimicrobium, esses 
microrganismos produzem enzimas celulolíticas capazes de hidrolisar o BCA favorecendo a 
produção de H2. 
 
Introdução 
 

A biomassa lignocelulósica tem sido considerada como uma das principais alternativas 
para diversificação da matriz energética e diminuição do uso de combustíveis fósseis 
(Rattanachomsri et al., 2011). No Brasil a geração de bagaço de cana-de-açúcar (BCA) tem 
aumentado progressivamente nos últimos anos devido à expansão da produção de etanol. 
Durante a safra de 2010/2011, mais de 625 milhões de toneladas de cana-de-açúcar foram 
utilizadas pela indústria sucroalcooleira, gerando aproximadamente 208 milhões de toneladas 
de BCA (CONAB, 2011). Atualmente, a maior parte do BCA é usada na própria usina para 
geração de energia elétrica, entretanto parte deste bagaço pode ser utilizada como substrato 
para produção de hidrogênio (H2), etanol e outros produtos de alto valor agregado.   

O BCA é composto por celulose, hemicelulose, lignina e pequenas quantidades de 
extrativos e sais minerais (Pandey et al., 2000). A hidrólise é crucial para conversão dos 
polissacarídeos presentes no BCA e pode ser catalisada pelo uso de ácidos ou enzimas. A 
hidrólise enzimática se destaca em relação ao pré-tratamento ácido, uma vez que há elevado 
rendimento de açúcar e redução dos impactos ambientais, já que os microrganismos 
produtores de celulases são ubíquos na natureza e não produzem compostos tóxicos como o 
furfural (Pandey et al., 2000). No entanto, a hidrólise enzimática não é trivial sendo 
restringida por vários fatores como, a cristalinidade da celulose e pela presença de 
hemicelulose e lignina na superfície da celulose, que agem como barreira física dificultando o 
acesso das enzimas celulolíticas. Sendo assim, a aplicação de pré-tratamento é necessário para 
facilitar a hidrólise da celulose (Hendriks e Zeeman, 2009).  

Dentre os vários métodos de pré-tratamentos analisados para a biomassa 
lignocelulósica (Chandra et al., 2007) o método de explosão a vapor tem se destacado para o 
tratamento do BCA (Hernandez-Salas et al., 2009), além do mais a eficácia da hidrólise 
enzimática pode ser aumentada se a lignina do material pré-tratado for removida (Maeda et 
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al., 2011). O pré-tratamento alcalino tem sido efetivo na remoção da lignina (Hernandez-Sala 
et al., 2009). Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi avaliar a produção biológica 
de H2 a partir do BCA pré-tratado utilizando os microrganismos indígenas presentes no BCA. 
 

Material e Métodos 
 

Inóculo 
Para a obtenção de consórcio microbiano celulolítico e fermentativo foi utilizado os 

microrganismos aderidos no bagaço de cana-de-açúcar “in natura”. O BCA foi gentilmente 
cedido pela Usina São João - Abengoa (São João da Boa vista, SP, Brasil). 
 
Substrato 
 Como fonte de carbono foi utilizada o BCA pré-tratado na Usina Vale do Rosário 
(Morro Agudo - SP) através de explosão a vapor e gentilmente cedido pela Universidade de 
Lorena. O material foi lavado exaustivamente em água de torneira até a total remoção de 
açúcares residuais e, em seguida, foi submetido ao pré-tratamento alcalino para remoção da 
lignina remanescente. Para tanto, a fração sólida foi pré-tratada com solução de hidróxido de 
sódio (NaOH) a 1% e autoclavado a 121º C durante 40 minutos (Maeda et al., 2011). Após o 
pré-tratamento a fração sólida foi obtida usando uma peneira de aço inoxidável e lavada 
exaustivamente em água ultrapurificada. O pH foi ajustado para 5,0 e a fração sólida foi seca 
e armazenada em temperatura ambiente para os ensaios de produção de H2. 

 
Meio de cultura  

O meio de cultura utilizado foi o LGM 94, usado para o enriquecimento de bactérias 
celulolíticas, contendo (g/L): soluções de macro e micronutrientes, vitaminas (10 mL/L) e 
bicarbonato de sódio (2,1 g/L). 

 
Ensaios para produção de hidrogênio 

Foram operados reatores anaeróbios em triplicata para seis condições distintas: (1) 0,5 
g/L BCA “in natura” + 0,5 g/L BCA pré-tratado; (2) 2,0 g/L BCA “in natura” + 2,0 g/L BCA 
pré-tratado; (3) 0,5 g/L BCA “in natura” + 0,5 g/L glicose; (4) 2,0 g/L BCA “in natura” + 2,0 
g/L glicose; (5) 0,5 g/L BCA “in natura”; (6) 2,0 g/L A “in natura” . Os ensaios foram 
montados em frascos de 2 L contendo 1L de volume reacional e pH ajustado para 6,8. Os 
frascos foram preenchidos com gás Nitrogênio (100%) e incubados a 55º C sem agitação.  
 
Análises químicas e cromatográficas 
 A composição do gás H2 no headspace foi determinada por cromatografia gasosa (GC 
2010 Shimadzu). A concentração de ácidos volatéis (VFAs) e alcoóis foram analisadas por 
cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) de acordo com Lázaro et al (2012). 
  
Ajuste dos dados experimentais 

Os dados experimentais foram ajustados para valores médios obtidos de triplicatas de 
reatores usando-se o software Statistica 8.0. Os dados de produção acumulada de H2 foi 
ajustado por meio da equação de Gompertz, modificada por Zwietering et al. (1990). A partir 
da equação de Gompertz modificada foi possível estimar o Potencial de Produção de H2 (P); 
Taxa Máxima de Produção de H2 (Rm) e Tempo de Fase lag (λ). 
 
Análise de Biologia Molecular 
 A análise da diversidade microbiana foi realizada através da técnica de PCR/DGGE de 
acordo com Ratti et al., 2013a. Os fragmentos de DNA amplificados foram separados por 
eletroforese em gel de gradiente desnaturante (DGGE).  
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 A biomassa dos reatores dos ensaios 2, 4 e 5 foram submetidas à clonagem e 
sequenciamento do DNAr 16S. O procedimento usado foi previamente descrito por Ratti et al 
(2013 a) utilizando o set de primers M13F e M13 R (Chun, 1995).  
 

Resultados e Discussão 
 

 O consórcio microbiano celulolítico e fermentativo foi obtido do BCA “in natura” e 
utilizado como fonte de inóculo para os ensaios de produção de H2 uma vez que verificou-se 
a presença de microrganismos aderidos à fibra do BCA por meio de microscopia eletrônica de 
varredura (dados não apresentados). Provavelmente a população de microrganismos aderidos 
à fibra do BCA é constituída por microrganismos celulolíticos e fermentativos que agem em 
sinergismo para degradação da biomassa lignocelulósica em açúcares fermentescíveis. O uso 
de carboidratos provenientes da hidrólise da celulose foi confirmado pela produção de H2 
observado no presente estudo. 
 Ratti et al., 2013 (a e b) utilizaram enzima celulase para a hidrólise da celulose 
utilizando fluido de rúmen e lixiviado pré-tratado como fonte de inóculo. Os autores 
concluíram que aplicação de pré-tratamentos (ácido e choque térmico) no inóculo pode ter 
causado a inibição de microrganismos celulolíticos, uma vez que foi verificado produção de 
H2 somente após a adição da enzima celulase. No presente estudo não foi utilizado celulase 
para hidrólise do BCA, o que torna o processo de produção de H2 mais atrativo devido à 
redução dos custos, uma vez que os microrganismos produtores de celulases foram obtidos do 
ambiente.  
 O uso de celulase comercial têm sido utilizada em diversos trabalhos de produção de 
H2 a partir de resíduos ligno-celulósicos (Datar et al., 2007; Ratti et al., 2013a e b), porém o 
uso da enzima em escala industrial é economicamente inviável devido ao alto custo. Sendo 
assim, pesquisas para a obtenção de microrganismos produtores de celulase devem ser 
incentivadas visando à redução dos custos. 
 O BCA é constituído de lignina, hemicelulose e celulose, a ligação entre estes 
componentes forma uma barreira impermeável impedindo o ataque enzimático, sendo 
necessário a aplicação de pré-tratamentos para romper esta barreira. O pré-tratamento alcalino 
e alta temperatura tem sido descrito como um dos mais efetivos na deslignificação da celulose 
(Maeda et al., 2011). No presente estudo, a aplicação de pré-tratamentos no substrato 
(explosão a vapor e tratamento alcalino) foi necessário para facilitar a hidrólise da celulose 
em açúcares facilmente fermentáveis. Gouveia et al (2009) aplicaram o método de explosão a 
vapor  em resíduos lignocelulósicos  e verificaram que este método causou uma 
desestruturação na biomassa lignocelulósica aumentando consideravelmente à área superficial 
da celulose e sua susceptibilidade a hidrólise enzimática. 
 Em todas as condições analisadas verificou-se somente a presença de H2 e CO2 no 
biogás. O tempo de operação dos reatores foi de 60 dias até a completa estabilização da 
produção de H2. 
 Nos ensaios 1  e 2 utilizando-se  BCA pré-tratado como substrato, a produção de H2 
começou a partir de 3 dias de incubação e os valores inicias de produção foram de 0,08 e 0,3 
mmol de H2, respectivamente. A máxima produção de H2 nos ensaios 1 e 2 foram de 3,2 
mmol e 7,7 mmol com 54  e 23 dias, respectivamente e manteve-se constante até o final da 
operação (Figura 1A e 1B). Comparando os ensaios, pode-se verificar que o aumento da 
concentração de substrato favoreceu a produção de H2. 
 Nos ensaios com glicose (3 e 4) a produção de H2 iniciou-se nos primeiros dias de 
incubação e  a produção foi de 0,1 e 0,3 mmol, respectivamente. Nos reatores alimentados 
com 0,5 g/L de glicose a produção de H2 foi reduzida atingindo 0,8 mmol de H2 em 30 dias. 
Quando aumentou-se a concentração de glicose para 2,0 g/L a produção de H2 foi elevada 
atingindo a máxima produção no final da operação 6,4 mmol (Figura 1C e 1D).  
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 Nos ensaios 5 e 6 foi verificado a influência do BCA “in natura” como fonte de 
substrato e inóculo para a produção de H2, a produção iniciou-se nos primeiros dias de 
incubação e a máxima produção foi 1,7 mmol e 2,1 mmol H2, respectivamente (Figura 3). 
Comparando os dados obtidos neste ensaio com o ensaio 1 e 2 pode-se observar que a adição 
do BCA pré-tratado nos reatores facilitou a hidrólise da celulose, uma vez que foi observado 
maior produção de H2 (3,2 e 7,7 mmol) nos reatores. A contribuição do BCA pré-tratado para 
a produção de H2 foi de 46,9% e 72,7% para os ensaios 1 e 2, respectivamente. 
  

 
 

 
  
Figura 1: (▲)  Produção acumulativa de H2 em função do tempo. (A) 0,5 g/L de BCA “in 
natura” + 0,5 g/L BCA pré-tratado; (B) 2,0 g/L de BCA “in natura” + 2,0 g/L BCA pré-
tratado; (C) 0,5 g/L de BCA “in natura” + 0,5 g/L glicose; (D) 2,0 g/L de BCA “in natura” + 
2,0 g/L glicose; (E) 0,5 g/L de BCA “in natura”; (F) 2,0 g/L de BCA “in natura”. 
 
 Pandey et al (2000) relataram que o BCA “in natura” é degradado lentamente pelos 
microrganismos indígenas, e que o pré-tratamento pode facilitar a utilização do substrato 
pelos microrganismos. Resultados similares foram obtidos no presente estudo, onde verificou-
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se que os pré-tratamentos aplicados no BCA facilitou o uso de carboidratos pelo consórcio 
microbiano. 
 A eficiência da produção de hidrogênio a partir do BCA pré-tratado foi maior do que a 
obtida a partir dos ensaios utilizando glicose e BCA “in natura” (Figura 1), sendo assim, 
podemos inferir que o pré-tratamento aplicado no BCA permitiu uma maior eficiência de 
hidrólise enzimática, melhorando significativamente a conversão de bagaço em H2. 

Os valores de Potencial de Produção de H2 (P), taxa máxima de produção de H2 (Rm) 
e Tempo de fase lag (λ) estão apresentados na tabela 1. Em todos os ensaios, o valor de R2 foi 
superior a 0,96.  

Os valores de potencial máximo de produção de H2 foram elevados nos ensaios 2 e 4, 
de 7,04 e 5,6 mmol, respectivamente (tabela 1). No ensaio 4 era esperado uma elevada 
produção de H2, já que o uso de glicose como substrato facilita o desenvolvimentos dos 
microrganismos.  

O tempo de fase lag foi similar entre os ensaios. Comparando-se os ensaios 1 e 2 
pode-se verificar que o aumento da concentração de inóculo e substrato promoveu uma 
aceleração no crescimento dos microrganismos. Em contrapartida, nos outros ensaios (3, 4, 5 
e 6), a concentração menor de substrato favoreceu um rápido crescimento dos 
microrganismos. Os resultados obtidos por Gompertz são condizentes com os de produção de 
H2, salientando novamente que o uso de BCA pré-tratado e o aumento da concentração deste 
substrato favoreceu o processo de produção de H2 (ensaio 2). 

 
Tabela 1: Parâmetros obtidos a partir da equação de Gompertz modificada 

Reatores P (mmol) Rm (mmol/h) λ (h) R2 
Ensaio 1 2,9 0,21 60 0,98 
Ensaio 2 7,04 0,61 50,4 0,98 
Ensaio 3 0,8 0,15 74,4 0,96 
Ensaio 4 5,6 0,23 76,8 0,99 
Ensaio 5 1,65 0,08 31,2 0,97 
Ensaio 6 2,04 0,11 35 0,96 

 
 Datar et al (2007) não observaram produção de H2  a partir da palha de milho 
previamente submetida a explosão a vapor. A produção de H2 somente foi observada após 
adição da enzima celulase. Os resultados obtidos por estes autores diferem dos obtidos no 
presente estudo, no qual verificou-se que a aplicação de pré-tratamento no BCA favoreceu a 
hidrólise da celulose com consequente produção de H2. Neste estudo não foi necessário à 
adição de celulase, provavelmente os microrganismos indígenas presentes no BCA “in 
natura” produziram essas enzimas, reduzindo os custos do processo. 
 A adição de bicarbonato de sódio nos reatores manteve o pH na faixa de 6,8, o qual 
favoreceu a produção de H2. A alteração do pH para ácido pode causar inibição da enzima 
hidrogenase, bem como desviar a rota metabólica para solvetogênese, diminuindo a produção 
de H2 (Ratti et al., 2013 a e b).  
 O controle de pH também foi realizado por Fangkum e Reungsang (2011) que 
obtiveram máxima produção de H2 em pH 6,5  utilizando BCA e esterco de elefante como 
inóculo. 
 Diversos metabólitos foram gerados juntamente com a produção de H2.No ensaio 1 
verificou-se predomínio de ácido iso-butírico nas primeiras horas de incubação (5, 9 mmol. L-

1), após 4 horas verificou-se uma redução deste ácido(0,2 mmol.L-1) e o aumento de ácido 
acético e propiônico. A máxima produção de ácido acético e propiônico foi 2,7 e 2,4 mmol.L-

1, respectivamente. Ácido butírico e lático também foram detectados, porém em baixas 
concentrações. Etanol foi detectado em baixas concentrações logo no início do ensaio e a 
máxima concentração foi de 2,3 mmol.L-1 com 13 horas de ensaio (Figura 2A). 
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Correlacionando esses dados com os ensaios de produção de H2, podemos inferir que a 
produção ocorreu principalmente pela via do ácido acético (46,6%), o principal subproduto 
orgânico gerado no reator contendo 0,5 g/L BCA “in natura” e BCA pré-tratado. 
 No ensaio 2 também verificou-se o predomínio de ácido acético e propiônico. A 
produção de ácido acético foi maior do que no ensaio 1, com valor máximo de 10,1 mmol/L-1. 
No final do ensaio as porcentagens de ácido acético, butírico, isobutírico, lático e propiônico 
foram 37,7%, 2,8%, 1,9%, 1,1% e 6,5%, respectivamente. Neste reator também foi detectado 
etanol atingindo concentração máxima de 11,3 mmol/L-1 (Figura 2B). A elevada concentração 
de ácido acético favorece a produção de H2, a partir deste ácido a máxima produção de 
H2/mol de glicose é de 4 mol (Ratti et al., 2013). Os resultados de ácidos são condizentes com 
os de produção de H2, uma vez que no ensaio 2 foi verificado elevada produção de H2 (7,7 
mmol). 

Nos ensaios 1 e 2 observou-se o predomínio de ácido acético nos reatores. Resultados 
similares foram obtidos por Lo et al. (2011) que utilizaram BCA previamente submetido a pré 
tratamento ácido para produção de H2 e observaram predomínio de ácido acético (68%) 
seguido por ácido lático (17%) e butírico (15%). 

No ensaio 3, a produção de ácido acético foi reduzida e manteve-se estável durante o 
processo, com 0,8 mmol/L-1 no final. A produção de ácido butírico foi crescente neste ensaio, 
atingindo a concentração final de 3,9 mmol/L-1. Outros subprodutos orgânicos, tais como, 
ácido isobutírico, ácido lático e ácido propiônico também foram detectados no decorrer do 
processo, porém em concentrações menores. Também foi detectado etanol durante o ensaio 
atingindo 8% do total de metabólitos produzidos (Figura 2C). 
 Para o ensaio 4, o principal subproduto produzido nos primeiros 13 dias de ensaio foi 
o ácido lático, atingindo 6,4 mmol/L-1, e a concentração desse ácido foi diminuindo no 
decorrer do ensaio. Também foi observado neste reator o predomínio de ácido butírico e 
isobutírico (6,7 e 5,1 mmol/L-1). A produção de ácido acético e propiônico foi reduzida com 
valor máximo de 2,2 e 2,3 mmol/L-1, respectivamente. A produção de etanol foi similar à 
produção de ácido butírico, onde a máxima produção foi detectada com 25 dias de ensaio 
atingindo 26% do total de metabólitos produzidos e foi diminuindo gradualmente até o final 
da operação (Figura 2D). 
 Nos primeiros oito dias de operação verificou-se predomínio de ácido isobutírico (6,0 
mmol/L-1), propiônico (2,4 mmol/L-1) e acético (1,1 mmol/L-1)  no ensaio 5. No entanto, a 
produção de ácido isobutírico foi reduzindo no final do ensaio, atingindo valor de 0,08 
mmol/L-1. A produção de ácido acético e propiônico foi estável no decorrer do ensaio. 
Também foi detectado ácido butírico, lático e etanol em concentrações reduzidas de 0,2, 0,06 
e 0,5 mmol/L-1, respectivamente (Figura 2E). 

Como no ensaio anterior no ensaio 6, ácido isobutírico (4,9 mmol/L-1), acético (3,8 
mmol/L-1) e propiônico (3,1 mmol/L-1) também foram detectados no início da operação e em 
maiores quantidades. Também se observou a redução de ácido isobutírico 0,03 mmol/L-1, no 
final do ensaio e os outros dois ácidos se mantiveram constante até o final do ensaio. Etanol 
foi detectado nos primeiros dias de ensaio, porém concentração mais elevada foi detectada 
com 13 dias apresentando o valor de 2,4 mmol/L-1. A porcentagem de ácido acético, butírico, 
isobutírico, propiônico e etanol no final do ensaio foi de 51,5%, 7,7%, 0,7%, 34,2% e 5,9, 
respectivamente (Figura 2F). 

Os metabólitos resultantes da produção de H2 dos reatores alimentados com glicose 
(predomínio de ácido butírico e isobutírico) são diferentes dos alimentados com BCA pré-
tratado (predomínio de ácido acético), sugerindo que o metabolismo para a produção de H2 é 
dependente do tipo de fonte de carbono utilizada. Resultados similares foram observados por 
Lo et al (2011) que avaliaram a produção de H2 utilizando diferentes fontes de carbono 
(xilana, carboximetilcelulose e BCA) e observaram que houve diferença nos metabólitos 
produzidos quando utilizou-se xilana e BCA. 
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Figura 2: Produção acumulada de ácidos orgânicos e álcoois em função do tempo. (A) 0,5 
g/L de BCA “in natura” + 0,5 g/L BCA pré-tratado; (B) 2,0 g/L de BCA “in natura” + 2,0 g/L 
BCA pré-tratado;  (C) 0,5 g/L de BCA “in natura” + 0,5 g/L glicose; (D) 2,0 g/L de BCA “in 
natura” + 2,0 g/L glicose; (E) 0,5 g/L de BCA “in natura”; (F) 2,0 g/L de BCA “in natura”. 

 
 

A partir da análise de cluster do perfil de bandas do DGGE verificou-se ampla 
diversidade de microrganismos presentes nos ensaios. Coeficientes de similaridade de 33% a 
65% foram observados entre os ensaios (Figura 3). 
 O coeficiente de similaridade entre os ensaios 1 e 2 foi de 65%. No ensaio 2 verificou-
se maior diversidade de microrganismos, provavelmente o aumento da concentração de BCA 
utilizado como inóculo tenha favorecido o surgimento de outros microrganismos que não 
estavam presentes no ensaio 1. 
 Para os ensaios 3 e 4, o coeficiente de similaridade foi de 33%. O aumento da 
concentração de glicose favoreceu a população bacteriana. Já para os ensaios 5 e 6 a 
similaridade entre os ensaios foi de 54%, é possível verificar um maior número de bandas 
presentes no ensaio 5 (Figura 3). 
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Figura 3: Perfil das bandas de DGGE de reatores anaeróbios com primer específico para o 
Domínio Bacteria. 
 
 Com base no perfil das bandas obtidas a partir do DGGE, a biomassa proveniente dos 
ensaios 2, 4 e 5 foram selecionadas para clonagem e sequenciamento. 121 unidades 
taxonômicas operacionais (OTUs) foram identificadas nos três ensaios, maior número de 
OTUS foi observado no ensaio 2 (70 OTUs), seguido pelos ensaios 5 (45 OTUs) e 4 (35 
OTUs). Estas OTUs foram agrupadas em três filos distintos Firmicutes, Bacteroidetes e 
Actinobacteria (tabela 2).  

 
Tabela 2: Quantidade de OTUs e classificação da diversidade microbiana.  

Filo Família Gênero OTUs 
#N/D #N/D 0_unclassified 56 

Firmicutes Ruminococcaceae Acetivibrio 2 
Bacteroidetes Bacteroidaceae Acetomicrobium 1 

Firmicutes Paenibacillaceae 1 Brevibacillus 1 
Firmicutes Incertae Sedis IV Caldicoprobacter 1 
Firmicutes Ruminococcaceae Clostridium III 26 
Firmicutes Clostridiaceae 1 Clostridium sensu 

stricto 
2 

Firmicutes Incertae Sedis XI Clostridium XII 1 
Firmicutes Lachnospiraceae Clostridium XlVa 1 

Actinobacteria Intrasporangiaceae Phycicoccus 1 
Firmicutes Clostridiales_incertae_sedis Proteiniborus 2 
Firmicutes Lachnospiraceae Robinsoniella 1 

Actinobacteria Streptomycetaceae Streptomyces 1 
Firmicutes Clostridiales_Incertae Sedis 

XVIII 
Symbiobacterium 3 

Firmicutes Clostridiales_Incertae Sedis 
III 

Tepidanaerobacter 9 

Firmicutes Clostridiales_Incertae Sedis 
XI 

Tepidimicrobium 11 

Firmicutes Thermoanaerobacteraceae Thermacetogenium 1 
Firmicutes Syntrophomonadaceae Thermohydrogenium 1 

N/D: não classificada. 
 

Dentre esses filos, diversos gêneros foram verificados (tabela 2), com predominância 
dos gêneros Clostridium sp, Tepidimicrobium e Tepidanaerobacter. Os microrganismos 
pertencentes a este gêneros são anaeróbios e desenvolvem-se em temperaturas termofílicas. 
Algumas espécies pertencentes aos gêneros Clostridium e Tepidimicrobium produzem 
enzimas celulolíticas capazes de hidrolisar o BCA, além de produzir H2 (Niu et al., 2009; 
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Nissila et al., 2011). O gênero Tepidanaerobacter já foi isolado em trabalhos que utilizaram 
reatores anaeróbios termófilos para digestão de resíduos sólidos urbanos (Martín-Gonzalez et 
al., 2011). 

Resultados similares foram obtidos por Rattanachomsri et al (2011) que investigaram 
a diversidade microbiana em pilhas de BCA proveniente da indústria sucroalcooleira. Por 
meio de análises de biologia molecular, os autores obtiveram uma comunidade complexa que 
foi agrupada dentro dos filos Firmicutes, Alpha e Gammaproteobacteria, Acidobacteria, 
Bacteriodetes e Actinobacteria. 
 Entre os cinco gêneros com maior abundância relativa, três deles possuem 
representantes relacionados com a produção de enzimas celulolíticas como Clostridium III, 
Clostridium XVIa e Tepidimicrobium (Figura 4). A presença destes microrganismos nos 
ensaios pode ter sido responsáveis pela hidrólise do BCA em açúcares facilmente 
assimiláveis. No ensaio 4, quando utilizou-se glicose como substrato, a abundância destes 
microrganismos foi menor quando comparado aos ensaios 2 e 5. Provavelmente, neste ensaio 
os principais microrganismos responsáveis pela produção de H2 foram os pertencentes ao 
gênero Clostridium sp. 

Nissila et al (2011)  avaliaram a produção de H2 a partir da celulose em condição 
termofílica e  verificaram a presença de microrganismos relacionados ao gênero Clostridium 
sp e Tepidimicrobium sp. Os autores também observaram ácido acético e etanol como os 
principais produtos resultantes da fermentação. Esses gêneros também foram descritos no 
presente estudo, além disso o ácido acético foi o principal produto gerado nos ensaios 
contendo BCA pré-tratado e BCA “in natura”. 

Wongwilaiwalin et al (2010) também identificaram espécies celulolíticas em condição 
termofílica incluindo bactérias anaeróbias pertencentes ao gênero Clostridium e 
Thermoanaerobacterium. 

 

 
            
Figura 4: Abundância relativa dos gêneros mais representativos (similaridade 97%) para os 
ensaios 2, 4 e 5.  
 
Conclusões 
 

O BCA “in natura” pode ser utilizado como fonte de inóculo para conversão do BCA 
pré-tratado em H2, uma vez que foi obtido um consórcio microbiano celulolítico termofílico e 
fermentativo. Esses resultados contribuem para as pesquisas de degradação de resíduos 
lignocelulósicos por consórcio microbiano, apresentando potencial para futuras aplicações 
biotecnológicas, principalmente em relação à degradação da biomassa. 
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Resumo 
 
Sabe-se que a produção biológica de hidrogênio e biogás a partir da cana-de-açúcar torna o 
processo economicamente competitivo já que são fontes de carboidratos de baixo custo. 
Neste estudo será avaliada a sua utilização como substrato para a produção de hidrogênio e 
biogás (CO2 e CH4). Para a execução desse projeto pretende-se realizar a hidrólise do 
bagaço utilizando o fungo Aspergilus niger (etapa 1), bem como, a explosão a vapor. Ensaios 
em condição fermentativa para produção de H2 (etapa 2) e fermentativa-metanogênica para 
produção de biogás (etapa 3) serão realizados com o hidrolisado do bagaço de cana-de-
açúcar e com o substrato final da etapa 2, respectivamente. Os inóculos para os ensaios 
fermentativos e fermentativos-metanogênicos serão provenientes de diferentes origens; ou 
seja, no primeiro caso, será usada biomassa enriquecida de bactérias fermentativas. No 
segundo caso, será usado inóculo proveniente de reator UASB mesófilo da avícola DAKAR 
(Tiête - SP). Substrato sintético similar ao ensaio da etapa 2 será utilizado em ensaio de 
produção de H2 com bactérias imobilizadas em nanocoatings em reator de fluxo contínuo 
(etapa 4). Por fim, será realizada caracterização microbiana por análises microbiológicas de 
microscopia e Biologia Molecular (PCR/DGGE, seqüenciamento do RNAr 16S e 
Pirosequenciamento).  
 
Introdução  
 
 Atualmente, tem-se focado muito na conversão de biomassa lignocelulósica como 
fonte alternativa e não poluente para produção de bioenergia devido à diminuição dos 
combustíveis fósseis alavancando a necessidade de fontes energéticas de origem renovável. 
 Esforços significativos têm sido feitos para converter esses resíduos em produtos de 
valor energético e comercial, como os biocombustíveis, produtos químicos e alimentos para 
animais. A utilização de resíduos da agroindústria brasileira, além de fornecer diferentes 
alternativas de substratos para a fermentação, também ajudam nos problemas de poluição. 
 A vasta extensão territorial do Brasil e sua grande biodiversidade microbiana, aliada 
ao grande número de agroindústrias, resíduos e subprodutos podem ser aproveitados para 
produção de produtos de alto valor agregado, enfatizando a importância da biotecnologia, seja 
do ponto de vista econômico ou ambiental. 
A possibilidade de produzir combustíveis derivados da maior fonte de carbono existente no 
planeta, a lignocelulose (Alvira et al., 2010), tem incentivado grandes investimentos na 
indústria de biocombustíveis (Bansal et al., 2009). 
 A biomassa lignocelulósica é uma matéria-prima renovável atraente para a produção 
de biocombustíveis devido à sua disponibilidade em quantidades elevadas e a custo razoável 
(Kaparaju et al., 2009). Além da vantagem de sua abundância, tem-se na composição do 
bagaço alta concentração de carboidratos (Pandey et al., 2000). 
 A utilização desses resíduos lignocelulósicos de baixo custo, quando pré-tratados 
adequadamente podem ser empregados também na produção de enzimas. O pré-tratamento 
também pode potencializar a hidrólise enzimática, tornando a celulose acessível ao ataque 
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enzimático. O aproveitamento desses resíduos na produção de bioenergia, não só possibilitaria 
a redução da poluição ambiental, mas permitirá agregar valor ao seu tratamento.  
 O processo contínuo de produção de biogás já é bem conhecido, em especial a geração 
de gás metano a partir de esgoto sanitário e de dejetos de animais. Recentemente, 
pesquisadores se têm voltado para o uso de resíduos agrícolas como biomassa na geração do 
biogás (Souza et al., 2010).  
 O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar, com aproximadamente 8,8 milhões de 
hectares cultivados e com estimativa para a produção na safra de 2013 de cerca de 652 
milhões de toneladas. O estado de São Paulo permanece como o maior produtor com 51,3% 
(4.515.360 hectares) da área plantada. A produção de etanol total foi de 23,64 bilhões de litros 
na safra 2012/2013 e é estimada em 27,17 bilhões de litros para 2013/2014, com incremento 
de 3,53 bilhões de litros, e alta de 14,9%.  (Conab, 2013). 
 Um dos métodos mais recentes, utilizados também para produção de bioenergia 
principalmente de H2, a partir de microrganismos, é o uso de técnicas de imobilização celular. 
Trata-se de técnica inovadora para facilitar a retenção celular e, consequentemente, favorecer 
a maior produção do metabólito desejado. Um suporte para imobilização microbiana com 
características adequadas é o látex, material que pode ser explorado na bioprodução de H2, 
podendo abrir desta forma, novos caminhos com relação a sua aplicação em processos 
microbianos. 
 A pesquisa por novas fontes energéticas é justificada pelo fato que o hidrogênio e 
metano obtidos por processos biológicos a partir de biomassa lignocelulósica é alternativa 
energética vantajosa.  Nesse contexto, esta pesquisa visa a obtenção de melhor 
aproveitamento energético do bagaço da cana-de-açúcar, como resíduo agrícola, sendo este 
uma possível alternativa para a otimização na produção de hidrogênio e biogás (CH4 e CO2) 
pelo processo de digestão anaeróbia. 
 Assim, a produção de H2 e biogás a partir do tratamento do bagaço de cana-de-açúcar 
por microrganismos fermentativos e metanogênicos surge como alternativa 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.  

Processo combinado de produção de hidrogênio e metano em duas fases é um conceito 
que tem sido desenvolvido nos últimos anos (Liu et al., 2006; Kyazze et al., 2007; Ueno et al., 
2007a). É semelhante ao processo de duas fases tradicional que separa hidrólise/acidogênese e 
metanogênese e, assim, cada processo separadamente, leva a maior rendimento de biogás 
(Fox e Pohland, 1994). A principal diferença é que o hidrogênio é recuperado na primeira fase 
do processo de duas fases para produção de hidrogênio e metano. Por exemplo, os processos 
termofílicos são mais sensíveis às flutuações de temperatura e exigem mais tempo para se 
adaptarem a uma nova temperatura. Bactérias mesofílicas, por outro lado, toleram flutuação 
de temperatura de aproximadamente 3°C sem reduções significativas na produção de metano 
(Weiland, 2010). Na maioria dos casos, a diversidade metanogênica é menor em plantas 
operando com temperaturas termofílicas (Karakashev et al., 2005; Leven et al., 2007). 
 A co-produção de hidrogênio e metano é mais promissora do ponto de vista energético 
(Luo et al., 2011). Liu et al. (2006) demonstraram que mais metano pode ser obtido a partir de 
processo em duas fases para produção de hidrogênio e metano. Além disso, a mistura de 
hidrogênio e metano tem mais vantagens do que o metano sozinho, o que pode melhorar a 
eficiência dos motores de combustão de metano e diminuir as emissões de CO2 e CO (Akansu 
et al., 2004). 
 Devido à fermentação de hidrogênio a partir de substrato orgânico ser incompleta, a 
integração do hidrogênio com a produção de metano vai beneficiar a recuperação total de 
energia a partir de biomassas renováveis (Han e Shin, 2004). Além disso, em comparação 
com o etanol ou outros biocombustíveis, hidrogênio e metano são facilmente separados da 
fase líquida, o que pode contribuir para a redução dos custos do processo (Lu et al., 2009). 
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 A morfologia do microrganismo durante o processo fermentativo influencia 
diretamente a obtenção dos produtos microbianos de interesse, por diminuir o tempo de 
cultivo e aumentar o rendimento do processo (Feng et al., 2003). Uma das alternativas 
encontradas para preservar a estrutura morfológica destes microrganismos é a imobilização 
celular (IC), de maneira que seja preservada a atividade catalítica desejada, para aplicação, 
tanto, em escala de laboratório, quanto, industrial. A tecnologia da IC se restringe à produção 
de metabólitos extracelulares ou a utilização de microrganismos como biocatalizadores 
(Prasad et al., 2005).  
 Revestimentos biocatalíticos têm sido empregados para a imobilização microbiana. 
Estes revestimentos são emergentes (McDaniel et al., 2006; Flickinger et al. 2007;), e incluem 
revestimentos projetados para estabilizar, concentrar e intensificar a reatividade das enzimas 
ou células aprisionadas em um revestimento adesivo nano estruturado formado por uma 
matriz de polímero. 
 Variedade de revestimentos de látex microbianos está sendo investigada como 
sistemas modelo, a fim de determinar as propriedades fundamentais para a adesão microbiana. 
Estes incluem revestimentos quirais para oxidações, reduções, foto-reativos, para produção de 
hidrogênio, corrente elétrica, entre outras funções (Flickinger et al., 2007). 
 Tem sido observado crescente aumento no desenvolvimento de bioprocessos 
empregando células imobilizadas, bem como, grande número de publicações de trabalhos na 
qual esta técnica é explorada (Pasco et al., 2004), o que mostra a importância e o interesse 
nesta tecnologia. 
 Entretanto, especificamente na produção de H2, o uso de células imobilizadas tem sido 
pouco explorado até o momento. Em poucos trabalhos estão descritos o comportamento de 
sistemas com células imobilizadas. O uso da técnica de IC tem sido considerado como 
alternativa viável para aumentar a produtividade de bioprocessos em razão das elevadas 
densidades celulares obtidas (Ramakrishna e Prakasham, 1999). 
 Fatores como a possibilidade de desacoplar a dependência da vazão específica de 
alimentação em relação à velocidade especifica de crescimento celular quando o processo 
fermentativo é conduzido de modo contínuo, a facilidade de reutilização e o aumento da 
estabilidade dos biocatalisadores, a possibilidade de controle das propriedades reológicas do 
meio de fermentação e a redução de custos operacionais têm sido considerados vantagens em 
relação ao uso de células em suspensão (Ramakrishna e Prakasham, 1999). 

Logo, o objetivo deste projeto é avaliar a produção do gás hidrogênio e biogás 
(metano e gás carbônico) por bactérias anaeróbias celulolíticas/fermentativas e 
fermentativas/metanogênicas em condição mesofílica, separadamente, em reatores anaeróbios 
operados em batelada e reator contínuo com biomassa imobilizada em nanocoatings. 
 
Material e Métodos 
  

A Figura 1 ilustra o esquema experimental que será realizado nesta pesquisa. Na 
primeira etapa fungo Aspergillus niger será cultivado em bagaço da cana-de-açúcar (pré-
tratado com explosão a vapor) a fim de se obter enzimas celulases para facilitar a utilização 
desse substrato na etapa seguinte pelo inóculo fermentativo. 

Na segunda etapa, serão montados reatores anaeróbios em batelada alimentados com a 
material hidrolisado de cana-de-açúcar, obtido na etapa 1, em diferentes concentrações 
empregando inóculo fermentativo, em estudo no LPB, para degradação desse substrato 
visando a produção de H2 (Figura 1).  

Na terceira etapa, serão montados reatores anaeróbios em batelada alimentados com o 
substrato final do ensaio anterior (etapa 2) com melhor rendimento de produção de H2. Os 
reatores serão inoculados com lodo granulado proveniente de reator UASB utilizado no 
tratamento de água residuária de avicultura para testar a eficiência para produção de CH4 
(Figura 1). 
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A quarta etapa será desenvolvida em parceria com o grupo BRIDGE, liderado pela 
Prof. Madalena Alves, do Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho, 
Portugal. Nesta etapa será testada uma nova configuração de reator para a produção de 
hidrogênio. A nova configuração consiste na imobilização de biomassa em “nanocoatings” de 
látex, o que irá conferir ao reator uma grande capacidade de retenção de organismos 
produtores de hidrogênio.  

O reator de fluxo contínuo será alimentado com substrato sintético, de composição 
semelhante ao resíduo resultante da hidrólise do bagaço de cana de açúcar empregado na 
etapa 2. A concentração de substrato aplicada será a correspondente aos melhores resultados 
de produção de hidrogênio alcançados na etapa 2. O inóculo será oriundo do ensaio em 
batelada (etapa 2) com melhor rendimento de produção de H2. 

  

 
Figura 1: Esquema operacional 

 
Inóculo 
 

O fungo Aspergillus niger (a ser adquirido de coleção de culturas) será cultivado em 
meio de cultivo Agar – Saboraud por 5-7 dias as 30° C. Em seguida as colônias de fungo 
serão plaqueadas em meio mineral com o bagaço-de-cana-de-açúcar como única fonte de 
carbono como substrato. 

Para a obtenção dos microrganismos produtores de H2, inóculo eficiente para 
produção de hidrogênio, em estudo no LPB, junto com o hidrolisado de cana de açúcar 
suplementado com Aspergillus niger serão utilizados no primeiro ensaio de produção de 
hidrogênio. Para obtenção de microrganismos metanogênicos será utilizado lodo granulado 
proveniente de reator UASB utilizado no tratamento de água residuária de avicultura (Avícola 
Dacar-Tietê). Esse inóculo será utilizado no ensaio de produção de biogás (metano e dióxido 
de carbono). 
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Substrato lignocelulósico 
 

O bagaço de cana de açúcar será utilizado como substrato para enriquecimento da 
biomassa. Para tanto, ele será submetido ao pré-tratamento com explosão a vapor de acordo 
com método descrito por Betancur e Pereira (2010). A explosão a vapor é um dos processos 
mais utilizados para o tratamento de lignocelulósicos (Sun e Cheng, 2002). Segundo Take et 
al. (2006) a explosão a vapor do bagaço de cana de açúcar como pré-tratamento pode, 
inclusive, melhorar a produtividade de metano pela digestão anaeróbia. 

Serão realizadas análises de sólidos totais, sólidos totais voláteis e sólidos totais fixos, 
sulfato e DQO segundo o Standard Methods for the Examinationof Water and Wastewater 
(APHA, 2005), análise de carboidratos (Dubois et al., 1956), celulose, hemicelulose e lignina 
serão avaliados no início e no final de cada experimento de acordo com Goeringe Van Soest 
(1970). 

 
Meio de cultura para o ensaio de produção de H2 
 

Para o ensaio em batelada para produção de hidrogênio, o meio de cultura utilizado 
será o Del Nery (1987) modificado, contendo uréia (40 mg.L-1), extrato de levedura (1000 
mg.L-1) e 1 mL de cada solução de vitaminas. A solução de vitamina será composta por ácido 
p-aminobenzóico (40 mg.L-1) e biotina (1000 mg.L-1) (Maintinguer et al., 2008). A celulose 
proveniente do bagaço de cana-de-açúcar será utilizada como fonte de carbono. Os reatores 
serão submetidos à atmosfera de N2 (100%) e pH ajustado para 6,8. 

O reator para produção de hidrogênio com biomassa imobilizada em “nanocoatings” 
de látex será alimentado com meio sintético, com composição similar ao resíduo resultante da 
hidrólise do bagaço de cana-de-açúcar, empregado na etapa 2. Este resíduo será previamente 
caracterizado em termos de conteúdo de celulose e açúcares. 

 
Meio de cultura para o ensaio de produção de biogás (CH4 e CO2) 
 

Para o ensaio em batelada para produção de biogás, o substrato utilizado será o resíduo 
final resultante do ensaio em batelada com melhor rendimento de produção de H2. Os reatores 
serão submetidos à atmosfera de N2 (100%) e o pH ajustado para 7 por adição de NaOH 1 M. 
A formação de metano ocorre em intervalo de pH relativamente estreito, entre 6,5 e 8,5 com 
intervalo ótimo entre 7,0 e 8,0. Este processo é severamente inibido se o pH diminui abaixo 
de 6,0 ou acima de 8,5 (Weiland, 2010). 

 
Ensaios com reatores anaeróbios 
 
Produção de H2 a partir do hidrolisado do bagaço da cana-de-açúcar 
 

Após a obtenção de inóculo celulolítico/fermentativo (Etapa 1 + Inóculo fermentativo 
em estudo no LPB), esse será aplicado em ensaios em batelada de produção de H2. Os 
carboidratos totais proveniente da hidrólise do bagaço de cana de açúcar serão utilizados 
como substrato em duas concentrações: 0,5 g.L-1 e 2,0 g.L-1. 

Os reatores controles serão montados contendo glicose nas mesmas concentrações. A 
adição de meio de cultivo e biomassa purificada, que corresponde a 10% do volume reacional, 
vão somar 1000 mL, e o restante (4000 mL) será submetido à atmosfera de N2 (100%) por 20 
minutos, para composição do headspace. Os reatores serão incubados a 30oC sem agitação. 
Nesses ensaios serão efetuadas as seguintes análises: H2; ácidos voláteis; alcoóis e acetona; 
pH; sólidos totais voláteis (STV); consumo de substrato; exames microscópicos e análise de 
Biologia Molecular. 
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Produção de biogás a partir do substrato final do ensaio em batelada de produção de H2 
 
 O ensaio de produção de biogás será realizado em batelada em frascos Duran de 5000 
mL em triplicata. Os reatores serão preenchidos com o substrato oriundos do ensaio de 
produção de H2 a partir do bagaço de cana-de-açúcar. A adição do inóculo metanogênico 
corresponderá a 10% do volume reacional (1000 mL) este será submetido à atmosfera de N2 
(100%) por 20 minutos, para composição do headspace.  

Os reatores serão incubados a 30oC sem agitação. É importante manter a temperatura 
constante durante o processo de digestão, já que mudanças ou variações na temperatura irão 
afetar negativamente a produção de biogás.  
 Nesses ensaios serão efetuadas as seguintes análises: CH4; CO2; ácidos voláteis; pH; 
DQO; sólidos totais voláteis (STV); consumo de substrato; exames microscópicos e análise de 
Biologia Molecular. 
 
Produção de H2 por bactérias imobilizadas em nanocoatings 
 
 Para o ensaio de produção de H2 com biomassa imobilizada em “nanocoatings” de 
látex, será empregado reator atualmente em teste no grupo de pesquisa da Prof. Madalena 
Alves, do Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho, Portugal. Este reator 
possui a biomassa imobilizada em nanocoatings de látex. Estes nanocoatings consistem em 
polímeros adesivos, não-tóxicos capazes de imobilizar e estabilizar permanentemente uma 
grande densidade de células a uma superfície. Os nanocoatings possuem espessura inferior a 
100 µm e poros de dimensões nano, o que confere resistências de difusão mínimas. Com a 
aplicação dos nanocoatings para imobilização de biomassa espera-se aumento considerável 
das taxas de produção e rendimento em hidrogênio. 
 O reator com a biomassa imobilizada em nanocoatings de látex será operado em fluxo 
contínuo, com substrato sintético com composição semelhante ao resíduo resultante da etapa 
1, em condição mesofílica (37ºC). Durante a operação serão testados diferentes tempos de 
detenção hidráulico. Neste ensaio serão efetuadas as seguintes análises: H2; ácidos voláteis; 
alcoóis; pH e consumo de substrato. 
 
Análises físico-químicas e cromatográficas 
 

Serão efetuadas leituras para a determinação de H2 e biogás, em reatores 
pressurizados, por meio da retirada de 0,5 mL de amostra da fase gasosa presente no 
headspace, utilizando seringa gastight com trava. Será utilizado o cromatógrafo a gás, 
Shimadzu GC-2010, equipado com detector de condutividade térmica (TCD). 

A determinação de ácidos voláteis, alcoóis e acetona será realizada por cromatografia 
líquida segundo Penteado et al., 2013. A análise de carboidratos se realizada pelo método de 
Dubois e colaboradores (1956), utilizando glicose como padrão. Ao final dos ensaios serão 
efetuadas medidas para leitura de pH, de acordo com APHA, 2005. 
 
Análises Microbiológicas 
 
 Com a aplicação das técnicas de biologia molecular, mais informações podem ser 
adquiridas acerca das estruturas da comunidade envolvidas nos processos anaeróbios (Yu et 
al., 2005; Karakashev et al., 2005). As análises microbiológicas serão realizadas com 
amostras provenientes dos reatores operados em batelada para produção de H2 (etapa 2), 
biogás (etapa 3) e amostra da biomassa imobilizada em nanocoatings oriunda da última etapa. 
Serão realizadas análises microscópicas em luz comum das amostras dos reatores e 
diferenciação dos organismos pela técnica de coloração de Gram das amostras das etapas 2 e 
3 (DSM, 1991). Exames em microscopia eletrônica de varredura criogênica “Cryo-SEM” 
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serão realizados com amostras retiradas no final da etapa 4 para análise da microestrutura e da 
nanoporosidade. 
 
Técnicas de biologia molecular 
 

O uso combinado das técnicas da reação da polimerase em cadeia seguida pela 
eletroforese em gel com gradiente desnaturante (PCR-DGGE) tem sido bastante aplicado para 
avaliar a diversidade microbiana em vários ambientes (Muyzer, 1999). As análises de 
Biologia Molecular realizadas serão a seguintes: (1) PCR-DGGE da biomassa final dos 
ensaios das etapas 2 e 3 para a comparação  da comunidade microbiana para o Domínio 
Bacteria e Archaea; (2) clonagem e seqüenciamento da biomassa referente à condição de 
operação que se mostrar mais eficiente para a produção de H2 (etapa 2); (3) 
Pirosequenciamento das amostras oriundas do ensaio metanogênico (etapa 3). Sendo que 
essas últimas técnicas serão usadas para identificação dos microrganismos. 

A extração do DNA será realizada conforme Griffiths et al. (2000) modificado Os 
iniciadores usados para a reação da PCR serão 968F GC e 1401R (Nubel et al. 1996).  O 
DGGE será realizado de acordo com Muyzer et. al (1999). A comparação dos padrões de 
bandas de DGGE será realizada, usando-se o coeficiente de similaridade por meio do 
programa Bionumerics versão 2.5. 
 Os iniciadores usados na PCR serão 27F e 1100R (Lane, 1991). Na clonagem será 
usado o vetor pGEM para a transformação em células competentes de E. coli. O DNA de 
interesse será recuperado por meio da amplificação por PCR, usando os iniciadores M13 F e 
M13 R (Chun, 1995). A biblioteca de clones para ser sequenciada será enviada para 
Macrogen na Coréia do Sul. 
 O consenso das sequências obtidas serão realizadas no programa “SeqMan” do 
software DNASTAR (Laser gene sequence analysis). Essas serão comparadas ao Banco de 
Dados NCBI-database ou Ribossomal Database Project (RDP: 
http://drp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_intro.jsp) para aproximação da identidade 
filogenética e elaboração da árvore. 
 A construção das árvores filogenéticas será realizada pelo método de Neighbor-
Joining (Saitou e Ney, 1987), utilizando o programa MEGA versão 5.1 (Tamura et al., 2011). 
Também será aplicado o método de Bootsrap com 1000 replicatas para estimar a 
confiabilidade na topologia da árvore filogenética. 

A partir do DNA das amostras do ensaio metanogênico (etapa 3) será realizado análise 
de pirosequenciamento. Atualmente, a técnica de pirosequenciamento vem sendo amplamente 
aplicada aos estudos da diversidade microbiana (Edwards et al., 2006; Huber et al., 2007; 
Dinsdale et al., 2008; Rodriguez-Brito et al., 2010; Raes et al., 2011). Para isso, as amostras 
de DNA genômico serão separadas na concentração de >10 ng.μL-1 e relação OD260/280 de 
1,8 – 2,0.   
 
Ajuste dos dados experimentais 
 

Os dados experimentais serão ajustados para valores médios obtidos de triplicatas de 
reatores usando-se o software Statistica 8.0. Os dados de produção acumulada de H2 e biogás 
serão ajustados por meio da equação de Gompertz, modificada por Zwietering et al. (1990). A 
partir da equação de Gompertz modificada será possível estimar o Potencial de Produção de 
H2 (P); Taxa Máxima de Produção de H2 (Rm) e Tempo de Fase lag (λ). 
 
Cronograma 
  
 O estudo sobre a “Hidrólise do bagaço de cana-de-açúcar para a produção de 
hidrogênio e biogás com biomassa suspensa e imobilizada em nanocoatings” deverá ter 

http://drp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_intro.jsp
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duração de 24 meses, com início em Março de 2014. O cronograma de atividades que serão 
realizadas durante a pesquisa encontra-se delineado abaixo. 
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Resumo. Este projeto está direcionado à avaliação de um AnSBBR, com recirculação da fase 
líquida, operado em batelada alimentada, aplicado à produção de biohidrogênio pelo 
tratamento de efluente sintético a base de glicose. O reator, com volume de meio reacional de 
4,5 L, e biomassa imobilizada em grânulos de polietileno de baixa densidade, será submetido 
a diferentes cargas orgânicas volumétricas (9,0;12,0;13,5;18,0 e 27,0 kg.DQO.L-1.d-1), 
obtidas através da variação da concentração do afluente (3600 e 5250 mgDQO.L-1) e dos 
tempos de ciclo (4, 3 e 2 horas). O tempo de enchimento corresponderá à metade do tempo 
do ciclo (2, 1,5 e 1 horas). Até o momento, o reator foi operado em 3 das 6 condições 
experimentais propostas, isto é, Condição 1 (3600 mgDQO.L-1 e 4 h); Condição 2 
(3600 mgDQO.L-1 e 3 h) e Condição 3 (5250 mgDQO.L-1 e 4 h). A eficiência de remoção de 
matéria orgânica em termos de DQO foi de 17, 23 e 23%, nas Condições 1, 2 e 3, 
respectivamente, enquanto a eficiência de remoção de carboidratos foi de 99%, em todas as 
condições. Os principais compostos intermediários, produzidos durante o metabolismo 
anaeróbio, foram o ácido acético, ácido butírico, ácido propiônico e o etanol, com 
predomínio do ácido acético e etanol em todas as condições. 
 
Introdução 
 

Um dos principais problemas na produção de hidrogênio por processos 
fotofermentativos é o custo da matéria-prima. Algumas fontes como resíduos sólidos, 
resíduos das indústrias agro-alimentares e alguns efluentes da indústria de alimentos, tais 
como o soro de queijo, ou resíduos do processamento de azeite, entre outros, podem ser 
usadas para a produção de hidrogênio por meio de biotecnologias adequadas. O 
aproveitamento dos resíduos para produção de hidrogênio fornece geração de energia de 
baixo custo com o tratamento simultâneo de resíduos (Kapdan e Kargi, 2006). 

Atualmente, verifica-se na literatura um aumento da potencial aplicação desses 
reatores anaeróbios na geração de biohidrogênio em um contexto amplo, no qual as águas 
residuárias passam a ser tratadas como matéria-prima e não como resíduos de um processo. 
Diferentes águas residuárias são utilizadas como substrato para a produção de biohidrogênio, 
nas quais a fonte de matéria orgânica carbonácea pode ser sacarose, amido de trigo, fração 
orgânica de resíduos sólidos, efluente de reatores biológicos, óleos vegetais e resíduos da 
produção de biodiesel. O objetivo comum de tais estudos tem sido a avaliação da 
produtividade em hidrogênio e da estabilidade operacional (Ito et al., 2005; Alzate-Gaviria et 
al, 2007; Jeong et al., 2007; Nishio e Nakashimada, 2007; Yang et al., 2008; Argun et al., 
2008; O-Thong et al., 2008; Oztekin et al., 2008; Sabourin-Provost et al., 2009).  

Dentro do escopo de estudo da produção de bioenergia, este projeto está direcionado à 
avaliação do AnSBBR aplicado à produção de biohidrogênio a partir do tratamento de 
efluente sintético a base de glicose. Nesse trabalho estão sendo avaliados a produção de 
biohidrogênio, o fator de conversão entre hidrogênio formado e matéria orgânica consumida, 
a estabilidade e eficiência do reator quando submetido a diferentes cargas orgânicas 
volumétricas e tempos de enchimento, as quais estão sendo modificados em função da 
concentração afluente e do tempo total de ciclo. 
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Material e Métodos 
 
AnSBBR com biomassa imobilizada e recirculação da fase líquida 

A Figura 1 mostra esquema do sistema utilizado para a produção de biohidrogênio a 
partir do tratamento anaeróbio de efluente sintético a base de glicose. O reator foi constituído 
por um frasco de acrílico cilíndrico com as seguintes dimensões: 540 mm de altura, 100 mm 
de diâmetro externo e 3,5 mm de espessura de parede. A parte inferior do reator era composta 
por um compartimento de 40 mm de altura destinado a favorecer a distribuição da água 
residuária e, na parte superior, havia um compartimento com 60 mm de altura que era 
utilizado como câmara coletora de biogás (H2, CH4 e CO2). Dessa forma, o volume total do 
reator foi de 4,3 L (volume vazio). 

 

Figura 1 – Esquema do AnSBBR com recirculação [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 sistema de recirculação era composto por um reservatório lateral, com volume de 
2,9 L (volume vazio), constituído por um frasco de acrílico cilíndrico com as seguintes 
dimensões: 430 mm de altura, 100 mm de diâmetro externo e 3,5 mm de espessura de parede; 
e de uma bomba peristáltica com vazão ajustável, marca Ismatec modelo MCP, com vazão 
máxima de 52,3 L.h-1. Um tubo graduado de 100 mL foi nterligado ao sistema de recirculação 
para medidas da vazão de recirculação. O volume total de meio reacional, resultante da soma 
do volume de meio contido no reator (2,6 L) e no reservatório paralelo (1,9 L), foi de 4,5 L. 
Uma unidade de controle foi utilizada para automatizar as operações de carga, descarga e 
recirculação. A alimentação e descarga foram 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 foi acondicionado entre telas de aço Inox – 314, revestidas na parte superior por 
telas de PVC, dividindo a altura de 540 mm do reator em cinco estágios para evitar a 
compactação do leito e a passagem das partículas de PEBD entre os estágios. O reator foi 
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. 
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Inóculo e suporte para imobilização da biomassa anaeróbia 

O inóculo utilizado nos experimentos foi proveniente de estudo realizado, 
anteriormente, por Souza (2013), em um reator acidogênico destinado à produção de 
biohidrogênio. Como suporte de imobilização da biomassa foi utilizado polietileno de baixa 
densidade (PEBD), obtido como produto do processo de reciclagem de resíduos plásticos. As 
partículas possuem, aproximadamente, 5 mm de comprimento por 3 mm de diâmetro. 
 
Água residuária sintética 

A água residuária foi formulada a base de glicose como fonte de carbono e energia, 
fixando-se a razão entre a fonte de carbono e a fonte de nitrogênio-uréia (C/N) em 
aproximadamente 140, pH inicial igual a 6,5 e razão DQO/P menor que 500 (1000:2). A 
Tabela 1 descreve a composição da água residuária para uma concentração em termos de 
DQO igual a 1000 mg.L-1 (Del Nery, 1987). 
 

Tabela 1 – Composição da água residuária sintética utilizada nos ensaios. 
Composto Concentração (mg.L-1) 

Glicose 935,0 
(relação teórica: 1000 mg-DQO = 935 mg-

glicose) (1000 mgDQO.L-1) 

Uréia (CH4N2O) 5,8 
Sulfato de níquel (NiSO4.6H2O) 0,50 
Sulfato ferroso (FeSO4.7H2O) 2,50 
Cloreto férrico (FeCl3.6H2O) 0,25 

Cloreto de cálcio (CaCl2.2H2O) 2,06 
Cloreto de cobalto (CoCl2.6H2O) 0,04 

Dióxido de selênio (SeO2) 0,04 
Fosfato de potássio monobásico (KH2PO4) 5,36 

Fosfato de potássio dibásico (K2HPO4) 1,30 
Fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4) 2,70 

Bicarbonato de sódio (NaHCO3) 500,0 
 
Análises físico-químicas e exames microbiológicos 

O monitoramento do reator foi efetuado medindo-se, em amostras do afluente e do 
efluente, as concentrações de matéria orgânica nas formas não filtrada (CST) e filtrada (CSF) 
(como DQO), alcalinidade parcial (AP), alcalinidade intermediária (AI), alcalinidade total 
(AT), alcalinidade a bicarbonato (AB), ácidos voláteis totais (AVT), sólidos totais (ST), 
sólidos totais voláteis (STV), sólidos suspensos totais (SST) e sólidos suspensos voláteis 
(SSV), além da medida do pH e do volume de meio alimentado/descarregado. Tais análises 
foram, realizadas de acordo com o Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater (1995) e o método de Dubois (1956) para a determinação dos carboidratos totais. 

Os compostos intermediários do metabolismo anaeróbio (acetona, metanol, etanol, n-
butanol, ácidos acético, propiônico, butírico, iso-butírico, valérico, iso-valérico e capróico) 
foram analisados por cromatografia em fase gasosa, pelo método “head-space”, utilizando um 
cromatógrafo Agilent Technologies® modelo 7890 GC System, equipado com detector de 
ionização de chama e coluna HP-Innowax com 30 m × 0,25 mm × 0,25 µm de espessura do 
filme. O gás de arraste utilizado foi o hidrogênio com vazão de 1,56 mL.min-1, a temperatura 
do injetor foi de 250ºC, a razão de “split” 10 e o volume de injeção de 1 µL. A temperatura do 
forno foi programada da seguinte forma: em 35ºC por 0 min, 2ºC.min-1 até 38ºC; 10ºC.min-1 
até 75ºC; 35ºC.min-1 até 120ºC por 2 minutos; 10ºC.min-1 até 170ºC por 2 minutos. A 
temperatura do detector foi de 280ºC com fluxo de ar sintético de 300 mL.min-1 e vazão de 
“make up” de nitrogênio de 30 mL.min-1. Foi utilizado nessa análise o método “head-space”, 
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utilizando como padrão interno o ácido crotônico (na determinação dos ácidos voláteis) e 
isobutanol (na determinação da acetona e alcoóis). 

A composição do biogás formado (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 µm de espessura do filme. O gás 
de arraste foi o argônio com vazão de 3,67 mL.min-1, a temperatura do injetor foi de 185ºC, a 
razão de “split” de 10 e o volume de injeção de 200 µL. A temperatura do forno foi 
programada da seguinte forma: em 40ºC por 5 min, de 40ºC à 60ºC em 5ºC.min-1, de 60ºC à 
95ºC em 25ºC.min-1, de 95ºC à 200ºC em 5ºC.min-1. A temperatura do detector foi de 150ºC, 
com vazão de “make up” de argônio de 8,33 mL.min-1. O volume produzido foi aferido por 
meio de medidor de gás Rittter modelo MilligasCounter. 
 
Procedimento experimental da operação do reator 

Os ensaios foram realizados utilizando-se diferentes cargas orgânicas volumétricas, 
modificadas em função da concentração afluente, de 3600 e 5250 mgDQO.L-1, e do tempo de 
ciclo, de 4, 3 e 2 h, ou seja, 6, 8 e 12 ciclos diários, conforme mostrado na Tabela 2. 
 

Tabela 2 – Condições estudadas no AnSBBR. 

Ensaio Afluente 
(mgDQO.L-1) 

Tempo  Número 
ciclos Ciclo 

(h) 
Enchimento 

(h) 
Operação 

(dias) 
1 3600 4,0 2,0 36 216 
2 3600 3,0 1,5 37 296 
3 5250 4,0 2,0 33 198 

 
O volume útil total do sistema reator e reservatório (4,3 + 2,9 = 7,2 L) foram 

compostos em um volume de 2,6 L de meio e biomassa que ficaram retidos no sistema, 1,9 L 
de meio tratado por ciclo (volume carregado no início do ciclo e descarregado no final do 
ciclo) e 1,8 L de material suporte, sendo o volume restante de 0,9 L destinado a coleta de 
biogás (0,2 L na parte superior do reator e 0,7 L na parte superior do reservatório). 

A operação do reator foi realizada da seguinte maneira: no primeiro ciclo foram 
alimentados 4,5 L ao sistema (2,6 L de meio no reator e 1,9 L de meio no reservatório) em 20 
min, sendo que o reator foi previamente preparado com o suporte inerte e biomassa (inóculo). 
Após o término da alimentação a vazão de recirculação (20 L.h-1 – velocidade de recirculação 
de 0,2 cm.s-1) foi ligada. No final do ciclo, cuja duração foi variável em função das condições 
experimentais em estudo, a recirculação foi desligada e foram descarregados 1,9 L de meio 
em 10 min, sendo que 2,6 L de volume residual foram mantidos no reator (além dos 1,8 L de 
suporte inerte). Logo após essa descarga, um novo ciclo teve início, no qual, 
simultaneamente, houve a recirculação da fase liquida (20 L.h-1) e alimentação, de 1,9 L de 
meio, com vazão constante, mas em tempos de enchimento diferentes em função da condição 
experimental. Ao término do ciclo, a agitação foi interrompida e, em seguida, iniciou-se a 
descarga em 10 min e, assim, o ciclo foi repetido, caracterizando as bateladas seqüenciais com 
tempo de enchimento de 50% do tempo total do ciclo. Dessa forma, em 50% do tempo total 
de ciclo o sistema funcionou em batelada alimentada (reação e alimentação) e nos 50% 
restantes em batelada (reação sem alimentação). 

Uma vez atingida a estabilidade nas condições experimentais, ou seja, as variáveis 
monitoradas apresentaram valores aproximadamente constantes, foram obtidos os perfis ao 
longo do ciclo de operação de algumas das variáveis monitoradas. Nestes perfis foram 
retiradas amostras ao longo do tempo de operação de um ciclo. As variáveis de interesse 
foram: concentrações de matéria orgânica na forma filtrada (carboidratos e DQO), de ácidos 
voláteis totais, de metabólitos intermediários (acetona, ácidos voláteis e alcoóis), de biogás 
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(composição e produção), além do pH. Desta forma, será possível obter uma melhor 
compreensão das rotas metabólicas ao longo de um ciclo. As amostras retiradas para obtenção 
dos perfis anteriormente citados foram colhidas em intervalos de tempo, ao longo do ciclo, de 
30 min. O volume total retirado nas amostragens foi de no máximo 300 mL, ou seja, menos 
que 10% do volume de meio reacional do sistema. Após cada operação, amostras do lodo 
foram retiradas do reator para análise microbiológica. Dessa forma, uma nova condição 
experimental foi implementada alterando-se a concentração afluente, o tempo de alimentação 
e/ou o tempo de ciclo do reator. 
 
Resultados Parciais 
 

A eficiência de remoção de matéria orgânica em termos DQO e de amostras filtradas, 
foi de 17, 23 e 23% nas Condições, 1, 2 e 3, respectivamente, com do aumento da carga 
orgânica aplicada, conforme observado na Tabela 3 e nas Figuras 2, 3 e 4. 
 
Tabela 3 – Concentração e eficiência de remoção de matéria orgânica (DQO), em função do 

aumento da carga orgânica aplicada, nas Condições 1, 2 e 3. 

Condição 
Carga Orgânica 

Volumétrica 
(g.DQO.L-1.d-1) 

Concentração 
(mgDQO.L-1) 

Tempo 
Ciclo 

(h) 

εST 
(%) 

εSF 
(%) 

1 9,0 3564 ± 203 4 14 ± 6 17 ± 5 
2 12,0 3388 ± 161 3 19 ± 7 23 ± 7 
3 13,5 5436 ± 315 3 18 ± 5 23 ± 6 

 
A remoção de matéria orgânica em termos de DQO corresponde a uma parcela de 

dióxido de carbono do biogás e da absorção da biomassa para a formação de novas células, 
sendo a maior parte apenas convertida para ácidos orgânicos e solventes. Portanto, utilizando-
se o método de Dubois (1956) foi possível verificar o consumo da glicose pelas bactérias 
acidogênicas. 

Quanto à remoção de matéria orgânica em termos de carboidratos (glicose), a 
eficiência de remoção, em termos de amostras filtradas, foi de 99%, para as Condições 1,2 e 
3, conforme apresentado na Tabela 4 e nas Figuras 2, 3 e 4. Desta forma, não houve 
diminuição da eficiência de remoção com o aumento da carga orgânica volumétrica aplicada, 
seja pelo aumento da concentração afluente, ou pela diminuição no tempo do ciclo. 
 
Tabela 4 – Concentração e eficiência de remoção de lactose em função do aumento da carga 

orgânica aplicada nas Condições 1, 2 e 3. 

Condição 
Carga Orgânica 

Volumétrica 
(g.DQO.L-1.d-1) 

Concentração 
(mgGlicose.L-1) 

Tempo 
Ciclo 

(h) 

εST 
(%) 

εSF 
(%) 

1 9,0 2823 ± 648 4 98 ± 0,5 99 ± 0,3 
2 12,0 1920 ± 281 4 97 ± 1,3 99 ± 0,5 
3 13,5 4140 ± 694 3 98 ± 0,5 99 ± 0,2 
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Figura 2 – Eficiências de remoção de matéria orgânica (DQO) e de carboidratos (glicose) nas 

formas não filtradas (εST) e filtradas (εSF) na Condição 1. 
 

            
Figura 3 – Eficiências de remoção de matéria orgânica (DQO) e de carboidratos (glicose) nas 

formas não filtradas (εST) e filtradas (εSF) na Condição 2. 
 

            
Figura 4 – Eficiências de remoção de matéria orgânica (DQO) e de carboidratos (glicose) nas 

formas não filtradas (εST) e filtradas (εSF) na Condição 3. 
 

As Figuras 5, 6 e 7 apresentam os perfis de concentração de matéria orgânica (DQO) e 
de carboidratos (glicose) em função do tempo para as Condições 1, 2 e 3, respectivamente. 
Observa-se que houve um aumento da concentração de carboidratos no início do ciclo, 
durante o período de operação em batelada alimentada, a qual teve duração de metade do 
tempo de ciclo. A partir do término da alimentação, o consumo dos carboidratos foi bastante 
rápido, ocorrendo em, aproximadamente, quarenta a sessenta minutos, restando apenas uma 
concentração residual de substrato no restante do tempo do ciclo. Quanto à concentração de 
matéria orgânica, em termos de DQO, observa-se que manteve-se constate ao longo do ciclo. 
 

0

20

40

60

80

100

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

ε M
O

(%
) 

Tempo (d)

Amostras não filtradas

Amostras filtradas

0

20

40

60

80

100

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

ε C
(%

)

Tempo (d)

Amostras não filtradas

Amostras filtradas

0

20

40

60

80

100

0 5 10 15 20 25 30 35 40

ε M
O

(%
) 

Tempo (d)

Amostras não filtradas

Amostras filtradas

0

20

40

60

80

100

0 5 10 15 20 25 30 35 40

ε C
(%

)

Tempo (d)

Amostras não filtradas

Amostras filtradas

0

20

40

60

80

100

0 5 10 15 20 25 30 35

ε M
O

(%
) 

Tempo (d)

Amostras não filtradas

Amostras filtradas

0

20

40

60

80

100

0 5 10 15 20 25 30 35

ε C
(%

)

Tempo (d)

Amostras não filtradas

Amostras filtradas



126 
 

            
Figura 5 – Perfis de concentração de matéria orgânica (DQO) e de carboidratos (glicose) na 

Condição 1 com 3600 mgQO.L-1 e 4 h. 
 

               
Figura 6 – Perfis de concentração de matéria orgânica (DQO) e de carboidratos (glicose) na 

Condição 2 com 3600 mgQO.L-1 e 3 h. 
 

            
Figura 7 – Perfis de concentração de matéria orgânica (DQO) e de carboidratos (glicose) na 

Condição 3 com 5250 mgQO.L-1 e 4 h. 
 

As Figuras 8, 9 e 10 apresentam os perfis de concentração de compostos 
intermediários do metabolismo anaeróbio, em função do tempo para as Condições 1, 2 e 3, 
respectivamente Os principais compostos intermediários produzidos, no tratamento da água 
residuária sintética a base de glicose em AnSBBR, foram o ácido acético, ácido butírico, 
ácido propiônico e o etanol, com predomínio do ácido acético e etanol em todas as condições. 
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Figura 8 – Perfis de concentração de compostos intermediários na Condição 1 com 

3600 mgQO.L-1 e 4 h. 
 

 
Figura 9 – Perfis de concentração de compostos intermediários na Condição 2 com 

3600 mgQO.L-1 e 3 h. 
 

 
Figura 10 – Perfis de concentração de compostos intermediários na Condição 3 com 

5250 mgQO.L-1 e 4 h. 
 

As Figuras 11, 12 e 13 apresentam os perfis de concentração e de volume de 
hidrogênio, metano e dióxido de carbono em função do tempo para a Condição 1 
(3600 mgDQO.L-1 e 4 h), para a Condição 2 (3600 mgDQO.L-1 e 3 h) e para a Condição 3 
(5250 mgDQO.L-1 e 4 h). Os valores de volume de hidrogênio no final do ciclo foram de 
553,4; 280 e 720,9 mL, enquanto a concentração de hidrogênio, no biogás, foi de 5,34; 5,84 e 
11,69 mmol.L-1, respectivamente, nas Condições 1, 2 e 3. Não foi detectado metano em 
nenhuma das condições. Observa-se que o volume e a concentração de hidrogênio 
aumentaram somente quando houve aumento da carga orgânica volumétrica aplicada, porém 
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manteve-se o tempo de ciclo de 4 h, isto é, quando se aumentou de 9 mgDQO.L-1.d-1 
(Condição 1) para 13,5 mgDQO.L-1.d-1 (Condição 3). Quando houve o aumento de 
9 mgDQO.L-1.d-1 (Condição 1) para 12,0 mgDQO.L-1.d-1 (Condição 2), mantendo-se a 
concentração afluente e diminuindo-se o tempo de ciclo, para 3 h, houve diminuição no 
volume e a concentração de hidrogênio sofreu pouca alteração. 
 

            
Figura 11 – Perfis de concentração e de volume de hidrogênio, dióxido de carbono e metano 

na Condição 1 com 3600 mgDQO.L-1 e 4 h. 
 

            
 
Figura 12 – Perfis de concentração e de volume de hidrogênio, dióxido de carbono e metano 

na Condição 2 com 3600 mgQO.L-1 e 3 h. 
 

             
Figura 13 – Perfis de concentração e de volume de hidrogênio, dióxido de carbono e metano 

na Condição 3 com 5250 mgQO.L-1 e 4 h. 
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Resumo. Este projeto está direcionado à avaliação de um AnSBBR, com agitação mecânica, 
operado em batelada alimentada, aplicado à produção de biohidrogênio pelo tratamento de 
efluente sintético a base de lactose. O reator, com volume de meio reacional de 3,5 L, e 
biomassa imobilizada em grânulos de polietileno de baixa densidade, será submetido a 
diferentes cargas orgânicas volumétricas (9,0;12,0;13,5;18,0 e 27,0 kg.DQO.m-3.d-1), obtidas 
através da variação da concentração do afluente (3600 e 5400 mgDQO.L-1) e dos tempos de 
ciclo (4, 3 e 2 horas). O tempo de enchimento corresponderá à metade do tempo do ciclo (2, 
1,5 e 1 horas). Até o momento, o reator foi operado em 3 das 6 condições experimentais 
propostas, isto é, Condição 1 (3600 mgDQO.L-1 e 4 h); Condição 2 (5400 mgDQO.L-1 e 4 h) e 
Condição 3 (3600 mgDQO.L-1 e 3 h). A eficiência de remoção de matéria orgânica em termos 
de DQO foi de 20, 17 e 19%, nas condições 1, 2 e 3, respectivamente, enquanto a eficiência 
de remoção de carboidratos foi de 100, 93 e 80%, nas condições 1,2 e 3 respectivamente. A 
maior velocidade de produção diária foi de 0,144 molH2.d-1 para a Condição com 
5400 mgDQO.L-1 e 4 h.  
 
Introdução 
 

Os reatores anaeróbios operados em batelada sequencial vêm sendo estudados por 
grupos da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (EESC/USP) e 
da Escola de Engenharia Mauá do Instituto Mauá de Tecnologia (EEM/IMT), nas quais os 
projetos têm enfoque no estudo da otimização do biorreator convencional e de novas 
propostas de configurações visando à adequação ambiental de águas residuárias e na produção 
de bioenergia (hidrogênio e/ou metano) através de seu tratamento. 

Atualmente, verifica-se em literatura um aumento da potencial aplicação desses 
reatores na geração de biohidrogênio em um contexto amplo no qual as águas residuárias 
passam a ser tratadas como matéria-prima e não como resíduos de um processo, com o intuito 
de viabilizar a obtenção de energia a partir do hidrogênio gerado, sendo mantido o objetivo do 
controle da poluição ambiental com a adequação de todos os resíduos gerados no processo 
para a disposição no ambiente. A produção biológica de hidrogênio torna-se uma das mais 
atrativas, pois é uma tecnologia de baixo custo quando comparada a outras técnicas e requer 
menos energia para geração, podendo ocorrer por meio de dois processos: fotossíntese e 
processo fermentativo. A fermentação é tecnicamente mais simples e o hidrogênio pode ser 
obtido de matéria orgânica presente em águas residuárias. Diversas pesquisas demonstram a 
viabilidade da utilização do H2, produzido biologicamente, para geração de energia (Wu et 
al., 2003; Alzate-Gaviria et al, 2007; Leite et al., 2008). 

Dentro do escopo de estudo da produção de bioenergia, este projeto está direcionado à 
avaliação do reator anaeróbio operado em batelada sequencial contendo biomassa imobilizada 
e agitação mecânica aplicado à produção de biohidrogênio pelo tratamento de efluente 
sintético a base de lactose. Nesse trabalho estão sendo avaliados a produção de biohidrogênio, 
o fator de conversão entre hidrogênio formado e matéria orgânica consumida, a estabilidade e 
eficiência do reator quando submetido a diferentes cargas orgânicas e tempos de enchimento, 
os quais são modificados em função da concentração afluente e do tempo total de ciclo. 
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Materiais e Métodos 
 
AnSBBR com agitação mecânica 

A Figura 1 apresenta o esquema do biorreator com agitação mecânica (modelo Bioflo 
110®, fabricado pela New Brunswick Scientific Co.), constituído por um frasco de vidro de 
20 cm de diâmetro e 30 cm de altura, com capacidade total de 7,5 L e capacidade útil de 
6,0 L. O material suporte foi confinado em um cesto de aço Inox-316 perfurado de 18 cm de 
altura, 7 cm e 17,5 cm de diâmetros interno e externo, respectivamente. 

A agitação fixa de 300 rpm foi implementada por motor acoplado aos impelidores tipo 
turbina de 6 cm de diâmetro constituído por seis lâminas planas (padrão Rushton) e instalados 
a 8 e 16 cm do fundo do tanque (Michelan et al., 2009). A alimentação e descarga foram 
realizadas por bombas tipo diafragma marca Prominent modelos β e Concept, 
respectivamente. Um sistema de automação composto por temporizadores foi responsável 
pelo acionamento/parada das bombas e do agitador, de modo a implementar as etapas da 
operação em batelada sequencial: alimentação, reação e descarga. A temperatura de 30±1ºC 
foi controlada pela circulação de água na dupla parede externa do reator, cuja temperatura foi 
regulada por um banho ultratermostatizado (marca Marconi modelo MA-184). 
 

 
Figura 1 – Esquema do reator anaeróbio com agitação operado em bateladas sequenciais contendo 

biomassa imobilizada 
Reator: 1 – Bioreator BIOFLO 110 (New Brunswick Scientific Co.) com capacidade de 7,5 L  

(a = 29,5 cm; b = 18 cm;c = 18 cm); 2 – Cesto de retenção e material suporte da biomassa 
(b = 18 cm ; d = 7 cm); 3 – Afluente;4 – Bomba de alimentação; 5 – Bomba de descarga;  

6 – Efluente; 7 – Saída de biogás; 8 – Sistema de agitação; 9 – Sistema de controle de 
temperatura (banho termostático); 10 – Sistema de automação. Detalhes dos impelidores: dois 

impelidores tipo turbina com seis pás planas (e = 2 cm; f = 1.5 cm; g = 6 cm). 
 
Água residuária 

A água residuária utilizada foi formulada a base de lactose como fonte de carbono e 
energia, fixando-se a razão entre a fonte de carbono e a fonte de nitrogênio-uréia (C/N) em 
aproximadamente 140 e razão DQO/P menor que 500 (1000:2). A Tabela 1 descreve a 
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composição da água residuária para uma concentração em termos de DQO igual a 1000 mg.L 1 
(Del Nery, 1987). 
 

Tabela 1 – Composição da água residuária sintética utilizada nos ensaios. 
Composto Concentração (mg.L-1) 

Lactose 893 
(relação teórica: 1000 mg-DQO = 893 mg-sacarose) (1000 mgDQO.L-1) 

Uréia (CH4N2O) 5,8 
Sulfato de níquel (NiSO4.6H2O) 0,50 
Sulfato ferroso (FeSO4.7H2O) 2,50 
Cloreto férrico (FeCl3.6H2O) 0,25 

Cloreto de cálcio (CaCl2.2H2O) 2,06 
Cloreto de cobalto (CoCl2.6H2O) 0,04 

Dióxido de selênio (SeO2) 0,04 
Fosfato de potássio monobásico (KH2PO4) 5,36 

Fosfato de potássio dibásico (K2HPO4) 1,30 
Fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4) 2,7 

Bicarbonato de sódio (NaHCO3) 500 
*Composição com Base de 1000 mgDQO.L-1 

pH inicial ajustado pela adição de ácido clorídrico 12 M 
 
Inóculo e suporte para imobilização da biomassa anaeróbia 

O material utilizado como suporte inerte constou de grânulos de polietileno de baixa 
densidade com as características descritas na Tabela 2, cuja empresa doadora está localizada 
em São Carlos-SP. Este material é um produto intermediário do processo de reciclagem de 
plásticos de resíduos domésticos. Cabe destacar o baixo custo, a disponibilidade e a 
adequação ambiental de tal material. O inóculo utilizado nos experimentos foi proveniente de 
estudo realizados anteriormente por Inoue (2013), de reator acidogênico destinado à produção 
de biohidrogênio. 
 

Tabela 2 – Características do material suporte inerte. 
Propriedades Valor / Descrição 
Composição Polietileno de baixa densidade 

Diâmetro de um grânulo 3 mm 
Comprimento de um grânulo 6 mm 

Massa utilizada 1,1 kg 
Massa volumétrica aparente meio suporte 0,465 kg.L-1 

Densidade aparente meio suporte 0,465 
Porosidade aparente meio suporte 0,426 

Comportamento Flutuante 
Auto compactante 

 
Análises físico-químicas e exames microbiológicos 

O monitoramento do reator foi efetuado medindo-se, em amostras do afluente e do efluente, 
as concentrações de matéria orgânica nas formas não filtrada (CST e CCT) e filtrada (CSF e 
CCF) (como demanda química de oxigênio – método de DQO e carboidratos – método de 
Dubois et al. (1956), respectivamente), alcalinidade parcial (AP), alcalinidade intermediária 
(AI), alcalinidade total (AT), alcalinidade a bicarbonato (AB), ácidos voláteis totais (AVT), 
sólidos totais (ST), sólidos totais voláteis (STV), sólidos suspensos totais (SST) e sólidos 
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suspensos voláteis (SSV), além da medida do pH e do volume de meio 
alimentado/descarregado. Tais análises foram realizadas de acordo com o Standard Methods 
for the Examination of Water and Wastewater (1995), considerando também o método 
proposto por Dilallo e Albertson (1961), o qual foi modificado por Ripley et al. (1986) na 
determinação da alcalinidade. Esses parâmetros foram monitorados com uma frequência de 
duas a quatro vezes por semana, dependendo do parâmetro.  

Os compostos intermediários do metabolismo anaeróbio (acetona, metanol, etanol, n-
butanol, ácidos acético, propiônico, butírico, iso-butírico, valérico, iso-valérico e capróico) 
foram analisados por cromatografia em fase gasosa com padrão externo (iso-butanol e ácido 
crotônico) utilizando-se um cromatógrafo Hewlett Packard® modelo 7890 equipado com 
detector de ionização de chama e coluna HP-Innowax com 30 m × 0,25 mm × 0,25 µm de 
espessura do filme. O gás de arraste utilizado foi o hidrogênio com vazão de 1,56 mL.min-1 
(velocidade linear constante de 41,8 cm.s-1), a temperatura do injetor foi de 250ºC, a razão de 
“split” de 10 (“head-space”) e o volume de injeção de 400 µL, utilizando-se injetor 
automático. A temperatura do forno foi programada da seguinte forma: de 35ºC à 38ºC em 
2ºC.min-1, de 38ºC à 75ºC em 10ºC.min-1, de 75ºC à 120ºC em 35ºC.min-1, em 120ºC por 1 
min, de 120ºC à 170ºC em 10ºC.min-1 e em 170ºC por 2 min (“head-space”). A temperatura 
do detector foi de 280ºC (“head-space”) com fluxo de hidrogênio (combustível) de 30 
mL.min-1, de ar sintético (comburente) de 300 mL.min-1 e vazão de “make up” de nitrogênio 
de 30 mL.min-1. Foi utilizado nessa análise o método por “head-space”. A composição do 
biogás formado pelo metabolismo anaeróbio (hidrogênio, metano e dióxido de carbono) foi 
analisada por cromatografia em fase gasosa utilizando-se um cromatógrafo Agilent® modelo 
7890 equipado com detector de condutividade térmica e coluna GS-Carbonplot com 30 m × 
0,53 mm × 3,0 µm de espessura do filme. O gás de arraste utilizado foi o argônio com vazão 
de 3,67 mL.min-1, a temperatura do injetor foi de 185ºC, a razão de “split” de 10 e o volume de 
injeção de 200 µL. A temperatura do forno foi programada em 40ºC isotérmico em 5 min. A 
temperatura do detector foi de 150ºC, com vazão de “make up” de argônio de 8,33 mL.min-1. A 
produção do biogás formado foi analisada por medidor de gás Rittter modelo 
MilligasCounter. 
 
Procedimento experimental da operação do reator 

O AnSBBR foi operado nas condições concentração de 3600 e 5400 mgDQO.L-1, 
tempos de ciclo de 3 e 4 h e tempo de enchimento de 2,0 e 1,5 h, conforme apresentado na 
Tabela 3. 
 

Tabela 3 – Resumo das condições experimentais estudadas no AnSBBR. 

Condições Afluente 
(mgDQO.L-1) 

Tempo Número 
ciclos Ciclo 

(h) 
Enchimento 

(h) 
Operação 

(dias) 
1 3600 4,0 2,0 21 126 
2 5400 4,0 2,0 23 138 
3 3600 3,0 1,5 22 176 

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

O volume útil do reator (6,0 L) foi dividido em 3 partes: volume de meio tratado por 
ciclo de 1,5 L, volume residual de meio de 2,0 L e volume de suporte inerte com biomassa de 
2,1 L. A operação do reator foi realizada da seguinte maneira: no primeiro ciclo foram 
alimentados 3,5 L em 20 min de meio ao reator, sendo que o reator foi previamente preparado 
com o suporte inerte e biomassa (inóculo). Após o término da alimentação foi implementada 
uma agitação de 300 rpm. No final do ciclo, cuja duração ocorreu em função da condição 
experimental em estudo, a agitação foi desligada e foram descarregados 1,5 L de meio em 10 
min, sendo que 2,0 L de volume residual foram mantidos no reator (além dos 2,5 L de suporte 
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inerte e inóculo). Logo após essa descarga, um novo ciclo teve início, no qual, 
simultaneamente, houve a agitação do meio (300 rpm) e alimentação com vazão constante, 
mas em tempos de enchimento diferentes em função da condição experimental. Ao término 
do ciclo, a agitação era interrompida e, em seguida, iniciava-se a descarga em 10 min e, 
assim, o ciclo se repetia, caracterizando as bateladas sequenciais com tempo de enchimento de 
50% do tempo total do ciclo. Dessa forma, em 50% do tempo total de ciclo o sistema 
funcionou em batelada alimentada (reação e alimentação) e nos 50% restantes em batelada 
(reação sem alimentação). 

Uma vez atingida a estabilidade nas condições experimentais monitoradas no efluente 
descarregado no final dos ciclos, foram obtidos perfis ao longo do ciclo de operação de 
algumas das variáveis monitoradas. Nestes perfis foram retiradas amostras ao longo do tempo 
de operação de um ciclo. As variáveis de interesse foram: concentrações de matéria orgânica 
filtrada (na forma de carboidratos e de DQO), de alcalinidade a bicarbonato, de ácidos 
voláteis totais, de metabólitos intermediários (acetona, ácidos voláteis e álcoois), de biogás 
(composição e produção), além do pH. Desta forma, foi possível obter uma melhor 
compreensão das rotas metabólicas ao longo de um ciclo. As amostras retiradas para obtenção 
dos perfis anteriormente citados foram colhidas em intervalos de tempo de 30 minutos ao 
longo do ciclo. O volume total retirado nas amostragens foi de no máximo 300 mL, ou seja, 
10% do volume de meio reacional do sistema. Dessa forma, uma nova condição experimental 
foi implementada alterando-se a concentração afluente e/ou o tempo de ciclo do reator. Os 
resultados experimentais obtidos no monitoramento diário do sistema e nos perfis ao longo de 
um ciclo, em cada condição operacional, foram analisados considerando-se a influência das 
variáveis estudadas sobre a estabilidade e o desempenho do processo, além do fator de 
conversão entre hidrogênio formado e matéria orgânica consumida. 
 
Resultados Parciais 
 

A eficiência de remoção de matéria orgânica em termos DQO foi de 20, 17 e 19% nas 
condições, 1, 2 e 3, respectivamente, apresentando uma grande estabilidade 
independentemente do aumento da carga orgânica aplicada, conforme observado na Tabela 4 
e na Figura 2. 
 

Tabela 4 – Concentração e eficiência de remoção de matéria orgânica (DQO) em função do 
aumento da carga orgânica aplicada, nas Condições 1, 2 e 3. 

Condição 
Carga Orgânica 

Volumétrica 
(kg.DQO.m-3.d-1) 

Concentração 
(mgDQO.L-1) 

Tempo 
Ciclo 

(h) 
εST 
(%) 

εSF 
(%) 

1 8,7 3372 ± 359 4 20 ± 4 20 ± 4 
2 12,4 4805 ± 546 4 17 ± 4 17 ± 7 
3 12,8 3728 ± 354 3 17 ± 7 19 ± 5 
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Figura 2 – Eficiências de remoção de matéria orgânica (DQO) nas formas não filtradas (εST) e 

filtradas (εSF) nas Condições 1, 2 e 3. 
 

A remoção de matéria orgânica em termos de DQO corresponde a uma parcela de 
dióxido de carbono do biogás e da absorção da biomassa para a formação de novas células, 
sendo a maior parte apenas convertida para ácidos orgânicos e solventes. Portanto, utilizando-
se o método de Dubois (1956) foi possível verificar o consumo da lactose pelas bactérias 
acidogênicas. 

Quanto à remoção de matéria orgânica em termos de carboidratos (lactose), obteve-se 
eficiência de remoção, em termos de amostras filtradas, de 100, 93 e 80%, conforme 
apresentado na Tabela 5 e na Figura 3. Houve diminuição na eficiência de remoção de 100 
para 93% quando aumentou-se a concentração de substrato e manteve-se o tempo de ciclo, em 
4 h. Quando a concentração, de 3600 mgDQO.L-1, foi mantida, mas diminuiu-se o tempo do 
ciclo, a eficiência de remoção diminuiu para 80%. 
 
Tabela 5 – Concentração e eficiência de remoção de lactose em função do aumento da carga 

orgânica aplicada nas Condições 1, 2 e 3. 

Condição 
Carga Orgânica 

Volumétrica 
(kg.Lactose.m-3.d-1) 

Concentração 
(mgLactose.L-1) 

Tempo 
Ciclo 
(h) 

εST 
(%) 

εSF 
(%) 

1 6,9 2687 ± 404 4 99 ± 0 100 ± 0 
2 11,1 4301 ± 1049 4 93 ± 8 93 ± 6 
3 10,5 3059 ± 482 3 80 ± 26 80 ± 25 

 
Os principais compostos intermediários produzidos, no tratamento da água residuária 

sintética a base de lactose em AnSBBR, foram o ácido acético, ácido butírico, ácido 
propiônico e o etanol, com predomínio do ácido acético (40,5%, 32,2% e 52,5%) e etanol 
(21,9%, 27,5% e 31,3%) em todas as condições, conforme apresentado na Tabela 6. 

Os valores de volume de biogás foram de 1924,22; 1621,63 e 1081,01 mL nas 
condições 1, 2 e 3 respectivamente, conforme observa-se na Tabela 7. O volume e a 
concentração de hidrogênio, no biogás, aumentaram quando se aumentou a carga orgânica 
volumétrica aplicada de 8,7 kg.DQO.m-3.d-1 (Condição 1) para 12,4 kg.DQO.m-3.d-1 
(Condição 2). O volume de hidrogênio diminuiu e a concentração deste gás aumentou quando 
diminuiu-se o tempo de ciclo, para 3 h, e manteve-se a concentração de 3600 mgDQO.L-1, 
isto é, manteve-se a carga orgânica volumétrica aplicada (12,8 kg.DQO.m-3.d-1) (Condição 3). 
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Figura 3 – Eficiências de remoção de matéria orgânica (lactose) nas formas não filtradas (εCT) 

e filtradas (εCF) nas Condições 1, 2 e 3. 
 
Tabela 6 – Valores de concentração e distribuição dos compostos intermediários nas Condições 1, 2 e 

3. 
 Condições 

Interme-
diários 

1 2 3 
Média DesvPad Dist % Média DesvPad Dist % Média DesvPad Dist % 

EtOH 284,57 6,96 21,9 703,50 20,80 27,5 769,77 13,30 31,3 
ButOH 16,10 0,89 1,2 10,33 0,81 0,4 8,73 0,90 0,4 
HAc 526,37 5,95 40,5 822,60 25,72 32,2 1291,17 28,86 52,5 
HPr 84,13 5,37 6,5 300,83 16,50 11,8 209,50 6,91 8,5 

HIsoBut 75,83 5,63 5,8 27,67 10,47 1,1 31,37 0,93 1,3 
HBut 145,67 8,23 11,2 410,03 12,15 16,0 91,07 1,61 3,7 

HIsoVal 7,53 0,49 0,6 9,50 2,29 0,4 7,33 0,15 0,3 
HVa 75,30 5,33 5,8 202,83 17,14 7,9 29,07 0,45 1,2 
HCa 84,37 5,95 6,5 69,93 20,49 2,7 19,93 0,15 0,8 

*valores em mg.L-1 
 

Tabela 7 – Médias da composição do biogás nas Condições 1, 2 e 3. 
Condição 1 2 3 
VG (mL) 1924,22 1621,63 1081,01 
VH2 (mL) 491,37 536,43 369,96 

H2 (mmol/L-1) 4,82 8,17 6,72 
CH4 (mmol/L-1) 0,00 0,00 0,00 
CO2 (mmol/L-1) 8,46 12,15 9,31 

H2 (%) 36,32 40,28 42,16 
CH4 (%) 0,00 0,00 0,00 
CO2 (%) 63,68 59,72 57,84 

 
Para uma melhor análise dos resultados obtidos são apresentados, na Tabela 8, alguns 

indicadores de desempenho do reator em relação à produção do biohidrogênio. Dentre eles, a 
produtividade molar (PrM), a produtividade molar específica (PrME), o rendimento molar por 
carga aplicada em termos de DQO (RMCAS,m) e em termos de carboidratos (lactose) 
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(RMCAC,m), e o rendimento molar por carga removida em termos de DQO (RMCRS,m) e em 
termos de carboidratos (RMCRC,m). 
 

Tabela 8 – Indicadores na produção de biohidrogênio nas Condições 1,2 e 3. 

Indicador Unidades Condição 
1 2 3 

nH2 (molH2.d-1) 0,132 0,144 0,132 
PrM (molH2.m-3.d-1) 36,5 40,6 40,8 

PrME (molH2.kgSVT-1.d-1) 11,9 12,6 12,1 
RMCAS,m (molH2.kgDQO-1.d-1) 4,3 3,3 3,0 
RMCAC,m (molH2.kgLactose-1.d-1) 5,4 3,7 3,6 
RMCRS,m (molH2.kgDQO-1.d-1) 21,6 19,9 15,4 
RMCRC,m (molH2.kgLactose-1.d-1) 5,5 3,7 3,6 

 
Através dos indicadores utilizados, pode-se observar que o aumento da carga orgânica 

volumétrica aplicada contribuiu para uma maior produção do biohidrogênio. Sendo a maior 
velocidade de produção de 0,144 molH2.d-1 (12,4 kg.DQO.m-3.d-1). Porém o maior 
rendimento por carga aplicada, de 5,4 molH2.kglactose-1.d-1, e o maior rendimento por carga 
orgânica removida, de 5,4 molH2.kglactose-1.d-1, foram obtidos para a condição com carga 
orgânica aplicada de 8,7 kg.DQO.m-3.d-1. 

A Figura 4 apresenta os perfis de concentração de carboidratos (lactose) em função do 
tempo para as Condições 1, 2 e 3. Observa-se que houve um aumento da concentração de 
substrato no início do ciclo, a seguir esta concentração permaneceu constante até o término da 
batelada alimentada. A partir deste término, o consumo dos carboidratos foi bastante rápido, 
ocorrendo em, aproximadamente, trinta a quarenta minutos.  
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Figura 4 – Perfis de concentração de carboidratos (lactose) em função do tempo para a 
Condição 1(); Condição 2 () e Condição 3 (). 

 
As Figuras 5, 6 e 7 apresentam os perfis de concentração hidrogênio, metano e dióxido 

de carbono em função do tempo para a Condição 1 (3600 mgDQO.L-1 e 4 h), para a Condição 
2 (5400 mgDQO.L-1 e 4 h) e para a Condição 3 (3600 mgDQO.L-1 e 3 h). Somente para a 
Condição 2 não houve estabilização do volume produzido dos gases no tempo de ciclo 
implementado. Não foi detectado metano em nenhuma das condições. 
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Figura 5 – Perfis de concentração de hidrogênio, metano e dióxido de carbono em função do 

tempo para a Condição 1 (3600 mgDQO.L-1 e 4 h). 
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Figura 6 – Perfis de concentração de hidrogênio, metano e dióxido de carbono em função do 

tempo para a Condição 2 (5400 mgDQO.L-1 e 4 h). 
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Figura 7: Perfis de concentração de hidrogênio, metano e dióxido de carbonoem função do 

tempo para a Condição 3 (3600 mgDQO.L-1 e 3 h) 
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Resumo. O presente trabalho de pesquisa teve como objetivo principal avaliar o efeito da 
carga orgânica volumétrica aplicada (COVA) na produção de hidrogênio usando o reator 
AnSBBR operado em batelada. Para este efeito, o reator foi operado a 30ºC com seis cargas 
orgânicas volumétricas aplicadas diferentes (7565, 9764, 12911, 10319, 13327 e 16216 mg-
DQO.L-1.d-1). Os melhores resultados quanto à produção de hidrogênio foram atingidos 
quando o reator foi operando com uma COVA de 12911 mg-DQO.L-1.d-1, obtendo-se uma 
produtividade molar média de hidrogênio (PrM) de 67,5 mol-H2.m-3.d-1, um rendimento 
molar de hidrogênio por carga orgânica aplicada (RMCAS,m) de 5,2 mol-H2.kgDQO-1 e um  
rendimento molar de hidrogênio por carga orgânica removida (RMCRS,m) de 21,1 mol-
H2.kgDQO-1. Adicionalmente foi estudada a diferença na produção de hidrogênio entre o uso 
de biomassa pré-tratada e não tratada termicamente. A diferença observada (p˃0,05) não foi 
estatisticamente significativa. Finalmente o reator foi operado usando glicerina bruta 
observando-se uma clara desvantagem na produção de hidrogênio quando comparada com o 
uso de glicerol. Em geral, o reator AnSBBR operado em batelada sequencial apresentou 
resultados promissores na produção de hidrogênio usando glicerol como substrato, porém 
estudos mais profundos ainda são necessários no intuito de otimizar o sistema para a 
utilização de glicerina bruta. 
 
Introdução 
 

A demanda energética mundial cresce paralelamente com o desenvolvimento da 
economia global; calcula-se que para o ano 2025 o crescimento dessa demanda será de 50% 
(Kumar, 2008). A dependência em combustíveis fósseis, a instabilidade política dos países 
produtores e as consequências ambientais de anos de uso tem constituído uma forte motivação 
para encontrar fontes alternas de energia que supram a crescente demanda. 

O Brasil é um dos países pioneiros da região na produção de biocombustíveis. No ano 
2005, aprovou-se uma lei para a mistura obrigatória de biodiesel-diesel de 2%, 5% e 20% para 
os anos 2007, 2013 e 2020 respetivamente (Duffey, 2010). No ano 2012, o Brasil produziu 
2,7 bilhões de litros (Ruralcentro, 2013) sendo que a nível mundial a produção no ano 2013 
foi de 28,8 bilhões de litros (www.fedebiocombustibles.com) com uma projeção de 
crescimento de 4,6 milhões para o ano 2020 (Viana et al, 2012). 

O biodiesel é o resultado do processo de transesterificação de óleos e gorduras. 
Paralelamente, como coproduto gera-se glicerina bruta, uma mistura de sais, metanol e 
glicerol. Por cada 100 Kg de biodiesel são coproduzidos 10 Kg de glicerina bruta 
(Chatzifragkou e Papanikolaou, 2012). Devido ao crescimento dessa indústria, no futuro se 
prevê que a oferta de glicerina exceda a sua demanda. De não ser encontradas aplicações para 
esse co-produto, poderia se converter em um passivo ambiental.  

Apresenta-se então como alternativa, o uso da glicerina bruta como substrato em 
processos microbiológicos anaeróbios fermentativos para a produção de bio-hidrogênio, um 
combustível de poder calorífico 2,75 vezes maior que os combustíveis fósseis (Kapdan e 
Kargi, 2006). 

Atualmente, os grupos de pesquisa da Escola de Engenharia de São Carlos da 
Universidade de São Paulo (EESC/USP) e da Escola de Engenharia Mauá do Instituto Mauá 

http://www.fedebiocombustibles.com/
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de Tecnologia (EEM/IMT) trabalham conjuntamente em projetos de pesquisa, na adequação 
de efluentes poluentes para a obtenção de bioenergia usando reatores com biomassa 
imobilizada e recirculação de fase líquida. Um dos objetivos fundamentais desses projetos é 
valorizar os poluentes ambientais presentes nas águas residuárias ao serem utilizados como 
matéria prima. Nesse sentido, o presente trabalho de pesquisa tem como objetivo, avaliar a 
aplicação do reator anaeróbio operado em batelada sequencial com biomassa imobilizada em 
suporte inerte e recirculação da fase líquida (AnSBBR) na produção de hidrogênio usando a 
glicerina, coproduto da fabricação de biodiesel, como fonte de carbono no metabolismo 
anaeróbio. 
 
Material e Métodos 
 
AnSBBR com biomassa imobilizada e recirculação da fase líquida 

A Figura 1 mostra o esquema do sistema utilizado para a produção de bio-hidrogênio.  
O reator esteve constituído por um frasco de acrílico cilíndrico, com as seguintes dimensões: 
540 mm de altura, 100 mm de diâmetro externo e 3,5 mm de espessura de parede (volume 
total de 3,6 L). Foi utilizada uma unidade de controle para automatizar as operações de carga, 
descarga e recirculação.  
 

  
Figura 1 – Esquema do AnSBBR com recirculação a ser utilizado nos ensaios de  produção de 

biohidrogênio. [Notação: 1 - reator contendo biomassa imobilizada; 2 - reservatório lateral; 3 - bomba de 
reciclo; 4 - medidor de vazão; 5 – bombas de alimentação; 6 - reservatório de água residuária; 7 - válvulas de 

descarga; 8 - bomba de descarga; 9 - saída do efluente; 10 - saída de biogás; 11 - unidade de controle; 
 ligações hidráulicas; - - - ligações elétricas]. 

 
O suporte de imobilização da biomassa nas diferentes etapas da experimentação foi 

acondicionado entre telas de aço Inox – 314, dividindo a altura de 540 mm do reator em cinco 
estágios.  

O sistema de recirculação esteve composto (i) por um reservatório lateral com 1,5 L de 
meio, constituído por um frasco de acrílico cilíndrico, com as seguintes dimensões: 300 mm 
de altura, 100 mm de diâmetro externo e 3,5 mm de espessura de parede (volume total de 2,0 
L); e (ii) bomba peristáltica marca Ismatec® modelo MCP, com capacidade de até 30 L.h-1. 
Uma bureta de 100 mL foi interligada ao sistema de recirculação para medir a vazão de 
recirculação. O volume total de meio reacional, resultante da soma do volume de meio 
contido no reator (1,5 L) e no reservatório paralelo (1,5 L) foi de 3,0 L. 

A alimentação e descarga foram 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. 
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O reator foi colocado em uma câmara mantida a 30±1 ºC por um sistema composto de 
sensor, controlador (Novus®, modelo N480), ventilador e resistência elétrica. 
 
Água residuária 

A água residuária sintética utilizada teve como base a composição apresentada na 
Tabela 1. A composição foi modificada em diferentes fases da experimentação tal como será 
explicado mais tarde. 
 

Tabela 1 – Composição da água residuária utilizada nos ensaios. 
Composto Concentração (mg.L-1) 
Glicerina 822 

(relação teórica: 1000 mg-DQO = 822 mg-glicerina) (1000 mgDQO.L-1) 
Ureia (CH4N2O) 5,8 

Sulfato de níquel (NiSO4.6H2O) 0,50 
Sulfato ferroso (FeSO4.7H2O) 2,50 
Cloreto férrico (FeCl3.6H2O) 0,25 

Cloreto de cálcio (CaCl2.2H2O) 2,06 
Cloreto de cobalto (CoCl2.6H2O) 0,04 

Dióxido de selênio (SeO2) 0,04 
Fosfato de potássio monobásico (KH2PO4) 5,36 

Fosfato de potássio dibásico (K2HPO4) 1,30 
Fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4) 2,70 

Bicarbonato de sódio (NaHCO3) 100,0 
 

 

 
Análises físico-químicas 

O monitoramento do reator foi efetuado quatro vezes por semana medindo-se, em 
amostras do afluente e do efluente, as concentrações de matéria orgânica nas formas não 
filtrada (CST) e filtrada (CSF) (como demanda química de oxigênio – DQO), alcalinidade 
parcial (AP), alcalinidade intermediária (AI), alcalinidade total (AT), alcalinidade a 
bicarbonato (AB), ácidos voláteis totais (AVT), sólidos totais (ST), sólidos totais voláteis 
(STV), sólidos suspensos totais (SST) e sólidos suspensos voláteis (SSV), além da medida do 
pH e do volume de meio alimentado/descarregado. Tais análises foram realizadas de acordo 
com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (1995), considerando 
também o método proposto por Dilallo e Albertson (1961), o qual foi modificado por Ripley 
et al. (1986) na determinação da alcalinidade.  

A composição do biogás formado pelo metabolismo anaeróbio foi analisada por 
cromatografia em fase gasosa utilizando-se um cromatógrafo de fase gasosa Agilent 
Technologies 7890 equipado com detector de condutividade térmica (TCD) e coluna GS-
Carbonplot com 30 m × 0,53 mm × 3,0 µm de espessura do filme. O gás de arraste utilizado é 
o argônio com vazão de 3,67 mL.min-1, a temperatura do injetor é de 185ºC, e o volume de 
injeção de 200 µL e a razão de “split” de 10. A temperatura do forno é programada da 
seguinte forma: 40°C isotérmico em 5 min. A temperatura do detector é de 150ºC, com vazão 
de “make up” de argônio de 8,33 mL.min-1. 

A produção volumétrica foi analisada por medidor de gás Rittter modelo 
MilligasCounter. 

Os compostos intermediários do metabolismo anaeróbio (solventes: acetona, metanol, 
etanol, n-butanol; ácidos voláteis: ácidos acético, propiônico, butírico, iso-butírico, valérico,  
iso-valérico e capróico) foram analisados por cromatografia em fase gasosa com padrão 
externo (iso-butanol para os solventes e ácido crotônico para os ácidos voláteis) utilizando-se 
um cromatógrafo Hewlett Packard® modelo 7890 equipado com detector de ionização de 
chama e coluna HP-Innowax com 30 m × 0,25 mm × 0,25 µm de espessura do filme. O gás de 
arraste utilizado foi o hidrogênio com vazão de 1,56 mL.min-1 (velocidade linear constante de 
41,8   cm.s-1), a temperatura do injetor foi de 250ºC, a razão de “split” de 10 (“head-space”) e 
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o volume de injeção de 400 µL, utilizando-se injetor automático. A temperatura do forno foi 
programada da seguinte forma: de 35ºC à 38ºC em 2ºC.min-1, de 38ºC à 75ºC em 10ºC.min-1, 
de 75ºC à 120ºC em 35ºC.min-1, em 120ºC por 1 min, de 120ºC à 170ºC em 10ºC.min-1 e em 
170ºC por 2 min (“head-space”). A temperatura do detector foi de 280ºC (“head-space”) 
com fluxo de hidrogênio (combustível) de 30 mL.min-1, de ar sintético (comburente) de 300 
mL.min-1 e vazão de “make up” de nitrogênio de 30 mL.min-1. Foi utilizado nessa análise o 
método por “head-space”. 
 
Biomassa 

A investigação foi dividida em duas etapas, dois das quais foram operadas com a 
biomassa de um UASB tratando água residuária do abatedouro de aves pré tratado 
termicamente a 90ºC durante 10 minutos seguido por um choque térmico a 25ºC.  A outra 
etapa foi operada com a mesma biomassa, mas sem pré tratamento térmico. 
 
Procedimento experimental da operação do reator 

Etapa um: O reator foi operado com dois tempos de ciclo (3 e 4 h) e três concentrações 
de DQO do afluente, em um total seis condições experimentais que são apresentadas na 
Tabela 2. As condições experimentais foram desenvolvidas na ordem exposta. 
 

Tabela 2 – Resumo das condições estudadas. 

Condição 
Concentração afluente Tempo de ciclo Número de ciclos COVA 

(mg.L-1) (h) (Ciclos.d-1) (gDQO.L-1.d-1) 
I 3000 4 6 7,7 
II 4000 4 6 10,3 
III 5000 4 6 12,9 
IV 3000 3 8 10,3 
V 4000 3 8 13,7 
VI 5000 3 8 17,1 

Obs.: VA = 1,5 L; VR = 3,67 L 
 

Uma vez atingida a estabilidade nas condições experimentais, foram obtidos perfis ao 
longo do ciclo de operação. Nestes perfis foram retiradas amostras (25 mL) ao longo do 
tempo de operação de um ciclo (na primeira meia hora e depois a cada hora). As variáveis de 
interesse foram: concentrações de matéria orgânica na forma filtrada, de alcalinidade a 
bicarbonato, de ácidos voláteis totais, de metabólitos intermediários (acetona, ácidos voláteis 
e álcoois), de biogás (composição e produção), além do pH. Desta forma, foi possível obter 
uma melhor compreensão das rotas metabólicas ao longo de um ciclo. Das seis condições 
operadas foi selecionada a de maior produção de hidrogênio.  

Etapa dois: A condição de maior produção foi repetida mais duas vezes em duas 
condições que receberam os nomes de CBST e CGB. No primeiro lugar foi usada biomassa 
sem pré tratamento térmico (condição CBST) e finalmente, foi usada glicerina bruta como 
fonte de carbono, com a biomassa pré-tratada termicamente (CGB)  
 
Fundamentos teóricos 

Na Tabela 3 são apresentados os indicadores usados para avaliar a produção de 
hidrogênio em base ao aproveitamento de substrato. 
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Tabela 3 – Indicadores usados para avaliar a produção de hidrogênio. 
Indicador Unidade Equação 

Produtividade molar volumétrica 
(PrM) 

mol-H2.m-3.d-1 PrM =  
nH2
VR

 

Produtividade molar específica 
(PrME) 

mol-H2.kg-SVT-1.d-1 PrME =  
nH2

MSVT
 

O rendimento molar de hidrogênio 
por matéria orgânica aplicada 
(RMCA) 

mol-H2.kg-DQO-1 RMCA =  
nH2

N. VA. CSAFL
 

O rendimento molar de hidrogênio 
por matéria orgânica removida 
(RMCR) 

mol-H2.kg-DQO-1 RMCR =  
nH2

N. VA. (CSAFL −  CSF)
 

Fator de rendimento entre 
hidrogênio produzido e glicerina 
consumida (YH2) 

mol-H2.mol-GC 𝑌𝐻2 =  
𝑃𝑟𝑀
𝐶𝐺𝐶

 

 
Onde nH2 é a quantidade molar de hidrogênio produzido por dia, VR é o volume de 

total de água residuária contida no reator por ciclo, MSVT é a massa de sólidos voláteis totais 
no interior do reator, N é o número de ciclos por dia, VA é o volume alimentado por ciclo, 
CSAFL é a concentração de matéria orgânica no afluente, CSF é a concentração de matéria 
orgânica no efluente filtrado e CGC é a concentração de glicerina consumido.  
 
Resultados e Discussão 
 
Etapa 1 

Na Tabela 4 são apresentadas as médias dos indicadores de produção de hidrogênio e 
das cargas organicas experimentadas na Etapa 1. 
 

Tabela 4 – Médias de indicadores de produção de hidrogênio e das cargas orgânicas 
envolvidas na operação do reator durante a Etapa 1. 

  Condições 
Parâmetro Unidade CI CII CIII CIV CV CVI 
COVAST mg-DQO.L-1.d-1 7565 9764 12911 10319 13327 16216 

VH2 L-CNTP.d-1 0,6 3,2 5,6 2,4 3,5 4,3 
nH2 mmol-H2.d-1 27 143 248 109 155 191 
PrM mol-H2.m-3.d-1 7,3 39,0 67,5 29,8 42,3 52,1 

PrME mol-H2.kg-SVT-1.d-1 4,4 13,2 19,8 8,2 10,4 6,8 
RMCAS,m mol-H2.kg-DQO-1 0,9 4,1 5,2 2,9 3,4 3,4 
RMCRS,m mol-H2. kg-DQO-1 3,8 17,1 21,1 11,6 12,5 13,4 

YH2 mol-H2.mol-GC-1 0,103 0,281 0,405 0,233 0,253 0,249 
 

Como se observa na Tabela 4, a carga orgânica volumétrica aplicada média para a qual 
o reator teve uma melhor resposta para todos os indicadores de produção de hidrogênio foi 
12911 mg-DQO.L-1.d-1, correspondente à condição CIII operada com um tempo de ciclo de 4 
horas. Esta condição apresentou a maior concentração de hidrogênio, a menor concentração 
de dióxido de carbono e uma baixa porcentagem de metano no biogás como se observa na 
Figura 2. A sua produtividade molar foi evidentemente maior em comparação às outras 
condições como se observa na Figura 3.  

A segunda melhor condição com relação à produtividade molar de hidrogênio foi a 
CVI operada com uma carga orgânica volumétrica média de 16216 mg-DQO.L-1 e um tempo 
de ciclo de 3 horas, como se observa na Figura 3. Porém, esta condição também apresentou a 
maior porcentagem de metano no biogás de todas as condições em estudo.  

As cargas orgânicas volumétricas aplicadas às condições operadas com 4 horas de 
tempo de ciclo e cargas alimentadas de 4000 e 5000 mg-DQO.L-1 foram menores em 
comparação as operadas com 3 horas de tempo de ciclo. Em consequência a quantidade de 
matéria orgânica a hidrolisar e fermentar durante o dia foi menor o que pode ter um efeito 
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positivo em relação à pressão parcial de hidrogênio. Devido a isto, as condições CII e CIII 
mostraram maiores produções de hidrogênio com menores produções de metano em 
comparação às CV e CVI. Estes resultados evidenciam que o hidrogênio produzido originado 
da oxidação de ácidos voláteis foi consideravelmente menor ao produzido pela fermentação 
da glicerina. 
 

  
Figura 2 – Composição porcentual de gases das 

condições da Etapa 1. 
Figura 3 – Produtividade molar média de 

cada condição da Etapa 1. 
 

Porém, para a condição CI que operou com a menor carga orgânica volumétrica se 
observou a maior produção de metano das condições operadas com 4 horas de tempo de ciclo. 
Este resultado pode ter acontecido devido ao longo tempo de ciclo em relação à concentração 
de matéria orgânica do afluente, o que facilitou a reprodução de microrganismos de lento 
crescimento como as arqueias metanogênicas. 

Os resultados evidenciam que o sucesso no processo de obtenção de hidrogênio por 
fermentação do substrato estaria em encontrar um equilíbrio entre a carga orgânica alimentada 
no afluente e o tempo que os microrganismos têm para fermentar essa matéria antes de atingir 
o nível crítico de pressão parcial de hidrogênio. Um tempo excessivamente alto para uma 
carga baixa poderia se traduzir no consumo de hidrogênio pela disponibilidade do gás para 
microrganismos consumidores de lento crescimento. Um tempo curto com uma alta carga 
orgânica poderia se traduzir na excessiva pressão parcial de hidrogênio que também 
contribuiria para o seu consumo pelos mesmos organismos.  

Das cargas orgânicas volumétricas ensaiadas e dos resultados obtidos observa-se que 
esse equilíbrio para o reator AnSBBR operado em batelada foi atingido com as cargas 
volumétricas de 9764 e 12911 mg-DQO.L-1. A primeira correspondeu à condição CII operada 
com 4 horas de tempo de ciclo e alimentada com um afluente de 4000 mg-DQO.L-1. Esta 
condição apresentou, em média, uma composição de 0,21% de metano. A segunda carga 
correspondeu à condição CIII operada também com 4 horas de tempo de ciclo e alimentada 
com um afluente de 5000 mg-DQO.L-1, a qual apresentou uma composição média de metano 
de 1,8% e a produtividade molar de hidrogênio mais alta entre todas as condições.  

De acordo com Hawkes et al. (2007), tempos de detenção hidráulica excessivamente 
curtos afetam o aproveitamento do substrato na produção de hidrogênio, o que justificaria o 
maior rendimento de hidrogênio atingido pelas condições CII e CIII operadas com 4 horas de 
tempo de ciclo em comparação com as condições CV e CVI operadas com 3 horas. Os 
resultados evidenciam que o tempo de ciclo de 4 horas além de permitir um melhor 
aproveitamento do substrato provavelmente apresenta algumas vantagens em relação à 
pressão parcial de hidrogênio, que de acordo com Angelent et al. (2004) e Mandal e Nath 
(2006), constitui um fator de risco para a produção de hidrogênio.  

O monitoramento de intermediários metabólicos permitiu observar a prevalência do 
ácido butírico e butanol. 
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Etapa 2 
Na Tabela 5 são apresentados os indicadores de produção de hidrogênio para as 

condições operadas com a biomassa sem pré-tratamento térmico (CBST) e com glicerina 
bruta com biomassa pré-tratada termicamente (CGB). Adicionalmente, são apresentados os 
resultados da condição CIII com o objetivo de comparar os resultados. 

Como é possível se observar a condição CIII manteve um aproveitamento da carga 
orgânica aplicada levemente superior com relação à produção de hidrogênio em todos os 
indicadores calculados em comparação à condição CBST. A maior e a menor produtividade 
molar (PrM) registrada na condição CBST foi 32,6 e 73,3 mol-H2.m-3.d-1 , respectivamente. 
Os valores correspondentes à condição CIII foram 60,7 e 75,9 mol-H2.m-3.d-1, 
respectivamente. A média da produtividade molar da condição CIII foi 16% maior do que a 
produtividade molar da condição CBST. 

A condição CGB, por outro lado, mostrou-se inferior em relação a todos os 
indicadores de produção de hidrogênio em comparação as outras condições. 
 

Tabela 5 – Médias de indicadores de produção de hidrogênio e das cargas orgânicas 
envolvidas na operação do reator durante a “fase experimental”. 

  Condições  
Parâmetro Unidade CIII CBST CGB 
COVAST (mg-DQO.L-1.d-1) 12911 12330 12779 

VH2 (L-CNTP.d-1) 5,6 4,1 1,7 
nH2 (mmol-H2.d-1) 248 184 31 
PrM (mol-H2.m-3.d-1) 67,5 58,5 8,3 

PrME (mol-H2.kg-SVT-1.d-1) 19,8 7,3 1,0 
RMCAS,m (mol-H2.kg-DQO-1) 5,2 4,7 0,7 
RMCRS,m (mol-H2. kg-DQO-1) 21,1 17,6 1,5 

YH2 mol-H2.mol-GC-1 0,405 0,286 0,054 
 

A composição percentual do biogás produzido na condição CBST foi similar à 
condição CIII como se observa na Figura 4. Na condição CBST predominou o hidrogênio na 
composição do biogás, diferente da condição CGB que mostrou uma predominância de 
dióxido de carbono e aproximadamente 20% menos de hidrogênio do que a condição CBST. 
As produtividades molares atingidas também foram similares para as condições CIII e CBST 
como é observado na Figura 5. A produtividade molar de hidrogênio foi o indicador que 
apresentou a maior diferença entre as duas condições. A condição CGB atingiu uma 
produtividade molar média consideravelmente menor. 
 

  
Figura 1 – Composição percentual do biogás 

produzido pelas condições CBST e CIII. 
Figura 5 – Produtividades molares de 

hidrogênio, metano e dióxido de carbono 
das condições CBST e CIII. 
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Com o objetivo de estabelecer se a diferença observada nas produtividades molares 
das condições CBST e CIII foi estatisticamente significativa se realizou uma Análise de 
Variância (ANAVA) para um fator, usando a versão estudantil gratuita do programa InfoStat 
versão 2013e. O valor de significância (p ˃ 0,05) mostrou que não existiu diferencia 
estatisticamente significativa entre a produtividade molar obtida pré-tratando a biomassa com 
aquela atingida sem pré-tratamento. 

O monitoramento de intermediários metabólicos permitiu observar a prevalência do 
butanol seguida do ácido acético na condição CBST e do ácido acético seguido do ácido 
propiônico na condição CGB.  

De acordo com Chatzfragkou e Papanikolaou (2012) e Petitdemange et al. (1995), as 
impurezas da glicerina bruta poderiam ter um efeito inibitório sobre o crescimento da 
biomassa. Os resultados da operação da condição CGB demostram que o efeito das impurezas 
sobre a biomassa não é inibitório no crescimento. Ao contrario, aparenta-se que as impurezas 
contribuíram positivamente com a reprodução da biomassa e na aceleração das rotas 
metabólicas que usam o hidrogênio para produção de ácidos e álcoois. Este efeito de alta 
reprodução poderia estar associado aos nutrientes presentes na glicerina bruta. Thompson e 
He (2006) mencionam que a glicerina bruta é composta por uma variedade de elementos 
nutricionais como cálcio, magnésio, fósforo e enxofre independentemente da origem do 
biodiesel. Estes nutrientes somados aos nutrientes adicionados puderam fazer com que o meio 
apresentasse uma grande oferta nutricional e como consequência tenha provocado uma rápida 
reprodução da biomassa.  
 
Conclusões 
 

• Não foi observada uma relação clara entre a produção de hidrogênio e a carga 
orgânica volumétrica, porém a maior produtividade molar de hidrogênio foi obtida 
operando o reator com uma carga orgânica volumétrica de 12911 mg-DQO.L-1.d-1; 

• A diminuição do tempo de ciclo de 4 a 3 horas fez com que aumentasse a produção de 
metano e, portanto, o consumo de hidrogênio; 

• O reator apresentou o melhor desempenho na obtenção de hidrogênio quanto à 
produção volumétrica de hidrogênio (VH2: 5,6 L.d-1),   produtividade molar (PrM: 67,5 
mol-H2.m-3.d-1) e específica de hidrogênio (PrME: 19,8 mol-H2.SVT-1.d-1), 
rendimento molar de hidrogênio por carga orgânica aplicada (RMCAS,m: 5,2 mol-
H2.kg-DQO-1) e por carga orgânica removida (RMCRS,m: 21,1 mol-H2.kg-DQO-1) na 
condição com 4 horas de tempo de ciclo e uma concentração afluente de 5000 mg-
DQO.L-1.L-1 (condição CIII). Também foi quantificada uma baixa produção de metano 
de 0,15 L-CH4.d-1;  

• Durante a operação predominou a produção de ácido butírico, butanol e ácido acético, 
porém a condição CIII produziu a menor quantidade de ácido acético que nas outras 
condições. 

• A Análise da Variância (ANOVA) realizada com as produtividades molares de 
hidrogênio das condições CIII e CBST as quais foram operadas com biomassas pré-
tratada e sem pré-tratamento térmico, respectivamente, mostrou que não existiu 
diferença estatisticamente significativa entre as produtividades molares de hidrogênio 
nestas duas condições, embora a formação de ácido acético da condição CBST ter sido 
11% maior que a condição CIII;  

• O uso de glicerina bruta em comparação ao uso de glicerol teve um efeito negativo na 
produção de hidrogênio possivelmente devido às impurezas da sua constituição. 
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Resumo. Este estudo investigou a aplicação de um AnSBBR com recirculação da fase líquida 
tratando água residuária a base de glicerina para a produção de biohidrogênio. Foram 
aplicadas 6 condições experimentais com cargas orgânicas volumétricas (COVAS) de 7,7 a 
17,1 gDQO.L-1.d-1, combinando diferentes concentrações afluentes (3000, 4000 e 
5000 mgDQO.L-1) e tempos de ciclo (4 e 3 h), sendo o tempo de alimentação igual a metade 
do tempo de ciclo. Houve baixa remoção de DQO (máximo de 28% para amostras filtradas) e 
predomínio do ácido acético e do ácido butírico em todas as condições. O aumento da 
concentração do afluente e a diminuição do tempo de ciclo favoreceram a produtividade e 
rendimento molares de hidrogênio nas condições investigadas. O ensaio com melhores 
resultados foi o com COVA de 17,1 gDQO.L-1.d-1 no qual obteve-se 100,8 molH2.m-3.d-1 e 
20,0 molH2.kgDQO-1, com 68% de H2 e apenas 3% de CH4 no biogás. Determinou-se 
também se há influência do pré-tratamento do inóculo e a viabilidade do sistema tratando 
glicerina bruta industrial, sendo verificado que o pré-tratamento do lodo por HST melhora 
ligeiramente a produtividade e rendimento do processo e o uso da glicerina bruta industrial 
diminuiu consideravelmente a quantidade e qualidade do biogás obtido. 
 
Introdução 
 

Cerca de 80% da demanda de energia global vem de combustíveis fósseis (petróleo, 
gás natural e carvão). Os óxidos resultantes, tais como COx, NOx e SOx causam o efeito 
estufa, destruição da camada de ozônio, chuva ácida e poluição. Recentemente, os esforços 
têm-se centrado no desenvolvimento de alternativas de energia limpa e, entre todos os 
potenciais candidatos, o hidrogênio (H2) destaca-se como promissor para a energia do futuro 
por seu alto teor de energia por massa (122 kJ.g-1) e, mais importante, por só produzir água ao 
reagir com o oxigênio em células combustíveis. Seguindo essa linha, a substituição da energia 
proveniente de combustíveis fósseis por H2 parece ser uma opção razoável para sustentar o 
contínuo crescimento da economia global e, ao mesmo tempo, amenizar a situação do 
agravamento do clima global (Leite et al., 2008 e Wu et al., 2013). 

A produção biológica de hidrogênio é uma forma interessante de produção desse gás, 
pois é uma tecnologia de baixo custo quando comparada a outras técnicas e requer menos 
energia para sua geração, podendo ocorrer por meio de dois processos: fotossíntese e processo 
fermentativo. A fermentação é tecnicamente mais simples e o hidrogênio pode ser obtido de 
matéria orgânica presente em águas residuárias (Leite et al., 2008). 

Neste contexto, esse artigo tem por objetivo principal a aplicação do reator anaeróbio 
operado em batelada alimentada com recirculação da fase líquida e biomassa imobilizada em 
suporte inerte (AnSBBR), aplicado ao tratamento de efluente do processo de produção de 
biodiesel (glicerina) visando à produção de biohidrogênio. 

A justificativa da escolha deste resíduo é que, embora a glicerina possua valor 
comercial como coproduto, sendo muitas vezes aproveitada como tal, o processo de produção 
de biodiesel gera entre 10 e 18% (base mássica) de glicerina bruta que, com a crescente 
produção do biocombustível pretendida para os próximos anos, dificilmente poderá ser 
vendida na sua totalidade como matéria-prima para as indústrias. Assim, a importância desse 
trabalho se baseia na produção de biogás juntamente com a potencial necessidade de 
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tratamento desse efluente, no qual será avaliada a influência da carga orgânica, o tempo de 
ciclo e o tempo de enchimento sobre a eficiência e fator de conversão (entre a matéria 
orgânica utilizada e o hidrogênio produzido) como também a estabilidade das variáveis 
monitoradas no intuito de se obter um criterioso conhecimento sobre a viabilidade 
biotecnológica desse sistema. 
 
Material e Métodos 
 

A Figura 1 mostra o esquema do sistema proposto para a produção de biohidrogênio a 
partir do tratamento anaeróbio de efluente do processo de produção de biodiesel.O reator, com 
capacidade para 2,0 L de meio líquido além do suporte inerte e biomassa, foi constituído por 
um rasco de acrílico, cilíndrico, com as seguintes dimensões: 540 mm de altura, 100 mm de 
diâmetro externo e 3,5 mm de espessura de parede (volume total de 3,6 L). Foi utilizada uma 
unidade de controle para automatizar as operações de carga, descarga e recirculação. 

O suporte de imobilização da biomassa foi acondicionado entre telas de aço Inox – 314, 
dividindo a altura de 540 mm do reator em 4 estágios para evitar a compactação do leito. Na 
parte inferior do reator houve um compartimento de 20 mm de altura destinado a favorecer a 
distribuição da água residuária e, na parte superior, um compartimento com 40 mm de altura 
que funcionou como câmara coletora de biogás (H2, CH4 e CO2). 

O sistema de recirculação foi composto (i) por um reservatório lateral, o qual conteve 
um volume de meio de 1,5 L, constituído por um frasco de acrílico, cilíndrico, com as 
seguintes dimensões: 300 mm de altura, 100 mm de diâmetro externo e 3,5 mm de espessura 
de parede (volume total de 2,0 L); e (ii) bomba diafragma marca Prominet® modelo Beta/5, 
com capacidade de até 30 L.h-1. Uma bureta de 100 mL foi interligada ao sistema de 
recirculação para medidas da vazão de recirculação. O volume total de meio reacional, 
resultante da soma do volume de meio contido no reator (2,0 L) e no reservatório paralelo 
(1,5 L) foi de 3,5 L. A velocidade ascensional do líquido foi de 10,6 m.h-1. 

A alimentação e descarga foram realizadas por bombas tipo diafragma marca 
Prominent®, modelos Beta/4 (com capacidade de até 23 L.h-1) e Beta/5 (com capacidade de 
até 30 L.h-1), respectivamente, auxiliadas por um sistema de automação composto por 
temporizadores marca Coel®, modelo RTST/20. O sistema foi colocado em uma câmara 
mantida a 30 ± 1 ºC. 
 

 
Figura 1 – Esquema do AnSBBR com recirculação utilizado nos ensaios. 

 
Para a imobilização da biomassa foram utilizados grânulos de polietileno de baixa 

densidade (PEBD) como suporte inerte, cuja empresa doadora está localizada em São Carlos-
SP. Este material é um produto intermediário do processo de reciclagem de plásticos de 
resíduos domésticos. Cabe destacar o baixo custo, a disponibilidade e a adequação ambiental 
de tal material. 
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O inóculo utilizado nos experimentos (volume de aproximadamente 2 L) foi 
proveniente de reator anaeróbio de manta de lodo e escoamento ascendente (UASB), tratando 
água residuária de abatedouro de aves (Dacar Industrial S.A.), sediada em Tietê-SP. Este 
inóculo apresenta valores de concentração de sólidos totais e de sólidos voláteis totais 
próximos a 62 e 51 g.L-1, respectivamente. O inóculo foi previamente tratado por Heat Shock 
Treatment (HST – 90°C por 10 minutos seguido de banho de gelo até temperatura ambiente, 
segundo metodologia de Kim et al. (2006)) antes de ser adicionado ao sistema. Foi realizado 
um ensaio utilizando inóculo puro para verificar se já a influência deste pré-tratamento. 

A água residuária utilizada foi formulada a base de glicerina (resíduo do processo de 
produção de biodiesel), sendo que nove dos dez ensaios realizados foram feito com glicerina 
comercial pura (GPA) e o último ensaio foi feito com glicerina bruta oriunda do processo 
industrial (GBI). Foi fixada a razão entre a fonte de carbono e a fonte de nitrogênio-ureia 
(C/N) e razão DQO/P menor que 500 (1000:2). A Tabela 1 descreve a composição da água 
residuária para uma concentração em termos de DQO igual a 1000 mg.L-1 (adaptado de Del 
Nery, 1987). 
 

Tabela 1 – Composição da água residuária sintética utilizada nos ensaios de produção de 
biohidrogênio em AnSBBR com recirculação. 

Composto Concentração (mg.L-1) 
Glicerina bruta – efluente do processo de produção de 

biodiesel 769 

(relação teórica: 1000 mg-DQO = 769 mg-glicerina bruta) (1000 mgDQO.L-1) 
Uréia (CH4N2O) 5,8 

Sulfato de níquel (NiSO4.6H2O) 0,50 
Sulfato ferroso (FeSO4.7H2O) 2,50 
Cloreto férrico (FeCl3.6H2O) 0,25 

Cloreto de cálcio (CaCl2.2H2O) 2,06 
Cloreto de cobalto (CoCl2.6H2O) 0,04 

Dióxido de selênio (SeO2) 0,04 
Fosfato de potássio monobásico (KH2PO4) 5,36 

Fosfato de potássio dibásico (K2HPO4) 1,30 
Fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4) 2,70 

Bicarbonato de Sódio (NaHCO3) 100 
 
Análises físico-químicas 

O monitoramento do reator foi efetuado medindo-se, em amostras do afluente (CSAFL) 
e do efluente, as concentrações de matéria orgânica nas formas não filtrada (CST) e filtrada 
(CSF) (como demanda química de oxigênio – método de DQO), alcalinidade parcial (AP), 
alcalinidade intermediária (AI), alcalinidade total (AT), alcalinidade a bicarbonato (AB), 
ácidos voláteis totais (AVT), sólidos totais, sólidos totais voláteis, sólidos suspensos totais e 
sólidos suspensos voláteis, além da medida do pH e do volume de meio 
alimentado/descarregado por ciclo. Tais análises foram realizadas de acordo com o Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater (1995). 

Os compostos intermediários do metabolismo anaeróbio (solventes: acetona, metanol, 
etanol, n-butanol; ácidos voláteis: ácidos acético, propiônico, butírico, iso-butírico, valérico, 
iso-valérico e capróico) e a composição do biogás foram analisados por cromatografia em fase 
gasosa. 

A produção total do biogás durante o ciclo (VG) foi analisada por medidor de gás 
Ritter modelo MilligasCounter, sendo que tais medições foram realizadas na forma de perfis 
ao longo do ciclo em medida acumulada de volume. A medição era feita a cada 30 minutos.  
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Procedimento experimental da operação do reator 
Os ensaios foram realizados utilizando-se diferentes cargas orgânicas volumétricas 

modificadas em função da concentração afluente, de 3000, 4000 e 5000 mgDQO.L-1, e do 
tempo de ciclo, de 4 e 3 h, ou seja, 6 e 8 ciclos diários, conforme mostrado na Tabela 2. O 
tempo de enchimento foi sempre igual à metade do tempo de ciclo, utilizando como base 
trabalhos que alcançaram melhor eficiência operacional usando a razão tempo de enchimento 
por tempo de ciclo igual a 0,5. 
 

Tabela 2 – Resumo das condições experimentais estudadas. 

Ensaio CSAFL 
(mgDQO.L-1) 

Tempo 
de ciclo 

(h) 

Tempo de 
Enchimento 

(h) 

COVA 
(gDQO.L-1.d-1) 

Tipo de 
Glicerina 

Tipo de 
Inóculo 

1 1000 4,0 2,0 2,6 GPA Pré-tratado 
2 2000 4,0 2,0 5,1 GPA Pré-tratado 
3 3000 4,0 2,0 7,7 GPA Pré-tratado 
4 4000 4,0 2,0 10,3 GPA Pré-tratado 
5 5000 4,0 2,0 12,9 GPA Pré-tratado 
6 3000 3,0 1,5 10,3 GPA Pré-tratado 
7 4000 3,0 1,5 13,7 GPA Pré-tratado 
8 5000 3,0 1,5 17,1 GPA Pré-tratado 
9 5000 3,0 1,5 17,1 GPA Sem tratamento 

10 5000 3,0 1,5 17,1 GBI Pré-tratado 
 

A operação do reator foi realizada da seguinte maneira: no final do ciclo foram 
descarregados 1,5 L de meio em 10 min e 2,0 L de meio (volume residual) foi mantido no 
reator, ou seja, o volume total de meio no reator foi de 3,5 L, sendo o volume 
alimentado/descarregado por ciclo aquele presente no reservatório paralelo (1,5 L), sendo o 
restante de meio, denominado de volume residual (2,0L), mantido no interior do reator a cada 
ciclo. Logo após essa descarga, um novo ciclo teve início, no qual houve a recirculação do 
meio (10,6 m.h-1) e o tempo de alimentação (2 e 1,5 h) variou em função do tempo total de 
ciclo (4 e 3 h – 50 % do tempo total de ciclo) conforme a condição estudada, com vazão de 
alimentação constante de um volume de 1,5 L de meio a ser tratado. Ao término do ciclo, a 
recirculação foi interrompida e, em seguida, iniciou-se a descarga e, assim, o ciclo foi 
repetido, caracterizando as bateladas alimentadas sequenciais. 
 
Resultados e Discussão 
 
Ensaios de 1 a 8 – Fase I 

Esta fase do trabalho compreendeu os ensaios de 1 a 8 e teve como objetivo encontrar 
a condição ótima de concentração de matéria orgânica do afluente e tempo de ciclo do 
sistema. Os ensaios 1 e 2, operados por sete dias cada um, foram feitos unicamente para 
verificar a adaptação do sistema aos parâmetros escolhidos (inóculo, afluente, velocidade de 
recirculação e concentração de bicarbonato) e podem, portanto, serem considerados como 
condições preliminares. 

Os ensaios de 3 a 8 foram operados por 14 dias cada e, ao final de cada um, foi 
realizada uma lavagem do sistema (reator, reservatório e bombas) e o polietileno, juntamente 
com as mangueiras, era esterilizado em autoclave e novamente inoculado com o lodo pré-
tratado. 

Primeiramente, a Figura 2 mostra o monitoramento da DQO para o afluente e efluente 
(amostras filtradas e não filtradas). Percebe-se que, embora haja a diferença nas concentrações 
de matéria orgânica no afluente e no efluente devido às diferentes COVAs aplicadas, não há 
grandes variações nas eficiências de remoção de matéria orgânica entre os ensaios; de fato, a 
máxima eficiência atingida foi de 28% para amostras filtradas no ensaio 8 (COVA igual a 
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17,8 gDQO.L-1.d-1) e a eficiência mínima foi de 23% para amostras filtradas no ensaio 5 
(COVA igual a 13,3 gDQO.L-1.d-1). Essa baixa remoção era esperada, já que a remoção de 
matéria orgânica na forma de DQO corresponde apenas a uma parcela de dióxido de carbono 
do biogás e a absorção da biomassa para a formação de novas células, sendo a maior parte 
convertida para ácidos orgânicos e solventes, que aumentam a demanda química de oxigênio 
do meio. 

 

 
Figura 2 – Concentração e eficiência de remoção de matéria orgânica para o afluente e 

efluente (amostras filtradas e não filtradas) nos ensaios de 1 a 8: ■ – afluente amostras não 
filtradas; ● - efluente amostras não filtradas; ○ – efluente amostras filtradas. 

 
A Figura 3 mostra a variação do pH, alcalinidade total e ácidos voláteis intermediários 

durante os ensaios. É possível notar que não há variações significativas de pH entre os ensaios 
3 a 8 (nos ensaios 1 e 2, o efluente saiu pouco acidificado devido a baixa COVA aplicada ao 
sistema). Há um desacordo entre estudos sobre qual seria o pH ótimo para a produção de 
hidrogênio; para este trabalho, o pH por volta de 4,5 foi excelente para a produção de 
hidrogênio. 

A alcalinidade total do afluente foi quase que completamente consumida na maior 
parte dos ensaios, chegando a 0 mgCaCO3.L-1 nos ensaios 5 e 8 (concentração do afluente de 
5000 mgDQO.L-1). Analisando os AVT, observa-se que o ensaio 8 obteve o ambiente mais 
acidificado, com uma média de 789 mgHAc.L-1. 

Em relação aos ácidos voláteis intermediários, houve predomínio da via do ácido 
acético e do ácido butírico (como é esperado devido aos caminhos metabólicos da 
acidogênese), seguido do etanol e do butanol, porém não foi observado uma tendência clara 
quanto à distribuição molar desses compostos em relação ao tempo de ciclo ou na 
concentração afluente. 

A Tabela 3 mostra a comparação entre os ensaios nos parâmetros relativos à produção 
de biohidrogênio. O ensaio 8 foi o que obteve a maior produtividade molar por uma grande 
margem (100,8 molH2.m-3

.d-1 contra 70,1 molH2.m-3
.d-1 do ensaio 4); no entanto, o ensaio 4 

obteve o maior rendimento molar de hidrogênio em relação à carga orgânica aplicada 
(6,7 molH2.kgDQO-1), mas deve-se levar em conta que este ensaio em particular teve uma 
produção instável de biogás e esse RMCA deve-se a um dia de produção excepcionalmente 
alta que aconteceu durante a operação. 
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Figura 3 – Valores de pH, alcalinidade total (AT) e ácidos voláteis totais (AVT) nos ensaios 

de 1 a 8: ○ –afluente; ● – efluente. 
 

Em relação à produtividade molar específica, o ensaio 5 mostrou o melhor resultado 
(39,7 molH2.kgSVT-1

.d-1). Os ensaios 5 e 8 foram os que obtiveram maior porcentagem de 
hidrogênio (68%) e menor porcentagem de metano (3%). 
 

Tabela 3 – Comparação entre nH2, PrM, PrME, RMCA, RMCR e YG nos ensaios de 1 a 8. 
Parâmetro 1 2 3 4 5 6 7 8 

nH2 (molH2.d-1) 0,001 0,006 0,02 0,24 0,23 0,10 0,13 0,34 

PrM (molH2.m-3
.d-1) 0,2 1,6 5,6 70,1 66,7 28,9 37,3 100,8 

PrME 
(molH2.kgSVT-1

.d-

1) 
0,1 0,3 2,7 30,5 39,7 12,6 14,8 33,6 

RMCA (molH2.kgDQO-1) 0,3 1,0 0,7 6,7 5,0 2,7 2,7 5,7 

RMCRDQO (molH2.kgDQO-1) 0,001 0,006 2,9 25,5 22,2 10,0 10,7 20,0 

YG (%) 
H2 26 13 39 53 68 34 48 68 

CH4 7 21 15 13 3 19 9 3 
CO2 67 66 46 34 29 47 43 29 

 
Realizando uma comparação com trabalhos anteriores, Inoue (2013) obteve uma 

produtividade máxima de 67,9 molH2.m-3
.d-1 tratando sacarose em AnSBBR operado em 

batelada alimentada com agitação mecânica, Mansourri et al. (2012) obteve produtividade 
máxima de 21,4 molH2.m-3

.d-1 tratando esse mesmo efluente em AnSBBR com agitação 
mecânica (mas com operação em batelada sequencial) – ambos os trabalhos atingiram essa 
produtividade com COVA igual a 18,0 molH2.kgDQO-1 e Santos (2012) obteve 
27,9 molH2.m-3

.d-1 em um AnSBBR com recirculação da fase líquida também tratando 
sacarose (COVA de 27,0 molH2.kgDQO-1). Esses dados mostram a relevância dos resultados 
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encontrados nessa Fase, já que se obteve para o tratamento da glicerina, um substrato de 
degradação reconhecidamente mais difícil, 100,8 molH2.m-3

.d-1. 
Ensaios 9 e 10 – Fase II 

Estes dois ensaios foram realizados utilizando as melhores condições obtidas na Fase I 
(5000 mgDQO.L-1, 3 horas de tempo de ciclo e 1,5 de tempo de alimentação). O ensaio 9 foi 
realizado para comprovar se há a necessidade de pré-tratamento do inóculo (utilizando a 
glicerina P.A.) e o ensaio 10 foi realizado para verificar a produção de biohidrogênio com o 
resíduo industrial. Para mostrar os resultados obtidos na Fase II, sempre será feita uma 
comparação com os resultados obtidos no ensaio 8 da Fase I. 

A Tabela 4 mostra os parâmetros para a matéria orgânica nos ensaios 8, 9 e 10. Nota-
se que não há grande diferença entre os ensaios 8 e 9 em relação à remoção de matéria 
orgânica e crescimento de biomassa, então se pode concluir que, para esse parâmetro, o 
tratamento HST não teve nenhum tipo de influência. Já o uso de glicerina bruta industrial no 
ensaio 10, resultou em um grande crescimento de biomassa e numa remoção bem maior de 
matéria orgânica do afluente, isso indica que provavelmente o sistema utilizou a matéria 
orgânica disponível no afluente mais para o crescimento celular do que para a para a 
acidogênese. 

 
Tabela 4 – Parâmetros relacionados à matéria orgânica nos ensaios 8, 9 e 10. 

Parâmetro 8 9 10 
εF (%) 28 26 38 

MSVT (g) 10,2 9,3 50,8 
COVA (gDQO.L-1.d-1) 17,8 17,6 19,0 
COEA (gDQO.L-1.d-1) 5,9 6,4 1,3 

COVR (gDQO.gSVT-1.d-1) 5,0 4,6 7,3 
COER (gDQO.gSVT-1.d-1) 1,7 1,7 0,5 

 
Em relação ao pH, AT e AVT do afluente nos três ensaios, houve apenas diferença no 

ensaio 10 devido ao uso da glicerina industrial que produz um afluente muito mais alcalino do 
que o produzido com glicerina comercial; por isso, o efluente do ensaio 10 também mostra 
um pH maior, uma quantidade maior de alcalinidade total e menor formação de ácidos do que 
os outros dois ensaios. Percebe-se também acidificação ligeiramente menor no ensaio 9 do 
que no ensaio 8, mas é difícil dizer se o tratamento do inóculo teve alguma influência nesse 
parâmetro. 
 

Tabela 5 –Parâmetros relacionados à alcalinidade e ácidos nos ensaios 8, 9 e 10. 
Parâmetro 8 9 10 

Afluente 
pH (u) 7,72 7,7 8,2 

AT (mgCaCO3.L-1) 155 142 287 
AVT (mgHAc.L-1) 24 25 144 

Efluente 
pH (u) 4,20 4,3 5,2 

AT (mgCaCO3.L-1) 0 5 217 
AVT (mgHAc.L-1) 802 727 670 

AVI* 

Ácido acético (%) 30,3 30,3 30,7 
Ácido butírico (%) 45,8 27,8 9,9 

Ácido propiônico (%) 3,9 2,7 42,8 
Etanol (%) 6,8 10,2 9,7 

Butanol (%) 8,7 24,2 0,5 
Concentração total (mmol.L-1) 11,3 10,4 10,3 

(*) Resultados dos AVI em porcentagem molar 
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Os ácidos voláteis totais mostram que o ensaio 8 foi o que obteve maiores 
concentrações de ácido acético e de ácido butírico, o que é extremamente favorável na 
produção de biodrogênio. O ensaio 9 também obteve boas concentrações de ácido acético, no 
entanto, houve uma grande produção de etanol e butanol e, como os caminhos metabólicos 
para a produção desses álcoois ocorrem paralelamente aos caminhos da acidogênese, a 
produção de biogás é reduzida (o pré tratamento do inóculo foi benéfico neste caso). É o 
mesmo efeito que ocorre com o ácido propiônico no ensaio 10 - sua produção interfere na 
produção de hidrogênio. A Tabela 5 mostra os parâmetros relacionados à alcalinidade e aos 
ácidos nos ensaios 8, 9 e 10. 

A Tabela 6 mostra os parâmetros em relação à produção de biohidrogênio para os 
ensaios 8, 9 e 10. Para conseguir comparar os resultados obtidos neste trabalho com os de 
outros pesquisadores que também utilizaram a glicerina como substrato, é necessário calcular 
o rendimento molar de hidrogênio em relação ao consumo molar de glicerina. Para isso, foi 
realizando um balanço da glicerina: comparou-se a glicerina que entra no afluente do reator 
com a formação dos ácidos voláteis (através da medida dos AVI no início do ciclo do perfil), 
a formação de biomassa e o valor de DQO que deixa o efluente do reator, para se calcular a 
glicerina consumida durante o processo. Lembrando que esse valor é uma aproximação do 
que seria encontrado na realidade se houvesse sido feito um método para determinação de 
glicerina. 

É interessante ter como referência o rendimento máximo que pode ser obtido com o 
uso da glicerina como substrato, esse rendimento é calculado considerando que toda a 
glicerina foi convertida em ácido acético. O RMCRGlicerina máximo é 3 molH2.mol glicerina-1. 
 
Tabela 6 – Comparação entre parâmetros relativos à produção de biohidrogênio nos ensaios 8, 9 e 10. 

Parâmetro 8 9 10 
PrM (molH2.m-3.d-1) 100,9 91,7 9,7 

PrME (molH2.kgSVT-1.d-1) 33,6 33,4 0,6 
RMCA (molH2.kgDQO-1) 5,7 5,2 0,5 
RMCR (molH2. kgDQO-1) 20,0 19,8 1,3 

RMCRGlicerina(molH2.molglicerina-1) 1,19 1,16 0,10 
% de H2 ao final do ciclo 68 68 28 

% de CO2 ao final do ciclo 30 30 65 
% de CH4 ao final do ciclo 2 2 7 

 
Estudando os ensaios 8 e 9, nota-se que há uma ligeira diminuição tanto na 

produtividade quanto no rendimento do processo em relação ao biohidrogênio, mas os dois 
apresentam a mesma qualidade de biogás; então é possível concluir que o pré-tratamento do 
lodo melhora a produção de hidrogênio, mas não desempenha nenhum papel visível na 
inibição da rota metanogênica. Ainda nessa comparação, foram realizadas duas análises 
estatísticas a nível de 5% de significância (teste-T para amostras emparelhadas e ANOVA 
para fator único) para verificar se há ou se não há diferença significativa entre os dados de 
produção de hidrogênio obtidos com o inóculo pré-tratado e com o inóculo sem tratamento e 
as duas análises deram como resultado que não há diferença significativa entre os dois tipos 
de inóculo a nível de 5% de significância. 

Estudando agora o ensaio 10, nota-se que tanto a quantidade quanto a qualidade do 
biogás caíram consideravelmente em comparação aos dois outros ensaios, tendo também um 
rendimento molar de hidrogênio em relação à carga orgânica aplicada/removida muito baixo 
(0,10 molH2.molglicerina-1). 

Trabalhos anteriores que tiveram como objetivo a produção de biohidrogênio a partir 
do efluente industrial, obtiveram rendimentos melhores do que o encontrado neste trabalho; 
no entanto, o único trabalho que foi realizado em um reator (PBR, BSTR ou CSTR) e com 
culturas mistas (Termudo et al., 2008) também obteve um baixo rendimento 
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(0,05 molH2.molglicerina). Ito et al. (2005) observou uma tendência que o efluente feito com 
glicerina bruta industrial obteve melhores rendimentos que o efluente feito glicerina pura, o 
que não foi observado neste trabalho. A Tabela 7 mostra a comparação entre os artigos que 
trabalharam com GBI. 
 

Tabela 7 – Comparação para avaliar o rendimento molar de hidrogênio em relação a glicerina. 
Substrato Inóculo Reator RMCRGlicerina 

 (mol H2.mol glicerina-1) Referência 

GPA Enterobacter aerogenes PBR 1,05 Ito et al. (2005) 
GBI Enterobacter aerogenes PBR 1,12 Ito et al. (2005) 
GPA Solo de cultivo de trigo Vidro de soro 0,28 Selembo et al.(2009) 
GBI Solo de cultivo de trigo Vidro de soro 0,31 Selembo et al. (2009) 

GBI 

Lodos de estações de tratamento 
de água residuária de destilaria 

e de processamento de fécula de 
batata 

CSTR 0,05 Termudo et al. (2008) 

GPA 
Lodo de abatedouro de aves 

tratado por HST 
AnSBBR 1,19 Este trabalho 

GBI 
Lodo de abatedouro de aves 

tratado por HST 
AnSBBR 0,10 Este trabalho 

 
Conclusões 
 

O AnSBBR não mostrou problemas de estabilidade ao longo de nenhum dos ensaios, 
já que não houve indícios na redução de biogás durante as condições experimentais impostas 
durante o estudo, porém não foi conseguida a inibição completa da metanogênese em nenhum 
dos ensaios propostos tanto na Fase I quanto na Fase II. 

A carga orgânica volumétrica aplicada, obtida pela combinação de diferentes tempos 
de ciclo e concentrações afluente, exerceu influência sobre a produtividade e rendimento 
molares de hidrogênio, mas não apresentou uma tendência clara, indicando que a análise dos 
parâmetros intrínsecos devem ser considerados na aplicação desses reatores. 

O aumento da concentração afluente, utilizando a mesma estratégia de alimentação, 
está diretamente ligado ao aumento da produtividade de hidrogênio; em relação ao tempo de 
ciclo, os ensaios com tempo de ciclo de 3 horas tenderam a ter melhores resultados de 
produtividade e rendimento molares do que os ensaios com tempo de ciclo de 4 horas. 

O pré-tratamento do lodo por HST (Heat Shock Treatment) melhora ligeiramente a 
produtividade e o rendimento molar, mas não apresenta diferença significativa a nível de 5% 
de significância em relação ao lodo não tratado e não afeta a rota metanogênica. 

Conclui-se que o sistema AnSBBR é viável para a produção de biohidrogênio a partir 
do efluente do processo de produção de biodiesel, como mostram os dados obtidos com a 
glicerina pura; mas ainda são necessários mais estudos  para otimizar as condições 
operacionais desse sistema com a glicerina bruta industrial. 
 
Nomenclatura 
 

AB Alcalinidade a bicarbonato CST Concentração de matéria orgânica não 
filtrada no efluente 

AI Alcalinidade intermediária GBI Glicerina Bruta Industrial 
AP Alcalinidade parcial GPA Glicerina Comercial P.A. 
AT Alcalinidade total HST Heat Shock Treatment 

AVI Ácidos voláteis intermediários MSVT Massa de sólidos voláteis totais na 
biomassa 

AVT Ácidos voláteis totais nH2 Vazão molar de hidrogênio diária 
COEA Carga orgânica específica aplicada em PrM Produtividade molar de hidrogênio 
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termos de matéria orgânica volumétrica 

COER Carga orgânica específica removida 
em termos de matéria orgânica 

RMCA 
Rendimento entre hidrogênio (molar) 
produzido e matéria orgânica (massa) 
aplicada na forma de DQO 

COVA Carga orgânica volumétrica aplicada 
em termos de matéria orgânica RMCRDQO 

Rendimento entre hidrogênio (molar) 
produzido e matéria orgânica (massa) 
removida na forma de DQO 

COVR Carga orgânica volumétrica removida 
em termos de matéria orgânica RMCRGlicerina 

Rendimento entre hidrogênio (molar) 
produzido e glicerina consumida 
(molar) 

CSAFL Concentração de matéria orgânica não 
filtrada no afluente. YG Porcentagem molar de determinado 

composto no biogás 

CSF Concentração de matéria orgânica 
filtrada no efluente εSF Eficiência de remoção de matéria 

orgânica filtrada 

  εST Eficiência de remoção de matéria 
orgânica não filtrada 
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Resumo. O presente estudo investigou a influência da concentração afluente de substrato, do 
tempo de enchimento e da temperatura na produção de biohidrogênio em um AnSBBR com 
recirculação da fase líquida tratando soro de leite. O estudo da concentração afluente 
apresentou um ponto ótimo para a concentração de 5400 mgDQO.L-1, atingindo valores de 
0,80 molH2.mol-1 lactose e de 660 mLH2.L-1.d-1. O estudo do tempo de enchimento 
apresentou resultados similares para as condições analisadas. Com relação à temperatura, 
os melhores resultados foram obtidos com a temperatura mais baixa testada de 15ºC (1,12 
molH2.mollactose-1 e 1080 mLH2.L-1.d-1), sendo que na temperatura mais alta testada (45ºC) 
não ocorreu produção de hidrogênio. 
 
Introdução 
 

Existem duas formas principais de produção biológica de hidrogênio por 
microrganismos: uma utiliza organismos fotossintéticos, como Oscillatoria sp. e 
Rhodopseudomonascapsulate, e a outra envolve organismos fermentativos, produtores de 
hidrogênio, como o Clostridium butyricum e a Escherichia coli (Tanisho et al., 1987). 
Baseado nas tecnologias atuais não é economicamente viável cultivar bactérias fotossintéticas 
usando grandes foto-bioreatores e meios de cultura sintéticos (Rocha et al., 2001; Benemann, 
1998), pois a produção de biohidrogênio por meio da fermentação anaeróbia de substratos 
orgânicos pode ser mais prática do que a conversão fotobiológica se um substrato de baixo ou 
nenhum custo for usado, tendo em vista que este tipo de fermentação não requer as grandes 
superfícies dos foto-bioreatores para utilizar a energia solar de forma eficiente (Benemann, 
1998). Vale ressaltar que o hidrogênio é um combustível limpo, pois gera na sua combustão 
água como produto. Apresenta 2,75 vezes mais energia (calor de combustão) do que os 
hidrocarbonetos (Sinha e Pandey, 2011), sendo uma excelente alternativa aos combustíveis 
fósseis. É preferível em relação ao metano, pois não está quimicamente ligado ao carbono e, 
assim, sua queima não contribui com o efeito estufa ou com as chuvas ácidas (Nath e Dias, 
2004). 

O uso do soro de leite é motivado pelo seu alto poder poluidor, sendo om resíduo mais 
contaminante gerado na indústria de laticínios (Rajeshwari et al., 2000). O soro de leite pode 
causar consumo de oxigênio e toxicidade nos meios receptores. O volume de efluentes 
produzido na indústria de laticínios tem crescido nos últimos anos. Dentro deste contexto, 
pode ser referido que para a produção de 1 kg de queijo, são necessários aproximadamente 10 
kg de leite, originando 9 kg de soro de leite. Em todo o mundo, 0.7×106 toneladas por ano de 
soro de leite são produzidas (Tejayadi and Cheryan, 1995). 

Diversos fatores afetam, reconhecidamente, a produção de hidrogênio em reatores 
anaeróbios como temperatura, pH, tipo e condições de operação do reator, forma de 
inoculação, origem e tratamento do inoculo, características e concentração de entrada da água 
residuária, tempo de contato do líquido a ser tratado com os microrganismos no interior do 
reator, entre outros (Wang & Wan, 2009). 
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Dentro deste contexto, o presente trabalho teve por objetivo analisar a influência da 
concentração afluente, do tempo de enchimento e da temperatura na produção de hidrogênio 
utilizando um reator anaeróbio operado em batelada sequencial com biomassa imobilizada em 
suporte inerte (AnSBBR) a partir de água residuária a base de soro de leite, implementando-se 
a mistura entre o meio líquido (substrato) e a biomassa (microrganismos) pela recirculação da 
fase líquida. 
 
Material e Métodos 
 

A Figura 1 mostra o sistema experimental proposto para a produção de biohidrogênio 
a partir do tratamento anaeróbio de soro de leite (Lovato et al., 2012). O inóculo foi obtido 
dos trabalhos anteriores de produção de hidrogênio realizados no laboratório utilizando 
lactose como substrato. O material suporte junto com a biomassa que cresceu nos referidos 
reatores foram guardados em geladeira e usados no presente trabalho. Como suporte de 
imobilização da biomassa foi utilizado polietileno de baixa densidade (PEBD), obtido como 
produto do processo de reciclagem de resíduos plásticos. As partículas possuíam 
aproximadamente 5 mm de comprimento por 3 mm de diâmetro. 
 

 
Figura 1 – Esquema do AnSBBR com recirculação utilizado nos ensaios. 
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A água residuária utilizada na maioria das condições foi formulada à base de soro de 
leite (aproximadamente 900 mg.L-1 de soro de leite para 1000 mgDQO.L-1). O soro 
desidratado (em pó) comercial utilizado para a elaboração da água residuária a partir da 
dissolução com água de torneira continha a seguinte composição: carboidratos (73,1%), 
proteínas (11,2 %), gorduras totais (2,0 %), fibra (0,0 %), cálcio (0,4 %), sódio (0,7 %), outros 
minerais (7,6 %), umidade (5,0 %) e valor energético de 3540 kcal.kg-1 (15040 kJ.kg-1). Além 
disso, adicionou-se NaHCO3 (500 mg.L-1) ao meio de alimentação. 

O monitoramento do reator foi efetuado medindo-se, em amostras do afluente e do 
efluente, as concentrações de matéria orgânica nas formas não filtrada (CST) e filtrada (CSF) 
(como demanda química de oxigênio – DQO), alcalinidade parcial (AP), alcalinidade 
intermediária (AI), alcalinidade total (AT), alcalinidade a bicarbonato (AB), ácidos voláteis 
totais (AVT), sólidos totais (ST), sólidos totais voláteis (STV), sólidos suspensos totais (SST) 
e sólidos suspensos voláteis (SSV), além da medida do pH e do volume de meio 
alimentado/descarregado. Tais análises foram, realizadas de acordo com o Standard Methods 
for the Examination of Water and Wastewater (1995), considerando também o método 
proposto por Ripley et al. (1986) na determinação da alcalinidade, e o método de Dubois 
(1956) para a determinação dos carboidratos totais (nas formas não filtrada CCT e filtrada 
CCF). Estes parâmetros foram monitorados com uma frequência de duas a quatro vezes por 
semana, dependendo do parâmetro. 

Os compostos intermediários do metabolismo anaeróbio (acetona, metanol, etanol, n-
butanol, ácidos acético, propiônico, butírico, iso-butírico, valérico, iso-valérico e capróico) 
foram analisados por cromatografia em fase gasosa, pelo método “head-space”, utilizando um 
cromatógrafo Agilent Technologies® modelo 7890 GC Systemcom injetor automático (fase 
líquida e “headspace”) GC Sampler 80, equipado com detector de ionização de chama e 
coluna HP-Innowax com 30 m × 0,25 mm × 0,25 µm de espessura do filme. 

A composição do biogás produzido (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 µm de espessura do filme. O 
volume produzido foi medido por meio de medidor de gás Rittter modelo MilligasCounter. 

Ao final de cada condição experimental foi realizada a quantificação da biomassa no 
interior do reator. 

Os ensaios realizados para o AnSBBR com recirculação são resumidos na Tabela 1. 
Em todas as condições estudadas foi utilizado um tempo de ciclo de 3 horas. O efeito da 
concentração afluente foi estudado com C1, C2 e C3. Com a melhor condição obtida nesta 
primeira etapa (C3), estudou-se o efeito do tempo de enchimento (C4). Por último avaliou-se 
o efeito da temperatura, utilizando os resultados de C3 em conjunto com C5 e C6. 
 

Tabela 1 – Resumo das condições experimentais. 

Ensaio CSTA (Afluente) 
(mgDQO.L-1) 

Tempo de enchimento 
(min) 

Temperatura 
(°C) 

C1 4250 10 min 30 
C2 6350 10 min 30 
C3 5400 10 min 30 
C4 5400 90 min 30 
C5 5400 10 min 45 
C6 5400 10 min 15 
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Resultados e Discussão 
 

A Tabela 2 apresenta os resultados dos indicadores de produção de hidrogênio, bem 
como as concentrações afluentes e COAVSTA (carga orgânica aplicada volumétrica em termos 
de matéria orgânica) teóricas e reais e a quantidade de biomassa dentro do reator na forma de 
MSVT (quantidade total de biomassa do reator), para o estudo da influencia da concentração 
afluente (C1, C2 e C3), do tempo de alimentação (C3 e C4) e da temperatura (C3, C5 e C6) na 
produção de H2. É importante ressaltar que os valores utilizados para a comparação são 
médias obtidas na estabilidade do processo. 

A Figura 2 apresenta a vazão volumétrica do biogás e as vazões molares (n) de cada 
componente deste biogás. Em todas as condições a estabilidade na produção de hidrogênio foi 
atingida no final da operação, exceto na condição C5. 
 
Tabela 2 – Concentração e COAVST A teóricas e reais, indicadores de produção de hidrogênio 

e quantidade de biomassa dentro do reator. 
Indicador Unidades C1 C2 C3 C4 C5 C6 

CSTA teórica mgDQO.L-1 4250 6350 5400 5400 5400 5400 
CSTA real mgDQO.L-1 4067 5716 5025 4761 4928 4896 
COAVSTA teórica gDQO.L-1.d-1 14,6 21,8 18,5 18,5 18,5 18,5 
COAVSTA real gDQO.L-1.d-1 13,9 19,6 17,2 16,3 16,9 16,8 
RMCRC,n (mol H2.mol-1 lactose) 0,60 0,37 0,80 0,86 0,00 1,12 
nH2 (mol.d-1) 0,07 0,06 0,11 0,11 0,00 0,14 
PrM (mol.m-3.d-1) 18,1 15,9 29,3 32,8 0,0 48,4 
PrME (mol.kg-1 SVT.d-1) 4,32 1,68 6,25 3,07 0,00 2,49 
RMCAS,m (mol.kg-1 DQO) 1,37 0,83 1,84 1,92 0,00 2,41 
RMCAC,m (mol.kg-1 lactose) 1,72 1,07 2,30 2,48 0,00 3,04 
RMCRS,m (mol.kg-1 DQO) 4,50 3,76 6,95 7,50 0,00 10,9 
RMCRC,m (mol.kg-1 lactose) 1,73 1,07 2,31 2,49 0,00 3,24 
VHPR (LH2.L-1.d-1) 0,41 0,36 0,66 0,74 0,00 1,08 
Msvt (g) 15,5 33,9 17,7 35,7 - 56,7 
XH2 (%) 35,6% 31,6% 44,0% 42,4% 0,0% 61,5% 
XCH4 (%) 2,6% 2,5% 0,0% 0,0% 34,7% 0,0% 
XCO2 (%) 61,8% 65,9% 56,0% 57,6% 65,3% 38,5% 
Notação: COAVSTA - Carga orgânica aplicada volumétrica em termos de matéria orgânica; RMCRC,n – 

Rendimento molar de H2 por carga removida na base da lactose; PrM – Produtividade molar de H2; 
PrME – Produtividade molar específica de H2; RMCAS,m – Rendimento molar de H2 por carga aplicada 
na base da DQO; RMCAC,m – Rendimento molar de H2 por carga aplicada na base da lactose; 
RMCRS,m – Rendimento molar de H2 por carga removida na base da DQO; RMCRC,m – Rendimento 
molar de H2 por carga removida na base da lactose; VHPR – Produção volumétrica de H2; Msvt - 
Quantidade total de biomassa do reator; X – Fração molar dos componentes do biogás produzido; nH2 - 
Fluxo molar diário de hidrogênio. 

 
O primeiro estudo realizado referiu-se à influência da concentração afluente na 

produção de biohidrogênio. É possível observar na Tabela 2 e na Figura 2 que para todos os 
indicadores de produção de hidrogênio (tanto os parâmetros intensivos – que estão 
relacionados com alguma variável que caracterize o “tamanho/capacidade” do sistema – 
quanto os extensivos) houve um ponto ótimo na C3, onde ocorreu o melhor aproveitamento 
da biotransformação do substrato consumido para a produção de biogás. Tendo em vista que 
as remoções de matéria orgânica na forma de carboidrato foram similares (aproximadamente 
99%) nas três condições comparadas, não era esperado um ponto de ótimo na concentração 
intermediária e sim uma crescente produção com o aumento da concentração de alimentação 
(principalmente para parâmetros extensivos como a produção molar diária). 



163 

Além disso, o aumento da concentração de alimentação pode acarretar alguns 
problemas para a produção de hidrogênio, já que nos processos fermentativos o substrato é 
utilizado como fonte de energia e convertido em hidrogênio, ácidos orgânicos e álcoois (a 
depender da rota metabólica utilizada pelos microrganismos envolvidos) e a energia livre de 
Gibbs dessas reações fermentativas são todas positivas, indicando que não são reações 
espontâneas. Assim, o acúmulo dessas substâncias pode ocasionar a inibição do processo 
(Kargi e Pamukoglu, 2009; Sreethawong et al., 2010). Entre estes produtos intermediários, 
atenção especial pode ser dada à pressão parcial de H2, que pode atingir altos valores 
ocasionados pela rápida formação do gás em altas concentrações, principalmente em reatores 
biológicos que apresentam, na prática, limitações hidrodinâmicas e de transferência de massa 
entre a fase líquida e gasosa, retendo maiores quantidades do biogás produzido no meio 
líquido (Lima e Zaiat, 2012). É importante destacar que a C3 foi a única que não apresentou 
metano na composição final do biogás. 
 

 
Figura 2. Vazão volumétrica do biogás (- -) e vazão molar de cada componente do biogás (□ 

– CO2; ▲ - H2; ○ – CH4) (C1 à C6 - AnSBBR com recirculação da fase líquida). 
 

A segunda parte do presente trabalho estudou a influência do tempo de enchimento no 
AnSBBR alimentado com soro de leite para obtenção de H2. A condição C3 (concentração 
afluente de 5400 mgDQO.L-1) foi repetida alterando-se apenas o tempo de enchimento do 
reator (ao invés de alimentar o reator em 10 min como foi feito na C3, encheu-se o reator em 
50% do tempo de ciclo, ou seja, em 1,5 h). Era esperado que a batelada alimentada 
apresentasse os melhores resultados de produção de H2 tanto para os parâmetros intensivos 
quanto para os extensivos, como foi observado por Inoue (2013). Isto porque ocorreria uma 
influencia direta na relação F/M, com um fornecimento gradual de substrato e uma 
disponibilização mais lenta deste aos microrganismos, melhorando assim a assimilação e o 
rendimento pelas rotas metabólicas produtoras de hidrogênio. Porém os resultados obtidos 
foram bastante similares, não permitindo concluir qual tipo de alimentação foi melhor para a 
produção de biohidrogênio em um AnSBBR com recirculação da fase liquida alimentado com 
soro de leite. O único indicador que apresentou uma maior discrepância foi a PrME (mol.kg-1 
SVT.d-1), devido ao maior crescimento da biomassa no interior do reator (17,7 e 35,7 gSVT 
em C10 e C11, respectivamente). O fato da forma de alimentação não ter surtido um efeito 
perceptível no processo pode estar relacionado com o tipo de substrato utilizado. Enquanto 
que Inoue (2013) utilizou sacarose, um substrato de fácil degradação e assimilação, o presente 
trabalho utilizou soro de leite, substrato complexo que provavelmente é lentamente degradado 
e assimilado mesmo quando disponibilizado rapidamente. Não ocorreu a presença de metano 
nas condições. 

O último estudo realizado foi relacionado a influência da temperatura no processo de 
produção de biohidrogênio em um AnSBBR com recirculação alimentado com soro de leite. 
Novamente as condições experimentais de C3 foram repetidas alterando-se apenas a 
temperatura de operação do reator (ao invés de 30°C como foi utilizado em C3, o reator foi 
operado a uma temperatura de 45°C e 30°C em C5 e C6, respectivamente). 
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Existe bastante discordância com relação a uma temperatura ideal ou mesmo uma 
faixa de temperatura ideal para produção biológica de hidrogênio. Temperaturas altas 
proporcionam uma melhor transferência do gás do líquido para a fase gasosa e uma melhora 
nas velocidades de degradação de substrato (e consequentemente na produção de hidrogênio). 
Porém pode ocorrer, após uma temperatura ótima, uma desnaturação das enzimas ligadas ao 
processo de produção de H2. Apesar de, teoricamente, ser esperado que a produção de H2 
aumente com o aumento da temperatura até um ponto ótimo, com uma queda subsequente, 
durante o presente estudo a melhor produção de hidrogênio (para todos os indicadores de 
produção deste componente do biogás) foi alcançada com a menor temperatura testada (C6 - 
15ºC). Uma possível explicação para isto pode estar no fato de que a temperatura baixa 
inibiria a ação dos microorganismos competidores como os metanogênicos e os 
homoacetogênicos. Os microrganismos acidogênicos por possuírem uma velocidade de 
crescimento maior teriam a vantagem de se desenvolver sem uma competição mais forte, 
mesmo em uma condição desfavorável. Apenas a condição C5 apresentou metano na 
composição do biogás produzido. Vale ressaltar que não existem trabalhos estudando 
temperaturas baixas utilizando soro de leite. 

Uma comparação importante que pode ser realizada está relacionada com as diferentes 
configurações de reatores (Tabela 3). Os valores de VHPR e de RMCRC,n apresentados para 
os trabalhos referem-se ao final de operação da melhor etapa de cada estudo e não aos pontos 
de máximo obtidos. Não existem outros trabalhos na literatura específica utilizando um 
AnSBBR alimentado com soro de leite. Além disso, a configuração usada no presente 
trabalho apresentou excelentes resultados para a sua melhor condição de operação, comparado 
com configurações tradicionais como UASBr ou CSTR. Outro ponto importante que deve ser 
destacado é a estabilidade atingida pelo AnSBBR, enquanto que grande parte das outras 
configurações apresentou uma alta instabilidade, com picos e quedas acentuados. Por último, 
a maior parte dos reatores utilizados nos demais trabalhos apresentou uma produção de 
metano concomitante à produção de hidrogênio, enquanto o presente trabalho apresentou 
apenas H2 e CO2 na composição do seu biogás. 
 
Conclusões 
 

O uso do soro de leite na produção de biohidrogênio em AnSBBR foi estudado pela 
análise da concentração afluente de substrato, do tempo de enchimento e da temperatura na 
produção de biohidrogênio em um AnSBBR com recirculação da fase líquida. Foi possível 
concluir que a concentração afluente afetou o processo, apresentando um ponto ótimo para a 
concentração de 5400 mgDQO.L-1, atingindo valores de 0,80 molH2.mollactose-1 e de 660 
mLH2.L-1.d-1 para o RMCRC,n e para o VHPR, respectivamente. O tempo de enchimento não 
teve influência no processo apresentando resultados similares para as condições analisadas. 
Por último a temperatura teve uma forte influência no processo, com a temperatura mais baixa 
(15ºC) apresentando os melhores resultados (1,12 molH2.mollactose-1 e de 1080 mLH2.L-1.d-1 
para o RMCRC,n e para o VHPR, respectivamente) e a temperatura mais alta (45ºC) 
apresentando efeitos negativos para o processo, com a produção de hidrogênio sendo anulada 
no final da operação, restando apenas metano e dióxido de carbono na composição do biogás 
produzido. 

Estes resultados são importantes, pois não existem trabalhos estudando temperaturas 
baixas utilizando soro de leite como substrato. Além disso, tais temperaturas teriam algumas 
vantagens tecnológicas como operação em países frios que possuem uma indústria de 
laticínios bem desenvolvida e a vantagem de o soro de leite, devido à sua alta 
degradabilidade, precisar ser armazenado a baixas temperaturas. 
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Por último, o AnSBBR se mostrou uma excelente opção de configuração de reator 
para produção de biohidrogênio à partir de soro de leite. Os valores de VHPR e de RMCRC,n 
obtidos com a presente configuração foram superiores aos obtidos em outros trabalhos 
utilizando configurações tradicionais como o UASBr e o CSTR. Além disso, o AnSBBR 
apresentou apenas H2 e CO2 na composição do seu biogás e obteve grande estabilidade na 
produção de hidrogênio durante sua fase estacionária, enquanto que grande parte das outras 
configurações apresentou uma alta instabilidade, com picos e quedas acentuados. 
 

Tabela 3 – Comparação entre diferentes configurações de reatores utilizando soro de leite 
como substrato. 

Configuração do 
reator 

TDH 
(h) 

Temperatura 
(°C) 

Volume 
útil (L) 

COAVSTA 
(gCOD.L-1.d-1) 

VHPR 
(mLH2.L-1.d-1) 

RMCRC,n 
Presença 

de metano Referência (mol 
H2.mol-1 
lactose) 

UASBr 6 Temperatura 
ambiente 1,3 20 360 0,34b Sim 

(Carrillo-
Reyes et al., 

2012) 

CSTR 24 55 ± 1 2,0 10 800 1,52 b Sim (Azbar et al., 
2009) 

CSTR 24 35 ± 1 1,5 10 350 0,68 b Sim (Yang et al., 
2007) 

UASBr 12 30 ± 1 4,6 20 122 0,12 b Sim (Castelló et 
al., 2009) 

Reator 
anaeróbico de 

leito fixo e fluxo 
ascendente 

24 30 ± 1 2,5 37 1000 1,10 Não (Perna et al., 
2013) 

Reator 
anaeróbico de 
leito fluidizado 

6 30 ± 1 0,77 20 2880 1,27 Não (Rosa et al., 
2014) 

Reator tubular 
de leito fixo 48 35 ± 1 4,0 12,5 312,5 b 0,50 Não (Fernández 

et al., 2014) 
AnSBBR com 
recirculação da 

fase líquida 
7a 15 ± 1 3,5 14.6 1080 1,12 Não Presente 

trabalho 
a Valor adaptado, levando em consideração que o AnSBBR não utiliza o conceito de TDH por ser um 

processo descontínuo. 
b Valor calculados com os dados fornecidos pelos respectivos trabalhos. 
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Resumo. Este trabalho visa avaliar a aplicação de um reator anaeróbio, operado de forma 
descontínua e/ou descontínua alimentada com biomassa imobilizada em suporte inerte e 
agitação mecânica (AnSBBR) a 30ºC, no processo de produção de biohidrogênio a partir da 
vinhaça. A estabilidade do processo, a eficiência de conversão do substrato, o rendimento 
entre hidrogênio produzido e substrato consumido, e a produtividade molar específica serão 
analisados em função da variação da carga orgânica, modificando-se a concentração 
afluente e o tempo de ciclo do reator. Este projeto está em andamento, tendo sido estudada a 
influência da carga orgânica, modificando-se a concentração do afluente, e do tipo de 
substrato usado como fonte de carbono e energia. Até o momento foram estudadas 6 
condições experimentais com alimentação em batelada e ciclo de 4 horas, sendo as duas 
primeiras utilizando como substrato a sacarose (3000 e 4000 mgDQO.L-1), a terceira foi 
usando um afluente composto por sacarose e vinhaça (3000 mgDQO.L-1, 67% sacarose e 
33% vinhaça) e as três últimas condições a estratégia utilizada foi a mesma das três 
primeiras, porém ao invés do uso da sacarose foi utilizado o melaço, subproduto das usinas 
de açúcar e álcool. A próxima etapa será aumentar a concentração de vinhaça no afluente e 
variar também o tempo de ciclo. Até o momento foi possível a produção de hidrogênio, porém 
ao se introduzir o melaço e/ou a vinhaça no afluente essa produção tem uma queda e começa 
a haver produção de metano. 
 
Introdução 
 

O tratamento da vinhaça é um dos problemas significativos e desafiantes para o 
processo de produção industrial de etanol. Dentre as potenciais opções, o tratamento biológico 
é reconhecido como um método efetivo de tratamento de águas residuárias com alto potencial 
poluente provenientes da agroindústria, incluindo destilarias. Além disso, o tratamento 
anaeróbio é capaz de converter uma porção significativa da matéria orgânica em biogás, que 
pode ser usado como uma fonte de energia na própria destilaria (Pant and Adholeya, 2007, 
Wilkie et al., 2000). Moraes et. al. (2014) mostrou a viabilidade de tratamento da vinhaça em 
reatores anaeróbios a partir do conceito de biorrefinarias incluindo produção de energia e 
controle ambiental (emissão de gases de efeito estufa, impactos no solo e em lençóis 
freáticos). 

Esse projeto está em andamento e tem como objetivo principal de avaliar a aplicação do 
reator anaeróbio, operado de forma descontínua e/ou descontínua alimentada, com biomassa 
imobilizada em suporte inerte com agitação mecânica (AnSBBR) a 30ºC, no processo de 
produção de biohidrogênio a partir da água residuária a base de vinhaça. A estabilidade do 
processo, a eficiência de conversão de substrato, o fator de rendimento entre o hidrogênio 
produzido e o substrato consumido, e a produtividade molar específica serão analisadas em função 
da variação da carga orgânica imposta ao sistema, modificando-se a concentração afluente e o 
tempo de ciclo do reator. Também vem sendo investigado o comportamento do processo variando 
a composição do afluente, sendo a codigestão da vinhaça uma possibilidade de se viabilizar a 
produção de biohidrogênio pelo tratamento deste efluente. Assim, este projeto visa estudar a 
viabilidade da geração de bioenergia e a conformidade ambiental para disposição final desse 
resíduo. 
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Material e Métodos 
 
ANSBBR com biomassa imobilizada 

O biorreator utilizado foi um reator anaeróbio em batelada sequencial com biomassa 
imobilizada e com agitação mecânica (AnSBBR), capacidade útil de 5,60 L. (Manssouri et 
al., 2013). O suporte inerte usado para imobilização da biomassa é composto de espuma 
poliuretano (cubos de 1 cm) confinado em um cesto de aço Inox-316 perfurado. A agitação 
foi mantida em 200 rpm durante e a temperatura em 30 ± 1°C. 

Para a imobilização da biomassa foram utilizados grânulos de polietileno de baixa 
densidade (PEBD) como suporte inerte, cuja empresa doadora está localizada em São Carlos-
SP. Este material é um produto intermediário do processo de reciclagem de plásticos de 
resíduos domésticos. Cabe destacar o baixo custo, a disponibilidade e a adequação ambiental 
de tal material. O inóculo utilizado é proviniente de um reator anaeróbio de tratando efluente 
de um abatedouro de aves. Antes da biomassa ser imobilizada, esra sofreu um pré-tratamento 
térmico. Aproximadamente 50 mL de biomassa são aquecidos até 90ºC por 10 minutos, 
seguido de um resfriamento em banho de gelo até atingir 25ºC. 
 
Água residuária 

Neste trabalho, até o momento, foram utilizadas quatro diferentes águas residuárias, 
água residuária a base apenas de sacarose (ARS), a base de sacarose e vinhaça (ARSV), a 
base apenas de melaço (ARM) e a base de melaço e vinhaça (ARMV). A água residuária 
ARSV é composta por uma mistura da água residuária ARS com uma água residuária apenas 
a base de vinhaça (ARV), a proporção utilizada foi de 33% de ARV e 67% de ARS. A água 
residuária ARMV também é composta por uma mistura da água residuária ARM com a água 
residuária ARV, a proporção utilizada foi de 33% de ARV e 67% de ARM. 

A vinhaça “in natura” e o melaço utilizados são provenientes de uma Usina 
Sucroalcooleira localizada no estado de São Paulo, e apresentavam 25,2 gDQO.L-1 e 1104 
gDQO.L-1, respectivamente. 

A Tabela 1 descreve a composição dessas águas residuárias, para uma concentração 
em termos de DQO de 1000 mgDQO.L-1 (Manssouri et al., 2013). O objetivo da utilização da 
água residuária a base de sacarose foi o de aclimatar a biomassa e verificar a produção de 
biogás com um substrato conhecido e de fácil biodegradação. 
 

Tabela 1 – Composição das águas residuárias estudadas até o momento (1000mgDQO.L-1). 

Composto 
Águas Residuárias 

ARS ARM ARV 
Substrato:    

Sacarose (mg.L-1) 893 0 0 
Melaço (mg.L-1) 0 1236 0 
Vinhaça (mL.L-1) 0 0 40 

Fonte de nitrogênio:    
Uréia (CH4N2O) (mg.L-1) 5,80 5,80 5,80 

Solução de sais (inclusive fósforo e potássio) (Manssouri et al., 2013) 
Agente tamponante:    

Bicarbonato de sódio (NaHCO3) (mg.L-1) 500 100 100 
Base volumétrica:    

Água da torneira (q.s.) (mL) 1000 1000 1000 
 
Análises físico-químicas e exames microbiológicos 

O monitoramento do reator está sendo efetuado medindo-se, em amostras do afluente 
e do efluente, as concentrações de matéria orgânica nas formas não filtrada (CST e CCT) e 
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filtrada (CSF e CCF) (como demanda química de oxigênio – método de DQO e carboidratos – 
método de Dubois, respectivamente), alcalinidade parcial (AP), alcalinidade intermediária 
(AI), alcalinidade total (AT), alcalinidade a bicarbonato (AB), ácidos voláteis totais (AVT), 
sólidos totais (ST), sólidos totais voláteis (SVT), sólidos suspensos totais (SST) e sólidos 
suspensos voláteis (SSV), além da medida do pH e do volume de meio 
alimentado/descarregado por ciclo (VA). Tais análises são realizadas de acordo com o 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (1995). Os compostos 
intermediários do metabolismo anaeróbio e a composição do biogás foram analisados por 
cromatografia em fase gasosa. A produção total do biogás durante o ciclo (VG) foi analisada 
por medidor de gás Ritter modelo MilligasCounter, as medições foram realizadas na forma de 
perfis ao longo do ciclo em medida acumulada de volume. Ao final da operação foi realizada 
a quantificação da biomassa no interior do reator. 
 
Procedimento experimental da operação do reator 

Em todos os ensaios efetuados o AnSBBR foi operado a 200 rpm e temperatura de 30 
±1 ºC, com volume de alimentação/descarga (VF) de 1,0 L por ciclo, volume de meio líquido 
mantido no reator (VRES) de 2,0 L (volume total de meio líquido VR de 3,0 L) e volume de 
biomassa e suporte (VB+S) de 2,0 L, totalizando um volume útil do reator (VT) de 5 L. 

A operação do reator foi realizada da seguinte maneira: no primeiro ciclo foram 
alimentados 3,0 L de meio ao reator, sendo previamente inserido no reator o cesto com o leito 
de biomassa imobilizada em suporte inerte (inóculo). Após o término da alimentação foi 
implementada uma agitação de 200 rpm. No final do ciclo, a agitação foi desligada e 
descarregou-se 1,0 L de meio (mantendo-se 2,0 L de volume residual). Logo após essa 
descarga um novo ciclo teve início com a alimentação de 1,0 L de água residuária, 
reiniciando-se a agitação imediatamente após a alimentação e, ao término do ciclo, a agitação 
foi interrompida novamente e, em seguida, realizada a descarga para então repetir o ciclo, 
caracterizando as bateladas sequenciais. As etapas de alimentação e descarga tiveram duração 
de 10 min cada. 

O AnSBBR foi operado em seis condições denominadas de I, II, III, IV, V e VI. Em 
todas as condições o tempo do ciclo (tC) foi de 4 horas, totalizando 6 ciclos por dia.  

Nas condições I e II a água residuária alimentada ao AnSBBR foi a base de sacarose 
(ARS), nas concentrações de 3000 e 4000 mgDQO.L-1, respectivamente. Na condição III a 
água residuária alimentada foi a ARSV (33% de ARV e 67% de ARS), na concentração de 
3000 mgDQO.L-1. Nas condições IV e V a água residuária foi a ARM, também nas 
concentrações de 3000 e 4000 mgDQO.L-1, respectivamente. Já na condição VI a água 
residuária utilizada foi a ARMV (33% de ARV e 67% de ARM), com concentração 3000 
mgDQO.L-1. 

Para as seis condições estudadas foi realizada a suplementação de alcalinidade ao 
afluente pela adição de bicarbonato de sódio (NaHCO3) conforme indicado na Tabela 1 no 
intuito de garantir a estabilidade do sistema. O perfil do biogás ao longo do ciclo foi realizado 
durante as condições estudadas. Após ser atingida a estabilidade operacional nas condições 
experimentais monitoradas no efluente no final dos ciclos, foram realizados perfis ao longo do 
ciclo de algumas das variáveis monitoradas. As variáveis de interesse foram: concentrações de 
matéria orgânica na forma filtrada (de carboidratos e de DQO), de alcalinidade a bicarbonato 
(AB), de ácidos voláteis totais (AVT), de metabólitos intermediários (solventes e ácidos 
voláteis), de biogás (composição e produção), além do pH. 

Desta forma, é possível obter uma melhor compreensão das rotas metabólicas ao longo 
de um ciclo. As amostras retiradas para obtenção do perfil anteriormente citado foram 
colhidas em intervalos de tempo ao longo do ciclo de 30 a 60 min. O volume total retirado nas 
amostragens foi de no máximo 200 mL, ou seja, menos de 8% do volume de meio reacional 
do sistema. 
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Resultados e Discussão 
 
Condição experimental I (ARS – 3000 mgDQO.L-1) 

A primeira condição experimental durou 28 dias e caracterizou-se pelo uso da água 
residuária ARS com concentração de 3000 mgDQO.L-1como afluente. A carga orgânica 
volumétrica aplicada foi de 5,1 gDQO.L-1.d-1. As eficiências de remoção referentes ao 
consumo de matéria orgânica na forma de DQO mantiveram-se em torno de 21% para as 
amostras não filtradas e 26% para as filtradas durante o período de estabilidade. A eficiência 
de remoção, para as amostras filtradas, referente ao consumo de carboidratos foi de 
aproximadamente 99% ao final do ciclo, sendo que a concentração do afluente na forma de 
carboidratos foi de 2960 mgSacarose.L-1. 

As Figuras 1a, 1b e 1c apresentam os dados obtidos de pH, alcalinidade total e ácidos 
voláteis totais, respectivamente. A média do pH afluente foi de 8,1 e do efluente de 4,8. A 
alcalinidade total afluente teve média de 382 mgCaCO3.L-1 sendo consumida durante o ciclo, 
obtendo-se no efluente uma média de 197 mgCaCO3.L-1. A queda do pH e da AT foram 
consequência do acúmulo de ácidos no sistema, sendo que a média de AVT do afluente foi de 
21 mgHAc.L-1 e aumentando para uma média de AVT do efluente de 914 mgHAc.L-1. Essas 
médias são calculadas com os valores após o processo atingir a estabilidade. 
 

 
Figura 1 – Monitoramento da condição I: (a) pH; (b) Alcalinidade total; (c) Ácidos voláteis 

totais. 
 

A produção de biogás por ciclo, em aspecto quantitativo, teve média de 624 mL de 
biogás. Após a estabilização dos parâmetros monitorados foram realizados perfis ao longo do 
ciclo para que fosse feita uma análise do comportamento durante o consumo do substrato. As 
Figuras 2a e 2b apresentam os perfis dos intermediários do processo e das concentrações 
molares de hidrogênio, metano e CO2. 
 

 
Figura 2 – Perfis da condição I: (a) intermediários e (b) concentrações molares do biogás. 

 
No perfil dos compostos intermediários do metabolismo apresentados na Figura 2a 

verifica-se o predomínio de ácido acético e etanol. No perfil das concentrações molares de 
hidrogênio, metano e CO2 observa-se que não houve produção de metano. 
 
Condição experimental II (ARS – 4000 mgDQO.L-1) 

Essa condição experimental durou 17 dias e caracterizou-se pelo uso da água 
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residuária ARS com concentração de 4000 mgDQO.L-1como afluente. A carga orgânica 
volumétrica aplicada foi de 7,1 gDQO.L-1.d-1. As eficiências de remoção, referentes ao 
consumo de matéria orgânica na forma de DQO, mantiveram-se em torno de 17% para as 
amostras não filtradas e 22% para as filtradas durante o período de estabilidade. A eficiência 
de remoção, para as amostras filtradas, referente ao consumo de carboidratos foi de 
aproximadamente 99% ao final do ciclo, como na condição anterior. A concentração do 
afluente na forma de carboidratos foi em média de 3397 mgSacarose.L-1. 

As Figuras 3a, 3b e 3c apresentam os dados obtidos de pH, alcalinidade total e ácidos 
voláteis totais, respectivamente. A média do pH afluente foi de 8,1 e do efluente de 4,6. A 
alcalinidade total afluente teve média de 427 mgCaCO3.L-1 sendo consumida durante o ciclo, 
obtendo-se no efluente uma média de 153 mgCaCO3.L-1. A queda do pH e da AT foram 
consequência do acúmulo de ácidos no sistema, sendo que a média de AVT do afluente foi de 
16 mgHAc.L-1 e aumentando para uma média de AVT do efluente de 976 mgHAc.L-1. Essas 
médias são calculadas com os valores após o processo atingir a estabilidade. 
 

 
Figura 3 – Monitoramento da condição II: (a) pH; (b) Alcalinidade total; (c) Ácidos voláteis 

totais. 
 

A produção de biogás por ciclo, em aspecto quantitativo, teve média de 1286 mL de 
biogás. Após a estabilização dos parâmetros monitorados foram realizados perfis ao longo do 
ciclo para que fosse feita uma análise do comportamento durante o consumo do substrato. As 
Figuras 4a e 4b apresentam os perfis dos intermediários do processo e das concentrações 
molares de hidrogênio, metano e CO2. 
 

 
Figura 4 – Perfis da condição II: (a) intermediários e (b) concentrações molares do biogás. 

 
Assim como na condição I, no perfil dos compostos intermediários do metabolismo 

apresentados na Figura 4a verifica-se o predomínio de ácido acético e etanol. No perfil das 
concentrações molares de hidrogênio, metano e CO2 observa-se que não houve produção de 
metano. 
 
Condição experimental III (ARSV – 3000 mgDQO.L-1) 

Essa condição experimental durou 22 dias e caracterizou-se pelo uso da água 
residuária ARSV com concentração de 3000 mgDQO.L-1como afluente, esta condição foi a 
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primeira a utilizar a vinhaça no afluente. A carga orgânica volumétrica aplicada foi de 
5.6 gDQO.L-1.d-1. As eficiências de remoção, referentes ao consumo de matéria orgânica na 
forma de DQO, mantiveram-se em torno de 17% para as amostras não filtradas e 20% para as 
filtradas durante o período de estabilidade. A eficiência de remoção, para as amostras 
filtradas, referente ao consumo de carboidratos foi em média 97%. A concentração do 
afluente na forma de carboidratos teve média de 2283 mgSacarose.L-1. 

As Figuras 5a, 5b e 5c apresentam os dados obtidos de pH, alcalinidade total e ácidos 
voláteis totais, respectivamente. A média do pH afluente foi de 5,8 e do efluente de 4,4, o que 
mostra que mesmo com a adição da vinhaça ter feito o pH do afluente diminuir, o pH do 
efluente continua em valores próximos ao das condições anteriores que usaram apenas 
sacarose como fonte de carbono. A alcalinidade total afluente teve média de 171 mgCaCO3.L-

1 sendo consumida durante o ciclo, obtendo-se no efluente uma média de 57 mgCaCO3.L-1. 
Novamente a queda do pH e da AT mostram o acúmulo de ácidos no sistema, sendo que a 
média de AVT do afluente foi de 352 mgHAc.L-1 e aumentando para uma média de AVT do 
efluente de 937 mgHAc.L-1. Essas médias são calculadas com os valores após o processo 
atingir a estabilidade. 
 

 
Figura 5 – Monitoramento da condição III: (a) pH; (b) Alcalinidade total; (c) Ácidos voláteis 

totais. 
 

A produção de biogás por ciclo, em aspecto quantitativo, teve média de 349 mL de 
biogás, mostrando uma grande queda em relação a condição I, em que a carga orgânica 
volumétrica aplicada era próxima da obtida nessa condição, o que pode indicar que a adição 
da vinhaça é a responsável por essas mudanças no comportamento do reator. Após a 
estabilização dos parâmetros monitorados foram realizados perfis ao longo do ciclo para que 
fosse feita uma análise do comportamento durante o consumo do substrato. As Figuras 6a e 
6b apresentam os perfis dos intermediários do processo e das concentrações molares de 
hidrogênio, metano e CO2. 
 

 
Figura 6 – Perfis da condição III: (a) intermediários e (b) concentrações molares do biogás. 
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No perfil dos compostos intermediários do metabolismo apresentados na Figura 6a 
verifica-se o predomínio de ácido acético, ácido butírico e etanol. No perfil das concentrações 
molares de hidrogênio, metano e CO2 observa-se que nesta condição, diferentemente das 
anteriores, houve produção de metano, sendo que ao final do perfil as porcentagem molar 
alcançada pelo hidrogênio foi de 28% e do metano foi de 7%. 
 
Condição experimental IV (ARM – 3000 mgDQO.L-1) 

A quarta condição experimental durou 26 dias e caracterizou-se pelo uso da água 
residuária ARM com concentração de 3000 mgDQO.L-1como afluente. A carga orgânica 
volumétrica aplicada foi de 5,5 gDQO.L-1.d-1. As eficiências de remoção da metéria orgânica 
na forma de DQO mantiveram-se em torno de 23% para as amostras não filtradas e 24% para 
as filtradas durante o período de estabilidade. A eficiência de remoção, para as amostras 
filtradas, referente ao consumo de carboidratos foi em média 96%. A concentração do 
afluente na forma de carboidratos teve média de 2423 mgSacarose.L-1. 

As Figuras 7a, 7b e 7c apresentam os dados obtidos de pH, alcalinidade total e ácidos 
voláteis totais, respectivamente. A média do pH afluente foi de 7,3 e do efluente de 4,4. A 
alcalinidade total afluente teve média de 154 mgCaCO3.L-1 sendo consumida durante o ciclo, 
obtendo-se no efluente uma média de 27 mgCaCO3.L-1. A queda do pH e da AT foram 
consequência do acúmulo de ácidos no sistema, sendo que a média de AVT do afluente foi de 
76 mgHAc.L-1 e aumentando para uma média de AVT do efluente de 677 mgHAc.L-1. Essas 
médias são calculadas com os valores após o processo atingir uma certa estabilidade. 
 

 
Figura 7 – Monitoramento da condição IV: (a) pH; (b) Alcalinidade total; (c) Ácidos voláteis 

totais. 
 

A produção de biogás por ciclo, em aspecto quantitativo, teve média de 307 mL de 
biogás. Após a estabilização dos parâmetros monitorados foram realizados perfis ao longo do 
ciclo para que fosse feita uma análise do comportamento durante o consumo do substrato. As 
Figuras 8a e 8b apresentam os perfis dos intermediários do processo e das concentrações 
molares de hidrogênio, metano e CO2. 
 

 
Figura 8 – Perfis da condição IV: (a) intermediários e (b) concentrações molares do biogás. 
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No perfil dos compostos intermediários do metabolismo apresentados na Figura 8a 

verifica-se o predomínio de ácido acético, ácido butírico e do ácido capróico. No perfil das 
concentrações molares de hidrogênio, metano e CO2 observa-se que houve produção de 
metano, sendo que ao final do perfil as porcentagem molar alcançada pelo hidrogênio foi de 
17% e do metano foi de 14%. 
 
Condição experimental V (ARM – 4000 mgDQO.L-1) 

A condição V durou 26 dias e caracterizou-se pelo uso da água residuária ARM com 
concentração de 4000 mgDQO.L-1como afluente. A carga orgânica volumétrica aplicada foi 
de 7,1 gDQO.L-1.d-1. As eficiências da remoção de matéria orgânica na forma de DQO 
mantiveram-se em torno de 24% para as amostras não filtradas e 27% para as filtradas durante 
o período de estabilidade. A eficiência de remoção, para as amostras filtradas, referente ao 
consumo de carboidratos foi em média 97%. A concentração do afluente na forma de 
carboidratos teve média de 3152 mgSacarose.L-1. 

As Figuras 9a e 9b apresentam os dados obtidos de pH e ácidos voláteis totais, 
respectivamente. A média do pH afluente foi de 7,1 e do efluente de 4,3, o que mostra que a 
alcalinidade total do afluente, que teve valor médio de 168 mgCaCO3.L-1, foi toda consumida. 
A média de AVT do afluente foi de 86 mgHAc.L-1 e aumentando para uma média de AVT do 
efluente de 882 mgHAc.L-1. Essas médias são calculadas com os valores após o processo 
atingir uma certa estabilidade. 
 

 
Figura 9 – Monitoramento da condição I: (a) pH; (b) Ácidos voláteis totais. 

 
A produção de biogás por ciclo, em aspecto quantitativo, teve média de 520 mL de 

biogás. Após a estabilização dos parâmetros monitorados foram realizados perfis ao longo do 
ciclo para que fosse feita uma análise do comportamento durante o consumo do substrato. As 
Figuras 10a e 10b apresentam os perfis dos intermediários do processo e das concentrações 
molares de hidrogênio, metano e CO2. 
 

 
Figura 10 – Perfis da condição V: (a) intermediários e (b) concentrações molares do biogás. 
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No perfil dos compostos intermediários do metabolismo apresentados na Figura 10a 

verifica-se o predomínio de ácido acético. No perfil das concentrações molares de hidrogênio, 
metano e CO2 observa-se que houve produção de metano, sendo que ao final do perfil as 
porcentagem molar alcançada pelo hidrogênio foi de 30% e do metano foi de 8%. 
 
Condição experimental VI (ARMS – 3000 mgDQO.L-1) 

A condição VI durou 22 dias e caracterizou-se pelo uso da água residuária ARMS com 
concentração de 3000 mgDQO.L-1como afluente. A carga orgânica volumétrica aplicada foi 
de 5,4 gDQO.L-1.d-1. As eficiências da remoção de matéria orgânica na forma de DQO 
mantiveram-se em torno de 19% para as amostras não filtradas e 23% para as filtradas durante 
o período de estabilidade. A eficiência de remoção, para as amostras filtradas, referente ao 
consumo de carboidratos foi em média 95%. A concentração do afluente na forma de 
carboidratos teve média de 1490 mgSacarose.L-1. 

As Figuras 11a, 11b e 11c apresentam os dados obtidos de pH, alcalinidade total e 
ácidos voláteis totais, respectivamente. A média do pH afluente foi de 5,6 e do efluente de 
4,6. A alcalinidade total afluente teve média de 178 mgCaCO3.L-1 e do efluente a média de 
103 mgCaCO3.L-1. Houve um acúmulo de ácidos no sistema, sendo que a média de AVT do 
afluente foi de 420 mgHAc.L-1 e aumentando para uma média de AVT do efluente de 888 
mgHAc.L-1. Essas médias são calculadas com os valores após o processo atingir uma certa 
estabilidade. 
 

 
Figura 11 – Monitoramento da condição VI: (a) pH;  (b) Alcalinidade total;  (c) Ácidos 

voláteis totais. 
 

A produção de biogás por ciclo, em aspecto quantitativo, teve média de 192 mL de 
biogás. Após a estabilização dos parâmetros monitorados foram realizados perfis ao longo do 
ciclo para que fosse feita uma análise do comportamento durante o consumo do substrato. As 
Figuras 12a e 12b apresentam os perfis dos intermediários do processo e das concentrações 
molares de hidrogênio, metano e CO2. 
 

 
Figura 11 – Perfis da condição IV: (a) intermediários e (b) concentrações molares do biogás. 
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No perfil dos compostos intermediários do metabolismo apresentados na Figura 11a 

verifica-se o predomínio de ácido acético. No perfil das concentrações molares de hidrogênio, 
metano e CO2 observa-se que houve uma produção de metano maior que de hidrogênio, 
sendo que ao final do perfil as porcentagem molar alcançada pelo hidrogênio foi de 11% e do 
metano foi de 15%. 
 
Conclusões Preliminares 
 

As Condições I e II que utilizaram apenas a sacarose como fonte de carbono mostrou-
se eficiente para o crescimento da biomassa acidogênica necessária à produção de hidrogênio, 
sendo que a água residuária com maior concentração foi a que resultou melhores resultados. 
No entanto, quando a alimentação do reator foi feita com água residuária com sacarose e 
vinhaça em sua composição (Condição III), foi constatado o aparecimento de metano no 
biogás, podendo ter sido causado pela maior quantidade de ácidos no afluente. Nas condições 
em que a água residuária tinha apenas o melaço como fonte de carbono (IV e V) constatou-se 
que foi possível a produção de hidrogênio, porém o metano também foi produzido. Na 
condição VI, em que a água residuária continha melaço e vinhaça constatou-se que o aumento 
dos ácidos voláteis no afluente pode ter causado a maior queda da concentração do hidrogênio 
no biogás, fazendo com que a concentração de metano aumentasse. 

A partir dos dados coletados, pode-se concluir que o processo permitiu obter 
hidrogênio em todas as condições experimentais estudadas e a introdução da vinhaça faz com 
que a concentração de hidrogênio no biogás diminua e apareça uma maior concentração de 
metano, sendo que um dos motivos pode ser o aumento de ácido voláteis no afluente por 
conta da vinhaça. 
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Resumo. O presente projeto de pesquisa tem como proposta avaliar o reator anaeróbio, 
operado de forma descontínua e/ou descontínua alimentada, contendo biomassa imobilizada 
em suporte inerte e com recirculação da fase líquida aplicado à produção de biohidrogênio a 
partir da co-digestão de glicerina (efluente da produção de biodiesel) e soro de leite (efluente 
da produção de laticínios). A estabilidade, desempenho e fator de conversão (entre biogás 
produzido e matéria orgânica consumida) serão analisados em função da porcentagem de 
cada substrato alimentado ao sistema, da variação da carga orgânica, do tempo de 
enchimento e da temperatura (15, 30 e 45ºC). Os ensaios serão realizados nas diferentes 
proporções dos substratos utilizando-se diferentes cargas orgânicas volumétricas (10,3; 17,1 
e 24,0 gDQO.L-1.d-1), as quais serão modificadas em função: (i) da concentração afluente 
(3000, 5000 e 7000 mgDQO.L-1) e (ii) do tempo de ciclo (4, 3 e 2 h, ou seja, 6, 8 e 12 ciclos 
diários). Será utilizado polietileno de baixa densidade como suporte inerte para imobilização 
da biomassa e lodo de abatedouro de aves com pré-tratamento térmico como inóculo. 
Também serão realizados ensaios para a produção de biometano a partir da co-digestão 
proposta neste projeto (com COVA de 6,4 gDQO.L-1.d-1). 

 
Introdução 

 
Cerca de 80% da demanda de energia global vem de combustíveis fósseis (petróleo, 

gás natural e carvão). Os óxidos resultantes, tais como COx, NOx e SOx causam o efeito 
estufa, destruição da camada de ozônio, chuva ácida e poluição. Recentemente, os esforços 
têm-se centrado no desenvolvimento de alternativas de energia limpa e, entre todos os 
potenciais candidatos, o hidrogênio (H2) destaca-se como promissor para a energia do futuro 
por seu alto teor de energia por massa (122 kJ.g-1) e, mais importante, por só produzir água ao 
reagir com o oxigênio em células combustíveis. Seguindo essa linha, a substituição da energia 
proveniente de combustíveis fósseis por H2 parece ser uma opção razoável para sustentar o 
contínuo crescimento da economia global e, ao mesmo tempo, amenizar a situação do 
agravamento do clima global (Leite et al., 2008 e Wu et al., 2013). 

A produção biológica de hidrogênio é uma forma interessante de produção desse gás, 
pois é uma tecnologia de baixo custo quando comparada a outras técnicas e requer menos 
energia para sua geração, podendo ocorrer por meio de dois processos: fotossíntese e processo 
fermentativo. A fermentação é tecnicamente mais simples e o hidrogênio pode ser obtido de 
matéria orgânica presente em águas residuárias. Diversas pesquisas demonstram a viabilidade 
da utilização do H2, produzido biologicamente, para geração de energia (Wu et al., 2009; 
Alzate-Gaviria et al., 2007; Leite et al., 2008).  

Diferentes águas residuárias são utilizadas como substrato para a produção de 
biohidrogênio, nas quais a fonte de matéria orgânica carbonácea consta de sacarose, amido de 
trigo, fração orgânica de resíduos sólidos, efluente de reatores biológicos, óleos vegetais e 
resíduos da produção de biodiesel. O objetivo comum de tais estudos consta da avaliação da 
produtividade de hidrogênio e da estabilidade do processo. Além disso, investigam a melhoria 
da composição das águas residuárias em termos do equilíbrio de nutrientes no intuito de 
possibilitar acréscimo de produtividade de hidrogênio e, assim, otimizar a aplicação desses 
diversos efluentes (Lin e Lay, 2005; Turcot et al., 2008). 
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Neste contexto, o Laboratório de Engenharia Bioquímica da Escola de Engenharia 
Mauá do Instituto Mauá de Tecnologia (EEM/IMT) e o Laboratório de Processos Biológicos 
(LPB) da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (EESC/USP) 
tem desenvolvido e otimizado reatores anaeróbios visando à produção de biohidrogênio por 
via fermentativa, com ênfase na otimização de novas propostas de configurações visando à 
viabilização de uma futura aplicação para uso do sistema em escala plena. 

Desta forma, esse projeto tem por objetivo principal a aplicação do reator anaeróbio 
operado em batelada alimentada com recirculação da fase líquida e biomassa imobilizada em 
suporte inerte (AnSBBR), aplicado à produção de biohidrogênio a partir da co-digestão do 
efluente do processo de produção de biodiesel (glicerina) e do efluente da indústria de 
laticínios (soro de leite). 

A justificativa da escolha deste resíduo da produção de biodiesel é que, embora a 
glicerina possua valor comercial como coproduto, sendo muitas vezes aproveitada como tal, o 
processo de produção de biodiesel gera entre 10 e 18% (base mássica) de glicerina que, com a 
crescente produção do biocombustíveis pretendida para os próximos anos, dificilmente poderá 
ser vendida na sua totalidade como matéria-prima para as indústrias. Assim, há a necessidade 
de tratamento desse efluente, mas, como mostrado por Lovato (2014), a degradação do 
resíduo bruto é de grande dificuldade. Então, será realizada a co-digestão desta glicerina com 
o soro de leite, efluente da produção de laticínios (queijos), que também apresenta 
necessidade de adequação ambiental e tem alta capacidade de degradação anaeróbia. 

Neste projeto será avaliada a influência da co-digestão dos substratos glicerina e soro 
de leite (fração mássica da mistura), da carga orgânica, do tempo de ciclo, do tempo de 
enchimento e da temperatura sobre a estabilidade, o desempenho (produtividade de 
biohidrogênio) e o fator de conversão (entre hidrogênio produzido e matéria orgânica 
consumida) para obter conhecimento sobre a viabilidade biotecnológica desse sistema. 

 
Objetivo geral 

Aplicação do reator anaeróbio, operado de forma descontínua e/ou descontínua 
alimentada, com biomassa imobilizada em suporte inerte e recirculação da fase líquida 
(AnSBBR), no processo de produção de biohidrogênio a partir da co-digestão de glicerina e 
soro de leite. O desempenho (produtividade molar/volumétrica de hidrogênio em base 
volumétrica/específica) e o fator de conversão (entre o hidrogênio produzido e a matéria 
orgânica consumida) serão analisados em função da co-digestão dos substratos (fração 
mássica da mistura), da variação da carga orgânica (pela modificação da concentração 
afluente e do tempo de ciclo do reator), do tempo de enchimento e da temperatura. 

 
Objetivos específicos 

Os objetivos específicos do trabalho são: 
• Avaliar se a co-digestão é uma alternativa viável para a produção de biohidrogênio 

com os dois substratos propostos (glicerina e soro de leite); 
• Avaliar a estabilidade, a produtividade, e o fator de conversão (biohidrogênio 

produzido e matéria orgânica consumida) para diferentes cargas orgânicas aplicadas 
implementadas modificando-se a concentração afluente e o tempo de ciclo; 

• Avaliar a influência do tempo de enchimento em diferentes cargas orgânicas 
específicas removidas sobre a estabilidade, a produtividade, e o fator de conversão 
(biohidrogênio produzido e matéria orgânica consumida); 

• Avaliar a estabilidade e o desempenho do processo em função da variação da 
temperatura; 

• Avaliar a composição do biogás (relação entre hidrogênio, metano e dióxido de 
carbono), a distribuição de ácidos voláteis e alcoóis produzidos, bem como a 
remoção de matéria orgânica em cada condição experimental; 

• Avaliar a diversidade microbiana envolvida em cada etapa experimental; 
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Materiais e Métodos 

 
AnSBBR com biomassa imobilizada e recirculação 

A Figura 1 mostra o esquema do sistema proposto para a produção de biohidrogênio a 
partir do tratamento anaeróbio. O reator, com capacidade para 2,0 L de meio líquido além do 
suporte inerte e biomassa, será constituído por um frasco de acrílico, cilíndrico, com as 
seguintes dimensões: 540 mm de altura, 100 mm de diâmetro externo e 3,5 mm de espessura 
de parede (volume total de 3,6 L). Será utilizada uma unidade de controle para automatizar as 
operações de carga, descarga e recirculação. 

 

 
Figura 1: Esquema do AnSBBR com recirculação utilizado nos ensaios. 

 
O suporte de imobilização da biomassa será acondicionado entre telas de aço Inox – 

314, dividindo a altura de 540 mm do reator em 4 estágios para evitar a compactação do leito. 
Na parte inferior do reator haverá um compartimento de 20 mm de altura destinado a 
favorecer a distribuição da água residuária e, na parte superior, um compartimento com 
40 mm de altura que funcionará como câmara coletora de biogás (H2, CH4 e CO2). 

O sistema de recirculação será composto por (i) por um reservatório lateral, o qual 
conterá um volume de meio de 1,5 L, constituído por um frasco de acrílico, cilíndrico, com as 
seguintes dimensões: 300 mm de altura, 100 mm de diâmetro externo e 3,5 mm de espessura 
de parede (volume total de 2,0 L); e (ii) bomba diafragma marca Prominet® modelo Beta/5, 
com capacidade de até 30 L.h-1. Um tubo graduado de 100 mL será interligado ao sistema de 
recirculação para medir a vazão de recirculação. O volume total de meio reacional, resultante 
da soma do volume de meio contido no reator (2,0 L) e no reservatório paralelo (1,5 L) será 
de 3,5 L. 

A alimentação e descarga serão realizadas por bombas tipo diafragma marca 
Prominent®, modelos Beta/4 (com capacidade de até 23 L.h-1) e Beta/5 (com capacidade de 
até 30 L.h-1), respectivamente, auxiliadas por um sistema de automação composto por 
temporizadores marca Coel®, modelo RTST/20. 

O reator será colocado em uma câmara que manterá a temperatura constante de acordo 
com a condição estudada, cujo controle será realizado por um sistema composto de sensor, 
controlador (Novus®, modelo N480), ventilador e resistência elétrica. 

 
Água residuária 

A água residuária a ser utilizada será formulada a base de glicerina e soro de leite, 
variando a porcentagem de cada um desses componentes de acordo com a condição 
experimental proposta. 

A glicerina comercial (purificada) e industrial (bruta) é obtida como efluente do 
processo de produção de biodiesel na etapa de reação de transesterificação. O soro comercial 
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é obtido como efluente do processo de produção de queijos, sendo utilizada a forma 
desidratada em pó (composição: 73% carboidratos, 11 % proteínas, 2% gordura, minerais 9%, 
umidade 5%), cuja água residuária é obtida a partir da dissolução com água de torneira. 

A Tabela 1 mostra a composição da água residuária a ser utilizada nos ensaios com os 
valores proporcionais a 1000 mgDQO.L-1 (adaptado de Del Nery, 1987). 

 
Tabela 1 – Composição da água residuária sintética a ser utilizada nos ensaios*. 

Composto Concentração (mg.L-1) 
Glicerina 769,0 

(relação teórica: 1000 mg-DQO = 769 mg-glicerina) (1000 mgDQO.L-1) 
Lactose (soro de leite) 893,0 

(relação teórica: 1000 mg-DQO = 893 mg-lactose) (1000 mgDQO.L-1) 
Uréia (CH4N2O) 5,8 

Sulfato de níquel (NiSO4.6H2O) 0,50 
Sulfato ferroso (FeSO4.7H2O) 2,50 
Cloreto férrico (FeCl3.6H2O) 0,25 

Cloreto de cálcio (CaCl2.2H2O) 2,06 
Cloreto de cobalto (CoCl2.6H2O) 0,04 

Dióxido de selênio (SeO2) 0,04 
Fosfato de potássio monobásico (KH2PO4) 5,36 

Fosfato de potássio dibásico (K2HPO4) 1,30 
Fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4) 2,70 

Bicarbonato de sódio (NaHCO3)* Variável 
*O bicarbonato de sódio será ajustado para manter o pH do efluente entre 4,0 e 5,0. 

 
Suporte de imobilização da biomassa anaeróbia e inóculo 

Para a imobilização da biomassa foram utilizados grânulos de polietileno de baixa 
densidade (PEBD) como suporte inerte com aproximadamente 3 mm de diâmetro e 6 mm de 
comprimento, cuja empresa doadora está localizada em São Carlos-SP. Este material é um 
produto intermediário do processo de reciclagem de plásticos de resíduos domésticos. Cabe 
destacar o baixo custo, a disponibilidade e a adequação ambiental de tal material. 

Serão utilizados dois tipos de inóculo nos experimentos como mostrado na Tabela 2. 
 

Tabela 2 – Características do material suporte inerte. 
 Fonte Pré-Tratamento 

Fase I 
Grânulos de UASB tratando água 
residuária de abatedouro de aves  

(Dacar Industrial S.A.) 
Nenhum 

Fase II 
Fase III 
Fase IV 
Fase V 

Grânulos de UASB tratando água 
residuária de abatedouro de aves  

(Dacar Industrial S.A.) 

Heat Shock Treatment (90°C por 10 
minutos e depois banho de gelo até atingir 

25°C), método adaptado de 
Kim et al. (2006) 

 
Análises físico-químicas e exames microbiológicos 

O monitoramento do reator será efetuado medindo-se, em amostras do afluente e do 
efluente, as concentrações de matéria orgânica nas formas não filtrada (CST) e filtrada (CSF) 
(como demanda química de oxigênio – DQO e carboidratos totais), alcalinidade parcial (AP), 
alcalinidade intermediária (AI), alcalinidade total (AT), alcalinidade a bicarbonato (AB), 
ácidos voláteis totais (AVT), sólidos totais (ST), sólidos totais voláteis (STV), sólidos 
suspensos totais (SST) e sólidos suspensos voláteis (SSV), além da medida do pH e do 
volume de meio alimentado/descarregado. Tais análises serão realizadas de acordo com o 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (1995), considerando 
também o método proposto por Dilallo e Albertson (1961), o qual foi modificado por Ripley 
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et al. (1986) na determinação da alcalinidade, e o método de Dubois (1956) para a 
determinação dos carboidratos totais (CT). Esses parâmetros serão monitorados com uma 
freqüência de duas a quatro vezes por semana, dependendo do parâmetro. 

Os compostos intermediários do metabolismo anaeróbio (acetona, metanol, etanol, n-
butanol, ácidos acético, propiônico, butírico, iso-butírico, valérico, iso-valérico e capróico) 
serão analisados por cromatografia em fase gasosa, utilizando-se um cromatógrafo Hewlett 
Packard® modelo 7890 equipado com detector de ionização de chama e coluna HP-Innowax, 
com 30 m × 0,25 mm × 0,25 µm de espessura do filme. O gás de arraste utilizado será o 
hidrogênio com vazão de 30 mL/min, a temperatura do injetor será de 250ºC, a razão de 
“split” de 1 (extração com éter etílico) ou 10 (“head-space”) e o volume de injeção de 1 µL. 
A temperatura do forno será programada da seguinte forma: em 100ºC por 1 min, de 100ºC à 
150ºC em 8ºC/min, em 150ºC por 1 min, de 150ºC à 200ºC em 35ºC/min, e em 200ºC por 1 
min (extração com éter etílico) ou de 35ºC à 38ºC em 2ºC/min, de 38ºC à 75ºC em 10ºC/min, 
de 75ºC à 120ºC em 35ºC/min, em 120ºC por 1 min, de 120ºC à 170ºC em 10ºC/min e em 
170ºC por 2 min (“head-space”). A temperatura do detector será de 280ºC (extração com éter 
etílico) ou 300ºC (“head-space”) com fluxo de ar sintético de 300 mL/min e vazão de “make 
up” de nitrogênio de 30 mL/min. Serão utilizados nessas análises os métodos de extração com 
éter etílico ou por “head-space”, utilizando como padrão interno o ácido crotônico (na 
determinação dos ácidos voláteis) e isobutanol (na determinação da acetona e alcoóis). 

A composição do biogás formado pelo metabolismo anaeróbio (hidrogênio, metano e 
dióxido de carbono) será analisada por cromatografia em fase gasosa, utilizando-se um 
cromatógrafo Hewlett Packard® modelo 7890 equipado com detector de condutividade 
térmica e coluna GS-Carbonplot, com 30 m × 0,53 mm × 3,0 µm de espessura do filme. O gás 
de arraste utilizado será o argônio com vazão de 24 mL/min, a temperatura do injetor será de 
130ºC, a razão de “split” de 2 e o volume de injeção de 100 µL. A temperatura do forno será 
programada da seguinte forma: em 40ºC por 2 min, de 40ºC à 60ºC em 5ºC/min, de 60ºC à 
95ºC em 25ºC/min, de 95ºC à 200ºC em 5ºC/min. A temperatura do detector será de 230ºC, 
com vazão de “make up” de nitrogênio de 12 mL/min. A produção será analisada por 
gasômetro de deslocamento de líquido ou por meio de medidor de gás Rittter modelo 
MilligasCounter. 

Ao final de cada condição operacional serão retiradas do reator amostras de biomassa 
para exame microbiológico. As amostras serão examinadas em lâminas de vidro cobertas com 
filme de Ágar a 2 %, por microscopia óptica comum e de contraste de fase por fluorescência, 
utilizando microscópio Olympus® modelo BX41, com sistema de câmera digital Optronics e 
aquisição de imagens feita pelo software Image Pro-Plus® versão 4.5.0. Os exames 
microbiológicos serão úteis para avaliação de possíveis mudanças na ecologia microbiana em 
função das condições operacionais em estudo. 

 
Procedimento experimental 

Os ensaios serão realizados utilizando-se diferentes cargas orgânicas volumétricas 
(6,4; 10,3; 17,1; e 24,0), as quais serão modificadas em função: (i) da concentração afluente 
(3000, 5000 e 7000 mgDQO.L-1) e (ii) do tempo de ciclo (8, 4, 3 e 2 h, ou seja, 3, 6, 8 e 12 
ciclos diários). 

A operação do reator será realizada da seguinte maneira: ao final de um ciclo, serão 
descarregados 1,5 L de meio (em 10 min), sendo mantidos no reator mais 2,0 L (denominados 
volume residual), ou seja, o volume total de meio no sistema será de 3,5 L. Logo após essa 
descarga, um novo ciclo terá início com a alimentação (com vazão constante) de 1,5 L de 
meio em tempo variável conforme a condição estudada, e a simultânea recirculação da fase 
líquida (0,3 cm/s). Ao término do ciclo, a recirculação será interrompida e, em seguida, 
iniciar-se-á a descarga do reator. Assim, o ciclo será repetido, caracterizando as bateladas 
sequenciais. 

Uma vez atingida a estabilidade nas condições experimentais, serão obtidos perfis ao 
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longo do ciclo de operação de algumas das variáveis monitoradas. Nestes perfis serão 
retiradas amostras ao longo do tempo de operação de um ciclo. As variáveis de interesse 
serão: concentrações de matéria orgânica na forma filtrada, de alcalinidade a bicarbonato, de 
ácidos voláteis totais, de metabólitos intermediários (acetona, ácidos voláteis e alcoóis), de 
biogás (composição e produção), além do pH. Desta forma, será possível obter uma melhor 
compreensão das rotas metabólicas ao longo de um ciclo. As amostras retiradas para obtenção 
dos perfis anteriormente citados serão colhidas em intervalos de 15 a 60 min ao longo do 
ciclo. O volume total retirado nas amostragens será de, no máximo, 300 mL, ou seja, menos 
de 10% do volume de meio reacional do sistema. Após cada operação, amostras do lodo serão 
retiradas do reator para análise microbiológica. Dessa forma, uma nova condição 
experimental será implementada alterando-se alguma condição experimental (proporção entre 
os substratos, concentração afluente, tempo de ciclo, tempo de enchimento, ou temperatura). 

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, o desempenho (produtividade 
molar/volumétrica de hidrogênio em base volumétrica/específica), o fator de conversão (entre 
o hidrogênio produzido e a matéria orgânica consumida) e a relação entre hidrogênio, metano 
e dióxido de carbono formados. Além disso, as análises microbiológicas terão utilidade para 
avaliação das mudanças na ecologia microbiana. 

Os ensaios serão realizados em duas fases: 
• Fase I: Reator operando com concentração afluente, tempo de ciclo e de enchimentos 

constantes (Tabela 3) para a produção de metano (Bezerra et al., 2009 e Lovato et al., 
2012). Essa fase terá como objetivo realizar uma comparação com os dados que 
serão obtidos com a produção de biohidrogênio; 

• Fase II: Reator operando com concentração afluente, tempo de ciclo e de 
enchimentos constantes (Tabela 4) para a produção de hidrogênio (Lovato, 2014). 
Essa fase será feita com o objetivo de encontrar as melhores porcentagens de cada 
substrato para realizar a co-digestão; 

• Fase III: Estudar a influência da concentração do afluente na produção de hidrogênio 
utilizando a melhor condição de co-digestão encontrada na Fase II (Tabela 5); 

• Fase IV: Estudar a influência do tempo de ciclo e do tempo de enchimento na 
produção de hidrogênio utilizando as melhores condições de co-digestão encontradas 
nas Fase II e III (Tabela 6); 

• Fase V: Estudar a influência da temperatura na produção de hidrogênio utilizando as 
melhores condições de co-digestão encontradas na Fase II, III e IV (Tabela 7). 

 
 

Tabela 3 – Resumo das condições experimentais na Fase I. 

Ensaio 
Concentração  

Afluente Glicerina Soro Tempo de  
Ciclo 

Tempo de  
Enchimento Temperatura 

(mgDQO.L-1) (%) (%) (h) (h) (°C) 
1 5000 0 100 8,0 4,0 30 
2 5000 25 75 8,0 4,0 30 
3 5000 50 50 8,0 4,0 30 
4 5000 75 25 8,0 4,0 30 
5 5000 100 0 8,0 4,0 30 
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Tabela 4 – Resumo das condições experimentais na Fase II. 

Ensaio 
Concentração  

Afluente Glicerina Soro Tempo de  
Ciclo 

Tempo de  
Enchimento Temperatura 

(mgDQO.L-1) (%) (%) (h) (h) (°C) 
6 5000 0 100 3,0 1,5 30 
7 5000 25 75 3,0 1,5 30 
8 5000 50 50 3,0 1,5 30 
9 5000 75 25 3,0 1,5 30 
10 5000 100 0 3,0 1,5 30 

 
Tabela 5 – Resumo das condições experimentais na Fase III. 

Ensaio 
Concentração  

Afluente Glicerina Soro Tempo de  
Ciclo 

Tempo de  
Enchimento Temperatura 

(mgDQO.L-1) (%) (%) (h) (h) (°C) 
11 3000 (%)ótima (%)ótima 3,0 1,5 30 
12 7000 (%)ótima (%)ótima 3,0 1,5 30 

*(%)ótima será igual a melhor porcentagem de glicerina e soro encontrada na Fase II. 
 

Tabela 6 – Resumo das condições experimentais na Fase IV. 

Ensaio 
Concentração  

Afluente Glicerina Soro Tempo de  
Ciclo 

Tempo de  
Enchimento Temperatura 

(mgDQO.L-1) (%) (%) (h) (h) (°C) 
13 Cótima (%)ótima (%)ótima 4,0 2,0 30 
14 Cótima (%)ótima (%)ótima 2,0 1,0 30 
15 Cótima (%)ótima (%)ótima 3,0 0,2 30 

*Cótima será igual a melhor concentração do afluente encontrada na Fase III; 
(%)ótima será igual a melhor porcentagem de glicerina e soro encontrada na Fase II. 
 

Tabela 7 – Resumo das condições experimentais na Fase V. 

Ensaio 
Concentração  

Afluente Glicerina Soro Tempo de  
Ciclo 

Tempo de  
Enchimento Temperatura 

(mgDQO.L-1) (%) (%) (h) (h) (°C) 
16 Cótima (%)ótima (%)ótima TCótimo TFótimo 15 
17 Cótima (%)ótima (%)ótima TCótimo TFótimo 45 

*TCótimo e TFótimo serão, respectivamente, os melhores tempos de ciclo e de enchimento encontrados na 
Fase IV; 
Cótima será igual a melhor concentração do afluente encontrada na Fase III; 
(%)ótima será igual a melhor porcentagem de glicerina e soro encontrada na Fase II. 
 
Fundamentos teóricos 

As eficiências de remoção de matéria orgânica na forma de DQO em amostras não 
filtradas e filtradas no sistema serão calculadas pelas Equações (1) e (2), nas quais CSAFL é a 
concentração de matéria orgânica no afluente em amostras não filtradas e CST e CSF são as 
concentrações de matéria orgânica em amostras não filtradas e filtradas, respectivamente, do 
efluente. 

 εST(%) =  
CSAFL −  CST

CSAFL
 .100 (1) 

 εSF(%) =  
CSAFL −  CSF

CSAFL
 .100 (2) 

A eficiência de remoção de matéria orgânica em amostras filtradas do meio líquido 
contido no reator (εS) para os perfis ao longo do ciclo serão calculadas pelas Equações (3) e 
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(4.4), sendo a primeira equação utilizada para o período em batelada alimentada e a segunda 
para o período em batelada, nas quais CS0 é a concentração de matéria orgânica em amostras 
filtradas do meio líquido contido no reator no tempo zero, VRes é o volume do meio líquido 
contido no reator no tempo zero ou volume residual, FAFL é a vazão de alimentação de 
afluente no período em batelada alimentada, ti é o tempo de alimentação percorrido (período 
em batelada alimentada), CSF é a concentração de matéria orgânica na forma de DQO em 
amostras filtradas do meio líquido contido no reator no tempo ti, e tBA é o tempo de batelada 
alimentada na condição experimental. 

 εS (%) =  
(CS0. VRes +  CSAFL. FAFL. ti) −  (CSF. ( VRes +  FAFL. ti))

(CS0. VRes +  CSAFL. FAFL. ti)
 .100 (3) 

 εS (%) =  
(CS0. VRes + CSAFL. FAFL. tBA) −  (CSF. ( VRes +  FAFL. tBA))

(CS0. VRes +  CSAFL. FAFL. tBA)
 .100 (4) 

A carga orgânica volumétrica aplicada (COVA) é definida como a quantidade de 
matéria orgânica aplicada ao reator por unidade de tempo e por volume de meio do reator (em 
gDQO.L-1.d-1). Para reatores operados em batelada é calculada pela Equação (5), na qual VA é 
o volume de água residuária alimentada ao reator por ciclo, N é o número de ciclos por dia e 
VR é o volume de total de água residuária contida no reator por ciclo. 

 COVA =
(VA. N). CSAFL

VR
 (5) 

A carga orgânica específica aplicada (COEA) é definida como a quantidade de matéria 
orgânica aplicada ao reator por unidade de tempo e por massa de sólidos totais voláteis no 
reator (gDQO.gSVT-1.d-1). Para reatores operados em batelada é calculada pela Equação (6), 
na qual MSVT é a massa total de biomassa no reator. 

 COEA =
(VA. N). CSAFL

MSVT
 (6) 

A carga orgânica volumétrica removida (COVR), para amostras filtradas, é definida 
como a quantidade de matéria orgânica removida pelo reator por unidade de tempo e por 
volume de meio do reator (gDQO.L-1.d-1). Para reatores operados em batelada é calculada 
pela Equação (7). 

 COVR =
(VA. N). (CSAFL −  CSF)

VR
 (7) 

A carga orgânica específica removida (COER), para amostras filtradas, é definida 
como a quantidade de matéria orgânica removida pelo reator por unidade de tempo e por 
massa de sólidos totais voláteis no reator (gDQO.gSVT-1.d-1). Para reatores operados em 
batelada é calculada pela Equação (8). 

 COER =
(VA. N). (CSAFL −  CSF)

MSVT
 (8) 

A produtividade molar volumétrica (PrM) é definida pela quantidade de hidrogênio 
(H2) produzida por unidade de tempo e por volume útil do reator (molH2.m-3.d-1), calculada 
pela Equação (9), na qual nH2 é a quantidade molar de hidrogênio produzido por dia. 

 PrM =  
nH2
VR

 (9) 

A produtividade molar específica (PrME) é definida pela quantidade de hidrogênio 
(H2) produzida por unidade de tempo e por massa de sólidos voláteis totais no interior do 
reator (molH2.kgSVT-1.d-1), calculada pela Equação (10). 

 PrME =  
nH2

MSVT
 (10) 

O rendimento entre hidrogênio (molar) produzido e matéria orgânica (massa) aplicada 
(RMCA) é definido pela quantidade de hidrogênio (H2) produzida (em mol) pela quantidade 
de matéria orgânica aplicada (em massa) (molH2.kgDQO-1), calculado pela Equação (11). 

 RMCA =  
nH2

N. VA. CSAFL
 (11) 



186 

O rendimento entre hidrogênio (molar) produzido e matéria orgânica (massa) 
removida (RMCR) é definido pela quantidade de hidrogênio (H2) produzida pela quantidade 
de matéria orgânica removida (molH2 .kgDQO-1), calculado pela Equação (12). 

 RMCR =  
nH2

N. VA. (CSAFL −  CSF) (12) 

 
Cronograma de Desenvolvimento do Projeto 
 

O estudo da aplicação do AnSBBR na produção de biohidrogênio a partir do 
tratamento em co-digestão de glicerina e soro de leite será desenvolvido considerando-se o 
seguinte plano de trabalho, descrito nas Tabela 8. 
 

Tabela 8 – Cronograma de execução do projeto. 

Trimestre 1° Ano 2° Ano 3° Ano 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Etapa 1             
Etapa 2             
Etapa 3             
Etapa 4             
Etapa 5             
Etapa 6             
Etapa 7             
Etapa 8             
Etapa 9             

 
ETAPA 1: Obtenção dos créditos em disciplinas necessárias ao doutoramento do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Hidráulica e Saneamento da Escola de 
Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo. 

ETAPA 2: Revisão bibliográfica complementar. 
ETAPA 3: Ensaios preliminares para verificação do adequado funcionamento do 

sistema. Familiarização com a operação do reator e com as técnicas analíticas. 
ETAPA 4: Operação do sistema na temperatura de 30°C, com COVA igual a 

6,4 gDQO.L-1.d-1 e tempo de enchimento de 4,0 h para verificar a co-digestão para a produção 
de metano. 

ETAPA 5: Operação do sistema na temperatura de 30°C, com COVA igual a 
17,1 gDQO.L-1.d-1 e tempo de enchimento de 1,5 h para verificar a co-digestão para a 
produção de hidrogênio. 

ETAPA 6: Operação do sistema na temperatura de 30°C, tempo de ciclo de 3h, tempo 
de enchimento de 1,5 h e com melhor porcentagem de substrato encontrada na Etapa 5 para 
verificar a influência de concentração do afluente na produção de biohidrogênio; 

ETAPA 7: Operação do sistema na temperatura de 30°C, com melhor porcentagem de 
substrato encontrada na Etapa 5 e melhor concentração de afluente encontrada na Etapa 6 para 
verificar a influência do tempo de ciclo e do tempo de enchimento na produção de 
biohidrogênio; 

ETAPA 8: Operação do sistema com as melhores condições encontradas nas Etapas 5, 
6 e 7 para verificar a influência da temperatura na produção de biohidrogênio; 

ETAPA 9: Redação e entrega de relatórios. Elaboração de artigos científicos a partir 
dos resultados obtidos, os quais serão publicados em anais de congresso e revista científica 
internacional. 
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Resumo. O presente estudo avaliou a possibilidade de utilizar a vinhaça de cana-de-açúcar 
para a produção de bioenergia em sistema sequencial fermentativo/fototrófico composto por 
um reator anaeróbio de leito fluidificado (RALF) e reatores em batelada. O processo 
fermentativo foi realizado em RALF alimentado com substrato composto por sacarose e 
vinhaça de cana-de-açúcar (5:10 g DQO.L-1). Já o processo fototrófico foi realizado em 
reatores anaeróbios em batelada alimentados com efluente do RALF em diferentes 
concentrações (10, 20, 40, 70 e 80 %, v/v). A produção de hidrogênio foi de 0,34 molH2.mol-1 
DQOafluente e 5,5 molH2.mol-1 DQOremovida no reator fermentativo e fototrófico, 
respectivamente. O aumento de concentração do efluente do RALF causou impacto negativo 
no crescimento celular, na produção acumulada de hidrogênio, na porcentagem de 
hidrogênio no biogás e na remoção de matéria orgânica nos reatores fototróficos. Além 
disso, observou-se que houve remoção de sulfato (86,9 %) e produção de sulfeto (74,6 mg.L-1) 
nestes reatores. Tais valores aumentaram a medida que maiores concentrações de efluente 
foram utilizadas. Para concentrações de efluente de 70 e 80 % não foi observada produção 
de hidrogênio. 
 
Introdução 
 

Atualmente a demanda energética mundial é dependente do consumo de combustíveis 
fósseis (80 %). Essa estrutura energética é preocupante por dois motivos principais: (1) as 
reservas de tais combustíveis são limitadas e, (2) a sua utilização contribui de maneira 
significante para a mudança climática mundial devido a liberação de gases poluentes (COx, 
NOx, SOx, CxHx) para a atmosfera como resultado da combustão. Visando encontrar soluções 
para tais questões (escassez de combustíveis e degradação ambiental) várias pesquisas têm 
destinado esforços para encontrar formas alternativas de energia, como, por exemplo, o 
hidrogênio (H2) (Das & Veziroglu, 2008).  

O H2 é considerado uma fonte de energia alternativa e sustentável porque pode ser 
produzido biologicamente a partir de inúmeros resíduos e sua combustão não emite carbono 
para o ambiente e, por isso, é tido como fonte de energia do futuro (Turner et al., 2004). 
Nesse cenário, estudos com foco na produção biológica do H2 têm recebido grande atenção e 
têm sido muito valorizados. 

Os processos biológicos de produção de hidrogênio são: biofotólise direta e indireta, 
fermentação (dark fermentation) e foto-fermentação (photo-fermentation) (Das & Veziroglu, 
2001; Kotay & Das, 2008; Manish & Banerjee, 2008). A biofotólise e foto-fermentação, que 
são processos realizados por algas e bactérias fototróficas, respectivamente, apresentam como 
principal desvantagem o requerimento de energia luminosa. A produção biológica de 
hidrogênio que ocorre por meio da fermentação e é realizado por bactérias anaeróbias e 
facultativas, é uma abordagem promissora em relação aos processos dependentes de luz. As 
principais vantagens deste processo são que ele ocorre em biorreatores de configuração 
simples, é possível utilizar como substrato águas residuárias e, ainda, não é necessário o 
fornecimento de energia luminosa para que o processo ocorra (Kapdan & Kargi, 2006; Hay et 
al., 2013). Apesar destas vantagens, o obstáculo a ser superado para o que o processo seja 
viável economicamente está em conseguir melhores rendimentos de hidrogênio (Argun & 
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Kargi, 2011). O rendimento máximo está limitado a 4 mols de hidrogênio por mol de glicose 
consumida quando há produção de acetato ou, 2 mols de hidrogênio por mol de glicose 
consumida quando há a produção de butirato. Todavia, na teoria poderiam ser produzidos até 
12 mols de hidrogênio por mol de glicose (Miyake, 1984; Hallenbeck, 2005). 

A produção biológica de hidrogênio por meio de um sistema sequencial composto por 
estágio fermentativo (1), seguido de um processo fototrófico (2) poderá permitir a completa 
oxidação da matéria orgânica culminando com rendimento teórico máximo de até 12 mols H2 
por mol de glicose consumida (3). No estágio fermentativo os carboidratos são consumidos e 
ocorre a produção de ácidos orgânicos. Na fase dependente de luz, ocorre então o consumo 
desses ácidos, culminando com produção de mais hidrogênio e remoção da matéria orgânica 
presente no efluente (Chen et al., 2008). 
 
C6H12O6 + 2H2O → 4H2 + 2CO2 + 2CH3COOH (1) 
  
2CH3COOH + 4H2O + “energia luminosa” → 8H2 + 4CO2 (2) 
  
C6H12O6 + 6H2O → 12H2 + 6CO2 (3) 
 
 Na prática o rendimento teórico não é atingido porque parte do substrato é utilizado 
para a multiplicação celular, por exemplo. Além disso, sabe-se que rotas metabólicas 
favoráveis à produção de H2 não são as únicas que ocorrem nos reatores devido à 
versatilidade metabólica dos microrganismos. Somado a isso pode ocorrer o consumo de 
hidrogênio por microrganismos de grupos fisiológicos distintos, especialmente, quando a 
fonte de inóculo não é uma cultura pura. Adicionalmente, o uso de resíduos para os processos 
biológicos de produção de hidrogênio pode ter duas implicações negativas: (1) é um substrato 
complexo, que tem composição variada e, (2) pode servir também como fonte de inóculo, 
todavia, não se sabe se tais microrganismos contribuirão ou prejudicaram o processo desejado 
(Pattra et al., 2011). 
 Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo principal avaliar a produção 
de hidrogênio a partir de vinhaça de cana-de-açúcar por meio de um sistema sequencial 
fermentativo/fototrófico, no qual o efluente do primeiro reator foi utilizado como substrato 
para o segundo processo. Avaliou-se o impacto da adição de diferentes concentrações do 
efluente fermentativo no processo fototrófico de produção de hidrogênio.  
 
Material e Métodos 
 
Inóculos e meios de cultivo 
 O inóculo para o RALF foi lodo granular proveniente de reator UASB utilizado no 
tratamento de água residuária de dejetos de suinocultura (DAKAR, Tietê,SP). O lodo granular 
foi previamente macerado para o rompimento dos grânulos e foi submetido ao tratamento 
térmico (90 °C por 10 minutos seguido de banho de gelo por tempo indefinido até o material 
atingir 25 °C). O meio de cultivo utilizado para o sistema fermentativo foi preparado pela 
adição de soluções de micro e macronutrientes conforme Del Nery (1987) suplementado com 
extrato de levedura (0,5 g.L-1) e bicarbonato de sódio (0,5 g.L-1). A fonte de carbono foi uma 
mistura de sacarose e vinhaça de cana-de-açúcar na proporção 5:10 g DQO.L-1, 
respectivamente. 

O inóculo para os ensaios fototróficos foi biomassa fototrófica cedida por Lazaro et al. 
(2012). No presente estudo o consórcio fototrófico produtor de hidrogênio foi adaptado em 
meio sintético, no qual a fonte de carbono foi uma mistura de acetato e butirato de sódio (1,93 
g.L-1 CH3COONa.3H2O e 1,4 g.L-1 CH3CH2CH2COONa) visando simular efluente de um 
reator fermentativo. Essa biomassa adaptada foi centrifugada (10.000 rpm por 5 minutos), e o 
pellet foi utilizado como inóculo para os ensaios de produção de hidrogênio com o efluente do 
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RALF. O meio de cultura sintético foi preparado utilizando os seguintes componentes: 0,6 
g.L-1 KH2PO4; 0,9 g.L-1 K2HPO4; 0,2 g.L-1 MgSO4; 0,4 g.L-1 NaCl; 0,05 g.L-1 CaCl2; 0,2 
g.L-1 extrato de levedura; 5 mL.L-1 solução de citrato de ferro (1 g.L-1); 1 ml.L-1 solução traço 
de metais (Lee et al., 2002); e 0,1 mg.L-1 vitamina B12.  
 Após a fase de adaptação do inóculo, a biomassa foi utilizada nos ensaios de produção 
fototrófica de hidrogênio em reatores em batelada alimentados com diferentes concentrações 
de efluente do RALF. O efluente do RALF in natura sem esterilização, apenas após ajuste do 
pH  (6,8). Diferentes volumes de efluente (30, 60, 120, 210 e 240 ml) foram utilizados nos 
ensaios para que se conseguissem concentrações de 10, 20 40, 70 e 80 % de efluente (v/v). Os 
ensaios foram realizados em frascos de vidro com volume total de 0,5 L com volume 
reacional de 0,3 L. O gás N2 (99 %) foi utilizado para manter condições de anaerobiose no 
headspace. Os ensaios foram realizados em temperatura de 27 ± 3° C e em triplicata.  
 
Reatores 

O processo fermentativo foi realizado em RALF construído em acrílico com as 
seguintes dimensões: 3,5 cm de diâmetro interno e 150 cm de altura. O material suporte 
utilizado para a adesão microbiana foi pneu triturado A temperatura foi mantida constante a 
30 °C por meio do uso de um banho termostatizado. A configuração experimental do processo 
fermentativo está apresentada na Figura 1. 
 

 
Figura 1: Esquema do aparato experimental do reator RALF. 1-barrilete de alimentação; 2- 
bomba de alimentação; 3- bomba de recirculação; 4- banho termostatizado; 5- saída de 
efluente; 6- saída de biogás 

 
O processo fototrófico foi realizado frascos de vidro com 0,5 L de volume total, sendo 

0,3 L de volume reacional e o restante consistiu o headspace (Ar 99 %). A configuração 
experimental dos ensaios fototróficos está apresentada na figura 2. 

 

 
Figura 2: Esquema do aparato experimental utilizado para os ensaios em batelada em 
bancada. 1- lâmpadas de tungstênio (60 e 100 W); 2- frascos de vidro; 3- becker com água; 4- 
termômetro 
Análises de monitoramento 
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 Análises de pH, DQO e série de sólidos foram realizadas de acordo com APHA (2005) 
a partir de amostras coletadas ao longo do período de incubação dos reatores. As análises de 
carboidratos foram realizadas conforme Dubois et al. (1956) apenas para o reator 
fermentativo. 

O conteúdo de H2, CH4 e CO2 no biogás foi mensurado em cromatógrafo gasoso (GC 
2010, Shimadzu®), equipado com detector de condutividade térmica (TCD – Thermal 
Conductivity Detector) e coluna CarboxenTM 1010 PLOT (30 m x 0,53 mm, Supelco), sendo o 
gás de arraste o argônio (grau cromatográfico) (Penteado et al., 2012). A distribuição e 
quantificação dos ácidos orgânicos e alcoóis foi analisada por cromatografia líquida 
(Shimadzu®) com coluna HP-INNOWAX (30 m; 0,25 mm; 0,25 m), e detector de ionização 
de chama (FID – Flame Ionization Detector) usando hidrogênio como gás de arraste, além de 
ar sintético e nitrogênio como gases auxiliares. 
 
Resultados e Discussão 
 
Sistema fermentativo  

No RALF a produção de hidrogênio ocorreu por meio do metabolismo fermentativo 
dos microrganismos, os quais consumiram a sacarose e carboidratos presentes na vinhaça para 
a produção de hidrogênio, gás carbônico e ácidos orgânicos (Tabela 1). A eficiência de 
consumo de substrato, quantificado como carboidratos totais, foi, em média, 84,8 %. Já a 
eficiência de remoção de matéria orgânica (DQO) foi em média 16,5 %. Essa reduzida 
remoção era esperada uma vez que nos sistemas fermentativos a matéria orgânica não é 
totalmente oxidada e ocorre a formação de compostos reduzidos, como, por exemplo, os 
ácidos orgânicos e álcoois. A presença de grande quantidade de ácidos orgânicos (ácido 
acético, butírico, propiônico) justifica o uso do efluente do RALF como substrato para o 
sistema fototrófico (Figura 4A, Tabela 1). 

O biogás produzido no RALF, a partir de mistura composto de sacarose e vinhaça de 
cana-de-açúcar, era composto de hidrogênio e gás carbônico, cujas porcentagens foram em 
média de 23,3 e 74,9, respectivamente. Durante o período de operação do reator (30 dias) 
essas porcentagens se mantiveram constantes (Figura 4B, Tabela 1). Não foi detectado gás 
metano nas análises de composição do biogás produzido, esse resultado indica que o 
tratamento térmico do lodo foi efetivo em eliminar as arqueas metanogênicas e que os 
microrganismos presentes na vinhaça, entre eles os produtores de metano, não colonizaram o 
reator. 
 

  
 
Figura 3: A) Remoção de carboidratos e DQO (%) ao longo do período de operação do 
RALF, ■ carboidratos totais; ♦ DQO total. B) Gráfico da composição do biogás ao longo do 
período de operação do RALF, ■ % gás carbônico; ♦ % hidrogênio 
 

 O processo fermentativo produziu um efluente composto principalmente por ácido 
butírico (36,4 %), isobutírico (18 %) e propiônico (19,4 %). A composição do efluente 
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justifica o reduzido rendimento obtido (0,47 mmol H2.mol-1 carboidrato), uma vez que foram 
gerados produtos reduzidos. Sabe-se que o rendimento máximo de produção de hidrogênio é 
conseguido pela rota do ácido acético, e que outras rotas metabólicas diminuem o rendimento 
de hidrogênio, como ocorre no caso da produção do ácido butírico e propiônico (Hawkes et 
al., 2002). Buitrón e Carvajal (2010) observaram a produção dos referidos ácidos para 
diferentes condições operacionais utilizando vinhaça de tequila como substrato (5 g.L-1). 
Santos et al. (2014) utilizaram vinhaça de cana-de-açúcar para produção de H2 a 55 °C e os 
principais ácidos produzidos foram: ácido lático (34,7 %), isobutírico (23,1 %), butírico 
(15,8 %) e propiônico (15,5 %). A produção de ácido propiônico é indesejável no processo de 
produção de hidrogênio. Além disso, o acúmulo desse ácido pode resultar em baixa eficiência 
da fase metanogênia e, por isso, deve ser evitado em ambos os casos: produção de hidrogênio 
e metano (Wang et al., 2006). Todavia, ainda que esses produtos sejam indesejáveis nos 
processos de produção de hidrogênio e metano, sabe-se que tais compostos podem ser 
consumidos por bactérias fototróficas para a produção de hidrogênio por meio da foto-
fermentação (Uyar et al., 2009). 
 

Tabela 1: Processo fermentativo de produção de hidrogênio no RALF 
Parâmetros Valor 
DQOA (g.L-1) 16,3±3,1 
DQOE (g.L-1) 13,8±2,5 
Remoção DQO (%) 16,5±4,9 
Carboidratos totaisA (g.L-1) 6,0±0,9 
Carboidratos totaisE (g.L-1) 0,9±0,4 
Remoção carboidratos (%) 84,8±8 
Rendimento de hidrogênio (mmol H2.mol-1 carboidrato) 0,47±0,16 
Rendimento de hidrogênio (mmol H2.g-1 DQOA) 0,34±0,12 

Composição do biogás (%) H2 23,3±3,7 
CO2 74,9±4,9 

Composição do efluente (g.L-1) 

HAc 0,4 
HBu 3,7 
HPr 2,0 
HIsoBu 1,8 
HLa 0,7 
HMa 0,8 

HAc- ácido acético, HBu- ácido butírico, HMa- ácido málico, HLa- ácido lático, HPr- 
ácido propiônico, HIsoBu- ácido isobutírico 

 
Sistema fototrófico 
 Após a fermentação dos carboidratos com a produção de ácidos orgânicos no RALF, o 
efluente foi empregado como substrato para a produção de hidrogênio em uma etapa 
fotossintética. O objetivo do segundo estágio do processo, o fototrófico, é o consumo dos 
ácidos orgânicos produzidos no sistema fermentativo culminando com a remoção da matéria 
orgânica e produção de hidrogênio.  

Nos ensaios fototróficos para produção de hidrogênio a partir de efluente fermentativo 
observou-se que o aumento da concentração de efluente (10 par 80 %, v/v) teve influência 
negativa no crescimento celular, no rendimento de produção de hidrogênio e na remoção de 
matéria orgânica. Possivelmente, a elevada concentração de ácidos orgânicos presentes no 
efluente e os compostos tóxicos provenientes da vinhaça foram os responsáveis por tais 
resultados (Buitrón & Carvajal, 2010). 
 No ensaio controle (0 % de efluente), no qual a fonte de carbono foi uma mistura de 
acetato e butirato, observou-se a maior produção acumulada de hidrogênio, maior 
porcentagem de hidrogênio no biogás, menor remoção de sulfato e produção de sulfeto. A 
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medida que maiores concentrações de efluente foram adicionadas ao meio de cultivo 
observou-se tendência oposta. A produção acumulada e a porcentagem de hidrogênio no 
biogás diminuíram de 6,2 a zero mmol H2 L-1 e de 89,5 a zero % nos ensaios com 10 e 80 % de 
efluente, respectivamente. Já a porcentagem de gás carbônico no biogás aumentou de 10,5 a 
100 % nos ensaios com 10 e 80 % de efluente, respectivamente. Esses resultados demonstram 
que ainda que não tenha havido produção de hidrogênio nos reatores alimentados com as 
maiores concentrações de efluente, houve metabolismo microbiano que culminou com a 
geração de gás carbônico além da remoção de sulfato e produção de sulfeto (Tabela 2, Figura 
5A). 
 A remoção de matéria orgânica variou de 66,1 a 5,9 % nos ensaios com 10 e 80 % de 
efluente, respectivamente. A maior remoção de DQO (70,3 %) ocorreu no ensaio com a 
concentração 20 % de efluente. Os valores observados nos ensaios com 10 e 20 % são 
comparáveis com a remoção observada por Tao et al. (2008) que utilizou Rhodobacter ZX-5 
para a produção de hidrogênio a partir de diferentes resíduos ricos em ácidos orgânicos 
(acético, butírico e succínico). O valor obtido também é semelhante ao obtido em reator 
UASB alimentado com vinhaça aplicado à produção de metano (69 %) (España-Gamboa et 
al., 2012).  

É importante comparar a remoção de matéria orgânica, presente nos efluentes de 
reatores fermentativos, tanto em sistemas fototróficos para a produção de hidrogênio bem 
como em reatores aplicados à produção de metano. O primeiro caso apresenta a desvantagem 
de ser um processo dependente de energia luminosa, todavia, a maior vantagem é que as 
bactérias fototróficas podem utilizar ampla diversidade de ácidos orgânicos como substrato. 
Já a produção de metano, por sua vez, possui como maior desvantagem a restrição nutricional 
das arqueas metanogênicas: acetoclásticas (consomem ácido acético) e hidrogenotróficas 
(consomem H2 e CO2). 
  
 Tabela 2: Parâmetros de produção de hidrogênio para os ensaios com diferentes 
concentrações de efluente 

Parâmetros 
Concentração de efluente 

0% 
(controle) 10 % 20 % 40 % 70 % 80 % 

Concentração de H2 
(mmol H2 L-1) 11,8 6,2 5,9 0,8 - - 

Concentração de CO2 
(mmol H2 L-1) 1,0 0,7 0,9 1,3 1,9 2,1 

% H2
* 92,2 89,5 86,3 35,5 - - 

% CO2
* 7,8 10,5 13,7 64,5 100 100 

Remoção DQO (%) 61,2 66,1 70,3 52,2 7,0 5,9 
Remoção sulfato (%) 16,7 68,8 77,0 83,9 86,5 86,9 
**P (mmol H2 L-1) 11,8 6,3 6,0 0,7 - - 
**Rm 
(mmol H2 L-1 h-1) 0,16 0,07 0,09 0,01 - - 
**L (h) 11,9 30,2 24,7 46,8 - - 
R2 0,992 0,997 0,997 0,993 - - 
*porcentagem de biogás quantificada no final de cada ensaio 
**dados obtidos por meio do ajuste ao modelo modificado de Gompertz 
 

O processo de redução de sulfato e a formação de sulfeto é uma reação que ocorre 
largamente em reatores anaeróbios (4) (Chernicharo, 2007). No presente estudo não foi 
observada remoção de sulfato no primeiro reator do sistema, o RALF. Todavia, nos ensaios 
em batelada de produção fototrófica de hidrogênio, nos quais o efluente do RALF foi 
utilizado como substrato, a remoção de sulfato atingiu 86,9 % (ensaio 80 %) (Tabela 2).  
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SO4
-2 + 4H2 + H+ → HS- + 4H2O (4) 

 
 A ocorrência desse processo é indesejável em sistemas que visam à produção de 
hidrogênio por dois motivos: (1) a redução de sulfato para a formação de sulfeto consome 
hidrogênio e (2) a presença de sulfeto pode ser tóxica para os microrganismos.  
 O rendimento de hidrogênio, calculado em mols H2.g DQOremovida, diminuiu a medida 
que maiores concentrações do efluente do RALF foram utilizadas como substrato (Figura 5B). 
O valor máximo foi de 10,1 mol H2.g DQOremovida no ensaio controle (sem efluente). Tal 
valor reduziu-se pela metade (5,5 mol H2.g DQOremovida) para o ensaio no qual 10 % de 
efluente (v/v) foi utilizado como substrato. Observou-se rendimento ainda menor no ensaio 
com 20 % (v/v) (2,8 mol H2.g DQOremovida). Esse valor foi de zero nos ensaios com 70 e 80 % 
de efluente do RALF. O rendimento apresentou uma queda com o aumento da concentração 
de efluente, já a porcentagem de remoção de sulfato mostrou tendência contrária. A tendência 
observada por esses parâmetros estão apresentadas na Figura 5B.  Esses resultados sugerem 
que com o aumento da concentração de efluente o processo de redução de sulfato foi 
preponderante ao de produção de hidrogênio. 
 

  
Figura 4: A) Gráfico da concentração inicial e final de biomassa, expressa como sólidos 
suspensos voláteis, para os ensaios de produção fototrófica de hidrogênio nos reatores em 
batelada alimentados com diferentes concentrações do efluente do RALF, ■ SSV inicial, ■ 
SSV final. B) Produção de hidrogênio ao longo do tempo nos ensaios utilizando efluente do 
RALF como substrato. ♦ controle (sem efluente); ■ 10% efluente (v/v); ▲ 20% efluente 
(v/v); ● 40% efluente (v/v) 
 

  
Figura 5: A) Gráfico da concentração de sulfato e sulfeto para os ensaios de produção 
fototrófica de hidrogênio nos reatores em batelada alimentados com diferentes concentrações 
do efluente do RALF, ■ sulfato inicial, ■ sulfato final, ○ sulfeto final. B) Gráfico do 
rendimento de hidrogênio e da porcentagem de remoção de sulfato nos ensaios de produção 
fototrófica de hidrogênio nos reatores em batelada alimentados com diferentes concentrações 
do efluente do RALF, ■ % remoção sulfato, ♦ rendimento de hidrogênio 
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 No início e final dos ensaios fototróficos, uma amostra de meio de cultivo foi retirada 
e sua composição, em termos de ácidos orgânicos, foi analisada. Com o aumento da 
concentração de efluente maior foi a concentração de ácidos quantificada. No início dos 
ensaios os ácidos quantificados foram: acético, butírico, málico, lático, propiônico, isobutírico 
e capróico (Tabela 3). Em todos os ensaios a concentração de ácido acético e ácido capróico 
aumentaram ao longo do período de incubação, enquanto que os ácidos butírico, lático, 
propiônico e isobutírico foram consumidos. Em geral, a concentração de ácido málico não se 
alterou entre a amostragem do ponto inicial e final, exceto para o ensaio com 10 % de 
efluente, no qual o ácido málico foi totalmente consumido (Tabela 3). 
 Destaca-se que a elevada produção de ácido capróico, principalmente nos ensaios com 
maiores concentrações de efluente (70 e 80 %), pode estar relacionada com a lise celular, uma 
vez que o referido ácido é componente da membrana celular externa de bactérias Gram-
negativas (Madigan et al., 2004). A produção de acetato pode estar relacionada com as 
reações de redução de sulfato e produção de sulfeto. Segundo Muyzer e Stams (2008) 
microrganismos dos gêneros Desulfotomaculum e Desulfovibrio são espécies que utilizam o 
hidrogênio e diversos compostos orgânicos (etanol, formiato, lactato, piruvato, malato e 
succinato) como fonte de carbono e, tipicamente estes compostos sofrem oxidação incompleta 
formando acetato. 
 
Tabela 3: Distribuição dos ácidos orgânicos em amostras do início e final dos ensaios 
fototróficos 

 Concentração de efluente 
Ácidos  
(mg.L-1) 

I (início) 
F (final) 

0 %  
(controle) 10 % 20 % 40 % 70 % 80 % 

HAc I 407,1 35 78 117 276 247 
F 167,1 219 319 533 1.154 1.246 

HBu I 590,7 319 754 1.682 2.708 3.287 
F 313,7 68 267 1.167 1.815 2.020 

HMa I - 57 125 274 582 548 
F - - 111 240 460 520 

HLa  I - 57 137 289 553 650 
F - - - - - - 

HPr I - 211 421 710 1.336 1.536 
F - 12 51 169 906 1205 

HIsoBu I - 305 516 683 1.470 1.330 
F - - 3 16 - - 

HCa I - 27 90 245 358 658 
F - 281 486 1.546 3.197 3.719 

HAc- ácido acétio, HBu- ácido butírico, HMa- ácido málico, HLa- ácido lático, HPr- ácido 
propiônico, HIsoBu- ácido isobutírico, HCa- ácido capróico 

 
Conclusões 
 
 O sistema sequencial, composto por processo fermentativo/fototrófico, para a 
produção de hidrogênio utilizando-se como substrato a vinhaça de cana-de-açúcar não foi 
eficaz para a produção de bioenergia devido ao reduzido rendimento obtido. Tais 
rendimentos, tanto no processo fermentativo quanto no fototrófico, podem ser atribuídos à 
composição do substrato utilizado, a qual inclui compostos tóxicos, como, por exemplo, 
compostos fenólicos e melanoidinas. Somado a isso, é possível que a redução do sulfato e a 
produção de sulfeto observada nos reatores fototróficos tenham contribuído sobremaneira 
para o reduzido rendimento de produção de hidrogênio e moderada remoção de matéria 
orgânica obtida. Esse processo pode ter impactado negativamente o processo de produção 
fototrófica de biohidrogênio pela toxicidade do sulfeto ou pelo consumo de hidrogênio no 
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processo de redução do íon sulfato. Conclui-se de maneira geral que a composição do 
substrato utilizado em processos de produção de hidrogênio é de fundamental importância 
porque processos paralelos podem ocorrer dentro do biorreator. 
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Resumo. O objetivo deste estudo em andamento é investigar o efeito do tempo de detenção 
hidráulica (TDH) na produção de hidrogênio e etanol através de fermentação acidogênica de 
solução de soro de leite em pó em reator anaeróbio de leito fluidificado (RALF) em condições 
termofílicas (55oC). O reator foi construído em aço inoxidável com diâmetro interno de 3,7 
cm e volume total de 1520 cm3 usando partículas de argila expandida (diâmetro médio de 2,5 
mm) como meio suporte de imobilização da biomassa. O reator foi alimentado continuamente 
com uma solução de soro de leite em pó a uma concentração de 10000 mg.L-1 de açúcares 
totais (em lactose), operando no TDH de 8 horas. O desempenho de produção de hidrogênio 
do reator foi avaliado em função da remoção de açúcares (em lactose), remoção de DQO, pH 
e composição do biogás produzido. Dentre os resultados principais, destacam-se o valor 
médio de fração molar de H2 no biogás produzido de 50,44 ± 2,45% e a ausência de metano 
no biogás durante a operação desta fase, mostrando a eficiência do método de tratamento 
térmico do lodo. Os resultados apresentados até o presente momento indicam a viabilidade 
da produção de hidrogênio no presente sistema. 
 
Introdução 
 
 O crescimento da demanda energética no século 21 expôs a dependência de 
combustíveis fósseis na economia global. O uso indiscriminado destes recursos naturais é 
duramente criticado por não ser uma fonte renovável de energia e pela poluição gerada por 
esta tecnologia. Dessa forma, a pesquisa e o desenvolvimento de diferentes fontes renováveis 
de energia de baixo impacto ambiental são desafios de grande importância na busca pelo 
desenvolvimento econômico sustentável.   
 O uso do gás hidrogênio como fonte de energia é uma alternativa promissora, 
principalmente devido a sua característica não poluidora e alta eficiência de conversão 
energética. Os processos de produção de hidrogênio mais utilizados são a eletrólise da água, o 
craqueamento térmico de hidrocarbonetos e rotas biológicas. O menor consumo de energia e o 
uso de matérias-primas renováveis são fatores que tornam os processos biológicos mais 
atraentes (Khanal, 2008). 
 De forma geral, a produção biológica de hidrogênio é um processo complexo 
controlado por microorganismos fotossintéticos ou fermentativos em condições anaeróbias. 
Estes microorganismos são altamente influenciados por fatores ambientais como temperatura 
do meio, concentração do substrato, nutrientes presentes, pH, configuração do reator, carga 
orgânica, tempo de detenção hidráulica (TDH), entre outros. Por não depender de fonte de 
luz, a rota fermentativa produz hidrogênio continuamente. Além disso, esta rota pode utilizar 
resíduos orgânicos como substrato para também produzir ácidos e etanol, sendo uma das mais 
importantes tecnologias empregadas no tratamento de águas residuárias. Entretanto, para ser 
economicamente competitiva, a produção fermentativa de hidrogênio necessita de uma fonte 
rica em carboidratos, econômica e sustentável (Khanal, 2008). 
 Os principais tipos de reatores usados na produção fermentativa de hidrogênio são o 
reator de mistura perfeita (CSTR) (Azbar et al., 2009), batelada (Ferchichi et al., 2005), reator 
anaeróbio de manta de lodo (UASB) (Castello et al.,2009) e o reator anaeróbio de leito 
fluidificado (RALF) (Rosa et al.,2014). Dentre os reatores de alta taxa para produção de 
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hidrogênio, o RALF se destaca por favorecer a transferência de massa entre o meio e o 
biofilme (Rosa et al.,2014). 
 De acordo com Prazeres, Carvalho e Rivas (2012), o uso de águas residuárias ricas em 
carboidratos, como o soro de leite, é uma opção viável para a produção de hidrogênio. O soro 
de leite é o líquido remanescente da precipitação e remoção da caseína do leite durante a 
fabricação do queijo. Apesar de uma enorme variedade de possibilidades de exploração, mais 
da metade da produção de soro de leite não é tratada (Siso, 1996). Os valores de demanda 
biológica de oxigênio (DBO) do soro de leite variam de 27 a 60 kg.m-3 e os de demanda 
química de oxigênio (DQO) variam de 50 a 102 kg.m-3, com uma relação de DBO/DQO 
normalmente maior que 0,5. (Prazeres, Carvalho e Rivas, 2012). 
 Na literatura encontram-se diferentes estudos de processos de fermentação anaeróbia a 
partir de soro de leite (Venetsaneas et al., 2009), soro de leite diluído (Azbar et al., 2009) e 
solução de soro de leite em pó (Kargi, Eren e Ozmihci, 2012a) realizados para a produção de 
hidrogênio. Segundo Ozmihci e Kargi (2007), o uso de soro de leite em pó como alternativa 
ao soro de leite elimina etapas de concentração dos produtos da fermentação. Além disso, é 
uma fonte mais concentrada em lactose e outros nutrientes que possibilita uma maior 
eficiência econômica do processo. O custo de secagem na produção do soro de leite em pó é 
mais atrativo que os custos de purificação dos produtos de fermentações diluídas de soro de 
leite.      
 Rosa et al. (2014) avaliaram o efeito do TDH e de diferentes fontes de inóculo na 
produção de hidrogênio e etanol usando soro de leite em pó como substrato em reatores 
anaeróbios de leite fluidificado na temperatura de 30oC. Os valores máximos de rendimento 
de hidrogênio de 1,33 mol H2.mol-1 lactose e de rendimento de etanol de 1,22 mol etanol.mol-

1 lactose foram observados no reator inoculado com lodo suíno operando no TDH de 4 horas. 
Este mesmo reator obteve o valor máximo de taxa de produção de hidrogênio (0.51 L H2.h-

1.L-1) no TDH de 1 hora. 
 O aperfeiçoamento dos resultados encontrados por Rosa et al. (2014) pode ser 
realizado com a operação do RALF em condições termofílicas de temperatura (55oC). 
Segundo Kargi, Eren e Ozmihci (2012b), condições termofílicas obtém maiores valores de 
taxa de produção de hidrogênio e de rendimento de hidrogênio em comparação com 
condições mesofílicas. 
 Portanto, este estudo tem como objetivo principal o estudo do efeito do TDH no 
desempenho de um RALF na produção biológica de hidrogênio e etanol em condições 
termofílicas utilizando como substrato uma solução de soro de leite em pó com uma 
concentração de açúcares totais de 10000 mg.L-1 contabilizados em lactose. 
  
Material e Métodos 
 
Métodos analíticos 
 A concentração de açúcares totais foi estimada como lactose pelo método apresentado 
por Dubois et al. (1956). As análises de DQO, pH, determinação de sólidos totais (ST), 
sólidos suspensos totais (SST) e sólidos suspensos voláteis (SSV) foram feitas de acordo com 
Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (1998). As determinações dos 
ácidos orgânicos individualizados e alcóois foram feitas por cromatografia líquida (HPLC 
Shimadzu). 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. 
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Água residuária 
 O soro de leite em pó usado como substrato neste estudo foi inicialmente fornecido 
pela empresa Cargill e posteriormente pela Brasil Foods (marca Elegê). 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 e com nutrientes de acordo com Del Nery (1995). O 
pH foi controlado na faixa de 3,5 a 4,5 com NaHCO3. As características da solução de soro de 
leite em pó afluente estão apresentadas na Tabela 1. 
 

Tabela 1: Composição solução de soro de leite em pó afluente (Del Nery, 1995) 
Componente Concentração (mg.L-1) 

Açúcares totais (lactose) 10000 
Uréia 125 

Sulfato de níquel 1 
Sulfato ferroso 5 
Cloreto férrico 0,5 

Cloreto de cálcio 47 
Cloreto de cobalto 0,08 
Óxido de selênio 0,07 

Fosfato de potássio monobásico 85 
Fosfato de potássio dibásico 21,7 

Fosfato de sódio dibásico 33,4 
 
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). O pré-tratamento consistiu de um aquecimento prévio do lodo 
por 10 minutos a 90oC com monitoramento de um termômetro e, em seguida, o lodo foi 
colocado em banho de gelo até que a temperatura atingisse 25oC. Este tratamento térmico 
possibilitou a eliminação de células vegetativas metanogênicas e acidogênicas não formadoras 
de endósporos, e mantiveram as células acidogênicas com capacidade de formar endósporos, 
estruturas de resistência a condições desfavoráveis. 
  
Operação do reator anaeróbio de leito fluidizado 
 O estudo da produção de hidrogênio e etanol através fermentação de solução de soro 
de leite em pó em RALF termofílico, como mostrado na Figura 1, está em andamento. 
 O reator utilizado para a produção de H2 foi 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. A temperatura do reator 
foi mantida constante a 55oC por meio de um banho termoestatizado. 
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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. 

 
 Inicialmente, o reator foi operado por sete dias em modo batelada para promover a 
adesão dos microorganismos ao material suporte. Neste modo de operação, foi alimentado ao 
reator uma solução de soro de leite com pó contendo 10000 mg.L-1 de açúcares totais (lactose) 
e lodo tratado termicamente (10% do volume). Após o período de adesão, o reator foi 
alimentado em modo contínuo com a solução de soro de leite em pó afluente no tempo de 
detenção hidráulica de 8 horas. Posteriormente este tempo de detenção hidráulica será 
alterado para 6 h, 4h, 2h, 1h e finalmente para 0,5 h. 
  
Resultados Parciais e Discussão 
 
 Nas Figuras 2 e 3 apresentam-se os resultados obtidos do comportamento da 
concentração de açúcares totais (em lactose) e da variação da DQO em função do tempo para 
a primeira fase de operação do reator. Na Tabela 2 encontram-se os valores médios de 
eficiência de remoção de açúcares e de DQO. 
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Figura 2 – Variação temporal dos valores de concentração de açúcares totais no afluente (•), 

no efluente () e eficiência de remoção de glicose ( ) para o RALF termofílico 
 

 
Figura 3 – Variação temporal dos valores de DQO no afluente (•), no efluente () e eficiência 

de remoção de DQO ( ) para o RALF termofílico 
 

Tabela 2 – Valores médios e desvios das eficiências de remoção 
de açúcares totais (em lactose) e de DQO da primeira fase de operação do RALF termofílico 

Fase Açúcares Totais 
(mg.L-1) TDH (h) Remoção de 

açúcares (%) 
Remoção de 

DQO (%) 
I 10000 8 63,99 ± 15,17 13,26 ± 7,38 

 
 Durante esta primeira fase de operação (TDH = 8 h), o valor médio de concentração 
açúcares totais em lactose no afluente foi de 9936,40 ± 1002,78 mg.L-1 e no efluente de 
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3607,82 ± 1577,30 mg.L-1. O valor médio da eficiência de remoção de açúcares foi de 63,99 ± 
15,17 %. No caso da DQO, o valor médio para o afluente foi de 15218,42 ± 1723,8 mg.L-1 e 
para o efluente de 13145,92 ± 17353,54 mg.L-1, com eficiência de remoção de DQO de 13,26 
± 7,38 %. 
 Ressalta-se que o soro de leite em pó fornecido pela Cargill foi utilizado no período 
que consta entre os dias 1 e 15. Após este período, o soro de leite em pó da marca Elegê 
fornecido pela Brasil Foods foi preferido pela maior facilidade de fornecimento. Segundo 
Prazeres, Carvalho e Rivas (2012), as características do soro de leite podem variar 
dependendo da origem do leite, do tipo de queijo a ser produzido, do tipo de sistema e do 
método operacional da planta. Dessa forma, as variações observadas nos valores das 
concentrações de açúcares totais no efluente e da eficiência de remoção de açúcares podem 
ser resultantes das diferentes características entre o soro de leite em pó fornecido pela Cargill 
e o soro de leite em pó da marca Elegê, fornecido pela Brasil Foods.  
 É assumido que a DQO afluente está relacionada aos carboidratos, proteínas e 
gorduras oriundos do leite, representando a fração orgânica, e sais minerais (fração 
inorgânica), principalmente NaCl, KCl e sais de cálcio, em conseqüência da adição destes sais 
para a produção de queijo (Prazeres, Carvalho e Rivas, 2012). Esta DQO é removida pela 
fermentação dos açúcares, proteínas e gorduras produzindo metabólitos, como ácidos 
orgânicos e alcoóis. Assim, o valor médio da eficiência de remoção de DQO pode ser 
relacionada a eficiência de remoção de açúcares e correspondida à fração de matéria orgânica 
que foi convertida em CO2 e H2.  
 As variações temporais dos valores medidos para o pH afluente e efluente ao longo da 
operação do RALF são ilustradas na Figura 4. O valor médio para o pH afluente foi de 7,70 ± 
0,48, variando entre 6,55 e 8,98. O valor médio para o pH efluente foi de 4,00 ± 0,12, 
mantendo-se estável entre 3,67 e 4,21. A performance do RALF pode ser afetada por desvios 
nos valores do pH devido a fermentação dos açúcares, proteínas e gorduras em ácidos, 
acidificando o meio líquido do reator. Assim, a adição de NaHCO3 é de grande importância 
no controle do pH de operação do reator em faixa ótima, causando um efeito tampão tanto na 
solução afluente quanto no efluente.  
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Figura 4 – Variação temporal dos valores de pH afluente (•) e efluente () para RALF 

termofílico 
 
 Durante a operação do RALF termofílico foi analisada a composição do biogás 
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produzido. As variações de composição do biogás produzido em função do tempo de 
operação são ilustradas na Figura 5 e na Tabela 3 encontram-se os valores médios dos valores 
das frações molares de H2 e CO2 presentes no biogás produzido e os valores médios de pH 
afluente e efluente. 
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Figura 5 – Variações temporais dos valores de fração molar de H2 (•) e de CO2 () para o 

RALF termofílico 
 

Tabela 3 – Valores médios e desvios dos principais resultados obtidos na operação do RALF 
termofílico no TDH de 8 horas 

Fase pHAfluente pHEfluente 
Fração molar 

de H2 (%) 
Fração molar 
de CO2 (%) 

I 7,70 ± 0,48 4,00 ± 0,12 50,44 ± 2,45 48,55 ± 2,81 
 
 A composição do biogás se manteve estável e metano não foi formado durante a 
operação do sistema nesta fase, indicando que o tratamento térmico adotado no lodo foi 
eficiente. O valor médio de fração molar de H2 presente no biogás foi de 50,44 ± 2,45%, 
sendo CO2 o segundo componente deste biogás com fração molar de 48,55 ± 2,64%.  
 Em comparação com a literatura, os valores de fração molar de hidrogênio obtido no 
biogás foram maiores que os valores observados em Rosa et al. (2014), que obteve o valor 
máximo de fração molar de H2 de 30% operando um RALF em condições mesofílicas. Por 
outro lado, no estudo de Azbar et al. (2009) operando um reator CSTR em condições 
termofílicas, os valores médios de porcentagem de H2 presente no biogás produzido foram de 
50% e de 55% em taxas de carregamento orgânico de 35 e 21 g DQO.L-1.dia-1, 
respectivamente, estando de acordo com os resultados apresentados na Figura 5.  
 
Etapas futuras: 
 Será avaliado o desempenho de reator através da produção de H2, ácidos graxos 
voláteis e etanol para os TDH de 6 h, 4 h, 2 h, 1 h e 0,5 h. Ainda serão avaliados outros 
parâmetros de produção e rendimento de hidrogênio. 
 Serão realizadas as determinações de sólidos totais (ST), sólidos suspensos totais 
(SST) e sólidos suspensos voláteis (SSV), ácidos graxos voláteis e alcoóis produzidos no 
TDH de 8 h. Além disso, amostras da solução de soro de leite em pó, do efluente e do biogás 
produzido serão coletadas semanalmente durante as diferentes etapas experimentais para 
avaliar a concentração dos metabólitos na fase líquida e a composição do biogás. 
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 Serão realizadas análises microbiológicas para avaliar as mudanças na ecologia 
microbiológica das amostras armazenadas no início e fim de cada etapa do processo. 
 Por fim, serão calculados o balanços de massa e de energia para cada etapa pesquisada 
e todos os dados serão comparados, identificando a condição com melhor desempenho.    
 
Conclusões 
 
 Os resultados obtidos até o presente momento são satisfatórios com relação a 
viabilidade da produção de hidrogênio em reator anaeróbio de leito fluidizado em condições 
termofílicas.  Estes resultados são comparáveis a estudos anteriormente realizados por Rosa et 
al. (2014), Azbar et al. (2009) e Kargi, Eren e Ozmihci (2012b). 
 O valor médio da eficiência de remoção de açúcares para o TDH de 8 horas e 10000 
mg.L-1 de açúcares totais (em lactose) foi de 63,99 ± 15,17 %.  
 O valor médio da eficiência de remoção de DQO para o TDH de 8 horas e 10000 
mg.L-1 de açúcares totais (em lactose) foi de 13,26 ± 7,38 %. 
 O valor médio para o pH efluente do reator foi de 4,00 ± 0,12, mantendo-se estável 
entre 3,67 e 4,21. 
 A composição do biogás se manteve estável e metano não foi formado durante a 
operação do sistema nesta fase, mostrando que o tratamento térmico adotado no lodo foi 
eficiente. O valor médio de fração molar de H2 presente no biogás foi de 50,44 ± 2,45 %. 
 Até o presente momento os resultados indicam a viabilidade do sistema proposto para 
a produção de hidrogênio. 
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Resumo. O hidrogênio se mostra como uma promissora fonte alternativa de energia, devido 
ao seu alto valor energético, 122 KJ/g, somado a inexistência de gases nocivos liberados ao 
ambiente durante sua combustão. A obtenção do hidrogênio fermentativo apresenta grandes 
vantagens, pois, demanda pouca energia e pode até, remover a carga orgânica presente em 
águas residuais quando utilizadas como substrato no processo. Tanto reatores contínuos 
quanto descontínuos estão sendo empregados na produção do hidrogênio fermentativo. O 
reator contínuo de leito fluidificado se mostra adequado para este propósito, pois propicia o 
crescimento bacteriano, desprendimento de gases produzidos e apresenta resistência a 
alterações abruptas na operação do mesmo. O presente trabalho estuda a produção de 
hidrogênio por bactérias termofílicas, em reator de leito fluidificado. A glicose utilizada 
como substrato é proveniente da hidrólise ácida da celulose comercial. O reator de leito 
fluidificado, com 3,7 cm de diâmetro e 148 cm de altura, foi confeccionado em aço inox 
devido à faixa da temperatura de trabalho, 55°C. O reator será operado com TDH variando 
de 24 até 8 horas, com concentração de substrato na alimentação fixada em 2000mg/L. 
 
Introdução 
 
 O esgotamento das reservas de combustíveis fósseis, associado com o aumento da 
demanda energética, resulta na necessidade de fontes alternativas de energia. A utilização do 
hidrogênio como substituto energético, é uma possibilidade que pode ser considerada diante 
de algumas vantagens como: alto rendimento na combustão e baixo impacto ambiental. O 
hidrogênio possui alto poder energético, 122 KJ.g-1, o que é 2,75 vezes mais alto que alguns 
hidrocarbonetos utilizados como combustíveis (Robledo-Narváez et al., 2013). O hidrogênio é 
considerado uma fonte de energia limpa, sem geração de gases nocivos ao meio ambiente. 
Durante a queima do hidrogênio não há liberação de gases como SO2 e CO2, pois, o processo 
de combustão do hidrogênio possui como produto final apenas vapor d`água  (Ren  et  al.,  
2010). 

Em torno de 50% do hidrogênio produzido atualmente, se dá pelos processos 
termocatalíticos como reforma do metano e outros gases naturais (Kapdan e Kargi, 2006). Em 
quantidade menor, existe a obtenção de hidrogênio através da gaseificação do carvão e 
eletrólise da água. Estes processos atuais são de alta demanda energética, o que pode 
inviabilizar a possibilidade de utilização do hidrogênio como alternativa aos combustíveis 
fósseis (Cai  et al., 2013).  

Concomitante aos atuais modelos de produção de hidrogênio existe a sua obtenção por 
processos biológicos. As três vias biológicas para obtenção deste gás são: biofotólise, 
fotofermentação e a fermentação por bactérias anaeróbias (dark fermentation) (Gadow et. al 
2013). Esta última, se mostrando mais vantajosa quando comparada com a biofotólise e a 
fotofermentação. A fermentação anaeróbia é um processo que pode ser conduzido na ausência 
de luz, o que colabora para a obtenção menos custosa do hidrogênio, é um processo 
tecnicamente simples, possibilita o emprego de vários substratos orgânicos e possui alta taxa 
de produção de H2 (Cai  et al., 2013; Muñoz-Páez et al., 2013). 

Para se obter o hidrogênio fermentativo há a possibilidade de se utilizar diferentes 
tipos de reatores como: frascos, agitados ou não (Ho, Chen, Lee, 2012), reator contínuo de 
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tanque agitado (CSTR) (Kesin, Giusti, Azbar, 2012), reator de leito fixo (Lee et al. 2003) e 
reator anaeróbio de leito fluidificado (RALF) (Zhang et. al, 2008).  

Por apresentar boas características, o reator anaeróbio de leito fluidificado vem 
ganhando espaço nos estudos visando à obtenção do hidrogênio fermentativo. Este modelo 
efetua boa transferência de massa, o que implica em boa homogeneização, possui grande 
acúmulo de biomassa ao meio suporte e possibilita operações em reduzidos tempos de 
detenção hidráulica (TDH) (Muñoz-Páez et al., 2013; Zhang et. al, 2008). 

Atualmente, vem crescendo a utilização de resíduos agroindustriais como substrato na 
produção fermentativa de hidrogênio. Dentre estes resíduos se destaca os de matriz celulósica. 
Sendo a celulose o composto orgânico mais abundante da terra, ela tem grande potencial para 
ser a principal fonte de matéria prima para geração de energia renovável (Binder e Raines, 
2010).  

A produção biológica de hidrogênio tendo como substrato resíduo celulósico é uma 
promissora alternativa. A geração de um combustível de alto valor energético, empregando 
como matéria prima um resíduo, resulta em um produto menos dispendioso e reduz 
significantemente a quantidade de despejos ao meio ambiente.  

A grande diversidade da biomassa celulósica possibilita realizar estudos sobre a 
obtenção do hidrogênio fermentativo utilizando diferentes matrizes. Dentre estes estudos, 
temos trabalhos como de Cao et al.(2013), onde os autores utilizaram como substrato a palha 
de trigo pré-tratada com amônia, neste trabalho os autores alcançaram rendimento máximo de 
3,49mmolH2.g substrato-1. Datar et al.(2007) procederam a fermentação utilizando frascos 
agitados e verificaram a produção de hidrogênio utilizando como substrato a palha de milho 
tratada por explosão a vapor, como resultado máximo foi obtido 3,21mol H2.mol glicose-1. 
Também executando os trabalhos em frascos agitados, Pattra et al.(2008) utilizaram o 
hidrolisado do bagaço da cana-de-açúcar como substrato na produção do hidrogênio 
fermentativo, os autores obtiveram rendimento máximo de 1,73molH2.mol açúcar total-1. 
Assim como Pattra et al.(2008), Fangkum e Reunsang (2011) empregaram o hidrolisado do 
bagaço da cana-de-açúcar como substrato e alcançaram rendimento máximo de 
0,84molH2.mol de açúcares totais-1. Trabalhando com CSTR, Liu et al.(2013) alcançaram 
rendimento máximo de 0,69molH2.mol de açúcares totais-1, utilizando como substrato a palha 
de arroz hidrolisada em consórcio com água residual oriunda de indústria alimentícia. Gadow 
et al. (2013), também utilizando CSTR verificaram a produção do hidrogênio fermentativo 
em temperatura hiper-termofílica (70°C), utilizando como substrato a celulose comercial os 
autores obtiveram valor máximo de 7,07mmolH2.mol celulose-1. 

Para conversão do material celulósico em hidrogênio, na maior parte dos processos, é 
necessária a hidrólise da celulose, almejando-se alcançar redução considerável da sua 
cristalinidade e liberação dos açúcares a serem utilizados como substrato (Ren et al. 2009). 
Alguns compostos tóxicos para a cultura são liberados durante a hidrólise, como:  furfural, 
sulfato, compostos fenólicos e acetato, o que podem reduzir significantemente a produção de 
hidrogênio, tornando assim, necessário a neutralização destes compostos (Nissilä et. al, 2012). 

Apesar da existência de muitos trabalhos visando à produção do hidrogênio 
fermentativo a partir de material celulósico, percebe-se que a literatura carece de estudos 
empregando sistemas contínuos. Nota-se também a necessidade de um sistema que se mostre 
adequado nos aspectos microbiológicos e hidrodinâmicos para obtenção do biogás. Frente a 
estes fatos, o presente trabalho utiliza como fonte de substrato a celulose microcristalina, que 
após ser submetida à hidrólise ácida, atuará como fonte de carbono para cultura termofílica na 
produção de hidrogênio fermentativo em reator anaeróbio de leito fluidificado. 
 
Material e Métodos 
  
Água residuária e obtenção do hidrolisado 
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A etapa de hidrólise e tratamento do hidrolisado para redução de compostos tóxicos é 
feita seguindo o método proposto por Nissilä et. al (2012). É utilizado ácido sulfúrico (30%) 
para hidrólise da celulose. Para o tratamento do hidrolisado, adiciona-se óxido de cálcio ao 
mesmo, após o tempo de reacional de 40 minutos, procede-se filtração a vácuo. Para 
estabilização do pH do afluente na faixa de 4,0 a 4,5 faz-se uso de NaOH. O afluente final é 
composto de hidrolisado (2000mg/L) e meio proposto por Del Nery (1987) contendo 
elementos essenciais para a atividade dos microrganismos. 
                                 

Tabela 1 - Meio proposto por Del Nery (1989) 

Composto   Concentração 
(mg.L-1) 

Ureia 
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 

 
Métodos analíticos 

As análises de demanda química de oxigênio (DQO), sólidos totais e pH são 
procedidas de acordo com Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 
(1998). Para quantificação de açúcares totais segue-se o método colorimétrico proposto por 
Dubois et al. (1956).  

Para determinar os ácidos orgânicos e álcoois presentes nas amostras coletadas, segue-
se a metodologia proposta por Moraes et al.(2000), é utilizado 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). A análise do biogás gerado durante a fermentação é feita por 
cromatografia gasosa, amostras do gás formado são coletadas através de uma seringa “gas 
tight” com trava. Essas amostras são injetadas no cromatógrafo (Shimadzu GC-2010) para 
identificar quais gases constituem o biogás gerado, bem como suas concentrações.  

A produção volumétrica do biogás gerado é realizada de acordo com Walker et. al 
(2009), onde a contabilização é de acordo com o deslocamento da coluna de líquido contendo 
solução salina acidificada.  

 
Inóculo 

Para inóculo do reator foi utilizado lodo contendo cultura termofílica, originada em 
reator UASB proveniente da usina São Martinho (Pradópolis-SP). Objetivando o aumento da 
concentração das bactérias acidogênicas e inativação das metanogênicas, o lodo foi submetido 
ao tratamento térmico proposto por Kim, Han e Shin (2006), onde o material é sujeito à 
temperatura de 90°C por 10 minutos e em sequência, colocado em banho de gelo até atingir 
25°C. 
 
Operação do reator de leito fluidificado 

Tendo 3,7 cm de diâmetro e 148 cm de altura, o reator é operado em sistema contínuo 
com recirculação do efluente. O material escolhido para atuar como suporte da cultura foi 
argila expandida, com 3 mm de diâmetro. Pelo fato da cultura ser termofílica, o reator foi 
confeccionado em aço inox 304. A temperatura de operação está definida em 55°C, 
controlada por banho termostático. Para recirculação e alimentação do reator, faz-se uso de 
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bombas diafragma de diferentes potências e vazão. A vazão de recirculação está ajustada em 
62,4L.h-1 com velocidade superficial equivalente a 1,3 a velocidade mínima de fluidização.  

Para melhor entendimento, a figura 1, mostra a composição do sistema fermentativo: 
(1) tanque de alimentação (afluente), (2) bomba de alimentação, (3) entrada do afluente, (4) 
efluente, (5) saída do reciclo, (6) bomba de recirculação, (7) entrada do reciclo, (8) banho 
termostático, (9) camisa para controle de temperatura, (10) saída para análise de gases, (11) 
compartimento de separação gás-líquido. 
 

 
                                                 Figura 1- Reator anaeróbio de leito fluidificado 
                                                 Fonte: Autor 
 
No início da operação do reator, o sistema foi operado em regime batelada para garantir 
considerável adesão da biomassa ao meio suporte. O meio utilizado durante a fase de adesão 
foi constituído por 2000mg hidrolisado. L-1 em adição de meio proposto por Del Nery (1987) 
e lodo tratado 10%v/v. 
 
Resultados parciais e Discussão 

 
Até a presente data o reator está operando em TDH de 24 horas. O conteúdo médio de 

hidrogênio no biogás é de 27%, o que é próximo do valor médio encontrado por Gadow et al. 
(2013),  que obtiveram porcentagem média de hidrogênio no biogás equivalente a 33,7%, os 
operaram CSTR com TDH de 10 horas tendo como substrato a celulose microcristalina 
10g/L. 

 O consumo médio de glicose até o momento é de 72%. Ratti et al. (2013) trabalhando 
em regime batelada e utilizando celulose microcirstalina na concentração 10g/L em meio 
contendo celulase, verificaram consumo máximo de hidrolisado de 44,7%. A Figura 2 
apresenta os valores de glicose no afluente e efluente durante a operação do reator. 
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Figura 2 - Variação temporal da concentração de glicose do afluente, efluente e eficiência do 
consumo do substrato. 

 
A Figura 3 apresenta os valores de pH de entrada e saída do reator em TDH de 24 

horas. O pH  médio de entrada e saída é de 4,0 e 4,3 respectivamente.  
 

 
Figura 3 - Figura 2 - Variação temporal dos valores de pH do afluente e efluente. 
 
Próxima etapas 
 
Será avaliado o desempenho do reator, principalmente, através da produção de 

hidrogênio, ácidos graxos voláteis para os TDH`s de 24, 20, 16, 12 e 8 horas.  
Serão realizadas determinações de sólidos totais, sólidos suspensos totais e sólidos 

suspensos voláteis e álcoois produzidos nos diferentes TDH`s. 
Serão analisados os compostos presentes no hidrolisado. O mesmo será feito com o 

efluente, a fim de se determinar os metabólitos presentes na fase líquida.  
 Serão realizadas análises microbiológicas para avaliar o comportamento da microbiota 
presente no reator em seus diferentes TDH`s. 

Por fim, todos os dados operacionais serão compilados e comparados, para se definir 
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qual a melhor condição operacional para obtenção de H2. 
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Resumo. O cenário energético atual aponta para uma futura crise se medidas que visem 
utilização e produção de energia renovável não forem tomadas. Nesse contexto, o hidrogênio 
tem se destacado visto que ele não polui o meio ambiente e possui elevada capacidade 
energética, sendo que, no seu processo produtivo, é possível combinar tratamento de resíduos 
com geração de energia. Resíduos provenientes de empresas produtoras de biodiesel tem 
recebido atenção devido ao seu acúmulo no meio ambiente, necessitando de um destino 
econômico e ambientalmente viável para o mesmo. O glicerol, que o principal resíduo 
gerado, pode se tornar um substrato atrativo para produzir hidrogênio solucionando assim o 
problema de acumulação. O reator anaeróbio de leio fluidizado (RALF) tem mostrado alto 
desempenho na produção de hidrogênio, principalmente pela capacidade de acumular 
grande quantidade de biomassa e suportar elevadas cargas orgânicas. O presente trabalho 
tem por objetivo avaliar a produção de hidrogênio no RALF a partir do glicerol residual. O 
reator será operado em modo contínuo, com concentração de 5.L-1 de substrato e com 
temperatura fixa de 30 oC. O rendimento do processo produtivo será verificado com base na 
variação do tempo de detenção hidráulica, que irá variar entre 8h e 0,5 h. 
 
Introdução 

 
Visando um futuro sustentável energeticamente, a procura por fonte de energia 

renovável tem sido intensificada devido ao esgotamento gradativo das fontes energéticas 
tradicionais provenientes de combustíveis fósseis. Sendo assim, o hidrogênio tem se mostrado 
como uma fonte de energia de grande viabilidade, pois não polui o meio ambiente já que, em 
combustão, gera somente vapor d’água como subproduto (Luo et al., 2010). Outro aspecto 
importante do hidrogênio é que o mesmo possui a mais alta energia por unidade de massa 
quando comparado com qualquer combustível, apresentando-se 2,75 vezes mais energético do 
que os hidrocarbonetos (Mu, Wang e Yu, 2006).  

No decorrer dos anos, diversas técnicas foram desenvolvidas para a produção de 
hidrogênio visto que o mesmo não é encontrado na natureza em sua forma molecular. A 
reforma a vapor de metano e a eletrólise da água são as principais alternativas de produção, 
entretanto, estes processos possuem elevados custos além de serem desfavoráveis 
ecologicamente (Barros et al., 2010). Sendo assim, o processo fermentativo tem ganhado 
destaque na produção de hidrogênio devido ao baixo custo de execução bem como a 
possibilidade de unir tratamento de efluente/resíduos orgânicos e geração de energia 
(Fernandes, 2008).  

O desenvolvimento de pesquisas relacionadas à produção de hidrogênio via 
fermentação e o amadurecimento das tecnologias já existentes para a produção biológica do 
mesmo, será fundamental para proporcionar um futuro energeticamente sustentável. Diversos 
centros de tecnologia têm contribuído para o desenvolvimento de métodos para produzir 
hidrogênio, entretanto ainda existem números reduzidos de pesquisas com foco na produção 
biológica de H2. Outro aspecto relevante é que a produção do hidrogênio por via biológica 
ainda é pequena, representando apenas 1 % da produção total (Los, 2011). Sendo assim, o 
avanço das pesquisas científicas contribuirá para o desenvolvimento de novas técnicas e 
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processos, tornando cada vez mais acessível à implantação do hidrogênio no suprimento das 
necessidades energéticas da população.  

A produção biológica de hidrogênio pode ser vinculada ao processo produtivo do 
biodiesel, já que este tem como subproduto o glicerol, que é utilizado no processo de obtenção 
de H2. O glicerol poderá substituir tradicionais carboidratos, assim como sacarose e glicose 
em muitos processos de fermentação industrial e poderá ser usado para obter outros 
metabólitos como, além do hidrogênio, etanol e ácidos orgânicos. Visto que a produção de 
biodiesel encontra-se em crescimento acelerado, pelo fato de também ser uma fonte 
energética renovável, o destino de seus resíduos deve ser levado em consideração devido à 
larga produção. No Brasil, a ANP estima que a atual produção de biodiesel seja da ordem de 
176 milhões de litros anuais. Sendo assim, o tratamento biológico do glicerol tem se mostrado 
como uma ótima alternativa para a destinação sustentável do mesmo, pois além de produzir 
energia, evitaria problemas no futuro devido a sua acumulação visto que, para cada tonelada 
de biodiesel obtido, são gerados 100 kg de glicerol.  

Lo et al. (2013) avaliaram a produção biológica de H2 em reator contínuo de tanque 
agitado (CSTR) e em reator em batelada a partir do glicerol bruto (proveniente da produção 
de biodiesel) e de glicerol puro. Eles utilizaram cepas isoladas de bactérias produtoras de 
hidrogênio (Clostridium butyricum, Clostridium pasteurianum, e Klebsiella sp.) e, utilizando 
o CSTR, foi constatado que o rendimento de hidrogênio ao adotar como fonte de carbono o 
glicerol do biodiesel (0,77 mol H2.mol-1 glicerol) foi maior do que ao adotar o glicerol puro 
(0,50 mol H2.mol-1 glicerol), demonstrando o grande potencial do uso do glicerol residual 
para a produção de biohidrogênio. 

Agnelli et al. (2012) e Lovato et al. (2012) estudaram a produção de H2 a partir do 
glicerol, sendo o primeiro estudo realizado em reator em batelada e em reator de leito fixo e o 
segundo operado em batelada alimentada sequencial. Outros trabalhos são encontrados na 
literatura em que ocorrem processos de fermentação anaeróbia a partir do glicerol como 
Selembo et al. (2009), que produziram hidrogênio em  reator em batelada com cultura mista 
de microrganismos, e Costa (2010) que estudou a seleção de bactérias capazes de degradar o 
glicerol residual da síntese química do biodiesel, tendo como subprodutos a formação de H2 
também operando também e reator em batelada. 

Outro aspecto relevante para produzir hidrogênio via fermentação é a configuração do 
reator utilizado no processo produtivo. Diversos trabalhos, como os de Reis (2010), Santos e 
Silva (2012) e Barros et al. (2010), comprovam a viabilidade tecnológica do reator anaeróbio 
de leito fluidizado (RALF) nesse tipo de processo. Este reator tem capacidade em oferecer 
acumulação de grande quantidade de biomassa sobre o meio suporte, possibilidade para altas 
taxas de carregamento orgânico, baixos TDHs e boas características de mistura, mostrando 
assim a eficiência do RALF para produzir hidrogênio. Entretanto ainda não foi encontrado na 
literatura trabalhos no qual o biohidrogênio é produzido em reator anaeróbio de leito 
fluidizado tendo glicerol como substrato.  

Com o intuito de contribuir para o desenvolvimento de pesquisas relacionadas com a 
produção de hidrogênio a partir de resíduos da produção de biodiesel, o presente trabalho 
procurará caracterizar um sistema biológico em reator de leito fluidizado que permita avaliar 
o potencial do resíduo na geração de hidrogênio. Será avaliado o rendimento da produção de 
hidrogênio na concentração de 5 g.L-1 de substrato e com variação do TDH entre 8 h e 0,5 h. 
Pneu triturado atuará como meio suporte para imobilização da biomassa no reator. 

 
Material e Métodos 

 
Reator anaeróbio de leito fluidizado  

O reator é operado em modo contínuo e sua temperatura é mantida constante no valor 
de 30 oC com o auxílio de um banho ultratermostatizado. O material utilizado na construção 
do reator foi acrílico e pneu triturado atua como material suporte na imobilização de 
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biomassa. O RALF possui 151 cm de altura, 5 mm de espessura e 3,1 cm de diâmetro interno. 
O volume do reator é de 1139,12 cm3. Para que ocorra a alimentação e recirculação do 
sistema, duas bombas foram instaladas no processo. As vazões das bombas de alimentação e 
recirculação foram ajustadas a partir das condições fluidodinâmicas previamente calculadas, 
sendo estas fundamentadas em dados experimentais de velocidade mínima de fluidização e de 
perda de carga para as partículas de pneu inservível triturado. O desenho esquemático do 
reator é mostrado na Figura 1 abaixo: 

 

 
Figura 1: Reator anaeróbio de leito fluidizado(1) Tanque de água residuária, (2) bomba de 
alimentação, (3) reator de leito fluidizado, (4) banho termoestatizado, (5) bomba de 
recirculação, (6) amostradores, (7) câmara de captação do gás, (8) reservatório do efluente, (9) 
Medidor de H2, (10) Afluente, (11) corrente de recirculação do banho termoestatizado, (12) 
recirculação, (13) saída do efluente. 

 
A inoculação do reator foi realizada com lodo proveniente de abatedouro de aves, no 

qual o lodo passou por um tratamento térmico com o intuito de inibir o desenvolvimento de 
bactérias metanogênicas e ativar as células acidogênicas. Esse tratamento consistiu em 
aquecimento do lodo a 90 oC durante 10 minutos. Um barrilete de inoculação, contendo uma 
solução de glicerol, meio proposto por Del Nery (1987) e lodo tratado foi instalado no reator. 
O pH do barrilete foi ajustado a 4,5 adicionando pequenas alíquotas de HCl 30%. Gás 
nitrogênio foi adicionado no barrilete e no topo do reator durante 10 minutos, com o intuito de 
remover oxigênio dissolvido no líquido para garantir a anaerobiose do sistema. O sistema foi 
operado durante oito dias em circuito fechado. Nesta etapa monitoraram-se as concentrações 
de glicerol do inóculo retirando-se amostras periódicas para análise e, à medida que o glicerol 
era consumido pelos microrganismos, adicionava-se o mesmo no sistema para atingir 
novamente a concentração correspondente a 5000 mg.L-1 de glicerol no barrilete de 
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inoculação. Após a verificação de um consumo constante de glicerol no barrilete (após 8 dias) 
o sistema foi aberto, passando assim a operar de modo contínuo.  

 
Alimentação  

O sistema é alimentado com o afluente (glicerol) na concentração inicial de 5000 
mg L-1. São utilizados os macronutrientes existentes no laboratório da universidade de acordo 
com a composição da água residuária segundo Del Nery (1987). Com o intuito de garantir o 
controle do pH,  HCl 30% é adicionado no sistema. 

 
Tabela 1: Composição água residuária sintética (Del Nery, 1987) 

Componente Concentração (mg.L-1) 
Glicerol 5000 

Uréia 125 
Sulfato de níquel 1 
Sulfato ferroso 5 
Cloreto férrico 0,5 

Cloreto de cálcio 47 
Cloreto de cobalto 0,08 
Óxido de selênio 0,07 

Fosfato de potássio monobásico 85 
Fosfato de potássio dibásico 21,7 

Fosfato de sódio dibásico 33,4 
 
 

Inóculo  
Para inibir o desenvolvimento de bactérias metanogênicas, o lodo utilizado como 

inóculo passou por um tratamento térmico que, de acordo com Kim et al. (2006), consiste no 
aquecimento do mesmo a uma temperatura de 90 oC durante dez minutos. Esse processo 
também tem o intuito de ativar as células acidogênicas presentes no lodo.  

 
Análises físico-químicas  

O monitoramento do reator é realizado através de análises dos parâmetros que 
exercem influência no processo produtivo do hidrogênio. A demanda química de oxigênio 
(DQO), sólidos totais e pH, serão analisados com base no Standard Methods for Examination 
of Water and Wastewater (1995). Já as análises dos ácidos voláteis totais e alcalinidade total 
por bicarbonato, serão determinadas de acordo com Dillalo e Albertson (1961) modificada por 
Ripley, Boyle e Converse (1986). 
 
Determinação de ácidos voláteis individuais e álcoois  

Tais parâmetros são determinados com a utilização de um cromatógrafo gasoso, 
segundo a metodologia proposta por Moraes et al. (2000).  

 
Análise da composição dos gases e quantificação da produção de hidrogênio  

A quantificação da produção de hidrogênio é realizada através da amostra de gás, no 
qual, com o auxílio de uma seringa “gas tight” com trava, o gás é coletada no topo do reator. 
Posteriormente o gás é injetado no cromatógrafo para o mapeamento dos componentes. A 
produção volumétrica de hidrogênio será medida pelo método de deslocamento de fluido 
usando uma solução salina saturada acidificada (Walker et al., 2009). 

 
Resultados Parciais e Discussão 
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Nesta fase inicial com tempo de detenção hidráulica de 8 horas, a eficiência de 

remoção média de glicerol no reator no foi 78,80%, sendo a máxima eficiência registrada de 
85,11%. Os valores médios obtidos de concentração de glicerol no afluente e no efluente 
foram, respectivamente, 4522,93 mg.L-1 e 1240,41 mg.L-1.  

 
 

 
Figura 2: Variação temporal dos valores de concentração de glicerol no afluente, no efluente e 
eficiência de remoção de glicerol para o RALF 

 
 
Lo et al. (2013) obtiveram taxas de remoção de glicerol entre 98 e 100% operando em 

reator contínuo de tanque agitado. Reungsang, Sureewan e O-Thong (2013) também 
constataram conversões elevadas entre 96,6% e 97,6% em reator anaeróbio de manta de lodo 
(UASB) tenho glicerol como substrato. Chookaew, Sompong e Poonsuk (2012) obteve 
conversão máxima de 81,3% com concentrações de glicerol variando entre 20 e 100 g.L-1. 

A Figura 3 mostra a variação temporal do pH durante os 72 dias de medição. Os 
valores obtidos mostram que o pH se manteve estável para todo o sistema, variando entre 6,91 
e 8,77 para o afluente e variando entre 3,78 e 4,77 para o efluente. 
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Figura 3: Variação temporal dos valores de pH do afluente e do efluente para o RALF 
 
 
No biogás produzido foi detectada a presença de H2, N2 e CO2. A máxima 

porcentagem de hidrogênio obtida no biogás foi de 17,88%.  Não houve produção de metano 
no reator validando assim o tratamento térmico do inóculo realizado bem como o ajuste do pH 
inicial de 4,5. A combinação destes dois fatores resultou na inibição de bactérias 
metanogênicas.  

 

 
Figura 4: Variações temporais dos valores de fração molar de H2, N2 e CO2 para o RALF 
 
Etapas futuras: 
  Nas próximas etapas de experimento será avaliado o desempenho do reator através da 
produção de hidrogênio, ácidos graxos voláteis e etanol para os tempos de detenção hidráulica 
de 6 h, 4 h, 2 h, 1 h e 0,5 h. 

Serão realizadas determinações de sólidos totais, sólidos suspensos totais, sólidos 
suspensos voláteis e álcoois produzidos nos diferentes tempos de detenção hidráulica 
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estabelecidos. Serão determinados também os metabólitos presentes na fase líquida através de 
análise do efluente. 

Será realizada análise microbiológica de todas as fases do experimento com o intuito 
de avaliar o comportamento dos microrganismos presentes no reator anaeróbio de leito 
fluidizado. 

Após a finalização da etapa experimental, todos os dados experimentais serão 
analisados com o intuito de definir qual a melhor condição operacional para obtenção de 
biohidrogênio. 
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Resumo. Conhecer o comportamento hidrodinâmico de reatores biológicos é de grande 
importância no estudo e desenvolvimento dos mesmos. A hidrodinâmica detalhada dos 
reatores EGSB ainda é pouco conhecida, em geral, tais reatores são considerados como um 
reator de mistura completa, sem que a influência da recirculação e da diferença dimensional 
entre tubo e separador seja considerada. Visando um maior conhecimento hidrodinâmica do 
mesmo, foram realizados ensaios com a injeção de um pulso do traçador dextrana azul, 
variando a velocidade ascensional (6, 8 e 10 m.h-1). A influência da adição de zeólita no 
escoamento também foi testada, a adição desta poderá afetar positivamente o desempenho do 
tratamento biológico. Foi proposto um modelo com dois reatores pistonados com dispersão 
em série, e o número de Peclet foi ajustado. Concluindo-se que, nas condições aplicadas, o 
EGSB pode ser trabalhado como um reator pistonado com alta dispersão (tubo) seguido de 
um reator de mistura completa (separador), e que a zeólita não influenciou o comportamento 
hidrodinâmico do sistema.  
 
Introdução 
 
 Os reatores EGSB (Expanded Granular Sludge Bed) surgiram como aperfeiçoamento 
dos UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), a fim de evitar problemas observados na 
prática como ocorrência de zonas mortas, fluxos preferenciais, curtos circuitos, entre outros 
(Kato et al., 2001; Fuentes et al., 2011). Nos UASB as velocidades não devem ultrapassar 1,5 
m.h-1, enquanto que, no EGSB, devido à maior relação altura/diâmetro, pode-se aplicar 
velocidades de 10 m.h-1 ou superiores (Chernicharo, 1997).  

Os reatores EGSB são compostos, basicamente, por um leito expandido e um 
separador trifásico, além da presença de recirculação do meio, que, de acordo com Sant’Anna 
Jr (2010), auxilia na diluição de substâncias biodegradáveis, porém inibidoras ou tóxicas, 
originalmente presentes no efluente a tratar. Este tipo de reator vem sendo utilizado no 
tratamento biológico de diferentes efluentes, tais esgoto doméstico, vinhaça de cana, 
indústrias alimentícias, entre outros (Kato et al., 2001; López e Borzacconi, 2011; Zhang et 
al., 2008). 

Um diferencial apresentado no presente trabalho é a adição de zeólita, um 
aluminossilicato hidratado de metal alcalino ou alcalino terroso que, dentre suas principais 
características, destacam-se o alto grau de hidratação, as propriedades de troca catiônica (com 
íons de amônio e metais pesados), condutividade elétrica, adsorção de gases e vapores 
tóxicos, propriedades catalíticas, seletividade geométrica (peneiras moleculares), entre outras 
(Luz, 1995). Trata-se de um material que vem sendo utilizado em diversas áreas: construção 
civil, agricultura, purificação de gases, controle de odor, nutrição animal, catálise e no 
tratamento de efluentes (Monte e Resende, 2005). Espera-se que, durante a operação do 
reator, esta atue na aceleração do processo de partida do reator, além de aumentar a eficiência 
na remoção de matéria orgânica e a quantidade de metano no biogás formado, como 
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observado por Montalvo et al. (2006). No entanto, como citado por Cervantes (2012), em 
alguns casos, a adição de zeólita pode alterar o comportamento hidrodinâmico do reator, 
podendo afetar negativamente a eficiência do reator. 

A hidrodinâmica tem papel importante no estudo de reatores anaeróbios, pois pode 
influenciar na velocidade das reações biológicas por meio de alterações na taxa de 
transferência de massa e distribuição das reações ao longo do reator Carvalho et al. (2008). 
Na caracterização hidrodinâmica de reatores, na maioria dos casos, considera-se dois tipos 
principais de escoamento ideal, o pistonado e o de mistura completa (Levenspiel, 2000). No 
escoamento pistonado, o fluxo ocorre ordenadamente ao longo do reator, enquanto que no 
escoamento de mistura completa, a concentração de determinado parâmetro é igual em 
qualquer ponto do reator (Von Sperling, 2006). 

Na literatura, de modo geral, a hidrodinâmica dos reatores EGSB é considerada como 
mistura completa, por exemplo, nos trabalhos de Brito e Melo (1997), Fuentes et al. (2011), 
López e Borzacconi (2011), entre outros. Poucos pesquisadores, por Bhattacharyya e Singh 
(2010), estudaram de maneira mais detalhada a hidrodinâmica do EGSB, considerando-o um 
reator de fluxo pistonado com grande dispersão, recirculação e espaço morto. 

O objetivo principal do presente trabalho foi estudar, de maneira mais detalhada, a 
hidrodinâmica do reator EGSB, além de verificar se a adição de zeólita causa alguma 
alteração no comportamento hidrodinâmico do reator.  
 
Material e Métodos 
 
 O reator EGSB (Figura 1) utilizado neste trabalho possui volume total efetivo de 3,04 
L, diâmetro do tubo e do separador de 0,05 e 0,11 m, respectivamente, e altura do tubo e do 
separador, respectivamente de 0,96 e 0,11 m. A zeólita utilizada é natural, provinda da jazida 
da província de Villa Clara - Cuba e com granulometria média conhecida (0,15 mm). 

 

 

Figura 1. Desenho esquemático do reator EGSB utilizado 

Os ensaios foram realizados em diferentes velocidades ascensionais no tubo (6, 8 e 10 
m.h-1), com e sem adição de zeólita. Nos ensaios com adição de zeólita, testaram-se três 
diferentes quantidades, equivalente a leitos (antes da expansão) de 1, 3 e 5 cm. O tempo de 
detenção hidráulica (TDH) teórico aplicado foi de 12 h. Vazão de entrada (Qa) de 
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aproximadamente 4 mL.min-1 e vazão de recirculação (Qr) de aproximadamente 195; 260 e 
320 mL.min-1 para obter as velocidades ascensionais desejadas. 

O método utilizado foi o de pulso com a injeção de 50 mL do traçador dextrana azul 
com concentração de 10 g.L-1 e as leituras de absorbância foram realizadas em 
espectrofotômetro com comprimento de onda (λ) de 650 nm. 

 
Modelagem Matemática 

 
Para a modelagem do EGSB, propôs-se uma modelagem composta por dois reatores 

pistonados com dispersão em série. O modelo de reator pistonado é um exemplo de modelo a 
parâmetros distribuídos, nos quais se admite que as propriedades variem com as coordenadas 
espaciais (Pinto e Lage, 2001). 

Em sistemas convectivo-difusivo, o número de Peclet (Pe) expressa a relação entre a 
convecção e a difusão, sendo que quanto maior o Pe, maior a influência da do processo 
convectivo para o transporte de massa. E quando o Pe é muito baixo, o processo é tratado 
como um processo difusivo (Franceschini, 2002). Com base nesta informação, no presente 
trabalho, o valor de Peclet (v.L.D-1) foi o parâmetro de ajuste, ajustado seguindo o critério de 
menor soma dos erros ao quadrado (método dos mínimos quadrados), utilizando a ferramenta 
fminsearch do Matlab 2011. 

No modelo proposto, o reator foi dividido em duas regiões, dois reatores pistonados 
em série, sendo uma a região do tubo e outra a do separador. O comprimento de cada região 
foi dividido em N valores de ∆z, e as equações resolvidas utilizando a ferramenta ode15s do 
programa Matlab (2011). O número de Peclet foi ajustado para cada uma das regiões 
utilizando o método dos mínimos quadrados. Um esquema do modelo apresentado é descrito 
na Figura 2, as entradas e saídas consideradas também podem ser observadas. 

 

 
Figura 2. Modelo de dois reatores pistonados com dispersão em série 

 
As equações do modelo e as condições de contorno consideradas estão descritas nas 

Equações 1 - 4. C é a concentração de dextrana na saída do reator, t o tempo, v a velocidade 
ascensional, D o coeficiente de dispersão axial, Cin a concentração de entrada, Qa é a vazão 
de alimentação, Ca a concentração de alimentação, que neste caso é nula, Qr é a vazão de 
recirculação, Cr a concentração de recirculação, Qi é a vazão do traçador e Ci a concentração 
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do traçador. Como o ensaio foi feito utilizando a metodologia de pulso, os parâmetros Qi e Ci 
foram calculados a partir do tempo de injeção e do volume injetado. 

 
                               (1) 

 
Em z = 0;                                    (2) 
 

 Em z = L;                            (3) 

                        (4) 

As equações foram discretizadas utilizando o método das diferenças finitas centrais de 
ordem 2, tendo assim, a Equação 5. À partir das condições de contorno, pode-se determinar as 
equações do modelo para os pontos C0 e CN+1. 

 
         (5) 

 
Resultados e Discussão 
 
 Em todos os ensaios, o separador comportou-se como um reator CSTR, ou seja, o 
valor de Pe apresentou valores próximos à zero, implicando em uma predominância do 
processo difusivo, podendo-se desconsiderar o processo convectivo. Enquanto que o tubo 
apresentou valores baixos de Pe, comportando-se como um reator pistonado com alta 
dispersão, como observado também no trabalho de Bhattacharyya e Singh (2010). 

Os valores de Peclet obtidos para a região do tubo no reator sem zeólita foram 5,1; 6,7; 
13,7 para velocidades de 6, 8 e 10 m.h-1, respectivamente. Na Figura 3 estão apresentadas as 
curvas experimentais e do modelo de dois reatores pistonados em série para as três 
velocidades citadas.  

A adição de zeólita, nas condições aplicadas, não causou influencias significativas no 
comportamento hidrodinâmico do sistema. Em todos os ensaios com adição de zeólita, os 
valores de Peclet foram similares ao observados nos ensaios sem a adição da mesma, 
apresentando valores de aproximadamente 5,0 operando com velocidade de 6 m.h-1, 6,7 com 
velocidade de 8 m.h-1, e cerca de 16 para os ensaios com 10 m.h-1. Na Figura 4, tem-se um 
exemplo dos ensaios realizados com adição de zeólita. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 3. Curvas experimentais e do modelo de dois reatores pistonados com dispersão em 
série, sem adição de zeólita para as velocidades de (a) 6 m.h-1; (b) 8 m.h-1 e; (c) 10 m.h-1 

 

 



227 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Figura 4. Curvas experimentais e do modelo de dois reatores pistonados com dispersão em 
série operando com velocidade de 6 m.h-1, para os ensaios com (a) 1 cm; (b) 3 cm e; (c) 5 cm 

de zeólita 
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A soma dos erros ao quadrado em todos os ensaios apresentou valores na ordem de 
104, com coeficiente de correlação médio de 0,94 nos ensaios sem adição de zeólita e de 0,90 
nos ensaios com adição da mesma.  

O parâmetro tempo de pulso foi estimado como 1 minuto, no entanto, variações neste 
valor podem ter sido a causa da diferença entre o pico experimental e o do modelo. Outra 
possível causa para esta diferença no pico é o início da coleta dos dados, no ensaio 
experimental o tempo zero foi considerado imediatamente após a injeção do traçador, 
enquanto que, para a modelagem, o tempo zero teve que ser considerado no início da injeção. 

Com os dados obtidos, tem-se que o EGSB estudado apresenta comportamento 
relativamente similar a um reator pistonado com alta dispersão, seguido de um reator de 
mistura completa. Segundo Secchi (1995), quanto mais rigorosa a descrição de um processo 
maior o número de equações resultantes e, mais difícil o tratamento destas. Assim, embora 
elas possam ser resolvidas, é aconselhável o uso de aproximações para reduzir as equações e 
diminuir a complexidade das mesmas.  

Neste contexto, é interessante o ajuste a novos modelos, como por exemplo, uma 
sequência de dois NCSTR em série, ou NCSTR na região do tubo seguido de um reator CSTR 
na região do separador, cujas equações apresentam soluções mais simplificadas e fáceis de 
trabalhar.  
 
Conclusões 
 
 O reator EGSB vem sendo bastante estudado como uma melhora nos reatores UASB, 
no entanto, sua hidrodinâmica ainda é pouco estudada. No presente trabalho buscou-se 
conhecer a hidrodinâmica do reator EGSB de maneira mais detalhada, considerando a 
influência da recirculação, e não somente tratando-o como um modelo onde somente entrada 
e saída são consideradas (modelo caixa preta). Além disto, buscou-se verificar se a adição de 
zeólita causaria alguma influência no comportamento hidrodinâmico do sistema.  

A modelagem dividindo o reator em duas regiões auxilia no estudo detalhado da 
hidrodinâmica, pois, na maioria das vezes, a diferença nas dimensões entre o tubo e o 
separador não é considerada, porém estas podem influenciar na velocidade e, 
consequentemente no padrão de fluxo do sistema.  

Concluiu-se que nas condições aplicadas, a adição de zeólita não causou influencias 
significativas no escoamento do sistema e o comportamento hidrodinâmico do EGSB 
estudado pode ser considerado como um reator pistonado com alta dispersão na região do 
tubo, seguido de um reator de mistura completa, na região do separador. Sugere-se ainda que, 
modelos mais simples, porém não generalizados sejam testados, a fim de facilitar a resolução 
das equações do modelo.  
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Resumo. O presente trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho da célula a 
combustível microbiana (CCM) sem membrana trocadora de prótons no tratamento de águas 
residuárias e na produção direta de energia em diferentes tempos de detenção hidráulica 
(TDH de 2, 4, 8 e 24 horas) e em condições mesofílicas (25 °C) e termofílicas (55 °C) de 
temperatura usando água residuária sintética a base de sacarose como substrato. A maior 
tensão elétrica média foi obtida com TDH de 2 h e em 55 °C (53,82 mV), no entanto, esta 
condição apresentou a menor eficiência média de remoção de matéria orgânica (36 %). A 
melhor eficiência de remoção de matéria orgânica foi de 89 % com TDH de 24 h e 25 °C, 
porém esta apresentou a menor tensão elétrica (2,16 mV). Conclui-se que ambos os 
parâmetros operacionais influenciaram a CCM. Em altos TDH (24 horas), houve o 
favorecimento de rotas metabólicas que não contribuirão para a geração de energia elétrica; 
e a maior adesão microbiana no eletrodo dificultando a transferência de elétrons e a reação 
do oxigênio no catodo, diminuindo a geração de energia elétrica direta. Com relação à 
temperatura, as condições termofílicas apresentaram melhor desempenho na geração de 
energia devido ao aumento da condutividade iônica da solução; e a pior eficiência de 
remoção de matéria orgânica devido à menor concentração de microrganismos.  

 
Introdução 

 
As células a combustível microbianas (CCM) são dispositivos bioeletroquímicos que 

convertem a energia química de um substrato (matéria orgânica) em energia elétrica por meio 
de reações catalíticas de microrganismos. Elas se destacam entre as alternativas para 
minimizar os problemas ambientais causados pela demanda energética e pela poluição 
causada pelas águas residuárias, pois apresentam os maiores rendimentos na conversão da 
energia do substrato para energia elétrica, além da adequação de águas residuárias para 
lançamento no ambiente. Além disso, dispensabilidade de sistema de tratamento do gás é 
outra vantagem para a aplicação desta técnica (Rabaey & Verstraete, 2005). 

No entanto, alguns entraves existem para o uso da CCM no tratamento de águas 
residuárias. As membranas trocadoras de prótons podem limitar a aplicação da CCM devido 
ao processo de colmatação da membrana por material particulado. Além disso, as membranas 
trocadoras de prótons são caras, aumentando os custos com o tratamento (Jang et al., 2004). 
Outra limitação é a baixa potência elétrica gerada (Logan & Rabaey, 2012). Até agora, sabe-
se que muitos fatores interferem o funcionamento da CCM como as condições operacionais 
(temperatura e tempo de detenção hidráulica - TDH), a configuração do sistema, o material 
dos eletrodos, a resistência externa (Gil et al., 2003; Jang et al., 2004; You et al., 2006; Du et 
al., 2007; Jadhav & Ghangrekar, 2009;Anh & Logan, 2010; Wei et al., 2013). 

O TDH e a temperatura são importantes parâmetros no tratamento de água residuárias 
que diretamente afetam a geração de energia elétrica, a eficiência de remoção de matéria 
orgânica e a comunidade microbiana (Jadhav & Ghangrekar, 2009; Anh & Logan, 2010 e Wei 
et al., 2013). No entanto, atualmente, há poucos relatos que avaliaram estes parâmetros em 
CCM sem membrana trocadora de prótons composta por um reator de leito fixo anaeróbio-
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aeróbio usando os próprios eletrodos como material suporte. Desta forma, há a necessidade de 
realizar estudos mais aprofundados destes parâmetros operacionais nesta configuração de 
CCM. 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de diferentes TDH e das 
condições mesofílicas e termofílicas de temperatura (25°C e 55 °C, respectivamente) na CCM 
sem membrana trocadora de prótons composta por um reator de leito fixo anaeróbio-aeróbio 
usando os próprios eletrodos como material suporte na geração de energia elétrica, remoção 
de matéria orgânica e adesão microbiana. 

 
Material e Métodos 
 
Célula a combustível microbiana (CCM) 

As células a combustível microbianas foram construídas em acrílico com a seguinte 
configuração: 4,0 cm de diâmetro interno e 18,0 cm de comprimento perfazendo um volume 
total de aproximadamente 160 mL (Figura 1) e 120 mL de volume útil sendo 67,0 mL 
destinados ao anodo (câmara anaeróbia), 6,0 mL para uma câmara intermediária e 47,0 mL ao 
catodo (câmara aeróbia). Para dificultar a difusão do oxigênio da câmara aeróbia (catodo) 
para a câmara anaeróbia anodo, a câmara intermediária foi preenchida com pérolas de vidro 
como barreira física e usou-se o fluxo ascensional por corroborar com essa resistência (Jang et 
al., 2004 e Wang et al., 2013). Para segurar as pérolas de vidro, foram usadas duas grades de 
inox com abertura de 2 mm presas nas flanges da CCM. Na câmara do catodo (aeróbia), foi 
usado um aerador de aquário (fornecia 3,5 l ar min-1) com difusor de micro bolhas conectado 
na extremidade da mangueira de saída do ar.  

   
Figura 1: Esquema e foto da célula a combustível microbiana (CCM) usada. 

 
Os eletrodos utilizados para o catodo e para o anodo foram tecido de carbono (PW3, 

Panex®, Zoltek®) e não foram recobertos com platina e nem com pó de carbono. Eles foram 
tratados sequencialmente a 450 °C por 1 hora e mergulhados por 24 horas em solução de 
ácido nítrico de 25% (v/v) para remover qualquer remanescente de microrganismo e de 
gordura. Foram utilizados 4 eletrodos (7,06 cm² de área cada eletrodo) em cada um dos 
compartimentos e fios de cobre para uni-los. Para que se obtivesse uma distribuição uniforme 
dos eletrodos, foi usado o espaçamento de 2,0 e 0,5 cm para acamara do anodo e do catodo. 
Uma resistência externa de 1000 Ω foi usada nas CCM, ligando o anodo e o catodo.  

 
Água residuária 

Na Tabela 1 está apresentada a composição da água residuária sintética usada que 
apresenta DQO de 4000 mg L-1 e uma relação de carbono, nitrogênio e fósforo (C:N:P) de 
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70:4,5:1. HCl (0,25 mL - 12 N) e bicarbonato de sódio (1000 mg L-1) foram adicionados para 
ajustar o pH inicial a 6,5. 

 
Tabela 1: Caracterização do efluente sintético a ser utilizado. 

Composição Concentração (mg L-1) 
Sacarose (C12H22O11) 3571,4 

Uréia (CH4N2O) 250,0 
Bicarbonato de sódio (NaHCO3) 1000,0 

Óxido de selênio (SeO2) 0,34 
Fosfato de potássio monobásico (KH2PO4) 170,0 

Fosfato de potássio dibásico (K2HPO4) 43,4 
Fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4.2H2O) 66,8 

Cloreto de cálcio (CaCl2) 94,0 
Sulfato de níquel (NiSO4.6H2O) 3,4 
Sulfato ferroso (FeSO4.7H2O) 18,3 
Cloreto férrico (FeCl3.6H2O) 1,6 

Cloreto de Cobalto (CoCl2.2H2O) 1,6 
Fonte: Del Nery (1987) adaptado. 

 
Inóculo 

O lodo anaeróbio proveniente de reator anaeróbio de manta de lodo aplicado ao 
tratamento de águas residuárias de abatedouro de aves (Avícola Dacar S/A, Tiête, SP) foi 
usado como inoculo no anodo. As concentrações de sólidos totais e de sólidos suspensos 
voláteis são 50,1 e 39,0 g L-1. Para a inoculação, foi preparado uma solução contendo 30% 
(v/v) do inóculo e o restante foi completado com água residuária sintética. Essa solução ficou 
em contato com os eletrodos do anodo por 24 horas, depois se iniciou a operação continua da 
CCM. No catodo não foi usado inóculo. 

 
Análises físico químicas  

Para avaliar o desempenho da CCM e controlar o processo, durante o experimento 
foram realizados análises e exames no afluente e efluente da CCM. Na Tabela 2, estão 
apresentadas as análises, as metodologias aplicadas e a frequência das análises. 

 
Tabela 2: Análise dos parâmetros operacionais. 

Análises Metodologia Frequência 
Demanda Química de Oxigênio (DQO) Titulométrico (APHA, 2005) 4 vezes por semana 

Ph Potenciométrico (APHA, 2005) 4 vezes por semana 
Condutividade Potenciométrico (APHA, 2005) 4 vezes por semana 

Ácidos orgânicos, álcoois e carboidratos Cromatografia liquida de alta 
eficiência (PENTEADO et al, 2013) 4 vezes por semana 

Temperatura Termométrico (APHA, 2005) Diário 
 
Quando se desmontava uma CCM, desprendia-se a biomassa com água deionizada 

para realizar a quantificação de biomassa aderida por meio da série de sólidos (APHA, 2005). 
Além disso, quantificou-se a biomassa suspensa em cada um dos compartimentos do reator.  

 
Avaliação do potencial elétrico 

As CCM foram monitoradas seis vezes por dia quanto à geração de energia elétrica. A 
tensão elétrica foi medida por meio de um multímetro digital (Minipa®). A corrente foi 
calculada pela lei de Ohm (Equação 1) e a densidade de potência em relação a área do anodo 
(PÁrea) pela Equação 2: 

 
𝐼 = 𝑈

𝑅
        (Equação 1) 

 
𝑃Á𝑟𝑒𝑎 = 𝐼.𝑈

𝐴
       (Equação 2) 
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I: corrente elétrica (mA) 
U: tensão elétrica (mV) 
R: resistência externa (Ω) 
PÁrea: densidade de potência pela área do anodo (mW m-2) 
A: área do eletrodo do anodo (m2) 

 
A corrente estequiométrica teórica (Iteórico) que pode ser obtida a partir da oxidação da 

matéria orgânica (medida como demanda química de oxigênio, DQO) pode ser calculada pela 
Equação 4 (Rodrigo et al., 2009 e Logan et al., 2006). 

 

𝐼𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 𝑛 𝐹 𝑄 (𝑆0−𝑆)
𝑀𝑀

       (Equação 4) 
Iteórico: corrente elétrica teórica que pode ser obtida a partir da oxidação da DQO (mA) 
n: número estequiométrico de oxidação da DQO (4 mmol e- mmol-1 O2) 
F: constate de Faradey (96500 mC mmol-1 e-) 
Q: vazão afluente (L s-1) 
So: Concentração da DQO afluente (mg O2 L-1) 
S: Concentração da DQO efluente (mg O2 L-1) 
MM: massa molecular do oxigênio (32 mg mmol-1) 
 

A partir deste valor, pode ser calculada a Eficiência Coulombiana (EC), que é definida 
como a razão entre os elétrons realmente transferidos para o anodo do substrato e o máximo 
de elétrons que poderiam ser transferidos se todo o substrato fosse usado para a geração de 
corrente elétrica. A Equação 5 apresenta o cálculo da Eficiência Coulombiana (EC). 

 

𝐸𝐶 = 𝐼
𝐼𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜

        (Equação 5) 
 
Operação do sistema 

Para avaliar a influência do tempo de detenção hidráulico (TDH) e da temperatura no 
desempenho da CCM e na adesão microbiana nos eletrodos usados como material suporte, 
foram montadas 7 CCM (Figura 1), incubadas a 25 °C para condição mesofílica e a 55 °C 
para condição termofílica; e operadas com 2, 4, 8 e 24 horas de TDH. As características de 
cada uma das condições estão descritas na Tabela 3. 

 
Tabela 3: Condição de operação das CCM. 

Condição 1 2 3 4 5 6 7 8 
Temperatura Mesofílica (25 °C) Termofílica (55 °C) 
TDH total (h) 2 4 8 24 2 4 8 24 

TDH no anodo (h) 1,12 2,23 4,47 13,4 1,12 2,23 4,47 13,4 
TDH na zona intermediária (h) 0,1 0,2 0,4 1,2 0,1 0,2 0,4 1,2 

TDH no catodo (h) 0,78 1,57 3,13 9,4 0,78 1,57 3,13 9,4 
Vazão (mL h-1) 60 30 15 5 60 30 15 5 

Velocidade Superficial (cm h-1) 6,24 3,12 1,56 0,52 6,24 3,12 1,56 0,52 
Carga Orgânica Volumétrica 

(kg m-3 d-1) 48 24,0 12,0 4,0 48 24,0 12,0 4,0 

 
Durante 43 dias, avaliou se o desempenho com relação a remoção da matéria orgânica 

e de geração de energia elétrica direta em cada umas das condições apresentadas na Tabela 3. 
No 3°, 7°, 14°, 21°, 28°, 35° e 43° dias, uma CCM foi retirada do sistema para avaliar o 
desenvolvimento do biofilme microbiano através da análise da série de sólidos. 

 
Tratamento estatístico dos dados experimentais 

Realizou-se o teste estatístico de normalidade de D’Agostino com p-valor igual a 0,05 
usando o programa BioEstat® para determinar se os dados seguem a distribuição normal e são 
paramétricos. Adotou-se este método, pois se trata de um teste para pequenos conjuntos de 
dados, mas cuja quantidade de dados a ser analisada é igual ou superior a dez (10) unidades. 
A hipótese de nulidade, que os dados são paramétricos, deve ser rejeitada quando o valor 
calculado é menor ou igual ao valor crítico mínimo ou igual ou maior ao valor crítico 
máximo. 
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Como para todos os parâmetros havia uma ou mais condições de operação da CCM 
que não poderiam ser consideradas normais, ou seja, paramétricos, utilizou-se o teste não 
paramétrico de Kruskal-Wallis de comparação múltipla de amostras independentes para 
verificar se os conjuntos de dados das diferentes operações poderiam ser considerados iguais 
com nível de significância de 5%.  

 
Resultados & Discussão 
 

Os resultados indicam que a temperatura e o tempo de detenção hidráulico (TDH) de 
operação da CCM influenciaram a geração de energia elétrica, a eficiência Coulombiana e a 
eficiência remoção de matéria orgânica. A CCM operada a 25 °C e com TDH de 24 
apresentou a maior eficiência de remoção de DQO e a CCM incubada a 55 °C com TDH de 2 
horas apresentou os maiores valores de tensão elétrica. 
 
Remoção de matéria orgânica 

A remoção de matéria orgânica na CCM variou com a temperatura e com o TDH 
(Tabela 4 e Figura 2). A eficiência de remoção de matéria aumentou com o prolongamento do 
TDH. Em condições mesofílicas, a eficiência média de remoção de DQO aumentou de 44% 
para 89% quando o TDH passou de 2 horas para 24 horas. O mesmo comportamento foi 
observado nas condições termofilicas, a eficiência média dobrou, de 36% para 70% quando o 
TDH passou de 2 horas para 24 horas. Com o aumento do TDH, maior o contato entre os 
microrganismos e o substrato permitindo maior eficiência de remoção de matéria orgânica. 
Além disso, quanto maior o TDH, menor o arraste de biomassa, proporcionando maior 
concentração de microrganismos dentro da CCM o que incrementou a remoção do substrato 
orgânico. Outros trabalhos observaram o mesmo comportamento usando diferentes substratos, 
microrganismos, eletrodos e configurações de CCM (You et al.,2006 e Wei et al., 2013). 

 
Tabela 4: Valores médios de eficiência de remoção de DQO (EfiDQO), de tensão elétrica (U), densidade de 

potencia por área de eletrodo do anodo (Párea), eficiência Coulombiana e condutividade do efluente da CCM 
para todas as condições estudadas. 

Condições operacionais EfiDQO  
(%) Tensão 

elétrica (mV) 
Párea 

 (mW m-2) 
EC 
(%) 

Condutividade 
(µS cm-1) Temperatura TDH 

(horas) 

Mesofílico 
(25 °C) 

2 44 ± 11 8,32 ± 7,07 0,05 ± 0,08 0,0047 ± 0,0102 1951 ± 382 
4 53 ± 9 7,80 ± 8,60 0,05 ± 0,1 0,0039 ± 0,0050 1557 ± 207 
8 66 ± 13 4,26 ± 3,84 0,01 ± 0,02 0,0036 ± 0,0036 1829 ± 198 

24 89 ± 4 2,16 ± 3,21 0,01 ± 0,01 0,0034 ± 0,0050 2124 ± 308 

Termofílico 
(55 °C) 

2 36 ± 11 53,83 ± 28,61 1,30 ± 1,76 0,0277 ± 0,0415 1880 ± 270 
4 41 ± 12 47,28 ± 21,18 0,94 ± 0,83 0,0363 ± 0,0329 1990 ± 378 
8 55 ± 11 17,15 ± 9,16 0,13 ± 0,16 0,0197 ± 0,0235 2934 ± 1077 

24 70 ± 10 15,76 ± 6,47 0,10 ± 0,09 0,0298 ± 0,0280 4430 ± 1746 
 

Comparando os valores médios de eficiência de remoção de matéria orgânica em 
condições mesofílicas e termofilicas, observa que com o aumento de temperatura há uma 
diminuição da eficiência de remoção de matéria orgânica que pode ser justificada pelo inóculo 
utilizado ser proveniente de um reator anaeróbio de manta de lodo operado a temperaturas 
mesofílicas, assim, os microrganismos estavam mais adaptados às condições mesofílicas que 
às condições termofilicas (Döll & Foresti, 2010). Mesmo com a adaptação da comunidade 
microbiana, houve menor concentração de biomassa em condições termofílicas do que em 
mesofílicas o que contribuiu para a redução da eficiência de remoção de matéria orgânica. 
Segundo Patil et al. (2010), em condições termofilicas ocorre o processo de desnaturação de 
algumas enzimas de alguns microrganismos, o que diminui a atividade metabólica dos 
microrganismos diminuindo a concentração de microrganismos e, consequentemente, a 
eficiência de remoção de matéria orgânica. 
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Figura 2: Variação temporal da eficiência de remoção da matéria orgânica em condições mesofílicas (25 ºC, A) 
e termofílica (55 ºC, B) para os diferentes tempos de detenção hidráulicos testados: 2 ( ), 4 ( ), 8 ( ) e 24 (

) horas. 
 
Geração elétrica 

As CCM geraram energia elétrica desde o início da operação (Figuras 3 e 4) em todas 
as condições testadas devido tanto a fatores químicos como os biológicos baseados na 
diferença de potencial entre as duas câmaras (anodo e catodo) (Min et al., 2005; 
Kaewkannetra et al., 2011 e Li et al., 2013). Analisando a tensão elétrica gerada (U, Figura 3) 
e a densidade de potencia por área de eletrodo do anodo (Párea, Figura 4), nota-se que as 
mudanças nestes parâmetros apresentaram o mesmo padrão de instabilidade ao longo do 
tempo. Nos primeiros dias (do 1° até o 10° dia, no máximo), houve aumento da geração direta 
de eletricidade até um ápice devido à biodegradação da matéria orgânica, que aumentou o 
número de elétrons gerados acarretando na maior geração de tensão elétrica. Após este 
período, observa-se a subsequente queda da geração de energia elétrica até o final da 
operação. Em alguns experimentos a diferença de potencial gerada chegou a cessar (TDH de 
24 horas em condições mesofílicas). 

 

 
Figura 3: Variação temporal da tensão elétrica (U) gerada pela CCM em condições mesofílicas (25 ºC, A) e 
termofílica (55 ºC, B) para os diferentes tempos de detenção hidráulicos testados: 2 ( ), 4 ( ), 8 ( ) e 24 (

) horas. 
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Figura 4: Variação temporal da densidade de potência gerada pela CCM por área de eletrodo do anodo em 
condições mesofílicas (25 ºC, A) e termofílica (55 ºC, B) para os diferentes tempos de detenção hidráulicos 
testados: 2 ( ), 4 ( ), 8 ( ) e 24 ( ) horas. 
 

A queda na geração de energia elétrica pode ser causada pelo aumento de biomassa. O 
acréscimo da concentração de biomassa no anodo e no catodo pela formação do biofilme nas 
superfícies dos eletrodos pode ter impedido o contato das bactérias suspensas com o eletrodo 
afetando a transferência de elétrons no anodo; e dificultando a reação dos prótons com os 
elétrons no catodo, diminuindo a geração de tensão elétrica pela CCM (Wei et al., 2013 e 
Gonzalez Del Campo et al., 2013).  

O TDH e a temperatura afetaram a geração direta de eletricidade numa CCM. Com a 
diminuição do TDH, e consequentemente o aumento da carga orgânica volumétrica aplicada, 
houve melhora na geração de energia elétrica direta pela CCM (Tabela 2). Quando a carga 
orgânica aumentou de 4 para 48 kg m-3 d-1, ou seja, quando o TDH diminui de 24 para 2 
horas, a tensão elétrica gerada e as densidades de potência por área aumentaram de 2,16 para 
8,3 mV e de 0,01 para 0,05 mW m-2 nas condições mesofílicas e de 15,76 para 53,83 mV e de 
0,1 para 1,3 mW m-2 nas condições termofílicas. Vários trabalhos obtiveram o mesmo 
comportamento de aumento da tensão elétrica com a redução do TDH usando outras 
configurações de CCM (You et al., 2006). No entanto, há alguns estudos que relatam o efeito 
adverso de baixos TDH no desempenho da CCM (Rahimnejad et al., 2011; Li et al., 2013). 

Com relação a temperatura, a tensão média gerada e a densidade de potência por área 
de eletrodo do anodo em condições mesofílicas foram menores do que as obtidas em 
condições termofilicas (Figuras 3 e 4 e Tabela 2). Essa diferença provocada pela temperatura 
pode ser justificada, pois aumentando a temperatura observa-se o acréscimo da condutividade 
do meio líquido (Tabela 2), que possibilitou a redução das perdas ôhmicas e da resistência 
interna do sistema, facilitando o transporte de íons e maximizando a geração de energia 
elétrica direta em condições termofilicas (Guerreiro et al., 2010; Kaewkannetra et al., 2011 e 
Gonzalez Del Campo et al., 2013).  

Os valores deste trabalho são inferiores aos observados na literatura devido a 
configuração da CCM, pois a CCM usada neste trabalho não usa membrana trocadora de 
prótons e não emprega materiais nobres, como a platina, e outros catalisadores no catodo, por 
exemplo dióxido de manganês, para aumentar a tensão elétrica gerada. O uso destes materiais 
encarece os custos da implantação e operação da CCM no tratamento de águas residuárias (Li 
et al., 2013).  

A eficiência Coulombiana (EC) relaciona a corrente gerada pela CCM e a corrente 
teórica máxima se todo o substrato removido fosse convertido à energia (Rodrigo et al., 2009 
e Logan et al., 2006). A EC (Figura 5 e Tabela 2) variou de 0,001 a 0,21 %, indicando que a 
maior parte da matéria orgânica não foi usada pelas bactérias exoeletrogênicas para a geração 
de energia elétrica direta. A matéria orgânica foi usada por outros microrganismos presentes 
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no anodo, como as bactérias acidogênicas e as arquéas metanogênicas; e no catodo para o 
crescimento aeróbio e reprodução dos microrganismos (HUANG & LOGAN, 2008).  

   
Figura 4: Variação temporal da eficiência Coulombiana (EC) em condições mesofílicas (25 ºC, A) e termofílica 
(55 ºC, B) para os diferentes tempos de detenção hidráulicos testados: 2 ( ), 4 ( ), 8 ( ) e 24 ( ) horas. 
 
Adesão Microbiana 

A biomassa aderida (BA) no eletrodo do anodo no fim da operação variou entre 6,00 e 
22,02 mg STV cm-2 em condições mesofílicas e entre 3,74 e 12,15 mg STV cm-2 em 
condições termofílicas; para o catodo a concentração final de biomassa variou entre 4,94 e 
47,36 mg STV cm-2 em condições mesofílicas e entre 1,92 e  20,86 mg STV cm-

2 em condições termofílicas (Figuras 6 e 7). Todos os perfis de concentração de biomassa 
aderidas exibiram o mesmo comportamento, sendo ajustados a uma reta, mostrando que a taxa 
de crescimento aderido ao material suporte é constante ao longo do tempo. 

 

   
Figura 6: Variação temporal da concentração de biomassa aderida (BA) nos eletrodos do anodo em condições 
mesofílicas (25 ºC, A) e termofílica (55 ºC, B) para os diferentes tempos de detenção hidráulicos testados: 2( ), 
4 ( ), 8 ( ) e 24 ( ) horas. 
 

Pode-se observar nas Figuras 6 e 7 que não houve um período de tempo para 
adaptação da biomassa para adesão ao eletrodo que serviu como material suporte, 
diferentemente do observado em Ribeiro et al. (2005) e Rodriguez & Zaiat (2011) que 
avaliaram a influência de fontes de carbono na adesão do lodo anaeróbio de reator UASB 
tratando água residuária de abatedouro de aves em espumas de poliuretano. O lodo anaeróbio 
utilizado foi proveniente de um sistema que está em operação há um longo período de tempo, 
apresentando elevada diversidade microbiana que possibilita que o inóculo se adaptasse 
facilmente as condições operacionais impostas ao sistema, como baixos TDH e elevadas 
temperaturas (Hirasawa et al., 2008). 
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Figura 7: Variação temporal da concentração de biomassa aderida (BA) nos eletrodos do catodo em condições 
mesofílicas (25 ºC, A) e termofílica (55 ºC, B) para os diferentes tempos de detenção hidráulicos testados: 2( ), 
4 ( ), 8 ( ) e 24 ( ) horas. 
 

Para avaliar melhor a adesão microbiana, foram calculadas as velocidades de 
colonização do material suporte, ou, a taxa de crescimento aderido ao material suporte que é a 
derivada em relação ao tempo do ajuste observado nas figuras. Os valores de velocidade de 
colonização médios para o anodo e catodo para as condições testadas estão apresentados na 
Tabela 5. 

 
Tabela 5: Velocidade de colonização do eletrodo usado como material suporte no anodo e no catodo da CCM 

nas diferentes condições testadas. 
Condições operacionais Velocidade de colonização do material suporte 

(mg STV cm-2 d-1) 

Temperatura TDH 
(horas) Anodo Catodo 

Mesofílica 
(25 °C) 

2 0,0582 0,1106 
4 0,1202 0,3925 
8 0,3815 0,7288 

24 0,4194 1,246 

Termofílica 
(55 °C) 

2 0,0276 0,0298 
4 0,0442 0,0474 
8 0,1567 0,2089 

24 0,3134 0,557 
 
A velocidade de colonização do material suporte sofreu influência do tempo de 

detenção hidráulico. Quanto menor o TDH, maior a velocidade superficial, maior a força de 
cisalhamento, resultando numa menor taxa de crescimento aderido tanto no anodo quanto no 
catodo. Por isso, quando o TDH diminuiu de 24 para 2 horas, a velocidade de colonização do 
anodo em condições mesofílicas reduziu 86 % (de 0,4194 para 0,0582 mg STV cm-2 d-1) e a 
do catodo decresceu em 91% (de 1,2460 para 0,1106 mg STV cm-2 d-1) e em condições 
termofílicas a diminuição da velocidade de colonização do anodo foi de 91% (de 0,3134 para 
0,0276 mg STV cm-2 d-1) e a do catodo de 95% (de 0,557 para 0,0298 mg STV cm-2 d-1). 

Com relação à temperatura, as maiores velocidades de colonização foram observadas 
em condições mesofílicas do que nas termofilicas, indicando que a comunidade microbiana 
mesofílica sofreu menos efeitos adversos da temperatura. Segundo Patil et al. (2010), a menor 
velocidade de crescimento de microrganismos está relacionada ao processo de desnaturação 
de algumas enzimas de alguns microrganismos, que diminui a atividade metabólica dos 
microrganismos diminuindo a concentração de microrganismos e, consequentemente, a sua 
velocidade de crescimento e de adesão ao eletrodo usado como material suporte. O inóculo 
usado nas CCM foi proveniente de reator anaeróbio de manta de lodo operado a temperatura 
ambiente o que proporcionou maior capacidade de adaptação às condições mesofílicas e 
elevados TDH (24 e 8 horas), apresentando estas condições as maiores velocidades de 
colonização do anodo e do catodo. A velocidade de colonização dos eletrodos do anodo e do 
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catodo foram em média 114% e 367% maiores em condições mesofílicas do que nas 
termofilicas. 

A maior velocidade de colonização do eletrodo em condição mesofílica e elevados 
TDH (24 horas) levou a maior adesão de microrganismos nos eletrodos o que afetou o 
desempenho de geração elétrica direta pela CCM. A formação do biofilme no anodo 
dificultou a transferência do substrato do meio líquido paras os microrganismos que estavam 
mais próximas do eletrodo, levando estes microrganismos a outras rotas metabólicas. A 
incrustação destes microrganismos afetou a transferência de elétrons para o eletrodo 
diminuindo o desempenho elétrico da CCM. No catodo, o desenvolvimento do biofilme 
aderido ao eletrodo afetou a transferência de prótons ao eletrodo, obstruindo o contato entre 
os prótons e os elétrons; e a concentração de oxigênio dissolvido, devido ao consumo pelos 
microrganismos aeróbios diminuindo a geração elétrica direta da CCM (Wei et al. , 2013 e 
Gonzalez Del Campo et al., 2013). 

 
Conclusão 

Os resultados obtidos mostram que a temperatura e o tempo de detenção hidráulico 
(TDH) desempenham um importante papel na geração direta de eletricidade, na remoção de 
matéria orgânica e na adesão microbiana em CCM sem membrana trocadora de prótons 
composta por um reator de leito fixo anaeróbio-aeróbio de fluxo ascendente usando o próprio 
eletrodo como material suporte e água residuária sintética a base de sacarose. A redução do 
TDH resultou em aumento na geração de energia direta e uma redução na eficiência de 
remoção de matéria orgânica e na adesão microbiana no eletrodo. O TDH de 2 horas foi o 
mais favorável para a geração de energia. Longos TDH (24 e 8 horas) são mais eficientes na 
remoção da matéria orgânica, porém pouca tensão elétrica é gerada devido favorecimento de 
outras rotas metabólicas, como a metanogênese. A operação da CCM em condição termofílica 
(55 °C) selecionou a comunidade microbiana favorecendo a geração de energia elétrica direta 
quando comparado com as condições mesofílicas (25 °C), pois diminui a adesão microbiana 
no eletrodo. Embora, a remoção de matéria orgânica seja menor em condições termofilicas do 
que em condições mesofílicas. 
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Resumo. Neste trabalho foi estudado o efeito do tratamento térmico sobre a atividade, 
estabilidade e a tolerância ao CO de catalisadores de PtMo/C, em anodos de Células a 
combustível de membrana protônica. Os eletrocatalisadores de Pt3Mo2/C foram sintetizados 
pelo método de redução com ácido fórmico e amostras deste material foram tratadas 
termicamente entre 400 e 700ºC. Os materiais foram caracterizados por redução a 
temperatura programada, absorção, difração e energia dispersiva de raios-X e microscopia 
eletrônica de varredura e de transmissão. A voltametria cíclica foi utilizada para estudar as 
características superficiais e a estabilidade dos eletrocatalisadores e as curvas de 
polarização foram utilizadas para investigar o desempenho e a tolerância ao CO em ânodos 
de células unitárias supridos com hidrogênio contendo CO. O eletrocatalisador tratado a 
600ºC, com tamanho médio de cristalito de 16,7nm, mostrou a atividade mais elevada para a 
oxidação de hidrogênio na presença de 100 ppm de CO, apresentando um sobrepotencial de 
100mV em 1Acm-2, como também a melhor estabilidade após 5000 ciclos voltamétricos. Foi 
verificado que ocorre a dissolução parcial de Mo e a sua migração / difusão do ânodo para o 
cátodo durante o período de ciclagem. Os resultados mostraram que a atividade catalítica e 
a estabilidade podem ser melhoradas com o tratamento térmico, a despeito de um aumento 
do tamanho das partículas do catalisador. 
 
Introdução 
 

As células a combustível de membrana de troca de prótons (PEMFC) tornaram-se 
promissoras fontes de energia devido à baixa temperatura de funcionamento e à alta densidade 
de energia (Kunze e Stimming, 2009). A platina, o eletrocatalisador mais ativo para a reação 
de oxidação de hidrogênio, infelizmente é suscetível ao envenenamento por monóxido de 
carbono (CO), mesmo em concentrações tão baixas quanto 10 ppm. Portanto, a 
implementação efetiva das PEMFCs depende do desenvolvimento de eletrocatalisadores para 
seus anodos capazes de tolerar as impurezas, especialmente o CO, presente em fluxos de 
combustíveis provenientes da reforma de hidrocarbonetos. 
 O efeito de envenenamento da Pt pode ser diminuído modificando-se as partículas de 
Pt pela adição de um segundo metal, quer pela formação de uma liga ou pela promoção dos 
óxidos de um segundo metal, dentre eles, Ru, Sn, Fe, Co, Mo, W (Pereira et al., 2009). Entre 
todos estes eletrocatalisadores bimetálicos, as ligas de PtMo/C mostraram maior tolerância ao 
CO quando comparadas com a do PtRu/C, catalisador do estado da-arte (Mukerjee et al., 
1999). Dois mecanismos têm sido relatados para explicar o aumento da tolerância ao CO 
destes materiais: um é o mecanismo bifuncional convencional, no qual a oxidação do CO 
adsorvido em sítios de Pt é promovida com o auxílio de espécies contendo oxigênio que são 
geradas nos sítios de Mo (Lopes e Ticianelli, 2010), e outro é o efeito eletrônico que envolve 
o enfraquecimento da ligação Pt-CO (Ehteshami e colaboradores, 2013). 
 Enquanto uma boa tolerância ao CO é um desafio, um nível elevado de estabilidade do 
catalisador é também necessário. Em determinadas variações da tensão ao longo do ciclo de 
carga pode ocorrer uma série de processos de degradação, incluindo corrosão do carbono, 
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sinterização e dissolução dos metais (Borup et al., 2006) e uma das alternativas principais 
para melhorar a atividade e estabilidade de um electrocatalisador é o tratamento térmico 
(Valisi et al., 2012)  
 Neste trabalho, foram preparados catalisadores de PtMo (60:40) suportados em 
carbono de alta área superficial, pelo método de redução com ácido fórmico, que na sequência 
foram tratados termicamente na faixa de temperatura de 400 a 700oC em atmosfera de 
hidrogênio por 1 h. O objetivo do presente estudo foi o de melhorar a atividade e a 
estabilidade dos catalisadores de PtMo/C e para isto foi utilizado um protocolo de ciclagem 
do potencial, ou seja, voltametria cíclica na velocidade de varredura de 50 mV s-1 e no 
intervalo de 0,1 a 0,7 V. Para avaliar a estabilidade dos catalisadores e os desempenhos dos 
conjuntos de eletrodos e membrana (MEA) foram obtidas e comparadas as curvas de 
polarização de antes e depois de cada 1.000 ciclos voltamétricos. 
 
Material e Métodos 
 
 Catalisadores de PtMo/C, com proporção atômica de 60:40, 20 % em peso de metal 
sobre carbono de alta área superficial (Vulcan XC 72R, Cabot, EUA), foram preparados pelo 
método de redução com ácido fórmico amplamente discuto na literatura (Pereira et al., 2009). 
Como catalisador de comparação e também usado em todos os catodos utilizou-se Pt/C (20 wt 
% Metal/C) comercial (E-TEK). Após análises por redução com temperatura programada 
(TPR), realizada usando-se um analisador de quimissorção (Micromeritics AutoChem II), 
com um fluxo 10 mL min-1 de uma mistura de gás contendo 10% de H2 em argônio e numa 
taxa de aquecimento de 10 ºC min-1 até a temperatura de 1000 ºC, decidiu-se pelo tratamento 
térmico de amostras do catalisador de PtMo/C, sob atmosfera de H2, no intervalo de 400 a 
700ºC, durante 1 h e com uma taxa de aquecimento de 5 ºC min-1. 
 A razão atômica Pt:Mo, como também a relação em massa de metal:carbono foram 
determinadas por energia dispersiva de raios-X em um microscópio eletrônico de varredura 
LEO, Sistema SEM-EDX 440 (Leica-Zeiss, DSM-960) usando-se um feixe de elétrons 
incidente de 20keV. As propriedades físicas dos catalisadores como: a) tamanho de cristalito e 
parâmetros de rede, foram determinados por análise dos difratogramas de raios-X obtidos em 
um difratômetro RIGAKU (modelo RU200B) no intervalo de 2θ de 10 a 90o e utilizando-se 
radiação CuKα e b) tamanho/distribuição das partículas por microscopia eletrônica de 
transmissão (TEM) utilizando-se um microscópio eletrônico JEOL 3010, do Laboratório 
Nacional de Nanotecnologia (LNNano) do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e 
Materiais (CNPEM), Campinas, SP, Brasil. A fim de comparar as propriedades eletrônicas 
dos átomos de Pt, antes e após os experimentos eletroquímicos, foram realizadas medidas de 
espectroscopia de absorção de raios-X (XAS), utilizando-se da borda de absorção L3 da Pt. 
Estas experiências foram realizadas com os eletrodos polarizados a 50 mV vs ERH na linha 
de luz XAS do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, Campinas, SP, Brasil. 
 A microscopia eletrônica de varredura (MEV) com sonda de micro-análise de elétrons 
(EPMA) das seções transversais dos conjuntos de membrana e eletrodos (MEA) foi utilizada 
para investigar a perda de Mo dos catalisadores PtMo e sua migração para o eletrólito 
(membrana). Os MEAs recém-preparados e submetidos à ciclagem foram cortados 
transversalmente com uma tesoura, em seguida, montados sobre suporte de alumínio e 
finalmente revestidos com um camada de carbono, a fim de aumentar as suas condutividades 
elétrica e térmica superficial. As análises de MEV foram realizadas utilizando-se um 
microscópio (FE-SEM), com varredura de emissão de campo de elétrons SIGMA (Carl Zeiss) 
e micro-analisador JEOL JXA 8230, utilizando-se a dispersão por comprimento de onda num 
espectrômetro analisador com cristal PETJ do Laboratório de Microscopia Electrónica y 
Análisis por Rayos X, da Faculdade de Matemática, Astronomia y Física (FAMAF), 
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.  
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Os eletrodos, com área total de 4,62 cm-2, foram preparados em nosso laboratório 
(Paganin et al., 1996) constituindo-se de uma camada difusora composta por carbono Vulcan 
XC-72R (Cabot) e 15% de politetrafluoretileno (PTFE, TE3893, DuPont) e de uma camada 
catalisadora composta de 0,4 mg cm-2 de catalisador e 35,5% Nafion (SE-5112, DuPont), 
depositadas em um tecido de carbono (PW-3, Stackpole).  

O conjunto membrana-eletrodos (MEA) foi preparado pela prensagem a quente de um 
par de eletrodos interfaciados por uma membrana de Nafion 115 (DuPont), a 125oC e 5MPa, 
por 2 min. Este conjunto, unido aos espaçadores, foi então acondicionado entre placas de 
grafite com canais de distribuição de gases reagentes na direção dos eletrodos. As medidas de 
polarização das células a combustível foram realizadas galvanostaticamente com uma célula 
unitária a 85ºC, usando-se oxigênio saturado com água Milli-Q a 90ºC e 1,7 atm para o cátodo 
e hidrogênio puro ou em mistura com 100 ppm de CO saturado com água Milli-Q a 100 º C e 
2 atm para o ânodo. Antes da aquisição dos dados, o sistema foi mantido a 0,7V, com H2 puro 
durante 2h e depois a 0,8V, com H2/100 ppm de CO, também durante 2h, para atingir o 
estado estacionário. 
 O método de voltametria cíclica foi aplicado à célula para investigar o efeito dos ciclos 
de potencial na estabilidade do eletrocatalisador (Borup et. al, 2006). Os experimentos foram 
realizados utilizando-se um potenciostato Solartron 1285. Nestas experiências, o anodo foi 
usado como eletrodo de trabalho e exposto à atmosfera de argônio umidificado e o catodo 
como os eletrodos auxiliar e de referência, exposto à atmosfera de hidrogênio umidificado. O 
potencial do anodo foi ciclado entre 0,1 e 0,7 V, a uma velocidade de varredura de 50 mV s-1. 
Os ciclos foram realizados à temperatura ambiente com incrementos de 1000 ciclos até um 
total de 5000 ciclos. O desempenho dos MEAs foi avaliado antes e depois de cada 1000 
ciclos, extraindo-se curvas de polarização e feito o cálculo para o sobrepotencial devido à 
presença do CO (ηCO) . Este sobrepotencial foi calculado em cada densidade de corrente a 
partir dos valores do potencial da célula na ausência e presença dos 100 ppm de CO. 
 
Resultados e Discussão 
 

A técnica de TPR foi usada para estudar a redutibilidade e temperatura de redução de 
espécies de óxidos de platina e de molibdênio e a Figura 1 mostra o resultado para o 
catalisador de PtMo/C, como preparado. Podem ser observados dois picos de consumo de 
hidrogênio em cerca de 300 e 700 º C. O pico à temperatura mais baixa normalmente é 
atribuído à redução do MoO3 (Ordóñez et al., 2006 e Matsutani et al., 2010), enquanto o pico 
de maior temperatura é normalmente atribuído à redução de espécies MoO2.  

Normalmente, a redução dos óxidos de Mo ocorre em temperaturas mais elevadas, 
mas, devido à presença da Pt, neste caso, os picos de consumo de hidrogênio para as espécies 
de Mo são deslocadas para temperaturas mais baixas. Isto é devido ao fato que a molécula de 
hidrogênio é inicialmente ativada e dissociada em átomos de H nos centros de Pt a uma baixa 
temperatura, e em seguida, migram até as espécies Mo, ocupando sítios intersticiais e 
comportando-se como intermediários na redução destas espécies. Consequentemente a 
temperatura de redução é substancialmente diminuída na presença de Pt. Com base nestes 
picos de consumo de hidrogênio as amostras do catalisador foram então tratadas 
termicamente, sob atmosfera de hidrogênio no intervalo de 400 a 700oC durante 1 h, a fim de 
caracterizar os efeitos destas modificações sobre o desempenho eletroquímico do catalisador. 

A composição das amostras dos catalisadores de PtMo/C foi determinada por energia 
dispersiva de raios-X (EDX) e as relações atômicas Pt:Mo médias nas amostras como 
preparada e tratadas termicamente resultaram em 64:36 e 59:41, respectivamente. A estrutura 
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Figura 1. Perfil de TPR do catalisador de PtMo/C, como preparado. Fluxo de Ar/H2 (10%), 
16mg de amostra, rampa de 10 oC min-1 de 0 a 1000oC. 
 
e análise das faces cristalográficas das amostras dos catalisadores foram verificadas por 
difratometria de raios-X (DRX) e os resultados obtidos, predominantemente, exibiram os 
picos da estrutura cristalina cúbica de face centrada da Pt, correspondente aos planos (111) , 
(200) , (220) , (311) e (222) (Yu et. al, 2002) e ainda um pico de difração localizado a cerca 
de 2ө = 25o correspondente ao plano (002) da estrutura hexagonal do suporte de carbono. 
Além deste pico, todos os padrões apresentam apenas picos de difração associados à estrutura 
da Pt, indicando a ausência de qualquer outra fase cristalina segregada. Nenhuma fase óxido 
foi detectada, mas elas podem estar presentes como estruturas amorfas. Os tamanhos médios 
de cristalitos foram calculados do pico de difração do plano (220), utilizando-se a equação de 
Scherrer (Salgado e Gonzalez, 2003). O efeito do tratamento térmico sobre o tamanho de 
cristalito dos catalisadores é mostrado na Figura 2. Como pode ser observado, o tamanho do 
cristalito do catalisador aumenta à medida que a temperatura do tratamento térmico é 
aumentada, particularmente acima de 500ºC. A cristalinidade aumenta com o aumento da 
temperatura de tratamento térmico, como pode ser deduzida a partir da nitidez e intensidade 
dos picos de difração das amostras tratadas termicamente. 
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Figura 2. Tamanho médio do cristalito para os catalisadores PtMo/C sem e com tratamento 
térmico, nas várias temperaturas. 
 
 
 A Figura 3 mostra imagens típicas de TEM para o catalisador de PtMo/C, como 
preparado e submetido ao tratamento térmico a 600oC,  podendo ser observada a 
uniformidade da dispersão das partículas nos eletrocatalisadores que apresentaram diâmetro 
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médio de 2,2 e 3,2 nm, respectivamente. Fica claro a partir das imagens de TEM que a 
cristalinidade aumenta após o tratamento térmico, como também evidenciado por DRX. 
Quanto ao catalisador como preparado o diâmetro médio das partículas é semelhante ao 
tamanho de cristalito médio determinado a partir do padrão de DRX, fato que sugere que a 
maioria das partículas tem um único cristal. No caso do catalisador tratado termicamente a 
600 ºC, o diâmetro médio de partícula de 3,2 nm, obtida a partir das imagens de TEM é 
sensivelmente menor do que o tamanho do cristalito médio determinado por DRX (cerca de 
17 nm, ver Fig. 2). Claramente, estes dois últimos valores não são coerentes, porque as 
partículas não podem ser menores do que o cristalito. Sem dúvida, a distribuição do tamanho 
do grupo de partículas analisadas por TEM não representa a distribuição de tamanho de 
partícula do total da amostra, e deve haver partículas maiores não registradas nas imagens de 
TEM. Vale ressaltar que a distribuições do tamanho das partículas foram determinadas a 
partir de conjuntos de várias fotos de TEM. Então, por alguma razão, as partículas grandes do 
catalisador tratado termicamente não foram inclusas no suporte de amostras para as análises 
de TEM, talvez devido a algum efeito induzido pela preparação da amostra. No entanto, o 
comportamento do tamanho médio de cristalito como uma função da temperatura do 
tratamento térmico (como mostrado na Fig. 2) é muito claro, e os resultados de DRX são mais 
confiáveis do que os de TEM, devido à maior estatística envolvida na análise de DRX quando 
em comparação com TEM. 
 

 
Figura 3. Imagens de microscopia eletrônica de transmissão para os catalisadores de PtMo/C 
como preparado (a) e submetidos ao tratamento térmico 600oC (b). 
 
 Para investigar o efeito do tratamento térmico sobre as propriedades da banda 5d da Pt 
nos eletrocatalisadores de PtMo/C, espectros de absorção de raios-X foram registrados na 
borda L3 da Pt. A Figura 4 mostra os espectros para os catalisadores de PtMo/C, como 
preparado e submetido ao tratamento térmico a 600ºC, polarizados a 50 mV vs ERH antes e 
após adsorção de CO. A absorção de raios-X na borda L3 da Pt corresponde a transições 
eletrônicas do nível 2p3/2 para o 5d e a magnitude da linha branca, localizada em cerca de 5eV 
está diretamente relacionada com o ocupação de estados eletrônicos 5d (Russell e Rose, 
2004). Quanto menor a ocupação maior será a amplitude da linha branca. Um aumento muito 
pequeno, mas consistente na intensidade da linha branca é observado nos espectros XANES 
do PtMo/C tratado termicamente quando comparado com a correspondente do catalisador não 
tratado, na presença de ambas atmosferas, de H2 (Fig. 4a ) e de H2/CO (Fig. 4b ). Isto indica 
que a ocupação da banda 5d da Pt nos catalisadores de PtMo/C aumenta ligeiramente com o 
tratamento térmico. Alguns trabalhos mostram que o número de vacâncias da banda d da Pt 
depende das mudanças de tamanho de partículas induzidas por tratamentos térmicos (Antolini 



246 

et al., 2005 e Min et al., 2000), conforme também visto no presente caso. Mukerjee et al. 
(1999) observaram um pequeno aumento na magnitude da linha branca da Pt para PtMo/C, 
quando comparada com Pt/C, o que indica um aumento da número de vacâncias na banda 5d 
da Pt no PtMo/C devido ao grau de liga da Pt com o Mo. Um fenômeno semelhante é 
observado aqui, como pode ser visto a partir de uma comparação dos resultados da Fig. 4. 
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Figura 4. Espectros de XANES da borda L3 da Pt para os catalisadores de PtMo/C como 
preparado e submetido a tratamento térmico a 600oC (a e b) para o catalisador comercial de 
Pt/C (c), expostos às atmosferas de H2 (a), H2/CO (b) e em ambas, H2 e H2/CO (c). 
 
 O efeito da adsorção de CO nas propriedades eletrônicas da Pt, podem ser verificados 
pelos espectros de XANES registrados para a Pt/C e PtMo/C, antes e após absorção de CO, 
como mostrados na Fig. 4. No caso da Pt/C, um aumento na intensidade da linha branca é 
claramente observado quando o catalisador está exposto ao CO (Nepel et al., 2013), sendo isto  
devido ao fato de que o CO adsorvido provoca um aumento no número de vacâncias na banda 
5d da Pt, em comparação com apenas hidrogênio, o que é um resultado da retro-doação de 
elétrons da Pt para o CO. Efeito semelhante, mas muito menor é observado para os 
catalisadores de PtMo/C, conforme pode ser visto a partir da comparação dos espectros 
mostrados na Fig. 4. 

Os desempenhos eletroquímicos dos eletrocatalisadores de PtMo/C foram avaliados 
através de curvas de polarização tanto na presença de H2 puro como com H2 contendo 100 
ppm de CO. A Figura 5 mostra as curvas de polarização de células unitárias obtidas para 
anodos alimentados com H2 puro e H2 contendo 100 ppm de CO para o electrocatalisador de 
PtMo/C como preparado e para os submetidos ao tratamento térmico a diferentes 
temperaturas;  pode ser verificado que o material tratado a 600oC mostra a mais alta atividade 
para a eletro-oxidação de hidrogênio na presença de CO. Esse comportamento pode estar 
relacionado com a formação/estabilização de espécies ativas de Mo a 600oC. Han et al. (2007) 
também mostram que a atividade para a oxidação do CO em Pt pode ser significativamente 
melhorada após tratamentos térmicos e isso aumenta o processo de oxidação de hidrogênio.  
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A partir daqui apenas os catalisadores de PtMo/C, tal como preparado e o submetido 
ao tratamento térmico a 600ºC serão discutidos. As curvas de polarização destes dois 
catalisadores, medidos em vários estágios do processo de ciclagem, alimentados com ambos 
H2 puro e H2 contendo 100 ppm de CO são mostrados na Figura 6. Os desempenhos dos 
MEAs foram avaliados antes do processo de ciclagem e depois de cada 1.000 ciclos de 
potencial, até um total de 5000 ciclos. Como pode ser observado na Figura 6, o desempenho 
diminui significativamente com o processo de ciclagem para o catalisador como preparado 
(tanto se o anodo é alimentado com H2 puro como quando alimentado com H2 contendo 100 
ppm de CO). No entanto, o declínio no desempenho do MEA preparado com o catalisador 
tratado termicamente é menor, em ambos os casos (com H2 puro, e com H2 contendo 100 
ppm de CO), mesmo depois de 5000 ciclos voltamétricos. A comparação entre o 
sobrepotenciais anódicos dos sistemas com ambos catalisadores depois cada 1000 ciclos, para 
uma densidade de corrente de um 1 A cm-2 é mostrada na Figura 7. Uma variação muito 
pequena no sobrepotencial pode ser observada para o catalisador tratado, em comparação 
catalisador não tratado. Estes resultados mostram que a degradação do desempenho da célula 
pode ser eficazmente controlada por um tratamento térmico aplicado ao catalisador. Embora a 
área superficial ativa do catalisador tornar-se reduzida pelo crescimento das partículas, 
induzida pelo tratamento térmico, este crescimento das partículas pode ter um efeito positivo 
sobre a estabilidade do catalisador, dado que as partículas muito pequenas são mais instáveis 
(Ball et al., 2002 e Horn et al., 2006). 
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Figura 5. Curvas de polarização a 85oC para 
células com anodos contento PtMo/C 
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Figura 6. Curvas de polarização a 85oC após 
cada 1000 ciclos voltamétricos. a) PtMo/C 
como preparado e b) PtMo/C tratado 
térmicamente a 600oC. 
 

 
 A voltametria cíclica foi utilizada para elucidar as propriedades da superfície dos 
eletrocatalisadores. Os voltamogramas cíclicos dos electrocatalisadores de PtMo/C como 
preparado e tratado termicamente a 600oC são mostrados na Figura 8. Além dos bem 
conhecidos picos de adsorção/dessorção de hidrogênio localizados no intervalo de potencial 
de 0,15 a 0,35 V vs ERH, um pico próximo a 0,45 V na varredura positiva de potencial pode 
ser visto claramente, enquanto que na varredura negativa podem ser observados dois picos 
pouco resolvidos na região de potencial entre 0,2 V e 0,4 V vs ERH. Estes picos têm sido 
geralmente sido atribuídos à oxidação/redução do Mo, de Mo (IV) a Mo (VI), e vice-versa. Os 
resultados voltamétricos presentes concordam bem com os dados anteriormente relatados 
(Santiago et al., 2003; Mukerjee et al., 2004; Lebedeva e Janseen, 2005; Han et al., 2007). 
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Figura 7. Sobrepotencial (ηCO) em 1 A cm-2 inicial e após cada 1000 ciclos voltamétricos. a) 
PtMo/C como preparado e b) PtMo/C tratado térmicamente a 600oC. 
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Figura 9. Voltamogramas cíclicos dos catodos 
de Pt/C após 5000 ciclos para as células dos 
anodos de PtMo/C não tratado (a) e tratado 
termicamente a 600oC (b). 

 
Através da Figura 8 pode ser observada uma diminuição na densidade de corrente para 

ambos os catalisadores, como conseqüência do processo de ciclagem. No entanto, para o 
catalisador não tratado a diminuição da densidade de corrente é proporcional ao número de 
ciclos, enquanto que para o catalisador tratado a densidade de corrente torna-se praticamente 
constante a partir de 2000 ciclos voltamétricos. Este fato explica a pequena variação no 
sobrepotencial do anodo observada para o catalisador tratado nas medidas de polarização (Fig. 
7). Em ambos os casos uma diminuição dos picos de oxidação-redução de Mo é observado, o 
que é uma evidência de que ocorre a dissolução de Mo do ânodo. Isto é confirmado pelos 
voltamogramas cíclicos do cátodo de Pt/C mostrado na Figura 9, que foram registrados após 
5000 ciclos voltamétricos. O pico próximo a 0,45 V, que é característico da presença de 
espécies de Mo no sistema, pode ser claramente observado. Isto mostra que uma fração do Mo 
dissolvido no anodo, passa através da membrana de eletrólito e chega ao catodo, sendo que 
algumas destas espécies iônicas de Mo devem permanecer presas na membrana de eletrólito. 
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 De modo a estudar a migração das espécies de Mo no catalisador PtMo/C sem 
tratamento térmico, antes e depois dos 5000 ciclos voltamétricos, foram realizadas medidas de 
microscopia eletrônica de varredura com concomitantes análises de raios-X. As microscopias 
eletrônicas de varredura das seções transversais dos MEAs, obtidas com elétrons retro-
espalhados, mostraram alguns sinais de deterioração no MEA sujeito à ciclagem, 
principalmente relacionada com as características estruturais e morfológicas de seus 
componentes. Os espectros de raios-X da membrana, anodo e catodo de ambos MEAs, 
registrados com um feixe de elétrons incidente de 20 keV e um espectrômetro dispersivo de 
comprimento de onda e na faixa de energia entre 2,28 e 2,35keV mostraram que o pico S-Kα 
relativo ao enxofre do Nafion estavam presentes nos dois casos. Como se esperava, também 
os picos de Mo-Lα e de Pt-M3N4,5 estavam presentes nos espectros dos ânodos, e o picos Pt-
M3N4,5 estavam presentes nos espectros dos cátodos, picos estes que correspondem ao teor de 
metal dos catalisadores de PtMo/C e de Pt/C. No entanto, a presença de Mo no catodo do 
MEA sujeito à ciclagem também é detectada claramente, manifestado pelo pico Mo-Lα. Este 
fato está de acordo com os resultados da voltametria cíclica realizada nos catodos de Pt/C, 
após 5000 ciclos voltamétricos (Fig. 9). Estes dados confirmam inequivocamente que durante 
a ciclagem o Mo é parcialmente dissolvido no anodo, passa através da membrana e atinge o 
catodo. 
 Assim pode-se inferir que a redução significativa do desempenho dos MEAs pode ser 
causada pelas espécies de Mo, as quais podem interferir não apenas na condução de prótons 
na membrana, mas também na cinética da reação de redução do oxigênio quando atingem o 
lado do catodo. Há poucas informações na literatura sobre a estabilidade dos 
eletrocatalisadores de PtMo/C. Lebedeva et al. (2005) mostram que os catalisadores de 
PtMo/C preparados pelos métodos do ácido fórmico e de formaldeído são instáveis, e uma 
perda gradual de Mo do anodo ocorre devido a sua dissolução e a sua migração para o 
eletrólito. Estudos de estabilidade de catalisadores de PtMo/C em situação estacionária, com 
uma tensão da célula de 0,6 V, foram realizados por Mukerjee  et al. (1999), que mostraram 
uma pequena variação no desempenho após 1500 h de operação. No entanto, a dissolução do 
Mo é uma das principais causas de perdas de desempenho destes catalisadores, que até certo 
ponto pode ser melhorada, por um tratamento térmico. 
 
Conclusões 
 Um eletrocatalisador de PtMo suportado em carbono foi sintetizado pelo método de 
redução de ácido fórmico com sucesso e este material tratado termicamente mostrou uma 
tolerância aumentada ao CO e uma melhor estabilidade, quando em comparação com o 
material não tratado, particularmente devido à estabilização do tamanho das partículas do 
catalisador na temperatura alta. As medidas de voltametria cíclica e análise de energia 
dispersiva de raios-X por comprimento de onda mostraram que ocorre uma dissolução parcial 
de Mo durante o processo de ciclagem e que algo de Mo atravessa a membrana de eletrólito e 
chega ao cátodo. 
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Resumo. Oscilações cinéticas em uma célula a combustível alimentada com hidrogênio 
contaminado com monóxido de carbono são extensivamente observadas. Oscilações tipo 
relaxação são plenamente explicadas pelo mecanismo eletroquímico de oxidação de CO na 
presença de hidrogênio, contudo, o comportamento caótico não é. Independente da descrição 
mencanística para o comportamento caótico, nos somos capazes de analisar a fenomenologia 
dos achados experimentais. Nessa contribuição, series temporais caóticas são analisadas e 
revelam uma característica peculiar, a previsibilidade de curto alcance, i. e. existe uma 
correlação entre os períodos (tn+1) de um dado ciclo n e as amplitudes dos ciclos 
antecessores (An); fato este que atesta a presença de caos determinístico.  Ademais, nos 
observamos que a correlação An vs tn+1 encapsula outras informações sobre o sistema 
caótico; por exemplo,  o coeficiente exponencial da correlação An vs tn+1 esta positivamente 
correlacionado com a produção média de CO2, conforme indicou a  aferição da 
concentração dos gases de saída da célula com um espectrômetro de massa acoplado on-line.    

 
Introdução  

 
 A eletro-oxidação de H2/CO possuí um mecanismo químico (ou rede química) 
representado por um conjunto de equações diferenciais que exibem instabilidade do tipo 
bifurcação de Hopf, o que por sua vez, leva a presença de oscilações em modo galvanostático. 
Experimentalmente, tais oscilações já foram extensivamente relatadas tanto em uma célula a 
combustível (Zhang and Datta, 2002; Katsaounis, Balomenou, Tsiplakides et al., 2005; 
Kadyk, Kirsch, Hanke-Rauschenbach et al., 2011) quanto em um dispositivo fundamental de 
três eletrodos (Deibert and Williams, 1969; Yamazaki and Kodera, 1991).  Em alguns desses 
casos, as oscilações são do tipo relaxação e derivam exclusivamente do mecanismo 
eletroquímico enquanto em outros casos, dinâmica aperiódica e/ou caótica é observada em 
eletrodos com inomogeneidades espaciais nos seus parâmetros críticos. Notavelmente, tais 
oscilações são acompanhadas de um aumento da potencia da célula (Zhang, Fehribach and 
Datta, 2004; Katsaounis, Balomenou, Tsiplakides et al., 2005; Lu, Rihko-Struckmann and 
Sundmacher, 2011); fato que decorre do menor desperdício de energia ou menor dissipação 
de energia para o estado oscilatório (Mota, Eiswirth and Gonzalez, 2013), sendo o 
comportamento caótico o estado oscilatório de maior eficiência em valores absolutos, 
podendo ler mais do que 20% de conversão eletroquímica em temperaturas próximas a 
ambiente.  
   Contudo, há uma vantagem adicional em usar caos como dinâmica de operação de 
uma célula a combustível. Tratando-se de caos determinístico, a monitoração temporal de 
uma única variável, o potencial, por exemplo, permite acompanhar a evolução de outras 
variáveis do sistema ou obter informações de organização espacial. E o entendimento destes 
fatos pode ser empregado como ferramenta de controle operacional. Nessa contribuição, 
series temporais caóticas são capturadas em uma célula a combustível prática, conforme 
procedimento previamente descrito (Mota, Gonzalez and Eiswirth, 2011), e analisadas na 
tentativa de encontrar possíveis tendências dentro de uma serie temporal caótica.  
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Material e métodos  
 

 Catalisadores comerciais  PtRu/C e Pt/C (20 wt.%, E-TEK) foram empregados como 
anodo (0.4 mg cm-2) e catodo (0.4 mg cm-2), respectivamente. Camadas catalíticas de 5 cm2 
foram preparadas com 0.96 mg cm-2 de Nafion®. O tratamento da membrana  (Nafion® 115), 
o procedimento de revestimento do tecido de carbono com PTFE e o procedimento de 
prensagem da membrana e eletrodos estão descritos em Paganin et al.(1996).a descrição do 
protocolo de condicionamento da célula (processo de ativação térmica) e protocolo de 
experimentos em sistema não lineares estão descritos em Mota et al. (2013) e Lima, (2012). O 
sanduíche membrana/eletrodos operou com oxigênio puro no catodo e hidrogênio impuro no 
anodo (contendo 100 ppm de CO). 
 Espectrômetro de massa on-line (DEMS, Pfeiffer Mass spectrometer, detector de íons 
Faraday) foi usado para monitorar a composição dos gases de saída dos gases de uma célula a 
combustível. O capilar do espectrômetro de massa foi acoplado as três últimas linhas dos 
canais serpentina da placa de grafite. A produção de dióxido de carbono foi monitorada após 
calibração dos sinais analíticos para o hidrogênio, dióxido de carbono, nitrogênio e argônio.  
O procedimento de calibração incluiu o fluxo de hidrogênio no catodo e fluxo de gás de 
calibração no anodo de uma célula combustível pratica. A velocidade de aquisição das 
correntes para as massas sob análise com DEMS foi de um ponto a cada 10 segundos, a 
velocidade de amostragem da variação de potencial em um atrator caótico foi de um ponto a 
cada 0,05 segundos.  
 
Resultados e discussão 
 
 Previsibilidade de curto alcance 
 
 Oscilações são caracterizadas por seu período (tempo em um ciclo) e pela sua 
amplitude (a faixa de variação do potencial da interface).  Caos na eletroxidação de H2/CO 
em uma célula combustível pratica exibe período (tn) e amplitude (An) como demarcados na 
Figura 1(a). A correlação entre amplitude de um dado ciclo (An) e o subsequente período (tn+1 
) é observada para todas as series temporais colhidas, como é mostrado na Figura 1. Nesta 
figura, o plano cartesiano mostra o conjunto de pontos (An, tn+1) extraídos de uma única serie 
temporal. Notavelmente, em regime caótico, os períodos de oscilações estão distribuídos 
como uma função das amplitudes prévias, 

  .     [1] 
 Para a maioria das observações feitas aqui, f demonstrou ser uma função linear, 
contudo, a função exponencial foi observada também, porem em altas temperaturas 
predominantemente. A correlação An vs tn+1 é a única presente dentro da serie temporal 
caótica, aparentemente; pois, varias outras combinações foram testadas mas todas elas 
demonstraram ser aleatórias, tais como são os casos da Figura 2.  

Caos é um comportamento oscilatório com trajetória imprevisível e, portanto, seria 
impossível prever os valores de período e amplitude durante a evolução temporal da reação.  
Contudo, de acordo com a análise mostrada na figura 1, é possível predizer como será a 
evolução do sistema dentro de um período de tempo curto; por exemplo, no exato momento 
que o ocorre a variação abrupta de potencial, a amplitude (An) é registrada e um novo ciclo 
inicia-se (tn+1), contudo, o período do ciclo subsequente é conhecido uma vez que temos a 
correlação An vs tn+1 exibida na Figura1. Em outras palavras, dada a amplitude de um ciclo é 
possível prever o período de ciclo seguinte.  Assim, a correlação An vs tn+1 é rotulada como 
"previsibilidade de curto alcance"; e a previsão da trajetória caótica incluí, então, a leitura da 
trajetória passada (registro do gráfico An vs tn+1 ) para somente então poder fazer previsões 
curtas de período. Apesar de existir um método para prever os períodos futuros dentro da 
evolução caótica, não existe método para prever as amplitudes. 
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   A previsibilidade de curto alcance, observada nos atratores caóticos deste trabalho, 
atesta a presença de caos determinístico (Sugihara and May, 1990). Desta forma, o 
comportamento caótico observado aqui deriva de solução singular para um conjunto de 
equações diferenciais bem definidas. Fato que esta em oposição da possibilidade de derivar da 
variação temporal aleatória (flutuações) dos parâmetros do sistema, que por sua vez tem 
nenhuma 

 A previsibilidade em curto alcance não é a única informação notável que podemos 
extrair de uma serie temporal caótica durante a eletroxidacao de hidrogênio contaminado por 
CO.   previsibilidade.  

 

 
Figura 1.  (a) fragmento de uma serie temporal caótica experimental e (b) correlação An vs 
tn+1. Outros: 30 °C e 430 mA cm-2.  
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Figura 2.  Correlação randômica entre (a) An vs tn ; e (b) An+1 vs tn. 

 
Extraindo informações do caos 
 

 Que outra informação, além da previsibilidade de curto alcance, é possível ser extraída 
do fato de que An está correlacionado com tn+1? Quando a correlação An vs tn+1 é linear, o 
coeficiente angular  (α) da reta pode ser estimado usando regressão linear; quando a relação é 
exponencial, pode-se extrair o coeficiente exponencial α. Com isto, uma serie temporal inteira 
ou seu respectivo atrator podem ser reduzidos ao valor α. Seguindo essa racionalização, a 
Figura 3 registra o valor α para cada atrator localizado dentro do diagrama de bifurcação 
(fluxo vs corrente). A figura 3 sugere a maximização do coeficiente angular (α) em valores 
altos de corrente e fluxo de gás.   

 A amplitude de oscilação é uma medida de variação do potencial elétrico, ∆V, 
enquanto cada período é medido em unidade temporal. O recíproco do coeficiente angular da 
correlação An vs tn+1 significa uma taxa media de variação 

   
[2]

 
 O significado dessa taxa média é posto em discussão nesse parágrafo. Uma 
possibilidade para a variação no potencial elétrico seria esta variação derivar da variação local 
da resistividade intrínseca da membrana de Nafion; a segunda alternativa seria derivar da 
variação local da cobertura de CO sobre a superfície de catalisador. Como o potencial 
termodinâmico para a reação eletroquímica é maior que o potencial termodinâmico para a 
condução de prótons na membrana, a primeira alternativa deve ser descartada. Assim, a 
reação de conversão eletroquímica é a forca motriz para as oscilações e, portanto, o ∆V deriva 
da variação da cobertura de CO.  

Então, α-1 indica quão rápido CO é convertido a CO2, ou quão lento é o processo de 
adsorção de CO, ambos em médias globais. Alem disso, o processo observado aqui não é 
homogêneo, no sentido de haver variações espaciais dos parâmetros não lineares. O 
mecanismo eletroquímico para a oxidação de H2/CO permanece o mesmo em todas as 
posições espaciais; contudo, o mesmo não ocorre com os parâmetros não-lineares tais como: 
composição da fase gasosa, resistividade da membrana de nafion etc.  A área total do eletrodo 
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é dividida em k-elementos de área, sendo cada elemento k de área localizado em uma 
coordenada espacial. Ao menos, esta conjuntura é a mais simples possível, e só deve ser 
complicada ainda mais, caso haja novas demandas.  

Diferentes atratores caóticos podem ser comparados. Alto valor de α-1 indica longos 
tempos de envenenamento por CO, em média, para que a superfície alcance a cobertura 
critica. Sendo α-1 um taxa de variação global e macroscópica, então, α-1 indica indiretamente 
como ocorre a mudança de cobertura de CO nos elementos de área sobre o eletrodo. Por 
exemplo, pode-se levantar a hipótese que altos valores de α-1 indicam grande tempo médio de 
envenenamento por CO como consequência das seguintes circunstâncias: (a) grande número 
de elementos de área possuem grande cobertura de sítios livres devido à oxidação local do CO 
o que, por sua vez, enlanguesceria o tempo de adsorção de CO nas posições iniciais dos 
canais de fluxo de gases; ou (b) o consumo de CO nas posições iniciais da serpentina (por 
adsorção de CO) reduzem a pressão parcial do CO nas posições finais o que leva a uma taxa 
mais lenta de adsorção de CO nas posições finais dos canais de fluxo de gases. 

 

 
Figura 3.  Coeficiente angular (α) estimados para a correlação An vs tn+1 para cada atrator 

caótico ao longo de diferente localização dentro do digrama de bifurcação (fluo de gases vs 
corrente). 

 
 Medindo a produção de CO2 com espectrômetro de massa on-line 
 
Usando espectrômetro de massa on-line, a produção média de CO2 é estimada para cada 
atrator caótico. Os detalhes da estimação analítica da produção média do CO2 são discutidos 
abaixo. Notavelmente, o coeficiente da exponencial (α) para a correlação An vs tn+1 encapsula 
informações sobre a produção média de CO2. Como visto na Figura 4, o aumento de α (ou 
diminuição de α-1) está correlacionado ao aumento do sinal espectroscópico da massa-44. 
Contudo, a concentração e CO deve ser estimada fazendo-se o procedimento de calibração.  
 
 Calibração do sinal analítico da massa 44 
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 Nessa seção será apresentada a metodologia para estimar a produção média de CO2 em 
um dispositivo tipo célula a combustível.  O sinal da massa 44 é o único fragmento que 
carrega informações advindas  exclusivamente do CO2. Assim, este foi o sinal empregado 
para o cálculo das pressões parciais do componente CO2 nos gases de saída da célula a 
combustível. A pressão parcial do CO2 (pCO2) é calculado com relação ao sinal de fragmento 
44 obtido com o gás de calibração (CO2 com pureza analítica), , 

   eq. 1     

 A produção média de CO2 ( ) é calculada como  

  eq.2    
onde o sinal da massa 44, o da figura 2, é integrado com respeito ao tempo e dividido pelo 
período de tempo onde o evento é observado (∆t). Como o comportamento caótico é 
imprevisível em longos tempos de observação, uma estimativa confiável da produção média 
de CO2 deve considerar análise sobre longo tempo de observação. Quanto maior o tempo de 
observação, menores as chances de capturar representações da conjuntura instantânea.   

    

 
Figura 4.  Produção de CO2 por meio de monitoramento do sinal da massa 44 durante 
experimento de espectrometria de massa on-line para três series temporais caóticas (não 
mostradas).  Outros: detector SEM.  
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Tabela 1: Calibração do sinal analítico para o fragmento iônico de massa 44 em um DEMS 
usando diferentes detectores 

Sinal analítico 
(corrente no detector) 

pCO2 estimado no detector 
 Copo de Faraday 
( =2 10-9 A) 

SEM  
( =4 10-6A) 

10-5 A - ∗ 
10-6 A - 0.25 106  ppm 
10-7 A - 25,000 ppm 
10-8 A ∗ 2,500 ppm 
10-9 A 0.5 106 ppm 250 ppm 
10-10 A 50,000  ppm 25 ppm 
10-11 A 5,000 ppm 2.5 ppm 
10-12 A 500 ppm 0.25 ppm 
10-13 A 50 ppm 0.025 ppm 
10-14 A 5 ppm∗∗ 0.0025 ppm ∗∗ 

∗ Limite superior de corrente no detector; 
∗∗ Limite inferior de corrente no detector; 

 
 A escolha de detector está condicionada a precisão analítica para a estimativa da 
pressão parcial. A tabela 1 exibe as pressões parciais de CO2 estimadas a partir das 
calibrações usando detector copo de Faraday e detector multiplicador de elétrons (SEM). Essa 
tabela é construída com o uso da equação 1 onde o valor do parâmetro  é obtido por 
meio do protocolo de calibração que inclui a leitura do sinal analítico (corrente observada no 
detector) quando CO2 puro (pureza analítica) é alimentado na entrada do capilar de um 
DEMS (Differential electrochemical mass spectrometry). No exemplo da tabela 1, a 
calibração com CO2 puro leu =4 10-6A para o detector copo de Faraday enquanto para o 
detector SEM leu-se =2 10-9 A. Em ambos os casos, o sinal analítico da massa 44 para a 
calibração com CO2 puro exibe valor próximo ao limite superior de leitura da corrente no 
detector. Usando as correntes de calibração e a equação 1 é possível estimar a pressão parcial 
de CO2, como mostra a tabela 1. De forma global, o detector SEM exibe uma maior faixa útil 
de sinal analítico devido ao nível superior de corrente do detector, três ordens de grandeza 
superior ao detector copo de Faraday. Esse fato demonstra ser uma vantagem diante de 
experimentos que possuem fonte de erro experimental irreparável.  

Depois da calibração para ajustamento de cada nível de corrente no detector para um 
dado valor estimado de pCO2, prossegue-se a calibração de validação. Como o próprio nome 
diz, a calibração de validação tem a função de conferir a validade da primeira calibração. Na 
calibração de validação um gás com concentração conhecida é testado na entrada do capilar 
do DEMS; o valor do sinal analítico lido com o gás de calibração é empregado para estimar a 
concentração de CO2. O valor estimado é comparado com o valor de concentração do padrão 
e a diferença entre esses dois valores é expressa em termos da variância. Quanto menor a 
variância, maior o grau de confiança da estimativa.  
 As fontes de erro experimental são discutidas primeiramente como o exemplo das 
primeiras calibrações com o uso de detector copo de Faraday.  A primeira tentativa de 
calibração (usando detector copo de Faraday) permitiu estimar uma concentração de 230 ppm 
de CO2 para o sinal analítico obtido com a calibração de validação usando padrão contendo 0 
ppm de CO2 ( =2,6 10-9 A). Uma variância de 230 ppm de CO2 encontrada para esses 
primeiro experimento de calibração foi imediatamente associado a entrada indevida de gases 
externos (por meio de um furo guia na placa de grafite da célula a combustível localizado 
logo abaixo do furo para o capilar do DEMS).  Com a vedação do furo na placa de grafite a 
precisão da medida foi melhorada. Nessas condições a estimativa para concentração de CO2 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104403050400621X
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foi aferida no valor de 150 ppm durante a  calibração de validação onde usou-se padrão 
contendo 0 ppm de CO2 ( =6 10-9 A). Contudo, apesar da variância entre a estimativa e a 
concentração de validação ter sido reduzida de 230 para 150 ppm, a fonte experimental desse 
erro restante não foi factível de ser identificada. Diante do fato de não poder reparar 
(eliminar) as residuais fontes de erro, uma segunda estratégia foi adotada: o uso de detector 
com níveis superiores de corrente como é o caso do detector SEM (multiplicador de elétrons).  
 Na tabela 2 são exibidas as calibrações de validação usando o detector SEM. Três 
padrões foram usados: 50, 40 e 30 ppm de CO2. Observe-se  que a diferença entre o valor 
estimado e o padrão de validação é de apenas 5.8 %. Esse valor de erro na estimativa de uma 
medida é aceitável, contudo estimativas de concentrações de CO2 menores que 50 ppm 
exibem uma variância que pode representar até 20 % de erro, perdendo assim confiabilidade,  
como é o caso da estimativa da concentração de 30 ppm de CO2.  

 
Tabela 2: Calibração de validação para o sinal analítico do fragmento iônico de massa 44 em 
um DEMS usando detector SEM. 

Calibração de Validação  pCO2 estimado Variância 
Sinal Analítico pCO2∗ pCO2 % 

1,89 10-10 A 50 ppm 47.25 ppm - 2.75 ppm 5.8 
1,75 10-10 A 40 ppm 43.75 ppm + 3.75 ppm 8.5 
1,5 10-10 A 30 ppm 37.5 ppm + 7.5 ppm 20.0 

∗ padrões de concentrações exatas de CO2 em hidrogênio preparados no laboratório  mediante 
diluições de gases com auxílio de fluxometros.  

 

Taxa média de produção de CO2 para cada atrator caótico 
 

Observando as estimativas de pressões parciais exibidos na figura 4 e sua respectiva 
evolução temporal, nota-se que a produção instantânea de CO2 em regime caótico pode 
alcançar em alguns instantes o valor de 1500 ppm.  Esse valor é muito diferente da 
concentração de reagente, no caso monóxido de carbono (CO), contido na atmosfera anodica 
que é de 100 ppm de CO.  Essa discrepância é explicada pelo fato do sistema eletroquímico 
ser aberto a troca de massa (troca de reagentes e produtos). Se o sistema fosse fechado, 100 
ppm de CO poderia ser convertido a apenas 100 ppm de CO2, mas como o sistema é aberto 
tem-se que considerar o fluxo temporal de produtos. Nos experimentos da figura 2 foram 
usados concentração de 100 ppm de CO e um fluxo de 20 cm3min-1 (0.3333cm3 Sec-1), sendo 
assim, dentro de um minuto  até 2000 ppm de CO2  podem ser produzidos (considerando que 
cada molécula de CO produz uma molécula de CO2). 

De forma global, o atrator caótico exibe uma alta taxa média de conversão de CO a 
CO2 chegando a casos extremos de conversão total. Em situações extremas, a produção de 
CO2 supera o conteúdo de CO que contamina os gases de entrada, fato este que é 
acompanhado de uma mudança do tipo de correlação An vs tn+1. Concentraremos esforços 
para esclarecer esse ponto em trabalhos futuros.  

 
Conclusões 

 
 O regime caótico observado durante a electro-oxidação de H2/CO em uma célula a 
combustível trata-se de caos determinístico dado à característica de poder fazer predições a 
intervalos curtos de tempo. A previsibilidade de curto alcance é inferida a partir da correlação 
entre An (amplitude de um ciclo) e tn+1 (período do ciclo seguinte). De acordo com a análise 
deste trabalho, a correlação An vs tn+1 permite extrair outras informações além da 
previsibilidade de curto alcance. Por exemplo, o coeficiente angular da correlação An vs tn+1  
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ou o expoente da correlação exponencial entre An vs tn+1 é estimado a partir de uma serie 
temporal e resulta em uma valor que está correlacionado com a  produção média de CO2 
como indicam os experimentos com espectrômetro de massa eletroquímico diferencial 
(DEMS); em algumas situações observou-se que a produção instantânea de CO2 equivale à 
quantidade de CO injetado nos gases de entrada, enquanto em outras situações a produção 
temporal média de CO2 supera a quantidade média de CO na entrada dos gases, o que, por sua 
vez, indica que processos paralelos de degradação do carbono-black estejam em operação; e 
nesse sentido, nossos esforços convergem para esclarecer esse ponto em trabalhos futuros; 
pois, é de utilidade para a engenharia de controle operacional de uma célula a combustível 
oscilante, ter estabelecido  quais estados dinâmicos diminuem a vida útil do aparato 
tecnológico.  
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Resumo. A aplicação da digestão anaeróbia como tecnologia central em plantas de 
tratamento apresenta importantes vantagens em relação a outros processos, tendo em vista a 
associação entre a redução da carga poluidora dos efluentes e a geração de biogás, mistura 
gasosa rica em metano, cuja energia pode ser aproveitada na própria planta de tratamento. 
Neste contexto, no presente trabalho avaliou-se o potencial energético da digestão anaeróbia 
aplicada ao tratamento da vinhaça, principal efluente da produção de etanol. A investigação 
foi baseada na análise da capacidade de recuperação de energia do metano em relação ao 
consumo de energia global na produção de etanol, avaliando-se os efeitos da inserção do 
poder calorífico do metano. Cerca de 5-15% do consumo de energia global na indústria do 
etanol poderiam ser supridos pelo potencial energético da vinhaça, independentemente do 
substrato. A associação entre a combustão do bagaço e a digestão anaeróbia da vinhaça em 
destilarias a base de cana resultaria em um excedente de energia mínimo equivalente a 110% 
do consumo total de combustíveis fósseis na planta de etanol. Em termos financeiros, os 
ganhos econômicos anuais poderiam chegar a US$ 70 milhões em destilarias de porte 
relativamente grande (~1000 m3

EtOH por dia), baseadas no emprego do melaço de cana. 
 
Introdução 

 
O etanol representa uma fonte energética estratégica e atrativa para substituir os 

combustíveis fósseis, sobretudo na indústria automotiva, tendo em vista alguns benefícios 
ambientais relevantes, associados a sua produção e consumo, tais como: [i] seu caráter 
renovável; e, [ii] um potencial intrínseco para reduzir a emissão de gases de efeito estufa 
(GEEs), a partir do sequestro de carbono nas lavouras e de uma combustão mais limpa (maior 
teor de oxigênio). Entretanto, a caracterização holística da indústria do etanol como uma 
tecnologia autossustentável também depende do correto gerenciamento da vinhaça, principal 
água residuária gerada nas destilarias. 

A vinhaça, também denominada de restilo ou vinhoto, caracteriza-se como uma água 
residuária de alta carga, apresentando cor marrom-escura, elevado conteúdo orgânico, 
características ácidas e corrosivas e níveis apreciáveis de macro- e micronutrientes, em 
especial o potássio. Em geral, a taxa média de geração de vinhaça nas destilarias corresponde 
a 13 litros por litro de etanol produzido (BNDES e CGEE, 2008), de modo que uma planta 
produtiva de porte relativamente grande (365.000 m3 de etanol por ano) gera anualmente 
cerca de 5·109 litros de vinhaça.  

Baseando-se na indústria sucro-energética brasileira, praticamente todo o volume de 
vinhaça gerado é direcionado à ferti-irrigação das lavouras de cana-de-açúcar. Esta prática 
apresenta alguns aspectos vantajosos, considerando sua viabilidade técnico-econômica, bem 
como reduções significativas na utilização de água e fertilizantes sintéticos na lavoura. 
Entretanto, a disposição direta de vinhaça no solo em médio/longo prazo tende a ser 
problemática, tendo em vista o desencadeamento de efeitos adversos sobre a estrutura física 
do solo e corpos d’água do entorno, bem como sobre a produtividade agrícola das culturas. 
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Neste contexto, a digestão anaeróbia (DAn) representa uma eficiente alternativa como 
tecnologia central aplicada ao tratamento da vinhaça, possibilitando reduções em termos das 
demandas química (DQO) e bioquímica (DBO) de oxigênio iguais a 90 e 95%, 
respectivamente (Willington e Marten, 1982; Driessen et al., 1994). Além disso, o gás metano 
gerado no processo pode ser convertido em energia, contribuindo diretamente para melhora 
do balanço líquido de energia da cadeia produtiva do etanol. 

Estudos recentes têm mostrado interesse crescente sobre fontes de energia renováveis, 
em especial a partir do reaproveitamento de efluentes agroindustriais, entretanto, ainda 
observa-se uma falta de dados na literatura com relação ao potencial energético da digestão 
anaeróbia na indústria do etanol. Desta forma, no presente trabalho buscou-se avaliar o 
potencial energético da DAn na indústria sucro-energética, considerando efeitos sobre cadeias 
produtivas baseadas no processamento de cana-de-açúcar, milho e mandioca. A investigação 
foi baseada na análise da capacidade de recuperação de energia (CRE) do metano em relação 
ao consumo de energia global na produção de etanol, bem como na estimativa do incremento 
no balanço de energia devido à inserção do metano como um combustível. 
 
Materiais e Métodos 
 

A avaliação da CRE foi baseada no balanço de energia da produção de etanol (EtOH). 
A energia usada na produção e na conversão das matérias-primas representa a entrada do 
sistema, enquanto que a saída inclui os poderes caloríficos do etanol e do metano. O potencial 
energético (PE) da vinhaça e a capacidade de recuperação de energia (CRE) do metano foram 
estimados a partir das Equações (1) e (2): 

 
PE (MJ m-3

EtOH) = DQO·QV·YCH4·PCICH4·η (1) 
  
CRE (%) = (PE/CE)·100 (2) 

 
Na Equação (1), o termo DQO corresponde à demanda química de oxigênio da 

vinhaça (kg m-3); QV corresponde à taxa de geração da vinhaça (13 m3 m-3
EtOH); YCH4 é o 

rendimento de metano passível de obtenção por meio da conversão da matéria orgânica (0,2 
kgCH4 kg-1

DQO, considerando uma conversão de 80%); PCICH4 é o poder calorífico inferior do 
metano (54,756 MJ kg-1

CH4); e, η representa a eficiência de conversão de metano em energia 
(0,4). Na Equação (2), o termo CE corresponde ao consumo de energia (MJ m-3

EtOH) na 
cadeia produtiva do etanol. Os dados de consumo de energia utilizados nas análises foram 
obtidos a partir da compilação de trabalhos listada em Fuess (2013). Reitera-se que a Equação 
(1) engloba termos referentes a três etapas e/ou processos distintos: geração de vinhaça, 
digestão anaeróbia levando à produção de metano e geração de energia elétrica a partir deste. 

Adicionalmente, uma análise econômica simplificada foi aplicada aos dados, 
considerando os custos associados à produção de metano e a economia devido à geração de 
bioenergia – Equações (3) a (5): 

 
GECN (US$ m-3

EtOH) = PE·TXEN (3) 
  
CPCH4 (US$ m-3

EtOH) = VCH4·CEPCH4 (4) 
  
BECN (US$ m-3

EtOH) = GECN – CPCH4 (5) 
 
Nas Equações (3), (4) e (5), o termo GECN corresponde à economia (US$ m-3

EtOH) 
devido à redução na aquisição de eletricidade junto às concessionárias; PE representa o 
potencial energético da vinhaça (MJ m-3

EtOH) previamente calculado; TXEN representa a tarifa 
de energia para classe de consumo industrial (US$ MJ-1); CPCH4 corresponde ao custo de 
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produção de metano (biogás); VCH4 é o volume de metano gerado a partir da vinhaça (m3
CH4 

m-3
EtOH); CEPCH4 é o custo específico de produção de biogás em destilarias (US$ 0,00473 m-

3
CH4, Salomon et al., 2007); e, BECN (US$ m-3

EtOH) é o saldo (ganho econômico) obtido entre 
a a economia e o custo de produção do biogás. 

Diferentes cenários econômicos foram analisados a partir das taxas de energia 
praticadas no Brasil, Estados Unidos e China, respectivamente iguais a US$ 0,0394 MJ-1, US$ 
0,0149 MJ-1 e US$ 0,0170 MJ-1 (Freitas, 2011). Com relação ao custo específico de produção 
de biogás, este parâmetro leva em conta o custo anual da operação de uma planta de 
tratamento anaeróbio em uma destilaria, descontando-se a economia resultante da menor 
utilização de fertilizantes sintéticos, especialmente em termos de nitrogênio (Salomon et al., 
2007). Este modelo considera que a aplicação da vinhaça tratada por meio de processos 
anaeróbios apresenta viabilidade do ponto de vista ambiental, reduzindo a potencial 
ocorrência de impactos adversos ao meio.  

 
Resultados e Discussão 
 

Em comparação a outras tecnologias empregadas na produção de biocombustíveis, a 
indústria do etanol concentra duas vantagens importantes, incluindo sua consolidação 
tecnológica em escala global e a grande variedade de matérias-primas passíveis de conversão. 
Na Tabela 1 são apresentados os valores calculados para o PE de vinhaças oriundas do 
processamento das três matérias-primas analisadas neste trabalho. Particularmente, o PE da 
vinhaça de cana-de-açúcar também foi calculado considerando-se dados da produção de 
biogás em reatores de grande escala (volume > 10 m3), reportados na literatura. Neste caso, o 
termo potencial energético efetivo (PEEFF) foi utilizado, uma vez que os cálculos foram 
baseados em cenários reais de operação. Os valores obtidos para o PEEFF de vinhaças de cana-
de-açúcar são agrupados na Tabela 2, apresentando magnitude similar quando comparados 
aos valores teóricos estimados (Tabela 1) – exceto para o caso de Bories et al. (1988), no qual 
o rendimento de metano correspondeu a apenas 60% do valor teórico. As diferenças 
observadas entre os valores efetivos e teóricos podem ser explicadas pela perda de frações 
significativas do metano gerado sob a forma dissolvida no efluente dos reatores, a qual pode 
variar de 36 a 41% (Souza et al., 2011). 

 
 

Tabela 1: Produção de metano e potencial energético (PE) estrimados para vinhaças de 
diferentes matérias-primas. 

Matéria-prima (etanol) DQO     
(g L-1) 

Produção de metano 
(kgCH4 m-3

EtOH) 
PE           

(MJ m-3
EtOH) 

Cana-de-açúcar (caldo) 30,40a 79 1730 
Cana-de-açúcar (melaço) 84,90b 221 4830 

Cana-de-açúcar (caldo+melaço) 45,80c 119 2610 
Milho 60,25d 157 3430 

Mandioca 62,20e 161 3540 

Referências: a,bWilkie et al. (2000); cSouza et al. (1992); dWilkie (2008); eLuo et al. (2011). 

 
Algumas considerações devem ser feitas com respeito ao melaço, caracterizado como 

uma solução residual oriunda da produção de açúcar, contendo elevados teores de sacarose 
não cristalizada e açúcares redutores (Wilkie et al., 2000). Teoricamente, o elevado conteúdo 
orgânico do melaço permite a geração de elevados volumes de metano, conforme observado 
para os valores de PE (Tabela 1). Entretanto, dependendo do produto final da destilação 
(álcool combustível ou bebidas), elevadas concentrações de matéria orgânica não 
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biodegradável (e.g. compostos fenólicos, tais como taninos e ácidos húmicos), melanoidinas, 
sulfato e antibióticos podem estar presentes no melaço. Desta forma, mesmo para elevados 
valores de DQO, em alguns casos os teores significativos de matéria orgânica de difícil 
degradação e/ou compostos inibitórios podem levar à superestimação do potencial energético 
real do melaço. No caso do milho e da mandioca, o elevado PE pode ser associado com o 
elevado conteúdo proteico (nitrogênio) nas vinhaças, uma vez que a conversão de proteínas 
geram maiores proporções de metano, em comparação com os carboidratos. 

 
Tabela 2: Potencial energético efetivo (PEEFF) calculado para vinhaças de cana-de-açúcar. 

Referência 

Condições operacionais Vinhaça Rendimento de 
biogás             

(m3 kg-1COD) 

PEEFF        
(MJ m-

3
EtOH) 

Temperatura 
(ºC) 

COV       
(kgCOD 
m-3 d-1) 

Matéria-prima 
(etanol) 

DQO    
(g L-1) 

Costa et al. 
(1986) 28-33 18,3 Cana-de-açúcar 

(caldo+melaço) 45 0,400           
(CH4: 70%)a 2290 

Craveiro et 
al. (1986) 28-33 13,2 Cana-de-açúcar 

(caldo+melaço) 31,3 0,360           
(CH4: 60%)b 1350 

Bories et al. 
(1988) 37 14,2 Cana-de-açúcar 

(melaço) 49,2 0,239c 2190 

Souza et al. 
(1992) 55-57 26,5 Cana-de-açúcar 

(caldo+melaço) 31,5 0,444           
(CH4: 60%) 1670 

Karhadkar et 
al. (1990) 31-35 5 Cana-de-açúcar 

(melaço) 115,8 0,310           
(CH4: 70%) 4570 

Driessen et 
al. (1994) 

nd 22 Cana-de-açúcar 
(caldo) 22 0,440           

(CH4: 60%) 1160 

nd 10,5 Cana-de-açúcar 
(melaço) 100 0,350           

(CH4: 60%) 4190 

aPoder calorífico inferior do biogás (conteúdo de metano = 70%) = 24,48 MJ m-3. 
bPoder calorífico inferior do biogás (conteúdo de metano = 60%) = 23,04 MJ m-3. 
cRendimento de metano. 
Notas: COV = carga orgânica volumétrica; nd = dado não disponível. 

 
Considerando-se os valores estimados para a CRE do metano com relação ao cosumo 

de energia global na cadeia produtiva do etanol, uma análise geral dos resultados compilados 
na Tabela 3 indica cenários inferiores a 20%, baseando-se em valores médios. Baseando-se 
especificamente no caso da cana-de-açúcar, resultados discutidos em trabalhos anteriores 
indicam que a energia obtida a partir do metano poderia suprir completamente destilarias 
baseadas no emprego do melaço, bem como cerca de 30% do consumo em plantas que 
utilizam o caldo como matéria-prima (Willington e Marten, 1982). Entretanto, tais dados 
aparentemente tendem a superestimar o potencial energético do metano, baseando-se na 
capacidade real de conversão das tecnologias disponíveis, tais como motores a combustão 
interna e turbinas. Ressalta-se que a eficiência assumida nos cálculos (η = 0,4, Equação 1) 
representa valores-limite destas tecnologias (van Lier, 2008). 

Conforme esperado, a etapa associada ao maior consumo energético na cadeia 
produtiva do etanol, independentemente do tipo de matéria-prima utilizada, engloba as 
atividades desenvolvidas nas destilarias. Embora os valores médios obtidos para a CRE de 
vinhaças de cana-de-açúcar (melaço), milho e mandioca apresentem magnitude semelhante 
para esta etapa da cadeia produtiva (Tabela 3), diferenças significativas podem ser observadas 
ao se analisar a dispersão dos dados de consumo energético (Figura 1b), de modo que o nível 
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de tecnologia utilizado reflete diretamente a demanda de energia nas plantas produtivas. 
Práticas inadequadas com relação ao uso de energia nas destilarias estão estritamente 
relacionadas a falhas nos sistemas empregados na produção de vapor, incluindo: manutenção 
inadequada das caldeiras, baixas eficiências de recuperação do condensado e controle 
inadequado da qualidade da água afluente/recirculada no sistema (Turdera, 2013). Deve-se 
notar a proximidade entre os valores médios do consumo de energia nas destilarias, em 
especial naquelas baseadas no processamento de cana (18260 MJ m-3

EtOH, Tabela 3), em 
comparação ao conteúdo energético do etanol (21220 MJ m-3

EtOH), de modo que 
desequilíbrios na gestão de energia podem comprometer o principal aspecto a ser considerado 
na produção de um biocombustível: uma balanço líquido de energia positivo. 

 
Tabela 3: Capacidade de recuperação de energia associada à digestão anaeróbia de vinhaças 

oriundas de diferentes matérias-primas. 

Matéria-prima 
(etanol) 

Beneficiamento  
(fase agrícola) 

Produção de 
etanol 

Operações de 
transportea Cadeia completa 

EC           
(MJ m-

3
EtOH) 

CRE 
(%) 

EC          
(MJ m-

3
EtOH) 

CRE 
(%) 

EC          
(MJ m-

3
EtOH) 

CRE 
(%) 

EC          
(MJ m-

3
EtOH) 

CRE 
(%) 

Cana-de-açúcar 
(caldo) 5720 30,26 18260 9,47 2410 71,78 25070 6,9 

Cana-de-açúcar 
(melaço) 5720 84,48 18260 24,45 2410 200,4 25070 19,26 

Milho 10220 33,55 16360 20,97 1080 317,4 27520 12,46 

Mandioca 4240 83,47 12930 27,37 1010 350,5 18190 19,47 

aInclui o transporte da matéria-prima para destilaria e/ou a distribuição do combustível. 

 
O menor consumo de energia em destilarias que processam milho e mandioca (Tabela 

3, Figura 1b) compensa o potencial energético ligeiramente inferior verificado para vinhaças 
de materiais amiláceos (3430 e 3540 MJ m-3

EtOH, respectivamente para milho e mandioca, em 
comparação a 4830 MJ m-3

EtOH para o melaço). O emprego de materiais amiláceos na 
indústria do etanol depende da conversão prévia das cadeias de amido em uma solução rica 
em açúcares prontamente fermentáveis, por meio do processo de sacarificação (em geral, tal 
processo corresponde à hidrólise enzimática do amido). Embora a sacarificação requeira 
elevados níveis de energia, devido ao uso de elevadas temperaturas, o consumo de energia na 
etapa de extração do caldo a partir da cana em moendas de alta pressão chega a ser 
aproximadamente 100 vezes maior do que o verificado na pré-conversão do amido, fato que 
explica o comportamento observado na Figura 1b. 

Ainda considerando as discrepâncias observadas quanto à dispersão dos dados de 
consumo de energia, com relação à fase agrícola (Figura 1a) comparativamente à cana-de-
açúcar e principalmente à mandioca, a principal limitação com relação ao uso de energia na 
indústria do etanol a partir do milho refere-se à elevada demanda por suplementação mineral, 
especialmente em termos da demanda por nitrogênio. Em geral, cerca de 35 a 40% do 
consumo de energia no cultivo de milho advêm do uso de adubos nitrogenados (Shapouri et 
al., 1995), podendo chegar a 70%, contribuindo para o cenário observado. 

Retomando a discussão com relação às potenciais limitações associadas ao elevado 
consumo de energia nas destilarias baseadas no processamento de cana-de-açúcar, destaca-se 
que os cenários desfavoráveis podem ser completamente (ou pelo menos significativamente) 
superados a partir do reaproveitamento do bagaço como uma fonte de energia, a partir de sua 
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queima em caldeiras, concomitantemente à digestão anaeróbia da vinhaça. Na Tabela 4 são 
reportados CREs positivas, com relação ao consumo de energia nas destilarias, para todas as 
referências estudadas, as quais apresentam exemplos da indústria sucro-energética brasileira. 
Desta forma, independentemente da matéria-prima (neste caso, caldo, melaço ou a mistura 
caldo+melaço), a energia gerada por meio da digestão anaeróbia da vinhaça poderia suprir 
completamente o uso de combustíveis fósseis em destilarias a base de cana-de-açúcar, uma 
vez que o potencial energético dos resíduos do processamento e conversão da cana tende a 
compensar basicamente todo o consumo de energia da cadeia produtiva. Estes cenários 
energéticos favoráveis deveriam ser usados para caracterizar as destilarias que utilizam cana 
como eficientes biorrefinarias, cujo conceito prevê o uso de biomassa como a única matéria-
prima para a produção de combustíveis, produtos químicos e solventes, empregando-se 
principalmente rotas biológicas para a conversão dos materiais. 

 

 
Figura 1: Consumo de energia em diferentes etapas da cadeia produtiva do etanol (a- fase 

agrícola; b- produção de etanol – destilarias; c- operações de transporte; d- consumo global). 
 
Na Figura 2 são apresentados dois cenários energéticos distintos, considerando o 

balanço de energia para a cadeia produtiva do etanol a partir da cana-de-açúcar. 
Desconsiderando-se a inserção do potencial energético dos resíduos, o balanço de energia do 
etanol corresponde a aproximadamente 0,8 (fluxograma não apresentado). Destaca-se que o 
reaproveitamento energético do metano gerado na via anaeróbia permitiria incrementos da 
ordem de 10 a 25% no balanço energético (0,87-0,987, Figura 2a), sendo os melhores 
cenários verificados para o reuso concomitante do bagaço e da vinhaça como fontes 
energéticas (Figura 2b). Neste ponto, é pertinente discutir a viabilidade energética do processo 
produtivo do etanol, uma vez que o processo convencional, isto é, sem o reaproveitamento 
dos resíduos, pode apresentar balanço energético desfavorável. Portanto, a inserção da 
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digestão anaeróbia nas destilarias deve ser considerada um fator decisivo para a melhora do 
aproveitamento energético da cadeia produtiva do etanol, assim como de outros 
biocombustíveis. 

Em termos econômicos, o potencial energético da vinhaça na indústria sucro-
alcooleira brasileira poderia atingir ganhos (saldos positivos) na faixa de US$ 67,5 (caldo) a 
US$ 188,51 (melaço) por metro cúbico de etanol (Tabela 5), considerando apenas a economia 
associada à redução na aquisição de energia junto às concessionárias. Para uma destilaria de 
porte relativamente grande, produzindo álcool anidro em uma taxa de 1000 m3 por dia, os 
ganhos anuais poderiam chegar a US$ 70 milhões em cadeias produtivas baseadas no 
emprego do melaço. Retomando os casos em que ocorre a queima do bagaço para a geração 
de energia, é possível estimar ganhos decorrentes da venda da energia excedente proveniente 
do biogás, entretanto, estes dados não são apresentados no presente trabalho. 

 
Tabela 4: Capacidade de recuperação de energia associada à digestão anaeróbia de vinhaça de 

cana-de-açúcar, considerando apenas o consumo de combustíveis fósseis. 

Referência 
(conversão de etanol) 

Consumo de energia (MJ m-3
EtOH) 

Produção de 
cana-de-açúcar 

Produção 
de etanol 

Operações de 
transportea 

Consumo 
global 

Khan e Fox (1982) 3,06 0,47 nd 3,53 
ERC (%) 55,60-157,84 > 368,09 - 49,01-136,83 
Macedo (1992) 2,61 0,82 nd 3,42 
ERC (%) 66,28-185,06 > 210,97 - 50,58-141,23 
Macedo (1998) 2,22 0,54 nd 2,76 
ERC (%) 77,93-217,57 > 320,37 - 62,68-175 
Oliveira et al. (2005) 5,62 0,57 0,44 6,63 
ERC (%) 30,78-85,94 > 303,51 > 393,18 26,09-72,85 
Boddey et al. (2008) 1,59 0,42 0,33 2,34 
ERC (%) 108,80-303,77 > 411,90 > 524,24 73,93-206,41 
Macedo et al. (2008) 2,45 0,57 nd 3,02 
ERC (%) 70,61 > 303,51 - 57,28-159,93 
Turdera (2013) 2,22 0,60 0,47 3,29 
ERC (%) 77,93-217,57 > 288,30 > 368,09 52,58-146,81 
aInclui o transporte da matéria-prima para destilaria e/ou a distribuição do combustível. 

Notas: Limites inferior e superior da CRE correspondem, respectivamente, aos potenciais 
energéticos da vinhaça de caldo e de melaço de cana; nd = dado não disponível. 
 
No caso da produção de etanol a partir do milho nos Estados Unidos, o ganho líquido 

estimado corresponde a US$ 51,20 por metro cúbico de etanol, considerando uma tarifa de 
energia aproximadamente 60% inferior à praticada no Brasil. Análises prévias mostram que a 
aplicação da digestão anaeróbia ao tratamento da vinhaça poderia levar a ganhos anuais de até 
US$ 17 milhões em plantas produtivas, de grande escala (360 milhões de litros de etanol ao 
ano), que utilizam milho como matéria-prima (Schaefer e Sung, 2008). Considerando os 
dados estimados neste trabalho (US$ 51,2 m-3

EtOH), para a mesma capacidade produtiva, um 
ganho anual de US$ 18,4 milhões poderia ser esperado a partir da metanização da vinhaça, o 
qual é similar ao valor reportado previamente. 
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Tabela 5: Ganhos econômicos decorrentes do tratamento anaeróbio da vinhaça. 

Matéria-
prima 

(etanol) 

Produção de 
metano     

(kgCH4 m-3
EtOH) 

Potencial 
energético      

(MJ L-1
EtOH) 

Economia - 
GECN (US$ m-

3
EtOH) 

Custo de produção 
do metano - CPCH4            

(US$ m-3
EtOH) 

Ganho - 
BECN     

(US$ m-

3
EtOH) 

Cana - caldo 
(Brasil) 79 1730 68,10 0,57 67,53 

Cana - 
melaço 
(Brasil) 

221 4830 190,10 1,59 188,51 

Milho 
(EUA) 157 3430 51,20 1,13 50,07 

Milho 
(China) 157 3430 58,40 1,13 57,27 

Mandioca 
(China) 161 3540 60,30 1,16 59,14 

 

Figura 2: Cenários energéticos para produção de etanol a partir da cana-de-açúcar: balanços 
de energia considerando (a) o consumo global de energia e (b) o consumo de combustíveis 

fósseis – (        ) entrada de energia; (        ) saída de energia. 
 

Conclusões 
 

Os resultados obtidos indicam e confirmam que a aplicação da digestão anaeróbia 
possibilita o aproveitamento holístico da vinhaça, em termos do controle da poluição, geração 
de energia e retorno financeiro. Embora outros processos possam resultar em melhores 
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desempenhos de tratamento, a geração de energia e o consequente retorno financeiro 
compreendem aspectos vantajosos ao se considerar a instalação de plantas de tratamento 
anaeróbio nas destilarias, especialmente em países nos quais a tarifa de energia é alta (caso do 
Brasil). Neste ponto, deve-se destacar algumas vantagens importantes da indústria de etanol a 
partir da cana-de-açúcar, em comparação ao emprego de outras matérias-primas, incluindo 
maiores produtividades agrícolas; a possibilidade de se acoplar as produções de etanol e 
açúcar, incrementando os ganhos econômicos; e, a potencial obtenção de cadeias produtivas 
autossuficientes do ponto de vista energético, baseando-se apenas no reuso dos resíduos e 
efluentes gerados no processo. Por exemplo, a associação entre a digestão anaeróbia e a 
combustão do bagaço poderia resultar em uma CRE média superior a 95% do consumo total, 
desconsiderando-se o conteúdo energético do etanol. Portanto, a adequação ambiental da 
vinhaça e o ganho econômico “extra”, decorrente da geração de energia, deveriam incentivar 
a implementação da digestão anaeróbia como tecnologia central para o tratamento da vinhaça. 

Algumas experiências falhas, com relação à instalação de plantas de tratamento 
anaeróbio em escala industrial, especialmente na indústria sucro-energética brasileira, levaram 
ao desencorajamento da aplicação da digestão anaeróbia como um processo de tratamento 
robusto. Entretanto, o conhecimento acumulado sobre tais processos aumentaram 
significativamente nas últimas décadas, especialmente em termos da configuração dos 
sistemas de tratamento e das populações microbianas responsáveis pela conversão dos 
substratos, de modo que os reatores não são mais entendidos apenas como “caixas-pretas”. 
Adicionalmente, embora a ferti-irrigação apresente viabilidade técnica e econômica, deve-se 
destacar a subutilização da vinhaça em termos energéticos, baseando-se na sua adequabilidade 
com substrato para produção de bioenergia. Resumidamente, pelo menos 5-15% do consumo 
global de energia poderiam ser supridos pelo potencial energético da vinhaça, 
independentemente da matéria-prima usada e considerando a correta gestão da energia nas 
destilarias. Por fim, a geração de metano a partir da vinhaça deveria ser incentivada buscando-
se melhorar o balanço energético da cadeia produtiva do etanol. 
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Resumo. O bagaço de cana-de-açúcar pode ser utilizado como substrato para 
produção de energia a partir do processo de digestão anaeróbia, uma vez que 
a biomassa lignocelulósica apresenta grande quantidade de carboidratos. 
Pré-tratamentos tem sido realizados na biomassa lignocelulósica objetivando 
maior rendimento de biogás, uma vez que este substrato é de difícil 
degradação, visto sua complexa característica estrutural. Neste trabalho, o 
bagaço de cana- de –açúcar será submetido a diferentes pré-tratamentos 
físico e químicos visando facilitar a hidrólise do bagaço de cana-de-açúcar 
pelos microrganismos metanogênicos. Para tanto, ensaios em batelada serão 
realizados para avaliar o potencial de produção de metano, bem como, 
determinar qual o melhor pré-tratamento do bagaço. Após a seleção do pré-
tratamento mais eficaz serão realizados ensaios de produção de metano em 
lisímetro variando-se as cargas orgânicas e TDH em condição mesofílica 
(37°C). Análises de CH4, ácidos orgânicos, alcoóis e acetona, sólidos totais 
voláteis, pH, Demanda Química de Oxigênio (DQO) e consumo de substrato 
serão realizadas durante a execução dos ensaios. Para a caracterização 
microbiana serão realizadas análises microbiológicas de microscopia 
(coloração de Gram) e Biologia Molecular (PCR/DGGE e seqüenciamento do 
RNAr 16S).  
 
Introdução 
 

O bagaço de cana-de-açúcar é um resíduo amplamente produzido no 
Brasil, país líder na produção mundial de cana-de-açúcar (721077287 MT em 
2012) (FAO, 2012). Esta biomassa lignocelulósica contém cerca de 60% a 
80% de carboidratos em sua composição (Betancur e Pereira, 2010)sendo 
atrativa para os processos fermentativos. Apesar da grande produção, este 
resíduo é pouco explorado, já que apenas uma parcela é usada para 
aquecimento de caldeiras, resultando em seu acúmulo no ambiente (Zhang e 
Lynd, 2004). 

O uso da biomassa lignocelulósica em processos fermentativos não é 
trivial, devido à complexa estrutura. A biomassa lignocelulósica é constituída 
principalmente por celulose, lignina e hemicelulose envolvidas por moléculas 
de fenilpropano, composto altamente recalcitrante (Delmer e Amor, 1995) o 
que dificulta a hidrólise pelos microrganismos. Para disponibilizar este 
substrato como matéria-prima para produção de biogás, faz-se necessário o 
fracionamento e a conversão do bagaço em açúcares fermentescíveis (Mosier 
et al., 2005). Tendo em vista a natureza recalcitrante do bagaço, diversos pré-
tratamentos podem ser usados com o objetivo de separar a fração celulósica 
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das demais causando mínima degradação dos açúcares (Chandra et al., 2007; 
Mussatto et al., 2006). 

Neste sentido, Taherzadeh e Karimi, (2008)estabeleceram que para um 
tratamento ser considerado eficaz é necessário que o mesmo: i) disponibilize a 
celulose, ii) cause mínimo efeito nos açúcares fermentáveis, iii) não produza 
inibidores, iv) tenha baixo custo e v) utilize pouca ou nenhuma substância 
química. 

Vários métodos de pré-tratamentos físico-químicostêm sido aplicado 
no bagaço de cana de açúcar visando a liberação de açúcares fermentáveis, tais 
como tratamento ultra-sônico (Xi et al., 2013), deslignificação com solventes 
orgânicos (Zhao e Liu, 2013),deslignificação por ozônio (Souza-Corrêa et al., 
2013), explosão à vapor e outros. 

Os biorreatores com configurações diferentes estão disponíveis no 
mercado para uso comercial; reator anaeróbio com agitação contínua (CSTR), 
reator de contato anaeróbio, reator de leito fluidizado, reator anaeróbio de 
fluxo ascendente e manta de lodo (Prasad et al., 2009). O substrato deve ser o 
critério fundamental ao selecionar o biorreator. Os lisímetros foram 
desenvolvidos para  estudo do solo e foi usado por mais de 300 anos para 
estudar a relação entre solo, água e plantas (Grebet & Cuenca, 1991). Nas 
últimas décadas, seu uso foi estendido a funções como gestão de resíduos. 
Recentemente, lisímetro foi estudado como um biorreator para produção de 
biogás a partir de resíduos sólidos municipais (Filipkowska & Agopsowicz, 
2004) e chorume de aterro (Filipkowska, 2008). Estudos mais aprofundados 
são necessários em lisímetros, como um biorreator, para compreender e 
otimizar seus parâmetros operacionais para rendimentos mais elevados do 
biogás.  

A digestão anaeróbia é um processo microbiano de três passos 
(hidrólise/Acidogenênese, acetogênese e metanogênese) (Merlino et al., 2013). 
Cada etapa é caracterizada pela presença de um grupo específico de 
microrganismos; bactéria fermentativa e hidrolítica, bactérias produtoras de 
hidrogênio e metano, e archaeas(Khanal, 2008). Como exemplo cita-se 
espécies anaeróbias da família Streptococcaceae e Enterobacteriaceae, gêneros 
Bacteroides, Clostridium, Butyrivibrio, Eubacterium, Bifidobacterium e 
Lactobacillus são principalmente pertence ao processo de 
hidrólise/Acidogenênese. Além disso, archeas Methanosarcina e Methanosaeta 
realizam a fase metanogénicas (Novaes, 1986). Embora pesquisas extensas 
tenham sido realizados sobre a estrutura da comunidade microbiana (Griffiths 
et al., 2000; Li et al., 2013; Merlino et al., 2013) se faz necessário melhor 
apronfundamento para compreender a interação complexa de comunidades 
microbianas dentro do processo de digestão. 

Inúmeros estudos tem utilizado bagaço de cana-de-açúcar para 
produção de biocombustíveis como o etanol (Asgher et al., 2013; Cao e Aita, 
2013; Dasgupta et al., 2013; de Almeida et al., 2013; Rocha et al., 2014; Singh 
et al., 2013; Wanderley et al., 2013) mas existem poucos trabalhos na 
literatura que utilizam este resíduo para produção de biogás (Badshah et al., 
2012; Costa et al., 2014). Sendo assim, o presente trabalho pretende avaliar a 
produção de metano a partir do bagaço de cana-de-açúcar pré-tratado química 
e mecanicamente utilizando lodo como inóculo. 
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2. Material e Métodos 
 
2.1. Substrato e Inóculo 
 

O bagaço de cana de açúcar será coletado em uma usina produtora de 
etanol localizada na cidade de São Carlos - São Paulo. O substrato será 
caracterizado por meio de sólidos totais (ST), sólidos voláteis (SV), sólidos 
voláteis em suspensão (SVS), proteínas e carboidratos estruturais (celulose, 
hemicelulose e lignina) (APHA, 2005). 

O inóculo será proveniente de reator anaeróbio de manta de lodo 
(UASB) operado em condição mesofílica. 

 
2.2. Pré-tratamento do bagaço de cana de açúcar 
 
 O bagaço de cana-de-açúcar será submetido a diferentes pré-
tratamentos físico e químicos. Para o tratamento físico, o bagaço de cana será 
desintegrado com PFI (máquina de moer) em partículas de diferentes 
tamanhos (0,5, 1, 3, 5 e 10 mm) (Mshandete et al., 2005). Os fragmentos 
gerados serão utilizados para os ensaios de produção de metano. 

Também serão realizados tratamentos químicos utilizando peróxido de 
hidrogênio e ácido sulfúrico. Para tanto, o bagaço de cana-de-açúcar será pré-
tratado com peróxido de hidrogênio utilizando diferentes concentrações (1 %, 
5% e 10% ), a solução será incubada a 40º Csob agitação (250 rpm) por um 
período de 48 h. Após o pré-tratamento, será realizado o ajuste do pH (11) 
com NaOH(Saha e Cota, 2006) e  a fração sólida do bagaço de cana de açúcar 
será utilizado para os ensaios de produção de metano. 

O outro pré-tratamento que será aplicado no bagaço de cana-de-açúcar 
é o tratamento ácido, que consiste na utilização de  ácido sulfúrico em 
diferentes concentrações (10 %, 15% e 20%). A solução será autoclavada a 
121º C por 1 h (Saha et al., 2005) e a fração sólida do bagaço de cana de 
açúcar será utilizado para os ensaios de produção de metano. 

 
2.3. Produção de metano 
 

Experimentos em batelada serão realizados em triplicata utilizando 
como substrato o bagaço de cana-de-açúcar (0,5 g/L) pré-tratado (item 2.2.). O 
meio de cultura Zinder (adicionar referência) será utilizado para 
enriquecimento e manutenção de consórcio microbiano metanogênico.Os 
ensaios serão incubados em temperatura mesófila(37º C) sem agitação. 

Durante o ensaio de produção de metano serão coletadas amostras dos 
reatores para determinação de pH, DQO, STV e determinação de carboidratos 
(Mshandete et al., 2005). 
 
2.4. Seleção do pré-tratamento  
 

Experimentos em batelada serão conduzidos em reatores com volume 
reacional de 500 mL para avaliar o impacto do tratamento químico e mecânico 
na digestão anaeróbia. Para tanto, 1 g/L de bagaço de cana-de-açúcar pré-
tratado, serão utilizados como substrato. Paralelamente serão realizados 
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ensaios controle com glicose (1g/L). Todos os experimentos serão realizados 
em triplicatas. O pré-tratmento será selecionado com base no maior 
rendimento de metano. 
 
2.5. Operação do lisímetro 
 

O tratamento com o qual foi obtido maior rendimento de metano será 
testado em lisímetro variando-se a carga orgânica e o TDH. As amostras serão 
recolhidas para análise de pH, alcalinidade e DQO em intervalos específicos.  

 
2.6. Análises químicas e cromatográficas 
 

A composição do gás metano no headspace será determinada por 
cromatografia gasosa (GC 2010 Shimadzu). A concentração de ácidos volatéis 
(VFAs) e alcoóis serão analisadas por cromatografia líquida de alta eficiência 
(HPLC) de acordo com Lázaro et al (2008). 

Os valores de sólidos totais voláteis (STV) e o pH será determinado de 
acordo com Standard Methods (APHA, 2005). O consumo de glicose será 
quantificado utilizando o método de fenol ácido sulfúrico descrito por Dubois 
et al., 1965. 
 
2.7. Ajuste dos dados experimentais 
 

Os dados experimentais serão ajustados para valores médios obtidos de 
triplicatas de reatores usando-se o software Statistica 8.0. Os dados de 
produção acumulada de H2 será ajustado por meio da equação de Gompertz, 
modificada por Zwietering et al. (1990). A partir da equação de Gompertz 
modificada será possível estimar o Potencial de Produção de CH4 (P); Taxa 
Máxima de Produção de CH4 (Rm) e Tempo de Fase lag (λ). 

 
2.8. Análise da diversidade microbiana 
 

O DNA genômico total será obtido após análise de células com esferas 
de vidro (Sigma) a partir do método fenol-clorofórmio, descrito por (Griffiths 
et al., 2000). A reação cem cadeia da polimerase (PCR) para o domínio 
Bacteria será realizada com primers 27F (5 ' -AGAGTT 
TGATCCTGGCTCAG-3') e 1100 R (5 ' -AGGGTTGCGCTCGTTG-3 ') 
(Lane, 1991). Para os arqueas primers será utilizado como descrito por Kudo 
et al., (1977). 

O produto de PCR será purificado com kit de purificação (GE 
Healthcare). A clonagem será realizada com pGEM ® -T (Promega), e 
transformada em células competentes de Escherichia coli seguindo as 
instruções do fabricante. Amplificação de clones será realizada por PCR com 
os primers M13F - M13R (Messing, 1983). A construção da árvore 
filogenética será realizada pelo método de Neighbor-Joining (Saitou e Ney, 
1987), utilizando o programa MEGA versão 4.1 (Kumar et al., 2008). 
Também será aplicado o método de Bootsrap com 1000 replicatas para estimar 
a confiabilidade na topologia da árvore filogenética. 
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Resumo. Com o propósito de avaliar o processo de produção de biogás a partir da redução 
da carga poluidora da vinhaça de cana-de-açúcar, foi utilizado um reator UASB equipado de 
separador gás-sólido-líquido modificado, operado com vinhaça não diluída, e sem 
recirculação de efluente. O reator UASB foi submetido a cargas orgânicas volumétricas 
(COV) de 0,7 a 6,8 kgDQO/m3.dia. 1g NaHCO3

-/gDQOafluente, para o controle do pH, foi 
adotado no início da operação e reduzido gradativamente até 0,125g NaHCO3

-

/gDQOafluente. Para COV entre 0,7 e 4,85 kgDQO/m3.dia obteve-se eficiência média de 
remoção de DQO de 92±4%, e acima de 5 kgDQO/m3.dia 60±13%. O reator apresentou 
concentração efluente média de ácidos voláteis de 190±135 mg/L entre 0,7 a 3,73 
kgDQO/m3.dia, e 402±206 mg/L de 4,81 a 6,82 kgDQO/m3.dia. O biogás produzido 
apresentou valor médio de 73±3% de metano no intervalo de 2,1 a 4,81 kgDQO/m3.dia. 
Cargas entre 4,85 e 6,82 kgDQO/m3.dia geraram menor produção de biogás e redução na 
fração de metano. O maior rendimento energético de 85% ocorreu para COV de 5 
kgDQO/m3.dia e manteve-se em 72±1,5% entre os dias 114 e 120 de operação, com variação 
de COV entre 2,48 e 2,74. 
 
Introdução 
 

De acordo com UNICA (2011) o Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, 
com cerca de 556 milhões de toneladas processadas na safra 2010/2011, com consequente 
produção de 25,3 bilhões de litros de etanol. Na safra 2012/2013, a produção brasileira de 
etanol, impactada pelos problemas do clima e de produtividade, caiu para 23,2 bilhões de 
litros, 4,3 bilhões a menos que no auge da produção em 2008/2009, que registrou 27,5 bilhões 
de litros. No entanto, em relação a 2000, a oferta brasileira aumentou em 120% (Outlook 
FIESP, 2013). 

O potencial de crescimento do setor sucroalcooleiro gera grande preocupação no que 
diz respeito à produção de resíduos. Para cada litro de etanol, aproximadamente 15 litros de 
vinhaça são produzidos (Van Haandel, 2005). 

Resumidamente, os subprodutos gerados na produção de açúcar e álcool são dióxido 
de carbono liberado na fermentação, bagaço de cana-de-açúcar e vinhaça.  A vinhaça é 
caracterizada por baixo pH, elevada temperatura, elevada concentração de matéria orgânica 
(Demanda química de oxigênio (DQO) e demanda bioquímica de oxigênio (DBO)) de 60 a 
100 vezes superior ao de esgoto doméstico), elevada concentração de potássio, concentrações 
relativamente baixas de nitrogênio e de fósforo e ainda menores de cálcio, magnésio e 
enxofre. 

Em relação aos micronutrientes, o ferro aparece em maior concentração, seguido de 
manganês, cobre e zinco em pequenas concentrações. Deve-se ressaltar que a composição da 
vinhaça é extremamente variável, dependendo, principalmente, do vinho submetido à 
destilação. Este depende de outros fatores, tais como: natureza e composição da matéria 
prima, sistema usado no preparo do mosto, método de fermentação adotado e modo de 
conduzir a fermentação alcoólica, linhagem da levedura utilizada, tipo de aparelho destilador, 
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maneira de destilação, localização da destilaria, época de amostragem (Silva e Orlando Filho, 
1981). 

Após a proibição do lançamento de vinhaça em cursos d’água, a solução encontrada 
pela agroindústria canavieira foi a aplicação em áreas de sacrifício, método que gerava 
problemas no solo e contaminação de águas subterrâneas devido às altas doses de resíduo. 
Graças às análises de composição da vinhaça e aos estudos referentes à sua aplicação em 
doses controladas, verificou-se seu potencial como fertilizante, o que deu início ao mais usual 
método de destinação, no qual a vinhaça é utilizada na adubação e irrigação do solo, processo 
conhecido como fertirrigação.  

Atualmente, devido à perspectiva do aumento da produção de álcool, está em 
discussão a sustentabilidade desta prática que em maiores escalas pode causar efeitos 
deletérios ao solo, às águas subterrâneas e à atmosfera. Pesquisas direcionadas para o 
desenvolvimento de alternativas tecnológicas, visando a redução de áreas fertirrigadas, a 
recuperação da água e o aproveitamento energético da vinhaça estão sendo fomentadas pelas 
usinas e por agencias de pesquisas governamentais brasileiras (Van Haandel, 2005). 

É considerado que a utilização da vinhaça e do bagaço excedente como fertilizantes na 
lavoura, ou em outras finalidades como a alimentação de animais, representam, de alguma 
forma, economia de energia. Haandel e Catunda (1994) colocam que o uso da digestão 
anaeróbia na geração de energia seria muito mais vantajoso, produzindo, de qualquer maneira, 
resíduos que poderiam ser reaproveitados para estas finalidades citadas. A digestão anaeróbia 
reduz a carga poluidora da vinhaça sem perda do potencial de fertilização e gera biogás, 
combustível de conteúdo energético elevado. O biogás é semelhante ao gás natural, e 
composto, principalmente, por hidrocarbonetos de cadeia curta e linear (metano) e pode ser 
utilizado para geração de energia elétrica, térmica ou mecânica. 

Além do ganho proveniente da utilização do biogás como combustível alternativo, seu 
uso pode também reduzir as emissões de gases estufa, pois evitaria a dispersão do metano, 
sendo que este tem um potencial poluidor 22 vezes maior que o gás carbônico na atmosfera. A 
partir dessas considerações, as usinas de cana-de-açúcar poderiam se beneficiar com a venda 
de créditos de carbono, o que poderia ajudar na mitigação dos gastos com projetos 
envolvendo digestão anaeróbia (IPCC, 1997 apud Moraes, 2013, p.826). 

Segundo (Wilkie, 2000) a digestão anaeróbia pode converter uma porção significante 
(superior a 50%) da DQO da vinhaça em biogás, o qual pode ser usado como combustível 
para a unidade operacional, e também poupa a energia que seria necessária no tratamento 
aeróbio. Além disso, a digestão anaeróbia tem por volta de 10% de produção de lodo e 
requerimentos nutricionais menores comparado ao tratamento aeróbio. A formação 
microbiana do metano pode ocorrer em uma ampla faixa de temperatura de 0 a 90oC 
(Lettinga, 1996 apud Chernicharo, 1997, p. 61). Entretanto, existem duas faixas de 
temperatura ótimas para a produção de metano, a mesofílica (30 a 35oC) e a termofílica (50 a 
55oC).  

Pinto (1999) apresentou a tendência brasileira de desenvolvimento da degradação 
anaeróbia da vinhaça associada à utilização de metano, principalmente para uso como 
combustível, assim como dados positivos de experiências com reatores em escala piloto com 
eficiência de 95% de remoção de DQO e de implantação de reatores em escala real em 
destilarias com eficiência de remoção de até 85% e com 70% de metano no biogás.  

Existem trabalhos que verificaram o desempenho do processo anaeróbio na 
degradação da vinhaça com ênfase em reatores UASB, indicando a potencialidade da digestão 
anaeróbia para degradação da vinhaça. Entretanto, faltam na literatura científica trabalhos que 
investiguem a digestão anaeróbia da vinhaça contemplando parâmetros que contribuam para o 
desenvolvimento de reatores em escala real. Como abordagens a serem investigadas têm-se a 
avaliação de taxas hidráulicas associadas às cargas orgânicas aplicadas e o balanço energético 
com dados reais sob operação em longos intervalos de tempo.     



279 

Este projeto tem como objetivo avaliar a produção de biogás proveniente da 
degradação anaeróbia da matéria orgânica contida na vinhaça de cana-de-açúcar por meio do 
estudo da aplicação de diferentes cargas orgânicas em reator UASB, a fim de determinar 
parâmetros de operação que resultem em estabilidade do processo de tratamento, alta 
eficiência de remoção de compostos orgânicos e redução na utilização de álcali. 

 
Material e Métodos 

 
Unidade experimental 

 
O sistema de tratamento foi composto por um reator UASB construído em tubos de 

PVC, com volume útil de 130L e 4m de altura, sendo 60L (altura de 2m) destinados à zona de 
reação. Este possui diâmetros externo e interno de respectivamente 20cm e 19,5cm para o 
corpo do reator e 10cm e 9,5cm para o anexo que compõe o separador gás-sólido-líquido 
modificado, dispositivo que compõe a área de separação do reator, como descrito por 
Cavalcanti apud (Leitão, 2004, p.12). 

A unidade conta com bomba dosadora para alimentação, tanque de armazenamento de 
vinhaça resfriada para alimentação, medidor de gás para monitoramento da produção de 
biogás e 18 pontos para coleta de amostra da mistura ao longo da altura do reator. 
 

 
Figura 1. Desenho esquemático da unidade experimental. 

 
Inoculação da biomassa 
 

O reator em escala piloto foi inoculado com lodo granular coletado de um reator 
UASB de 1260 m3, instalado em um abatedouro de frango “Abatedouro ideal Ltda”, 
localizado na cidade de Pereiras-SP. A unidade foi preenchida com lodo anaeróbio até metade 
de sua altura, sendo o volume restante completado com água proveniente da rede municipal. 
 
Água residuária  

 
A água residuária utilizada nos ensaios experimentais correspondeu inicialmente à 

vinhaça coletada diretamente da saída da coluna de destilaçãona Usina São Martinho, unidade 
produtora de açúcar e etanol, localizada no Município de Pradópolis, São Paulo, durante o 
período de agosto a dezembro de 2013. Entretanto, para manutenção da operação do projeto 
no período de entressafra, efetuou-se a coleta de vinhaça concentrada (concentração de 
1:10) na Usina Rio Pardo, localizada em Cerqueira César–SP. A vinhaça utilizada na 
operação do reator UASB foi diluída em 10 vezes para atingir a DQO de 20g/L.  
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Para o estabelecimento da população de microrganismos metanogênicos e equilíbrio 
destes com as bactérias acidogênicas, visando estimular a produção de metano, foi feita a 
correção do pH. Adotou-se a dosagem de 1g NaHCO3/g DQOAfluente para a manutenção do 
pH efluente próximo a 8 no início da operação do sistema. O valor utilizado decresceu até o 
dia 68 de operação, sendo posteriormente mantida dosagem fixa de 0,125g NaHCO3/g 
DQOAfluente. 

 
Operação dos reatores 
 

A operação do reator foi desenvolvida sem recirculação de efluente e de acordo com a 
Tabela 1. Estão apresentadas cargas hidráulicas e orgânicas aplicadas, assim como a 
concentração da vinhaça de referência para o desenvolvimento da metodologia do projeto. 

 
Tabela 1. Parâmetros operacionais*. 

Semanas 
DQO  

vinhaça 
(g/L) 

Q (L/dia) 
DQO 

afluente 
(g/L) 

COV(gDQO/L.dia) COAL 
(gDQO/gSSV.dia) TDH (d) 

 20 1,8 20 0,45 0,014 72,47 
1 20 2,2 20 0,55 0,017 59,29 
2 20 2,6 20 0,65 0,021 50,17 
3 20 3,1 20 0,775 0,025 42,08 
4 20 3,7 20 0,925 0,029 35,26 
5 20 4,5 20 1,125 0,036 28,99 
6 20 5,4 20 1,35 0,043 24,16 
7 20 6,4 20 1,6 0,051 20,38 
8 20 7,7 20 1,925 0,061 16,94 
9 20 9,3 20 2,325 0,074 14,03 

10 20 11,1 20 2,775 0,088 11,75 
11 20 13,4 20 3,35 0,106 9,73 
12 20 16 20 4 0,127 8,15 
13 20 19,3 20 4,825 0,153 6,76 
14 20 23,1 20 5,775 0,183 5,65 
15 20 27,7 20 6,925 0,220 4,71 

* COV: Carga orgânica volumétrica; COAL: Carga orgânica aplicada ao lodo; 
TDH: Tempo de detenção hidráulica. 
 
O aumento da vazão e de cargas orgânicas aplicadas esteve vinculado à manutenção 

da eficiência de remoção de DQO, da concentração efluente de ácidos voláteis e da 
porcentagem de metano no biogás. 
 
Avaliação do potencial de produção de metano 

 
O parâmetro de eficiência energética relaciona a vazão de metano produzida no reator, 

com a estimativa da produção de metano a partir da DQO degradada, fornecendo um índice 
de rendimento baseado no potencial ótimo de geração de gás. Para o cálculo da produção 
teórica de metano por grama de DQO removida do despejo foram utilizadas a Equações 1 e 2, 
nas quais DQO (CH4) indica a produção volumétrica de metano, f(T) o fator de correção para 
temperatura operacional do reator, P a pressão atmosférica, K DQO o valor de DQO 
correspondente a um mol de metano e T a temperatura operacional do reator (Chernicharo, 
1997).  

Q CH4 = 𝐷𝑄𝑂 (𝐶𝐻4)
𝑓(𝑇)                                                                                                       (1) 
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f (T) = 

𝑃.𝐾 𝐷𝑄𝑂
𝑅.(273+𝑇)

                                                                                                          (2) 

 

As temperaturas operacionais para o reator, utilizadas nos cálculos, foram obtidas no 
banco de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2014), e correspondem às 
médias diárias municipais. Foram disponibilizados dados apenas até o dia 160 de operação. 

 
Métodos analíticos para determinação dos parâmetros de projeto 

 
O acompanhamento do desempenho do reator UASB foi realizado por meio das 

análises em amostras afluentes e efluentes de acordo com a Tabela 2. A análise da 
composição do biogás foi realizada em cromatógrafo a gás Shimadzu (modelo GC 2014), com 
detector de condutividade térmica e coluna HP-PLOT Q (30m x 0,53mm). 

 
Tabela 2. Análises físico-químicas realizadas. 

Parâmetro/unidade Método Referência 
Série de sólidos (totais, suspensos, 

dissolvidos e sedimentáveis/mg.L-1) Gravimétrico APHA (2005) 

DQO(mg.L-1) Colorimétrico APHA (2005) 
pH Potenciométrico APHA (2005) 

Ácidos voláteis totais(mg.L-1) Titulométrico Dilallo e Albertson (1961) 

Ácidos voláteis(mg Hac.L-1) Cromatografia a 
gás LPB-EESC/USP 

Alcalinidade(mg CaCO3.L-1) Titulométrico 
Dilallo e Albertson (1961) 
modificado por Ripley et 

al.(1986) 

Composição do biogás Cromatografia a 
gás LPB-EESC/USP 

 
No prosseguimento da pesquisa será avaliada metodologia para aumento gradual de 

COV, juntamente à identificação das causas de ocorrência de sobrecargas orgânicas. 
Posteriormente, o reator será operado a carga constante, com o intuito de proporcionar 
estabilidade para avaliação da eficiência máxima do potencial de geração de energia, e da 
contribuição do sistema anaeróbio na produção de alcalinidade a bicarbonato. 
 
Resultados e Discussão 

 
Avaliação dos efeitos da variação de COV aplicada ao reator UASB 

 
A partir do aumento da COV durante os dias de operação, pode-se inferir sobre sua 

influência na eficiência de remoção de DQO do sistema (Figura 2).  
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Figura 2. Variação temporal da eficiência de remoção de DQO em função do aumento de COV. 
 
Nota-se que até o centésimo trigésimo quarto dia de operação o reator manteve 

eficiência acima de 90% com reduzida variabilidade dos dados, representada por desvio 
padrão de 3,2%.  

Destacam-se dois períodos, relacionados à estabilidade do reator com respeito à 
eficiência de remoção de DQO. O primeiro, entre 9 e 183 dias de operação (COV de 0,7 a 
4,85 kgDQO/m3.dia) , apresentou remoção média de 92±4,4%. O segundo período, entre 185 
e 200 dias de operação (COV de 5,46 a 6,82 kgDQO/m3.dia), apresentou valor médio de 
60±13%.  

A carga de ácidos voláteis no efluente (Figura 3) comprovou a sensibilidade do 
sistema em relação à variação de COV aplicada em três períodos distintos. No período de 127 
a 134 dias de operação, 6% de aumento na COV removida gerou acréscimo de 177% na carga 
de ácidos efluente. De 143 a 150 dias, aumento de 23% na COV aplicada gerou 249% na 
carga efluente, e no período de 197 a 199 dias, aumento de 65% na COV aplicada gerou 79% 
na carga efluente. Deve-se ressaltar o período de operação de 185 a 190 dias, no qual 25% de 
aumento na COV afluente gerou 121% na carga de ácidos efluente. Nesse período, aumento 
de carga aplicada foi de 25% e houve redução de 16% na COV removida. 

 
 

 
Figura 3. Variação temporal da concentração efluente de Ácidos Voláteis em função do aumento de COV. 

 
De acordo com a Tabela 4 foi analisada a influência do COV na concentração efluente 

de ácidos voláteis, e é notável que no período de 134 a 199 dias de operação o valor médio de 
concentração supera em 111% o anterior, o qual apresentou variação de carga de 0,7 a 3,73 
kgDQO/m3.dia. 
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Tabela 4. Levantamento estatístico: COV e concentração de Ácidos Voláteis. 

Parâmetro Análise 
estatística 

Variação de COV (kgDQO/m3.dia) 
0,7 a 3,73 4,81 a 6,82 

Concentração 
Ácidos Voláteis 
efluente (mg/L) 

Média 190,10 401,708 

Desvio padrão 135,2 205,8 

 
De acordo com a Figura 4, foram relacionadas as vazões de metano produzido no 

sistema à sua eficiência energética. O valor médio dos dados de temperatura, utilizados para o 
cálculo dos dados de eficiência energética, foi de 24,6±1,5. Destaca-se que os dados de 
temperatura a partir do dia 160 de operação não estavam disponibilizados no banco de dados 
(INMET, 2014). 
 

 
Figura 4. Variação temporal de Metano produzido e teórica no sistema. 

 
Pode-se notar no gráfico um decréscimo inicial devido ao aumento de COV de 3,1 

para 3,9. No período seguinte, de 114 a 120 dias, com COV mantida entre 2,48 e 2,74 a 
eficiência energética manteve-se em valor médio de 72±1,5%. Entre 122 a 140 dias de 
operação, com variação de COV de 3,31 a 4,81 kgDQO/m3.dia (decorrente de aumento na 
carga afluente), a eficiência média foi de 45±3%. O aumento dos valores  de eficiência, entre 
os dias 143 a 155, decorreu de aumento na carga aplicada, com consequente aumento na 
vazão de biogás e manutenção da carga removida. A especialização dos organismos aptos à 
produção de metano possivelmente foi responsável pelo aumento na eficiência do sistema. 

Os dados apresentados na Figura 5 demonstram a consequência da aplicação de 
maiores valores de carga afluente na fração de metano do biogás produzido no reator. 
Comparando-se os períodos de 100 a 149, e 150 a 200 dias de operação, respectivamente 
foram obtidos os valores médios de 73±3% e 64±7%. No ultimo período, a valor mínimo de 
carga aplicada foi de 4,85 e o máximo de 6,82 kgDQO/m3.dia. Nesse período observou-se  
menor produção de biogás, assim como redução na fração de metano. 
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Figura 5. Variação temporal da produção de biogás em termos de fração de metano 

 
A avaliação da influência da variação de cargas afluentes na produção de metano 

também foi investigada por Montalvo (2010). O autor utilizou dois reatores anaeróbios de 
leito fluidizado, alimentados com águas residuárias provenientes de vinícola. Foi investigado 
o efeito da concentração da DQO afluente no rendimento de metano (volume de metano 
produzido por grama de DQO). Por meio da variação de concentração afluente de 1 a 24 g.L-1 
DQO e tempo de detenção hidráulica fixo em 1 dia (COV de 1 a 20 kgDQO/m3.dia),  concluiu 
que o rendimento de metano, o qual expressa o volume de metano produzido por grama de 
DQO adicionada ao reator, independe da concentração afluente, em situações que não foi 
estabelecida a inibição por compostos fenólicos.  

No trabalho desenvolvido por UELLENDAHL e AHRING (2010), diferentes 
condições operacionais foram testadas em reatores UASB em escala piloto. Os maiores 
rendimentos em metano (L-CH4/Kg-DQOaplicada), para condição mesofílica, foram obtidos 
com carga de 15,4 KgDQO/m3.dia, e a produtividade ótima de metano (1200L-CH4/m3dia) 
foi obtida em carga 13,6 KgDQO/m3.dia. A alta produção de biogás em cargas baixas, 
comparadas a outros trabalhos, pode ser atribuída à suficiente imobilização da biomassa ativa 
nessas condições. O sistema de lodo foi caracterizado por baixo desempenho em situações de 
COV elevada. 

A redução na eficiência de remoção média de DQO, juntamente ao aumento na 
variabilidade dos dados (Figura 2), ocorreram para COV acima de 5,46 kgDQO/m3.dia. O 
aumento da carga de ácidos voláteis no efluente do reator (Figura 3) iniciou-se a partir do dia 
134 de operação, no qual foi atingida COV de 4,81 kgDQO/m3.dia. O aumento do valor 
médio da concentração de ácidos voláteis no mesmo período (de 401 para 190 mg/L) assim 
como a dispersão dos dados (desvio de 205 mg/L), indicou situação de desequilíbrio 
envolvendo organismos acidogênicos e metanogênicos. 

A variação de COV de 3,31 a 4,81 kgDQO/m3.dia possivelmente foi responsável pela 
variação na eficiência energética de metano (45±3%.), embora tenham sido obtidos elevada 
percentagem de metano no biogás (72±3%). A fração de metano foi reduzida para 64% e 
desvio 7% para COV entre 4,85 e 6,82 kgDQO/m3.dia,  possivelmente  pelo aumento da carga 
específica aplicada aos microrganismos.   

A concentração de sólidos totais e sólidos suspensos totais no efluente (dados não 
apresentados) ocorreram após a COV de 4,75 kgDQO/m3.dia. Os resultados indicaram que o 
processo anaeróbio de conversão da matéria orgânica estava desequilibrado após o dia 185. 
 
Potencial de geração de biogás e rendimento energético 
 

O rendimento energético do reator foi avaliado entre 150 a 157 dias de operação, 
período com eficiência energética de 82% (Figura 4). A vazão afluente foi de 16 L/d e COV 
médio de 5,2 KgDQO/m3.dia. 
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Para a avaliação teórica da produção de metano e da geração de energia, foram 
utilizados os valores médios dos seguintes parâmetros no período: DQO removida (270g/dia), 
temperatura média (23ºC), porcentagem de metano no biogás (65%). 

De acordo com Andreoli et al. (2007), biogás com 70% de metano tem uma potência 
calorífica de aproximadamente 23380 kJ/m3 (6,5 kWh/m3).  

A partir do volume médio produzido no reator de estudo de 84L CH4/dia e 
considerando 30% de eficiência de um motor a combustão, o reator produziria neste 0,55 
kWh por dia (16,5 kWh por mês). Para efeito de comparação, uma residência de padrão 
médio, com 4 ocupantes consome em média 400kWh por mês. 
 
Conclusões 

 
Conclui-se que a manutenção de alta eficiência de remoção de compostos orgânicos e 

produção de biogás, em reator UASB piloto alimentado com vinhaça de alta concentração, 
depende do controle da variação de cargas orgânicas aplicadas.  

O reator UASB apresentou desempenho estável, com valor médio de eficiência de 
remoção de DQO de 92±4,4%, para cargas aplicadas entre 0,7 e 4,85 KgDQO/m3.dia. A 
redução e variação na eficiência de remoção de DQO (60±13%) ocorreu para COV acima de 
5,46 kgDQO/m3.dia. A variação de COV de 3,31 a 4,81 kgDQO/m3.dia possivelmente foi 
responsável pela variação na eficiência energética de metano (45±3%), embora tenham sido 
obtidos elevada percentagem de metano no biogás (72±3%). A fração de metano foi reduzida 
para 64% e desvio 7% para COV entre 4,85 e 6,82 kgDQO/m3.dia,  possivelmente  pelo 
aumento da carga específica aplicada aos microrganismos, com perda de sólidos no efluente e 
aumento da concentração de ácidos voláteis.   

A geração de metano para produção de energia será avaliada a partir dos dados de 
operação do reator na carga máxima que permita obter elevada eficiências de remoção de 
matéria orgânica, com estabilidade por longo intervalo de tempo. 
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Resumo. A avaliação da influência da sulfetogênese no desempenho e estabilidade de reator 
anaeróbio para produção de metano foi realizada em dois sistemas em paralelo com as 
mesmas características operacionais e alimentados com água residuária sintética simulando 
a fração solúvel da vinhaça. Um dos reatores recebeu adição de sulfato mínima para prover o 
enxofre requerido pela digestão anaeróbia e o outro recebeu afluente enriquecido com sulfato 
nas relações DQO/Sulfato de 3, 4 e 5. Na última fase operacional (com carga orgânica 
aplicada de 4 g.L-1.dia-1) as eficiências de remoção de matéria orgânica chegaram a cerca de 
97 % no reator metanogênico e 96 % no reator sulfetogênico. Este último também obteve 
eficiências de remoção de sulfato da ordem de 97 % nessa fase (com relação DQO/Sulfato de 
3 e concentração afluente de 1300 mg.L-1). Os reatores apresentaram rendimentos de metano, 
calculados com base na fração de matéria orgânica removida exclusivamente pela via 
metanogênica, próximos, de forma que as condições impostas no sistema sulfetogênico não 
provocaram a inibição dos microrganismos metanogênicos, o que viabilizou a recuperação de 
energia sob a forma do metano. 
 
Introdução 
 

Por muitos anos a aplicação de sistemas anaeróbios para o tratamento de águas 
residuárias contendo compostos oxidados de enxofre (SO4

2-, HSO3
-, S2O3

2-) foi considerada 
indesejável em função da produção do sulfeto de hidrogênio (H2S), o qual é responsável por 
problemas como toxicidade, corrosão, mau odor, queda na qualidade do efluente e por causa 
da redução na quantidade de metano produzido (Hulshoff Pol et al., 1998). 
 Atualmente, com o incremento dos conhecimentos da bioquímica e microbiologia dos 
processos de degradação anaeróbia pela via sulfetogênica, essa tecnologia já pode ser 
considerada como uma opção viável para o tratamento de águas residuárias contendo sulfato e 
matéria orgânica desde que certas medidas sejam tomadas para proporcionar a integração 
entre os processos de redução do sulfato com a metanogênese (Lens et al., 2002). 
 A redução de sulfato acoplada à oxidação de matéria orgânica independe da pressão 
parcial de hidrogênio (Lens et al., 1998), o que torna os sistemas sulfetogênicos menos 
sensíveis às variações de carga que os metanogênicos, os quais requerem um balanceamento 
entre a acetogênese e a metanogênese (Hansen, 1994; Hulshoff Pol et al., 1998). 

A razão DQO/Sulfato é responsável por influenciar diretamente no estabelecimento da 
rota principal de degradação da matéria orgânica, que poderá ser metanogênica, sulfetogênica 
ou ambas (Lens et al., 1998; Omil et al., 1998). 
 Águas residuárias com relação DQO/Sulfato igual a 0,67 (gDQO/gSO4

2-) 
potencialmente podem promover a oxidação completa da matéria orgânica via redução do 
sulfato. Já para relações DQO/Sulfato menores que 0,67, a quantidade de matéria orgânica 
disponível é insuficiente para a completa redução do sulfato, a qual só poderá ser obtida com 
a adição de doadores de elétrons. Finalmente, para relações DQO/Sulfato maiores que 0,67, a 
completa remoção da matéria orgânica só ocorrerá se, além da redução do sulfato, a 
metanogênese também ocorrer (Lens et al., 1998; Omil et al., 1998). 

A conversão da matéria orgânica pela via sulfetogênica pode ser realizada pelas 
bactérias redutoras de sulfato (BRS) oxidadoras completas, que apresentam dióxido de 
carbono, sulfeto e água como produtos finais, conforme as Equações (1) e (2) (oxidação 
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completa de etanol e acetato, respectivamente), e pelas bactérias redutoras de sulfato (BRS) 
oxidadoras incompletas (Hansen, 1994; Dar et al., 2008), produtoras de acetato, conforme as 
Equações (3) e (4) (oxidação parcial de etanol e propionato, respectivamente). 
 
3 SO4

-2 + 2 CH3CH2OH → 3 HS- + 3 HCO3
- + 3 H2O + CO2 (1) 

SO4
-2 + CH3COOH → 2 CO2

 + S-2 + 2 H2O (2) 
SO4

-2 + 2 CH3CH2OH → 2 CH3COOH + S-2 + 2 H2O (3) 
3 SO4

-2 + 4 CH3CH2COOH → 4 CH3COOH + 3 S-2 + 4 CO2 + 4 H2O (4) 
 

O acetato produzido pelas BRS na oxidação parcial dos ácidos voláteis gerados pela 
acidogênese pode ser utilizado nas etapas posteriores pelas arquéias metanogênicas (AM) 
acetoclásticas (Damianovic & Foresti, 2009; Mulopo et al., 2011), promovendo uma 
associação sintrófica entre os microrganismos, o que pode resultar em um aumento na 
produção de metano e na estabilidade do processo. 

Para se avaliar então a interferência da sulfetogênese sobre a produção de metano, este 
trabalho propôs a utilização de um reator anaeróbio de leito fixo ordenado tratando uma água 
residuária orgânica contendo sulfato. 

A água residuária sintética empregue neste trabalho baseou-se na composição da 
fração solúvel da vinhaça, um resíduo da indústria sucroalcooleira com elevado conteúdo de 
matéria orgânica, devida principalmente a carboidratos, altas concentrações de sulfato (Prada 
et al., 1998) e com potencial de produção de metano (Salomon & Lora, 2009; España-
Gamboa et al., 2011), apresentando ainda compostos de difícil degradação, tais como metais 
pesados e fenóis (Wilkie et al., 2000; Parnaudeau et al., 2008). 
 
Material e Métodos 
 
Instalações Experimentais 
 

O aparato experimental consistiu de dois reatores anaeróbios de leito ordenado, cada 
um com volume total de 1,85 L, operados com tempo de detenção hidráulica (TDH) de 24 h e 
mantidos à temperatura controlada de 25 0C. O fluxo dos reatores é contínuo e ascendente. Na 
Figura 1 tem-se uma representação esquemática de um reator de leito ordenado. 
 

 

 

        
 

  1 – Afluente; 
  2 – Bomba; 
  3 – Câmara de distribuição; 
  4 – Dreno; 
  5 – Saída do biogás; 
  6 – Saída do efluente; 
  7 – Zona reacional; 
  8 – Corte transversal do leito; 
  Medidas em mm. 

Figura 1: Esquema de um reator de leito ordenado (Adaptado de Mockaitis, 2011). 
 

A escolha dessa configuração de reator foi devida à possibilidade de manutenção de uma área 
transversal de escoamento na zona reacional, o que minimiza diversos problemas oriundos da 
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colmatação do leito por acúmulo de polímeros extracelulares e sólidos suspensos nos interstícios do 
material suporte. 
 
Inoculação do Material Suporte 
 

A inoculação dos reatores foi realizada com biomassa proveniente de lodo de reator 
UASB tratando efluente de avícola, a qual foi imobilizada em 7 hastes prismáticas de espuma 
de poliuretano (PU) em cada reator, cada haste com 50 cm de comprimento e 1 cm de aresta. 
Foi utilizado o protocolo descrito por Zaiat et al. (1994). 

As hastes de material suporte foram fixadas verticalmente e dispostas de forma 
equidistante ao longo do volume reacional dos reatores. 
 A espuma de poliuretano (PU) foi escolhida por se constituir de material de baixo 
custo, inerte ao processo, por proporcionar altas concentrações de biomassa e favorecer a 
aderência de microrganismos metanogênicos e sulfetogênicos (Silva et al., 2006). 
 
Água Residuária 
 

Diante da alta variabilidade de composição da vinhaça, propôs-se a utilização de uma 
água residuária sintética, com características similares às apresentadas pela fração solúvel da 
vinhaça de cana de açúcar. A Tabela 1 apresenta a composição da água residuária sintética 
formulada com base nas caracterizações da vinhaça realizadas por Rocha (2012).  
 

Tabela 1: Características da água residuária sintética. 
Constituintes Concentrações 
Sacarose (mg.L-1) 7000 
Etanol (mg.L-1) 1000 
Fenol (mg.L-1) 1000 
DQOSolúvel (mg.L-1 O2) 12300 
N-amoniacal (mg N-NH3.L-1) 800 
Fósforo (mg P-PO4

3+.L-1) 230 
Sulfato (mg S-SO4.L-1) Variável 
Potássio (mg K.L-1) 4900 
Cálcio (mg Ca.L-1) 1300 
Sódio (mg Na.L-1) 900 
Magnésio (mg Mg.L-1) 315 
Ferro total (mg Fe.L-1) 15 
Manganês (mg Mn.L-1) 4,0 
Cobre (mg Cu.L-1) 0,5 
Zinco (mg Zn.L-1) 0,5 
Chumbo (mg Pb.L-1) 0,4 
Níquel (mg Ni.L-1) 0,2 
Cádmio (mg Cd.L-1) 0,1 
Lítio (mg Li.L-1) 0,002 

 
Um dos reatores foi operado com concentração de sulfato mínima para prover o 

enxofre requerido pelos microrganismos obedecendo a uma proporção C/S da ordem de 500 e 
o outro recebeu sulfato suficiente para operar sob relações DQO/Sulfato de 3, 4 e 5. 

A carga orgânica foi aplicada de forma progressiva. Para garantir a capacidade de 
tamponamento do sistema, a água residuária foi complementada com bicarbonato de sódio. A 
concentração de fenol foi mantida em 100 mg.L-1 O experimento foi dividido em sete fases 
operacionais com tempo total de operação dos reatores de 213 dias (Tabela 2). 



290 

 
Tabela 2: Condições operacionais dos reatores. 

Parâmetros Reatores 
Fases Operacionais 
I II III IV V VI VII 

DQO (mg.L-1) Metanogênico 
e Sulfetogênico 

800 1000 2000 4000 4000 4000 4000 
HCO3

- (mg.L-1) 0* 1000 2000 4000 4000 4000 2000 
SO4

2- (mg.L-1) Sulfetogênico 270 330 660 1000 800 1330 1330 
DQO/SO4

2- 3 3 3 4 5 3 3 
*Nesta fase utilizou-se NaOH para o controle do pH. 
 
Determinações Analíticas 
 
 A Tabela 3 apresenta as determinações analíticas e respectivas metodologias aplicadas 
ao longo da fase experimental e realizadas com a frequência de 2 vezes por semana. 
  

Tabela 3: Metodologias para as determinações analíticas. 
 Análises Métodos Referências 

Fase 
Líquida 

DQO Colorimétrico APHA (2005) 
pH Potenciométrico (Eletrodo de pH) APHA (2005) 
Alcalinidade Titulométrico Ripley et al. (1986) 
Sulfato Cromatografia Iônica APHA (2005) 
Sulfeto Colorimétrico (Azul de Metileno) APHA (2005) 
Ácidos voláteis Cromatografia Gasosa Moraes et al. (2000) 

Fase 
Gasosa 

Vazão do biogás Deslocamento de Líquido Aquino et al. (2007) 
CH4 e CO2 Cromatografia Gasosa APHA (2005) 

 
Cálculo das Vias de Remoção da Matéria Orgânica 
 
 De acordo com as equações apresentadas na Tabela 4 foram efetuados os cálculos das 
porcentagens de matéria orgânica oxidada pelas vias metanogênica e de redução do sulfato 
para avaliação do fluxo de elétrons e a predominância de um ou outro processo 
(metanogênico ou sulfetogênico) na degradação da matéria orgânica. 
 

Tabela 4: Vias de remoção da matéria orgânica (Adaptado de Visser et al., 1993). 

DQO total removida (%) 
 

Remoção via sulfetogênese (%) 
 

Remoção via metanogênese (%) 
 

 
Cálculo do Rendimento de Metano 
 
 Para avaliação da interferência da sulfetogênese sobre a produção de metano (volume 
de metano produzido por quantidade de matéria orgânica removida exclusivamente pela via 
metanogênica) foram efetuados os cálculos de rendimento de metano obtidos nos dois 
sistemas segundo a Equação 5: 
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(5) * 

*ηCH4: Rendimento de metano (mL CH4.gDQOremovida
-1); VCH4: Vazão de metano produzido (mL.h-1); 

DQOCH4: Concentração de DQO removida pela via metanogênica (g.L-1); Qafl: Vazão de alimentação do 
reator (L.h-1). 

 
Os valores de rendimento de metano foram determinados nas CNTP e o valor máximo 

de rendimento que pode ser obtido pela oxidação da matéria orgânica nestas condições é de 
354 mL CH4.g DQOremovida

-1, conforme a metodologia apresentada por Aquino et al. (2007). 
 
Resultados e Discussão 
 
Remoção de Matéria Orgânica e Sulfato 
 
 Durante as fases I e II foi observada instabilidade nas eficiências de remoção de 
matéria orgânica obtidas em ambos os reatores (Figura 2) provavelmente em função de um 
período de adaptação da biomassa à água residuária e às condições operacionais impostas. 

 

 
Figura 2: Eficiências de remoção de matéria orgânica (DQO) ao longo do tempo. 

 
 A partir da fase III o sistema metanogênico apresentou eficiências de remoção de 
DQO próximas dos 95%. Já o sistema sulfetogênico demandou um período de tempo maior 
até alcançar eficiências de remoção semelhantes às obtidas no sistema metanogênico. 

A partida do reator sulfetogênico (fase I) foi realizada com relação DQO/Sulfato 
próxima de 3 (DQO afluente ≅ 800 mg.L-1 e SO4

2-
afluente ≅ 270 mg.L-1), tendo o sistema 

alcançado durante essa fase uma eficiência de remoção de sulfato maior que 80% (Figura 3). 
Já durante a fase II (DQO afluente ≅ 1000 mg.L-1 e SO4

2-
afluente ≅ 330 mg.L-1) as eficiências de 

remoção de sulfato foram próximas de 90%. 
Durante o início da fase III, com o aumento na concentração afluente de sulfato (que 

passou de 330 para 660 mg.L-1) configurou-se um período transiente (cerca de 7 dias) no qual 
houve queda na eficiência de remoção de sulfato acoplada a uma queda na eficiência de 
remoção de DQO (cuja concentração afluente passou de 2000 para 4000 mg.L-1). 
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Figura 3: Eficiências de remoção de sulfato ao longo do tempo no reator sulfetogênico. 

 
Juntamente com as quedas nas eficiências de remoção de DQO e sulfato no início da 

fase III foi detectado um acúmulo de ácido acético no efluente (Figura 4), o que pode ser 
devido à sobrecarga orgânica sentida pelo sistema. 
 

 
Figura 4: Concentrações (em termos de DQO) de ácidos acético e propiônico no efluente dos 

reatores metanogênico (a) e sulfetogênico (b). Obs.: Os eixos verticais foram mantidos na 
mesma escala para efeito comparativo. 

 
Também durante o início da fase IV (DQO afluente ≅ 4000 mg.L-1 e SO4

2-
afluente ≅ 1000 

mg.L-1) o reator sulfetogênico apresentou queda momentânea na eficiência de remoção de 
matéria orgânica com acúmulo de ácido acético, o que não ocorreu, todavia, no reator 
metanogênico, que foi submetido aos mesmos aumentos de carga orgânica. 

Uma hipótese para esse comportamento diferenciado do reator sulfetogênico seria uma 
maior produção de acetato pela via da oxidação incompleta da matéria orgânica metabolizada 
pelas BRS. O acetato produzido, por sua vez, não pôde ser processado às mesmas taxas pelos 
microrganismos metanogênicos, exigindo um período de adaptação e crescimento das AM 
consumidoras de acetato. O consumo desse ácido é comumente apontado como uma etapa 
limitante do processo anaeróbio em função das baixas velocidades de crescimento das 
arquéias metanogênicas acetoclásticas (Aquino & Chernicharo, 2005). 

Outra explicação para esses resultados pode ser o aumento na concentração de sulfato 
no sistema sulfetogênico, o qual foi dobrado durante a transição para as fases III e IV. O 
consequente aumento nas concentrações de sulfeto total dissolvido neste sistema (que passou 
de cerca de 100 mg.L-1 durante a fase II para 240 mg.L-1 na fase III e 190 mg.L-1 na fase IV) 
pode ter restringido parcialmente a atividade dos microrganismos metanogênicos (McCartney 
& Oleszkiewicz, 1993). 

Juntamente com o acúmulo de acetato no reator sulfetogênico durante a fase IV, 
também foi detectado um aumento das concentrações de ácido propiônico (Figura 4b). Como 

a)  b) 
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nos sistemas sulfetogênicos as BRS passam a ser responsáveis por consumir o propionato 
produzido na acidogênese (O’Flaherty et al., 1998), esses microrganismos devem ter sofrido 
com a sobrecarga orgânica imposta, deixando de acompanhar a acidogênese à taxas 
satisfatórias. Além disso é importante notar que durante essa mesma etapa a relação 
DQO/Sulfato foi elevada para próxima de 4, ou seja, o sulfato passou a ser introduzido em 
proporções menores que na fase anterior, limitando a participação das BRS na remoção global 
da matéria orgânica. 

Ao final da fase IV, com relação DQO/Sulfato de 4, o reator sulfetogênico passou a 
apresentar queda nas eficiências de remoção de sulfato. Como relações DQO/Sulfato maiores 
proporcionam também uma maior participação da metanogênese na remoção da matéria 
orgânica, a queda observada na eficiência de remoção de sulfato ao final dessa fase pode ter 
sido consequência da competição estabelecida entre BRS e AM pelo substrato orgânico 
disponível, resultando na limitação da atuação das BRS no processo de redução do sulfato. 

De fato, o cálculo do fluxo de elétrons, realizado a partir das equações apresentadas na 
Tabela 4, mostrou a ocorrência de queda na participação das BRS sobre o processo de 
remoção da matéria orgânica durante as fases IV e V (Tabela 5), que foram operadas com 
relações DQO/Sulfato de 4 e 5, respectivamente. 
 

Tabela 5: Fluxo estimado de elétrons pelas vias metanogênica e sulfetogênica. 
Fase DQO/SO4

2- Via metanogênese  Via redução de sulfato 
I 3,4 ± 0,1 80 % 20 % 
II 3,4 ± 0,5 75 % 25 % 
III 2,9 ± 0,6 76 % 24 % 
IV 3,7 ± 0,1 81 % 19 % 
V 4,8 ± 0,4 85 % 15 % 
VI 3,1 ± 0,2 78 % 22 % 
VII 2,9 ± 0,3 77 % 23 % 

 
 Com o novo aumento da relação DQO/Sulfato para 5 durante a fase V (DQO afluente ≅ 
4000 mg.L-1 e SO4

2-
afluente ≅ 800 mg.L-1), observou-se aumento nas eficiências de remoção de 

matéria orgânica e sulfato, e também queda nas concentrações efluentes dos ácidos acético e 
propiônico. Como a concentração de sulfato foi reduzida na transição da fase IV para V, de 
modo a elevar a relação DQO/Sulfato, o aumento na sua eficiência de remoção pode ser 
devido ao estabelecimento de uma competição entre as BRS pelo sulfato disponível. 

Já o aumento na remoção de matéria orgânica e na redução das concentrações de 
ácidos orgânicos parece ser resultado de uma maior participação dos microrganismos 
metanogênicos, que foram favorecidos com a redução da concentração de sulfato afluente. 

Durante as fases VI e VII, com o sistema sulfetogênico operando novamente sob 
relação DQO/Sulfato de 3 (DQO afluente ≅ 4000 mg.L-1 e SO4

2-
afluente ≅ 1300 mg.L-1), os 

microrganismos sulfetogênicos foram capazes de recuperar a sua participação na oxidação da 
matéria orgânica (Tabela 5), e o sistema sulfetogênico passou a apresentar maiores eficiências 
de remoção combinada de matéria orgânica e sulfato, confirmando assim a adaptação dos 
microrganismos metanogênicos às condições sulfetogênicas impostas (Sulfeto dissolvido 
próximo a 300 mg.L-1) e a importância da rota de redução de sulfato para a remoção da 
matéria orgânica aplicada, o que possibilitou então a manutenção da pressão parcial do 
hidrogênio e a produção e o consumo de ácido acético e propiônico sob controle. 

Vale ressaltar que relações DQO/Sulfato próximas de 3 já foram apontadas como 
proporcionadoras de melhores eficiências de remoção combinada de matéria orgânica e 
sulfato (Vilela, 2012). Isso ocorre por ser este valor maior que as relações DQO/Sulfato 
limites para a ocorrência da oxidação completa ou incompleta da matéria orgânica 
exclusivamente pela via sulfetogênica (Damianovic & Foresti, 2007), possibilitando o 
estabelecimento da metanogênese, a qual passa a receber fluxo de elétrons suficiente para a 
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sua atuação, levando à remoção da matéria orgânica remanescente e geração de metano. 
 De fato, o sistema sulfetogênico foi capaz de atingir maiores eficiências de remoção de 
matéria orgânica mesmo nas condições de maior fluxo de elétrons pela via sulfetogênica 
(menores relações DQO/Sulfato). Isso indica que o processamento da sulfetogênese não se 
mostrou prejudicial para o desempenho do sistema, possibilitando a remoção combinada de 
matéria orgânica e sulfato com produção de metano, como será apresentado a seguir. 
 
Biogás 
 

A produção volumétrica de metano foi superior no reator metanogênico ao longo de 
quase todo tempo de operação (Figura 5a), uma vez que nesse sistema toda matéria orgânica 
foi removida pela via da metanogênese na etapa final da digestão anaeróbia, enquanto no 
reator sulfetogênico uma parcela de matéria orgânica foi convertida pelas BRS, levando à 
produção de sulfeto ao invés de metano. 

Já os valores de rendimento de metano (calculados com relação a quantidade de 
matéria orgânica removida exclusivamente pela via metanogênica, conforme a Equação 5) 
cresceram com o aumento das cargas orgânicas aplicadas aos dois sistemas (Figura 5b). 
 

 
Figura 5: Produção volumétrica (a) e rendimento de metano (b) ao longo do tempo. 

 
Os valores de rendimento de metano alcançados pelo reator sulfetogênico 

permaneceram próximo aos valores obtidos no reator metanogênico, tendo o sistema 
sulfetogênico superado inclusive o rendimento de metano do reator metanogênico em alguns 
momentos da operação. 

Tais resultados demonstraram o potencial de adaptação das arquéias metanogênicas 
acetoclásticas no sistema sulfetogênico, não havendo indícios de inibição, mas sim de 
estímulo, da atividade desses microrganismos sob as condições sulfetogênicas impostas. 

De fato, a concentração de sulfeto (H2S) no meio líquido pode ser benéfica aos 
processos anaeróbios por se tratar de uma importante fonte de enxofre, principalmente para as 
arqueias metanogênicas (Speece, 1983). 

Outra vantagem da presença do sulfeto diz respeito à precipitação de metais pesados, 
presentes na água residuária sintética utilizada, sob a forma de sulfetos metálicos insolúveis 
(Hao, 2003), reduzindo assim a sua concentração no meio líquido, o que poderia resultar em 
inibição da atividade dos microrganismos. 
 
Conclusões 
 

O reator sulfetogênico, após um período de adaptação de 145 dias (fases I a V) 
apresentou eficiências de remoção de matéria orgânica (≥ 96 %) similares às obtidas no reator 
metanogênico, alcançando também altas eficiências de remoção de sulfato (≥ 97 %). 

A produção volumétrica de metano foi superior no reator metanogênico, confirmando a 
hipótese da utilização de parte da matéria orgânica pela rota de redução do sulfato, com a 

a) 

 

 b) 
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produção de sulfeto ao invés de metano nos sistemas sulfetogênicos. 
O  rendimento de metano (calculados com base na fração de matéria orgânica removida 

exclusivamente pela via metanogênica) no sistema sulfetogênico chegou a valores próximos 
dos alcançados no sistema metanogênico, indicando que a rota de oxidação incompleta da 
matéria orgânica para redução do sulfato, com produção de acetato, foi desenvolvida nesse 
sistema, viabilizando o estabelecimento dos processos de remoção de sulfato e matéria 
orgânica acoplados à recuperação de energia via produção de biogás. 

Os benefícios proporcionados pela sulfetogênese, como a possibilidade de manter a 
acetogênese pela via de redução do sulfato independentemente da pressão parcial de 
hidrogênio, fornecendo substratos para a metanogênese, compensou o elevado tempo de 
estabilização do sistema, com o alcance de elevadas eficiências de remoção combinada de 
matéria orgânica e sulfato nas cargas aplicadas e relações DQO/Sulfato testadas neste estudo. 
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Resumo. Pretende-se nesse estudo avaliar a inibição metanogênica proveniente da 
adição de bifenilas policloradas (PCBs), compostos de difícil biodegradação presentes 
na composição de ascarel, em reatores anaeróbios em batelada. Para tanto, serão 
realizadas ensaios em reatores em batelada alimentados com meio de cultura, co-
substratos (etanol -0,46 g.L-1- e formiato -0,68 g.L-1) e mix de PCB, composto de seis 
congêneres (PCB 10, PCB 28, PCB 52, PCB 138, PCB 153 e PCB 180). O inóculo será 
proveniente de reator UASB de abatedouro de aves. Determinou-se a toxicidade do 
PCB em consórcio fermentativo-metanogênico por meio de dois ensaios em batelada, 
conduzidos em triplicata com 0,5; 1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 mg.L-1 de PCB. A inibição 
metanogênica ou Porcentagem de Inibição (%I) foi expressa como uma porcentagem 
da atividade metanogênica máxima do Controle (sem PCB). A partir das cinco 
concentrações de PCB utilizadas neste experimento a inibição máxima atingida (%Imax) 
foi de 88,34% equivalente a concentração mais elevada, ou seja, de 6,0 mg.L-1 de PCB. 
Assim, a partir do ensaio de inibição metanogênica, é possível concluir que a 
concentração crescente de PCB frequentemente aumenta a inibição metanogênica e sob 
uma concentração de 6,0 mg.L-1 toda a comunidade anaeróbia microbiana é inibida. 
  
Introdução 

Nos últimos anos, muitas tecnologias de biorremediação anaeróbia de compostos 
xenobióticos tem sido desenvolvidas para solucionar o problema de contaminação 
ambiental e disposição final de compostos tóxicos.  Além da atenuação da toxicidade do 
bifenilas policloradas (PCB), via remoção anaeróbia de cloro, a utilização do PCB como 
aceptor final de elétrons é importante etapa de atenuação da toxicidade deste composto.  

Estudos nacionais comprovaram a contaminação de PCB em animais filtradores, 
revelando uma necessidade inerente da remoção e tratamento de PCB no Brasil 
(CETESB, 2001). Além disso, de acordo com a Lei Estadual 12.288 de 22 de fevereiro 
de 2006, torna-se obrigatório a eliminação progressiva de todo PCB no território 
nacional até 2020. Pelo exposto, o estudo de diferentes mecanismos de degradação e 
eliminação do PCB tem atraído grande atenção.   

A biorremediação anaeróbia de PCB é uma tecnologia relativamente nova e se 
tornou o foco de extensivas pesquisas nas últimas décadas utilizando sedimentos 
marinhos e de rios. Os microrganismos anaeróbios possuem a capacidade de remover 
cloro do PCB adicionando hidrogênio em participação em reações co-metabólicas, o 
qual diminui a toxicidade do composto. Deste modo, o tratamento anaeróbio é uma 
alternativa interessante com o objetivo de diminuição da toxicidade do PCB. Entretanto, 
parâmetros como concentração do composto tóxico, presença de aceptores de elétrons 
específicos e ainda, interação entre as espécies de microrganismos, determinam a 
velocidade de degradação e necessitam de um estudo mais detalhado. 

Silva et al. (2013) comprovaram que utilizando o lodo proveniente de 
abatedouro de aves como inóculo e com a adição de óleo de ascarel em reator anaeróbio 
contínuo, houve o estabelecimento de comunidade microbiana com capacidade de 
degradação do PCB. Além disso, Gomes et al. (2013) verificaram que sob 0,7 mg.L-1 de 
PCB em reatores em batelada, a atividade metanogênica é mantida, entretanto um 
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período de incubação maior que dois meses é necessário para que o ocorra a 
biodegradação do composto. Assim, o objetivo desse trabalho é avaliar como as 
diferentes concentrações de PCB interferem no metabolismo da comunidade 
microbiana.  

 
Material e Métodos 

Através do teste inibitório da metanogênese avaliou-se indiretamente quais 
concentrações de PCB foram mais tóxicas para a comunidade metanogênica. Para tanto, 
a produção de metano em cada concentração de PCB foi monitorada em comparação 
com o reator controle (reator em que o PCB não foi adicionado). A composição do gás 
(CH4 e CO2) foi determinada através de um cromatógrafo gasoso (GC-2010 
SHIMADZU, equipado com detector de condutividade térmica (TCD)).  

Dois ensaios em reatores em batelada (Tabela 1 e Tabela 2) foram conduzidos 
para avaliar a inibição metanogênica. No primeiro ensaio, avaliou-se as concentrações 
de 0,5; 1,5 e 3,0 mg.L-1 de PCB. No segundo avaliou-se as concentrações 3,0; 4,5 e 6,0 
mg.L-1. Os reatores foram incubados a 35°C sob constante agitação (250 rpm) por trinta 
dias. Os reatores foram inoculados com lodo proveniente de reator UASB usado no 
tratamento de resíduo de abatedouro de aves da Avícola Dakar (Tietê, SP). A 
alimentação dos reatores consistiam em meio de cultura (Angelidaki, et al., 2006) que 
incluía vitaminas e  metais traços, co-substrato (etanol -0,46 mg.L-1- e formiato de sódio 
-680 mg.L-1-), PCB e espuma de poliuretano como material suporte para os 
microrganismos. 

 
Tabela 1. Composição dos reatores em batelada na primeira etapa. 
 Controle 0,5 mg.L-1 PCB 1,5 mg.L-1 PCB 3,0 mg.L-1 PCB 

Biomassa (%) 5 5 5 5 
PCB (mg.L-1) - 0,5 1,5 3,0 

Formiato (g.L-1) 0,68 0,68 0,68 0,68 
Etanol (g.L-1) 0,46 0,46 0,46 0,46 

Bicarbonato (g.L-1) 0,5 0,5 0,5 0,5 
Sulfato de sódio (%) 0,05 0,05 0,05 0,05 

 
Tabela 2. Composição dos reatores em batelada na segunda etapa. 

 Controle 3,0 mg.L-1 PCB 4,5 mg.L-1 PCB 6,0 mg.L-1 PCB 
Biomassa (%) 5 5 5 5 
PCB (mg.L-1) - 3,0 4,5 6,0 

Formiato (g.L-1) 0,68 0,68 0,68 0,68 
Etanol (g.L-1) 0,46 0,46 0,46 0,46 

Bicarbonato (g.L-1) 0,5 0,5 0,5 0,5 
Sulfato de sódio (%) 0,05 0,05 0,05 0,05 

 
A análise da inibição de metano foi calculada de acordo com a equação 

apresentada por SierraAlvarez e Lettinga (1991) com base na porcentagem de inibição 
que cada concentração de PCB induziu na comunidade metanogênica. Para tanto, a 
porcentagem da atividade metanogênica (%AC) foi calculada dividindo-se a produção 
de gás metano de cada amostra com a produção de gás metano do controle (Equação 1). 

      Equação 1 
 
Já a porcentagem de inibição (%I) foi definida como:  
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       Equação 2 
 
Análises da divesidade micobiana das amostras dos reatores foram realizadas 

por meio do DGGE, tanto para o Domínio Bacteria, quanto Archaea. A coleta das 
amostras dos reatores em batelada foi após o término da operação dos reatores (30 dias).  

As amostras foram centrifugadas com tampão PBS (1X) e armazenadas a 
temperatura de -20 oC. A extração de DNA genômico das amostras para as análises da 
eletroforese em gel de gradiente desnaturante (DGGE) serão realizadas pelo método 
direto utilizando glass beads e mistura de fenol/ clorofórmio/ tampão, na relação de 1/ 
1/ 1 em volume seguindo o procedimento de Griffiths et al. (2000) com algumas 
modificações em virtude do material biológico em estudo. 

Para primers filogenéticos do Domínio Bacteria (968 FGC e 1400 R) foram 
utilizadas as condições de amplificação descritas por Nielsen et al. (1999). Para os 
primers do Domínio Archaea (1100 FGC e 1400 R) foram utilizadas as condições 
descritas por Kudo et al. (1997). O produto amplificado foi analisado em gel de agarose 
1,4% para verificar a qualidade do produto de PCR. 

Nas reações de amplificação do fragmento do gene RNA 16S (PCR) foram 
usados 0,5 µM de cada primer, 5 µM de dNTPs (Invitrogen), (0,5 µL) 1 Unidade de 
Taq DNA polymerase (Invitrogen), e aproximadamente 2 µL de DNA genômico no 
programa para amplificação do gene RNAr 16S. 

O produto da PCR, com o grampo GC, foi utilizado para o DGGE e o preparo 
das placas foi realizado de acordo com Sakamoto (2001). Tanto para o Domínio 
Archaea quanto para o Domínio Bacteria foi usado gradiente de 45% e 65% (Muyzer et 
al., 1993). As imagens foram analisadas pelo programa Bionumerics versão 2.5. 

A diversidade bacteriana estabelecida a partir dos perfis de DGGE de cada 
amostra foi medida como índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’) (Abreu et al., 
2010). Este índice tem como base o banco de dados sobre as intensidades das bandas 
nas faixas do DGGE, levando em consideração a altura dos picos nas curvas 
densiométricas, seguindo a equação: 

      Equação 3  
 
Onde: 
Pi = ni/N (importância probabilística das bandas na linha)  
ni = peso de um pico individual na curva densiométrica 
N = soma de todos os pesos dos picos na curva densiométrica 
 
Os valores de produção acumulada de metano (CH4) foram ajustados ao modelo 

modificado de Gompertz (Equação 4) (Zwietering et al., 1990), modelo simplificado e 
adequado para descrever produção de biogás em ensaios em reatores em batelada. O 
software OriginPro 8.0 foi utilizado para ajustar os dados ao modelo. 

    Equação 4  
 
Sendo:  
y = produção acumulada do metano 
γ = tempo de fase lag (h) 
A= potencial de produção do metano(µmolCH4/gSTV) 
µm = taxa de máxima de produção do metano(µmolCH4/gSTV.h) 
t = tempo (h) 
e= 2,718281828 
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Resultados e Discussão 

A produção acumulada de metano foi representada graficamente ao longo do 
tempo para determinar as taxas relativas de metabolismo entre os reatores. Ambos os 
ensaios 1 e 2 do teste de inibição foram ajustados de acordo com a equação de 
Gompertz (Zwietering et al., 1990). Para todas as amostras do ensaio 1, o R2 foi maior 
de 0,92, e para o ensaio 2 o R2 foi maior de 0,91, comprovando que os dados se 
ajustaram bem a equação modificada de Gompertz (Tabela 3). 

Nos reatores metanogênicos do primeiro ensaio (Figura 1(a)), em que foram 
avaliadas as concentrações de 0,5; 1,5 e 3,0 mg.L-1, observou-se uma relativa 
diminuição na produção total de gás com aumento na quantidade de PCB. A produção 
de metano na concentração de 0,5 mg/L foi similar a produção do controle, indicando 
que nesta concentração a inibição foi irrisória, obtendo-se 1,68%. Kaya et al. (2013a) 
verificaram que a produção de metano  1mg/L foi a maior relatada e excedeu a 
produção de metano do controle, corroborando com os resultados da presente pesquisa. 

Os autores Tartakovsky et al. (2000), não observaram inibição metanogênica em 
reatores anaeróbios mesmo em concentrações elevadas de Aroclor 1242 (1g.L-1). O 
Aroclor 1242 é uma mistura composta em média por 41,5% de cloro e por diversos 
congêneres. A diferença encontrada entre o trabalho de Tartakovsky et al. (2000) com o 
apresentado pelo presente estudo pode indicar que a concentração inibitória de PCB 
depende de cada composto estudado, e no caso do utilizado neste trabalho, não houve 
inibição em concentração igual a 0,5 mg.L-1. 

No entanto, foi observada uma redução significativa na produção acumulada de 
metano para as concentrações de 1,5 e 3,0 mg.L-1, de 73,47% e 51,95%, 
respectivamente. A maior inibição ocorreu na concentração mediana, o que diverge dos 
resultados da literatura, em que há indícios que, quanto maior a concentração do PCB, 
maior é sua inibição da atividade metanogênica (Kaya et al., 2013a; Kaya et al., 2013b).  

Em contrapartida, nos reatores do segundo ensaio, foi avaliada a inibição 
metanogênica nas concentrações de 3,0; 4,5 e 6,0 mg.L-1 de PCB. A produção de 
metano para os reatores seguiu um padrão particular. A produção total do gás nos 
reatores diminuiu com o aumento da concentração do PCB. Deste modo, neste ensaio a 
inibição metanogênica avaliada em cada reator foi aumentando de acordo com o 
acréscimo das concentrações de PCB (Figura 1(b)). 

Como em ambos os ensaios na concentração 3,0 mg.L-1, a produção de metano 
teve um comportamento semelhante (Figura 1(c)), a concentração do segundo ensaio foi 
utilizada na comparação entre os ensaios 1 e 2 pois melhor se ajustou a  equação de 
Gompertz modificado, ou seja, obteve um R2 maior (Tabela 3). 
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Figura 1. Produção acumulada de metano do primeiro ensaio (a) e do segundo ensaio (b). Ajuste de Gompertz 

modificado. Produção acumulada de metano na concentração de 3,0 mg/L de PCB em ambos os ensaios (c). Relação 
entre porcentagem de inibição e produção máxima de metano versus a concentração de PCB  

 
A produção acumulada de metano em ambos os ensaios seguiu como esperado e 

foi maior nos controles, onde não foi adicionado o PCB (195,48 ±9,83µmolCH4.gSTV-1 
do primeiro ensaio e 676,30 ±22,80 µmolCH4.gSTV-1 do segundo ensaio). A diferença 
entre os a produção máxima de metano dos controles foi acompanhada de diferentes 
concentrações de ácidos no final da operação dos reatores. Para os reatores controles da 
primeira etapa, com produção máxima de metano de 195,48 ±9,83µmolCH4.gSTV-1, a 
produção de ácidos foi elevada, de 1564,345 mg.L-1 de ácidos totais. Já nos reatores 
controles da segunda etapa, em que a produção máxima de metano atingiu 676,30 
±22,80 µmolCH4.gSTV-1, a produção de ácidos foi menor, de 701,90 mg.L-1 de ácidos 
totais dissolvidos. Esta disparidade demonstra que no primeiro ensaio, o metabolismo 
acidogênico foi a rota preferencial da microbiota presente nos reatores controle. E 
provavelmente no segundo ensaio, sem a competição com a comunidade acidogênica, as 
arqueias metanogênicas geraram maior produção acumulada de metano. 

 Além disso, na concentração mais baixa, de 0,5 mg.L-1, a produção acumulada 
de metano foi 192,19 ±5,03µmolCH4.gSTV-1, próxima a do controle (195,48 ±9,83 
µmolCH4.gSTV-1 do primeiro ensaio). Este resultado foi o mesmo encontrado por Kaya 
et al. (2013b), no qual a concentração de 1mg.L-1 apresentou elevada produção de 
metano de 347,2 mLCH4.gSTV-1 e próxima a do controle, de 443,1 mLCH4.gSTV-1. Os 
reatores nesta concentração além de elevada produção acumulada de metano, 
apresentou alta taxa de produção de metano, de 2,95 ±0,26 µmolCH4.gSTV-1.h-1. Esta 
taxa, bem como a produção de metano são evidencias da inexistência da inibição 
metanogênica nesta concentração, provavelmente devido à baixa biodisponibilidade do 
PCB para as arqueias metanogênicas (Borja et al., 2005). 
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Tabela 3.  Parâmetros extraídos do ajuste da produção acumulada de metano á equação 
modificada de Gompertz 

  R² A 
(µmolCH4.gSTV-1) 

y 
(µmolCH4.gSTV-1.h-1) 

γ 
   

 E
ns

ai
o 

1 
Controle 0,92 195,48 ±9,83 2,69 ±0,81 11,28 ±9,23 
0,5 mg/L 0,92 192,19 ±5,03 2,95 ±0,26 0 
1,5mg/L 0,92 51,85 ±1,88 0,39±0,032 0 
3,0mg/L 0,91 93,92 ±2,27 2,01 ±0,32 3,49±3,61 

En
sa

io
 2

 Controle 0,91 676,30 ±22,80 14,72 ±2,55 5,46±3,86 
3,0mg/L 0,96 103,80±2,60 1,14 ±0,06 10-15 
4,5mg/L 0,96 97,58 ±2,57 1,01 ±0,11 0,65 ±4,49 
6,0mg/L 0,96 78,80 ±1,83 0,81 ±0,04 0 

 
Os dados de %I e produção máxima de metano versus concentração de PCB 

apresentados na Figura 1 (d) evidenciam que quanto maior a concentração do PCB 
menor é a produção de metano e maior sua inibição sob a comunidade anaeróbia. Esta 
afirmativa segue o previsto em outros trabalhos com compostos halogenados (Madsen e 
Aamand, 1992; Fang e Chan, 1997; Schüürmann et al, 1997; Sierra-Alvarez e Lettinga, 
1991), os quais comprovaram que quanto maior a concentração do composto 
halogenado maior é seu efeito inibitório sobre a comunidade anaeróbia.  

 Sierra-Alvarez e Lettinga (1991) avaliaram a inibição metanogênica com 34 
diferentes compostos aromáticos, e concluíram que o pentaclorofenol foi o mais 
inibidor com 50% de inibição para 7,99 mg/L. Ao se comparar a inibição proveniente 
do pentaclorofenol com o do PCB, esse último pode ser classificado como um composto 
mais tóxico que o pentaclorofenol, pois em concentração menor (1,5mg.L-1) ele 
apresentou inibição mais elevada, de 73,5%. Com base nestes resultados, a hipótese de 
que a alta toxicidade do PCB seja devido à elevada taxa de cloro (até sete cloros por 
molécula) pode ser levantada. 

Estas relações entre a estrutura do composto e sua toxicidade não são exclusivos 
dos microrganismos metanogênicos, uma vez que resultados semelhantes foram 
evidenciados para uma ampla gama de organismos, como bactérias, algas e 
protozoários, bem como para uma grande variedade de compostos aromáticos, como 
pentaclorofenol, resíduos petroquímicos, entre outros (Bringmann e Kühn, 1980; 
Chouet al., 1978; Jurd e Manners, 1980; Ruckdeschel et al., 1987. 

Para 6,0 mg.L-1 a inibição foi evidenciada não somente pela produção 
acumulada de metano, mas também pela baixa produção de produtos secundário do 
metabolismo anaeróbio, como ácidos e álcoois (Tabela 4). Assim, nesta concentração a 
inibição pode ter ocorrido em toda a comunidade anaeróbia, não somente na 
metanogênica, por apresentar a menor produção de metano e de outros produtos 
secundários. 

Tabela 4. Tabela comparativa da produção máxima de metano e produção de ácidos e 
álcoois. A produção de ácidos e álcoois é o valor destes compostos no Tfde 30 dias subtraídodo 
que se encontrava no T0 (To≅ 411,179). 
Concentração de PCB 

(mg/L) %I Produção máxima de 
metano (µmolCH4/gSTV) 

Produção de ácidos e álcoois 
(mg/L) (menos T0) 

0,5 1,68% 192,19 907,68 
1,5 73,5% 51,85 1302,61 
3,0 84,6% 103,80 1222,75 
4,5 85,6% 97,58 2871,23 
6,0 88,3% 78,80 764,39 

 



303 

 
 

O consumo de DQO seguiu o padrão da produção de metano, onde quanto maior 
a concentração de PCB menos eficiente foi o sistema, e neste sentido, menor foi a 
eficiência de remoção de DQO (Tabela 5). De acordo com os autores Kaya et al. 
(2013a) que avaliaram reatores em batelada metanogênicos com a adição do  PCB 118,  
foi evidenciado que nos reatores com maior concentração de PCB, houve redução da 
remoção de DQO. Esta mesma premissa foi encontrada no presente trabalho, onde 
houve redução drástica na remoção de DQO de acordo com o aumento da concentração 
de PCB.  

 
Tabela 5. Consumo de DQO no ensaio 1 e 2 de toxicidade anaeróbia. 
 Controle 0,5 mg.L-1 1,5 mg.L-1 3,0 mg.L-1 4,5 mg.L-1 6,0 mg.L-1 

Consumo de 
DQO (%) 60,19 51,76 45,83 38,80 30,95 23,42 

 
A comunidade microbiana do inóculo (i), do controle (Ca), dos reatores do 

primeiro ensaio (0,5a; 1,5a; 3,0a) e do segundo ensaio de inibição (3,0b, 4,5b e 6,0b) 
foram analisados em termos de composição da comunidade bacteriana. A correlação 
filogenética estabelecida e suas respectivas similaridades são apresentadas na Figura 2. 
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Figura 2.  Perfis de DGGE de comunidades bacterianas: dendrogama construído 
utilizando correlação de Pearson e o método de agrupamento UPGMA. As amostras Ca 
(controle); 0,5a (0,5 mg.L-1 de PCB), 1,5a (1,5 mg.L-1 de PCB) e 3,0a (3,0 mg.L-1 de PCB) são 
provenientes do primeiro ensaio de inibição. As amostras 3,0b (3,0 mg.L-1 de PCB); 4,5b (4,5 
mg.L-1 de PCB) e 6,0b (6,0 mg.L-1 de PCb) são provenientes do segundo ensaio. 

 
As alterações na diversidade da comunidade para o Domínio Bacteria pelo 

índice de Shannon-Wiener, nos reatores do ensaio de inibição são mostradas na Tabela 
6. 

 
Tabela 6. Índice de Shannon-Wiener (H ') para o Domínio Bactéria para as amostras dos 

ensaios de inibição metanogênica.As amostras Ca (controle); 0,5a (0,5 mg.L-1 de PCB), 1,5a 
(1,5 mg.L-1 de PCB) e 3,0a (3,0 mg.L-1 de PCB) são provenientes do primeiro ensaio de 
inibição. As amostras 3,0b (3,0 mg.L-1 de PCB); 4,5b (4,5 mg.L-1 de PCB) e 6,0b (6,0 mg.L-1 de 
PCb) são provenientes do segundo ensaio. 

Domínio i Ca 0,5a 1,5a 3,0a 3,0b 4,5b 6,0b 

Bactéria 2,85 3,50 3,12 2,81 4,35 2,83 2,91 2,40 

 
Mesmo com índices de diversidade microbiana diferentes, o controle (Ca) com 

3,50 e o inóculo com 2,85, apresentaram uma similaridade elevada (89%). 
Evidenciando que não houve uma seleção efetiva na operação do reator sem o tóxico. O 
mesmo aconteceu com as amostras 0,5a e 1,5a, que apresentaram índices de diversidade 
distintas, 3,12 e 2,81 respectivamente, entretanto apresentaram alta similaridade 
filogenética, 93%. Demonstrando que a similaridade bacteriana foi elevada sob baixas 
concentrações de PCB.  
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Já as comunidades presentes nas amostras 3,0b e 4,5b, obtiveram índices de 
diversidade semelhantes, respectivamente 2,83 e 2,91 e se aproximaram em 94% de 
similaridade. A comunidade presente no reator com maior concentração de PCB (6,0b) 
apresentou o menor índice de diversidade (2,40) e, além disso, foi a comunidade mais 
diversa do grupo, não se agrupando a nenhuma outra amostra. Ou seja, mais evidências 
da inibição causada na comunidade quando altas concentrações de PCB são 
adicionadas.  

 
Conclusões 

A partir dos resultados obtidos, verificou-se que o PCB inibe efetivamente a 
comunidade metanogênica e esta inibição é diretamente proporcional com a 
concentração do PCB. Além do mais, foi demonstrado que quanto maior a concentração 
de PCB, menor é a remoção de DQO. Para todos os reatores, a produção acumulada de 
metano se ajustou bem a equação modificada de Gompertz. 

Na concentração de 6,0 mg.L-1, a inibição apresentada foi a mais elevada, ou 
seja de 88,3%, a remoção de DQO foi a menor (23,42%), e apresentou o menor índice 
de diversidade de Shannon- Wiener (H’), 2,40. Tais valores corroboram com a efetiva 
inibição e elevada toxicidade do PCB na comunidade metanogênica. Em relação a 
menor concentração avaliada, de 0,5 mg.L-1 de PCB, a comunidade metanogênica não 
foi inibida possivelmente devido a baixa biodisponibilidade do PCB para as arqueias. 

A partir do ensaio de inibição metanogênica, foi definida a concentração a ser 
utilizada nas etapas seguintes, de 1,5 mg.L-1, por apresentar uma baixa inibição (73,5%), 
e possivelmente induzir a produção de enzimas de degradação ou o crescimento dos 
organismos degradadores. 
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Resumo. No processo da produção de etanol são geradas grandes quantidades de resíduos, 
dentre estes a vinhaça. Este resíduo pode ser tratado anaerobicamente para gerar metano 
como uma fonte de bioenergia com a utilização de reactores de batelada operados com a 
biomassa imobilizada (AnSBBR). Os principais resultados obtidos neste trabalho referente ao 
desempenho de consumo de substrato (83%), conteúdo de metano no biogás (77%), carga 
orgânica aplicada (5,54 gDQO.L -1.d- 1), produtividade de metano (973 N- mLCH4.L-1.d-1) e 
rendimento (9,47 molCH4.kgDQO-1) mostram que o AnSBBR é uma alternativa tecnológica 
promissora. Com os resultados obtidos em escala de laboratório foi dimensionado o reator 
em escala industrial, também operado em batelada sequencial com biomassa imobilizada 
(AnSBBR) para o tratamento anaeróbio da vinhaça visando a geração de metano e a 
adequação ambiental do resíduo para posterior disposição no solo. Os cálculos foram 
realizados com base em dados provenientes de uma Usina Sucroalcooleira localizada em São 
Paulo. Os principais resultados deste estudo foram a proposta de associação de quatro 
reatores AnSBBR de 15849 m³ operando em paralelo (tempo de alimentação e descarga de 4 
h e de reação de 8 h), cuja produção de metano foi estimada em 1.65×106 molCH4.dia-1, 
sendo a geração de energia elétrica obtida pela queima deste biogás em turbina de 17 MW, 
aumento de 93 para 96% a recuperação de energia contida na cana de açúcar. 

 
Introdução  

 
A viabilidade tecnológica do uso da vinhaça tornou-se uma questão de grande 

importância. Um desses usos pode ser a produção de bioenergia (metano) e a sua 
conformidade ambiental. O tratamento da vinhaça em um AnSBBR pode ser realizado como 
uma opção tecnológica de operação descontínua, como uma alternativa à operação contínua, 
comumente utilizada. 

O presente estudo visou avaliar a viabilidade tecnológica do uso de vinhaça para 
produzir biometano através de um reator AnSBBR, e obter os principais parâmetros de 
projeto (remoção de substrato, estabilidade, produtividade e fator de rendimento) para um 
aumento de escala visando à geração de bioenergia e de conformidade ambiental para 
disposição final do resíduo. 

 
Material e Métodos 

 
O biorreator utilizado foi um reator anaeróbio em batelada sequencial com biomassa 

imobilizada e com agitação mecânica (AnSBBR), capacidade útil de 5,60 L. (Manssouri et 
al., 2013). O suporte inerte usado para imobilização da biomassa é composto de espuma 
poliuretano (cubos de 1 cm) confinado em um cesto de aço Inox-316 perfurado. A agitação 
foi mantida em 300 rpm durante e a temperatura em 30 ± 1°C. 

O inóculo utilizado é proviniente de um reator anaeróbio de tratando efluente de um 
abatedouro de aves. A imobilização ocorreu conforme metodologia de Zaiat et al. (1994). 

Neste trabalho foram utilizados duas diferentes águas residuárias, água residuária a 
base de sacarose e a base de vinhaça. A composição da água residuária formulada a base de 
sacarose foi usada a uma concentração de 1000 mgDQO.L-1 (Manssouri et al., 2013). O 
objetivo da utilização da água residuária a base de sacarose foi o de aclimatar a biomassa e 
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verificar a produção de biogás com um substrato conhecido e de fácil biodegradação. 
A Tabela 1 descreve a composição da água residuária a base de vinhaça na condição 

de 1000 mgDQO.L-1. A vinhaça “in natura” utilizada foi proveniente de uma Usina 
Sucroalcooleira localizada no estado de São Paulo, Brasil, e apresentava 23400 mgDQO.L-1. 

 
Tabela 1 – Composição da água residuária a base de vinhaça “in natura” (1000mgDQO.L-1). 

Composto Composição 
Vinhaça “in natura” ≈ 50 mL.L-1 

Bicarbonato de sódio (NaHCO3) 500-1000 mg.L-1 
Solução de sais (Manssouri et al., 2013) 

Água de torneira (q.s.) 1000 mL 
 
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) 
(na forma de DQO), alcalinidade parcial (AP), alcalinidade intermediária (AI), alcalinidade 
total (AT), alcalinidade a bicarbonato (AB), ácidos voláteis totais (AVT), sólidos totais (ST), 
sólidos totais voláteis (SVT), sólidos suspensos totais (SST) e sólidos suspensos voláteis 
(SSV), além da medida do pH e do volume de meio alimentado/descarregado por ciclo (VA). 
Tais análises foram realizadas de acordo com o Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater (1995). Os compostos intermediários do metabolismo anaeróbio e a 
composição do biogás foram analisados por cromatografia em fase gasosa. A produção total 
do biogás durante o ciclo (VG) foi analisada por medidor de gás Ritter modelo 
MilligasCounter, as medições foram realizadas na forma de perfis ao longo do ciclo em 
medida acumulada de volume. Ao final da operação foi realizada a quantificação da biomassa 
no interior do reator. 

 
Procedimento Experimental 

O AnSBBR foi operado em seis condições denominadas de I, II, III, IV, V e VI, 
durante 60 dias. Em todas as condições o tempo do ciclo (tC) foi de 8 horas, totalizando 3 
ciclos por dia. Na condição I a água residuária alimentada foi a base de sacarose (1000 
mgDQO.L-1). Nas condições de II a VI a água residuária alimentada foi a base de vinhaça e as 
concentrações foram 1000, 2000, 3000, 4000 e 5000 mgDQO.L-1, respectivamente.  

Nos ensaios do AnSBBR o volume de alimentação/descarga (VF) foi de 1,0 L por 
ciclo (10 min), volume de meio líquido mantido no reator (VRES) foi de 2,0 L (volume total de 
meio líquido VR de 3,0 L) e volume de biomassa e suporte (VB+S) de 2,0 L, totalizando um 
volume útil do reator (VT) de 5 L. 

 
Estimativa de ampliação de escala 

O objetivo foi estimar o projeto do reator em escala industrial em termos de “volume” 
a partir dos dados de operação de uma Usina de Açúcar e Álcool localizada no estado de São 
Paulo (Tabela 2). Os cálculos foram realizados a partir dos resultados obtidos na condição VI. 
Para a estimativa do volume do reator em escala industrial foi utilizado como parâmetro de 
projeto a carga orgânica volumétrica removida, conforme as etapas descritas a seguir. 

 

Tabela 2 – Informações da Usina de Açúcar e Álcool da safra 2011. 
Dados Valor Unidade 

Produção de etanol anidro (Ve) 150896 m³ 
Produção de açúcar (Ma) 235006 ton 

Produção de cana de açúcar (Mc) 3333801 ton 
Produção de bagaço (Mb) 921.105 ton 

Produção de vinhaça (VSafra) 1961648 m³ 
Período da safra (tsafra) 253 dia 
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A primeira etapa foi o cálculo do volume de água residuária alimentada por dia 
(VF

.N)IND1 (Equação 1). 
(VF∙N)IND1= VSafra

𝑡safra
  (1) 

Na segunda etapa foi calculado o volume total de meio líquido (VR)IND1 contido no 
reator industrial a partir das frações de volume do reator de laboratório (VF, VRES, VR e VT). 
Assim, nesta etapa os valores de carga orgânica volumétrica removida (COVRC), de 
concentração do afluente (CCT,I), de concentração de substrato residual (CCF, i.e., eficiência 
de remoção de matéria orgânica), de número de ciclos por dia (N) e tempo de ciclo (tC) do 
reator industrial foram os mesmos do reator de laboratório (Equação 2). 

(VR)IND1=
(VF∙N)IND1∙�CCT,I-CCF�

RVOLC
  (2) 

Na terceira etapa foi calculado o volume útil (VT)IND1, volume alimentado por ciclo 
(VF)IND1 e volume residual (VRES)IND1 do reator industrial utilizando-se as frações de volume 
do reator de laboratório (VF, VRES, VR e VT) (Equações 3 a 5). 

(VR)IND1
(VT)IND1

= VR
VT

 (3)  (VF)IND1
(VR)IND1

= VF
VR

 (4)  (VRES)IND1
(VR)IND1

= VRES
VR

 (5) 

Até este ponto foi admitida a alimentação do reator industrial com concentração 
afluente (CCT,I) igual ao do reator de laboratório. Assim, na quarta etapa deve-se corrigir esta 
hipótese para considerar a alimentação com vinhaça “in natura” (CVinhaça). A correção da 
concentração afluente foi realizada inicialmente pelo balanço de massa de matéria orgânica 
alimentada ao reator industrial (Equações 6 e 7). 

(VF)IND1 ∙ CCT,I=(VAR)IND1 ∙ CVinhaça + (VD)IND1 ∙ CCF  (6) 
(VF)IND1 = (VAR)IND1 + (VD)IND1  (7) 

A partir deste balanço de massa, calculou-se o volume de vinhaça “in natura” 
alimentado por ciclo (VAR)IND1 ao reator industrial com a hipótese de manter o volume total 
alimentado por ciclo (VF)IND1 calculado anteriormente, ou seja, quando se utilizou a 
concentração de alimentação do reator de laboratório (CCT,I). Assim, diluiu-se este volume 
“mais concentrado” com o volume de efluente tratado no final de ciclo (VD)IND1 “menos 
concentrado” que apresenta concentração de final de ciclo (CCF). Desta forma mantem-se a 
massa de matéria orgânica alimentada por ciclo com o menor volume de vinhaça “in natura” e 
diluição com o próprio efluente do reator. Vale ressaltar que a operação prática desta 
estratégia consiste em descarregar um menor volume de efluente no final de ciclo e alimentar 
um menor volume de vinhaça no início do ciclo, de modo que a realizar a diluição calculada 
anteriormente. 

A quarta etapa do projeto permitiu corrigir a concentração afluente, entretanto, o 
volume alimentado por ciclo (VF)IND1 calculado na terceira etapa foi reduzido para (VAR)IND1, 
mantendo-se o volume total de meio líquido (VR)IND1 pelo proporcional aumento no volume 
residual para (VRES)IND1+(VD)IND1. 

Neste ponto do projeto será feita uma “atualização da nomenclatura” (do índice 1 para 
o índice 2) para facilitar a descrição dos cálculos (Equações 8 e 9): 

(VF)IND2 = (VAR)IND1;  (VRES)IND2=(VRES)IND1+(VD)IND1; (VR)IND2=(VF)IND2+(VRES)IND2 (8) 
(VR)IND2=(VR)IND1  (9) 

A quinta etapa corrige o valor alimentado por ciclo de modo que (VF)IND3 seja igual a 
(VF)IND1, pois esta variável foi calculada pela produção diária de vinhaça da Usina de Açúcar 
e Álcool. Esta correção calcula o valor do volume total de meio líquido (VR)IND3 e do volume 
residual (VRES)IND3 a partir do valor do volume alimentado por ciclo (VF)IND3 e das frações de 
volume do reator de laboratório (VF, VRES, VR e VT). 

(VF)IND3
(VR)IND3

= VF
VR

 (10)  (VR)IND3
(VT)IND3

= VR
VT

 (11)  (VRES)IND3
(VR)IND3

= VRES
VR

 (12) 
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Estimativa da produção de energia 
O objetivo foi estimar o projeto do reator em escala industrial em termos de “energia 
potencialmente gerada” a partir dos dados de operação de uma Usina de Açúcar e Álcool 
(Tabela 2). Os cálculos foram realizados a partir dos resultados obtidos na condição VI com 
reator em escala de laboratório. Para a estimativa da energia produzida pelo reator em escala 
industrial foi utilizado como parâmetro de projeto a produção molar de metano e a potencial 
energia gerada pela combustão, conforme as etapas descritas a seguir. 

A primeira etapa consistiu da estimativa da energia gerada (ECH4) a partir da produção 
molar diária de metano (ProdCH4) e da entalpia de combustão do metano (ΔHC-CH4) obtida em 
literatura (Felder and Rousseau, 2000) (Equação 13). 

ProdCH4=(VF∙N)IND1∙�CCT,I-CCF� ∙ MYRL (13a)   ECH4=ProdCH4∙∆HC-CH4 (13b) 

A seguir estimou-se o valor econômico do aproveitamento energético do metano 
gerado pela relação com o gás natural, quantificando-se o potencial do biogás em comparação 
a um combustível amplamente utilizado. Assim, calculou-se o custo relacionado à combustão 
do metano (CECH4) considerando o potencial energético do metano (ECH4), o poder calorífico 
inferior médio do gás natural (PCIg) e o custo específico volumétrico do gás natural (Cg) 
(ANP, 2014) (Equação 14). 

CECH4= ECH4
PCIg

∙Cg  (14) 

Na segunda etapa estimou-se a energia e valores econômicos da cana de açúcar e dos 
demais produtos (açúcar e álcool) e subprodutos (bagaço) da Usina de Açúcar e Álcool. 

As energias (Equação 15) relacionadas com a combustão do bagaço (Eb), do açúcar 
(Ea), do etanol (Ee) e da cana de açúcar colhida (Ec) foram calculadas a partir da massa de 
bagaço produzida (Mb), da massa de açúcar produzida (Ma), do volume de etanol produzido 
(Ve) e da massa de cana de açúcar colhida (Mc), respectivamente. Além de considerar o 
tempo de safra (tsafra) e o poder calorífico inferior médio de cada componente (PCIi), sendo 
que o bagaço foi considerado com 50% de umidade (PCIb) e o poder calorífico inferior para 
cana de açúcar (PCIc) foi calculado levando em consideração sua composição média, 55% de 
água, 32% de bagaço com 50% de umidade e 13% de sacarose (Hoia & Martincigh, 2013 
(Equação 16). 

Ei = Mi∙PCIi
tSafra

   (15) 

PCIc = 0.32 ∙ PCIb + 0.13 ∙ PCIa   (16) 
No caso do cálculo da energia do etanol (Ee), pela equação 15, foi usado seu volume 

produzido (Ve) e não a massa. 
Vale destacar que a entalpia de vaporização da água no cálculo do poder calorífico 

inferior da cana de açúcar não foi considerada por não agregar energia ao sistema (Equação 
16). 

A estimativa do valor econômico do aproveitamento energético do bagaço foi feita a 
partir da relação com o gás natural da mesma forma ao procedimento realizado com o metano. 
Assim, calculou-se o custo relacionado à combustão do bagaço (CEb) considerando o 
potencial energético do bagaço (Eb), o poder calorífico inferior médio do gás natural (PCIg) e 
o custo específico volumétrico do gás natural (Cg) (ANP, 2014) (Equação 16). 

CEb= Eb
PCIg

∙Cg   (16) 

As estimativas dos valores econômicos dos produtos açúcar (CEa), etanol (CEe), cana 
de açúcar colhida (CEc) foram feitas considerando seu respectivo valor médio anual nas 
Usinas de Açúcar e Álcool em 2014 (Ci) (CONSECANA, 2014), o seu respectivo potencial 
energético do açúcar (Ei) e o poder calorífico inferior médio (PCIi) (Equação 17). 

CEi=
Ei

PCIi
∙Ci   (17) 
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Na terceira etapa realizou-se o balanço energético (BE) e comparação de valores 
econômicos ou custos (CE) da Usina de Açúcar e Álcool para estabelecer o potencial 
energético do resíduo vinhaça em relação à cana de açúcar e aos demais produtos (açúcar e 
álcool) e subprodutos (bagaço) (Equações 18 e 19). 

BE = (Ec) – (ECH4+Eb+Ea+Ee)   (18)  CE = (CECH4+CEb+CEa+CEe) – (CEc)   (19) 
 

Resultados e Discussão 
 

Reator AnSBBR em escala de laboratório 
Os valores médios das variáveis monitoradas em cada condição estudada estão 

apresentados na Tabela 3 e a Figura 1a apresenta o monitoramento da concentração de 
matéria orgânica na forma de DQO ao final do ciclo em todo o período de ensaio. Assim, 
pode-se observar a estabilidade do processo e o bom desempenho quanto à remoção de 
matéria orgânica, sendo que melhores eficiências foram alcançadas com o aumento da 
concentração do afluente. Além disso, a proximidade estre os valores de concentração de 
matéria orgânica para as amostras não filtradas e filtradas indicam uma satisfatória retenção 
de biomassa no reator pelo material inerte suporte. Os resultados obtidos de alcalinidade a 
bicarbonato e ácidos voláteis totais (Tabela 3) ratificam a estabilidade do reator, pois houve 
geração de alcalinidade a bicarbonato e consumo de ácidos voláteis totais quando os valores 
no afluente são comparados com o efluente. 

Na condição VI, foram realizadas análises de sólidos totais (ST), voláteis totais (SVT), 
em suspensão (SST) e em suspensão voláteis (SSV) (Tabela 3), em que observa-se a remoção 
de “sólidos totais” e de “sólidos voláteis totais”, ambos predominantemente dissolvidos 
(maior que 98%). Tais resultados indicam que o reator proporcionou a remoção de sólidos da 
água residuária em tratamento e que a biomassa anaeróbia foi retida pelo material suporte, 
mesmo com uma agitação de 300 rpm. Neste contexto, a biomassa contida no reator foi 
quantificada após a finalização do estudo pela qual foi obtido que os valores de concentração 
de sólidos totais e sólidos voláteis totais foram de 24.6g-ST.L-1 e 20.1 g-SVT.L-1 
considerando como base 3 L de meio líquido contido no reator, e de 1.28 g-ST.g-suporte-1 e 
0.96 g-SVT.g-suporte-1 considerando como base 62.7 g de suporte (espuma de poliuretano) 
contido no reator, resultando em 81.4 % de fração orgânica, sendo esta a provável responsável 
pela conversão da matéria orgânica contida na vinhaça em metano. 

O monitoramento do biogás ao final do ciclo em todas as condições estudadas mostra 
o aumento da produção em termos de volume (Tabela 3) e em termos de composição de 
metano (Figura 1b) com o aumento da concentração do afluente. Vale destacar que o aumento 
da carga orgânica aplicada se deve ao aumento da concentração do afluente, pois o tempo de 
ciclo foi mantido em todas as condições.  

 

 
Figura 1  – a) Monitoramento ao final do ciclo da concentração de matéria orgânica em todas 
condições. b) Monitoramento ao final do ciclo da composição do biogás em todas condições. 
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Tabela 3 – Monitoramento relacionado à estabilidade ao final do ciclo em todas condições. 

 Sacarose Vinhaça 

 I (1000 mgDQO.L-1) II (1000 mgDQO.L-1) III (2000 mgDQO.L-1) IV (3000 mgDQO.L-1) V (4000 mgDQO.L-1) VI (5000 mgDQO.L-1) 

Parâmetro Afluente Efluente  Afluente Efluente  Afluente Efluente  Afluente Efluente  Afluente Efluente  Afluente Efluente  
CCT 

(mgDQO.L-1) 1179 ± 86 352 ± 86 (4) 1135 ± 42 320 ± 26 (4) 2201 ± 84 441 ± 82 (5) 3180 ± 131 522 ± 84 (5) 4242 ± 159 776 ± 121 (7) 5337 ± 197 977 ± 83 (9) 

CCF 
(mgDQO.L-1) ── 271 ± 29 (4) ── 299 ± 23 (4) ── 437 ± 27 (5) ── 528 ± 45 (5) ── 765 ± 88 (7) ── 923 ± 85 (9) 

εCT(%) ── 70 ± 7 (4) ── 72 ± 2 (4) ── 80 ± 1 (5) ── 84 ± 1 (5) ── 82 ± 3 (7) ── 82 ± 2 (9) 

εCF(%) ── 77 ± 2 (4) ── 74 ± 2 (4) ── 80 ± 1 (5) ── 83 ± 3 (5) ── 82 ± 2 (7) ── 83 ± 2 (9) 

pH (u) 8.1 ± 0.1 6.9 ± 0.1 (6) 7.3 ± 0.1 7,2 ± 0.1 (6) 7.0 ± 0.1 7.3 ± 0.1 (7) 6.7 ± 0.2 7.3 ± 0.1 (5) 6.5 ± 0.1 7.3 ± 0.1 (7) 6.3 ± 0.1 7.4 ± 0.2 (9) 

VF (mL) 1040 ± 44 ── (6) 1014 ± 19 ── (6) 1032 ± 15 ── (6) 1050 ± 7 ── (5) 1070 ± 68 ── (7) 1023 ± 102 ── (9) 

VG
 (NmL.Ciclo-1) ── 256  ── 347  ── 713  ── 1181  ── 1710  ── 1888  

VCH4 (NmL.Ciclo-1) ── 127  ── 245  ── 525  ── 908  ── 1304  ── 1453  
AVT 

(mgHAc.L-1) ── ──  ── ──  780 78 (1) 1252 ± 24 90 ± 29 (3) 1579 ± 23 118 ± 14 (3) 2002 ± 23 158 ± 14 (2) 

AB 
(mgCaCO3.L-1) ── ──  ── ──  1380 2456 (1) 1087 ± 7 2216 ± 137 (3) 820 ± 42 2509 ± 48 (3) 529 ± 18 2750 ± 42 (2) 

CST (mg.L-1) ── ──  ── ──  ── ──  ── ──  ── ──  6.54 4.80  
CSVT (mg.L-1) ── ──  ── ──  ── ──  ── ──  ── ──  3.37 3.29  
CSTS (mg.L-1) ── ──  ── ──  ── ──  ── ──  ── ──  0.13 0.08  
CSVS (mg.L-1) ── ──  ── ──  ── ──  ── ──  ── ──  0.02 0.01  
Etanol (mg.L-1) ── ──  ── ──  ── ──  ── ──  ── ──  138 16  

Ácido acético(mg.L-1) ── ──  ── ──  ── ──  ── ──  ── ──  653 81  

Ácido propiônico(mg.L-1) ── ──  ── ──  ── ──  ── ──  ── ──  398 46  

Ácido butírico(mg.L-1) ── ──  ── ──  ── ──  ── ──  ── ──  192 6  
Vinhaça “in natura” Sólidos: CST = 15.3 mg.L-1; CSVT = 7.7 mg.L-1; CSST = 0.68 mg.L-1; CSSV = 0.12 mg.L-1.
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Com relação aos indicadores de desempenho do reator relacionado ao consumo de 
matéria orgânica na forma de DQO, a Tabela 4 mostra que a produtividade molar do metano 
(MPr) e a produtividade molar específica (SMPr) apresentaram aumento com o aumento da 
carga orgânica (maior valor obtido na condição VI). Os indicadores de desempenho 
relacionados ao rendimento molar da produção de biometano (Tabela 4) mostraram um 
aumento do rendimento molar por carga orgânica aplicada e por carga orgânica removida com 
o aumento da concentração do afluente, atingindo o valor máximo de 7.83 mmolCH4.gDQO-1 
e 9.47 mmolCH4.gDQO-1, respectivamente, na condição VI, sendo o valor teórico para o 
rendimento molar por carga orgânica removida de 15.6 mmolCH4.gDQO-1. A composição de 
metano no biogás formado apresentou valor máximo de 77% também na condição VI.  

 
Tabela 4 – Monitoramento relacionado ao desempenho ao final do ciclo em todas condições. 

  Condições 
Indicadores Unidade I II III IV V VI 

COVA gDQO.L-1.d-1 1.22 1.18 2.29 3.30 4.41 5.54 
COAE gDQO.gTVS-1.d-1 0.061 0.059 0.114 0.165 0.219 0.276 
COVR gDQO.L-1.d-1 0.94 0.87 1.83 2.75 3.61 4.59 
CORE gDQO.gTVS-1.d-1 0.047 0.043 0.091 0.137 0.180 0.228 
MYAL molCH4.kgDQO-1 1.12 2.57 3.33 6.80 8.47 7.83 
MYRL molCH4.kgDQO-1 1.44 3.49 4.16 8.15 10.3 9.47 

nCH4 mmolCH4.d-1 4.08 9.09 22.86 67.2 111.9 130.2 
MPr mmolCH4.L-1.d-1 1.36 3.03 7.63 22.41 37.32 43.43 
MPr N-mLCH4.L-1.d-1 30 68 171 502 836 973 

SMPr mmolCH4.gTVS-1.d-1 0.07 0.15 0.38 1.12 1.86 2.16 
SMPr N-mLCH4.gTVS-1.d-1 1.5 3.4 8.5 25.1 41.7 48.4 
CCH4 mmolCH4.L-1 5.65 ± 0.05  8 ± 1 10 ± 1 18 ± 4 21 ± 2 22.7 ± 0.3 
CCO2 mmolCO2.L-1 5.74 ± 0.04 4 ± 1 3.6 ± 0.2 5.25 ± 1 6.23 ± 0.8 6.9 ± 0.3 

%CH4 % 49.5 70.6 73.6 76.9 76.3 77.0 
MSVT = 60.18 g; VF = 1.0 ± 0.6 L; MYRL (Teórico) = 350 N-mLCH4.gDQO-1 = 0.016 molCH4. gDQO-1 

Período experimental (dia): I – 0 a 9; II – 10 a 19; III – 20 a 29; IV – 30 a 36; V – 37 a 46; VI – 46 a 60. 
 
Em todas as condições estudas foram realizados monitoramentos do biogás ao longo 

do ciclo em termos de produção, composição e razão CO2/CH4, esses resultados estão na 
Figura 2, sendo possível verificar que houve aumento de metano na composição do biogás 
com o aumento da carga orgânica aplicada.  

 

 
Figura 2 – Perfis de produção/composição e razão CO2/CH4 do biogás em todas condições. 

 
Na condição VI também foram medidos os valores ao longo do ciclo das seguintes 

variáveis: matéria orgânica na forma de DQO para amostras filtradas, ácidos voláteis totais 
(AVT), alcalinidade à bicarbonato (AB), pH, e metabólitos intermediários, os quais são 
mostrados na Figura 3. Os perfis apresentados na Figura 3 permitiram obter um conhecimento 
qualitativo do comportamento metabólico anaeróbio do sistema ao longo do ciclo, indicando 
que em função do consumo da matéria orgânica houve uma formação inicial seguido de um 
consumo contínuo dos ácidos voláteis totais, com uma contínua formação em paralelo de 
alcalinidade a bicarbonato de modo a manter estável o valor de pH (equilíbrio entre as etapas 
de acidogênese, acetogênese e metanogênese), e possibilitar a formação do biogás contendo 
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metano e dióxido de carbono em proporção definida. Os ácidos voláteis totais apresentam em 
sua composição principalmente os ácidos acético, propiônico e butírico, principais ácidos 
orgânicos envolvidos com o metabolismo anaeróbio. 

 

 
Figura 3 – Perfis ao longo do ciclo de matéria orgânica na forma de DQO, ácidos voláteis totais e 

alcalinidade à bicarbonato, e compostos metabólicos intermediários para a condição VI. 
 

Reator AnSBBR em escala industrial 
Na Tabela 5 estão os resultados obtidos para estimativa de ampliação de escala com as 

informações de uma Usina de Açúcar e Álcool localizada no estado de São Paulo e os 
resultados do reator na escala de laboratório. 

 
Tabela 5 – Estimativa de ampliação de escala industrial - parâmetros técnico-operacionais. 

Escala 
CCT CCF COVA COVR VF VRES VR VB+S VT 

(mgDQO.L-1) (mgDQO.L-1) (gDQO.L-1.d-1) (gDQO.L-1.d-1) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) 

Laboratório 5337 923 5.54 4.58 1.04.10-3 1.96.10-3 3.0.10-3 2.0.10-3 5.0.10-3 
IND1  5337 923 5.54 4.58 2585 4880 7465 4985 12449 
IND2 23400 923 4.77 4.58 508 6957 7465 4985 12449 
IND3 23400 923 4.77 4.58 2585 35427 38012 25384 63395 

 
Os volumes estimados na etapa “IND1” consideram que o afluente terá a mesma 

concentração utilizada na escala de laboratório, a qual era de 5337 mgDQO.L-1. Porém, sabe-
se que a concentração da vinhaça é de 23400 mgDQO.L-1 e, assim, para não ter que diluir a 
vinhaça “in natura” em água limpa, o que não é uma prática sustentável e aumentaria o custo 
processo, na estimativa “IND1” a vinhaça foi diluída com o próprio efluente do reator. 

Pelas informações da usina do estudo de caso, tem-se que o volume de vinhaça a ser 
tratado é de 2585 m³.ciclo-1, sendo nesta etapa da estimativa  tratar somente 508 m³.ciclo-1 de 
vinhaça, pois o restante do volume de alimentação é do efluente para diluição. Assim, na 
estimativa denominada de “IND2” a vinhaça é alimentada “in natura” com volume de 
alimentação de 508 m³.ciclo-1, sendo que o volume residual de líquido no reator foi 
aumentado para manter a carga orgânica volumétrica removida do reator industrial igual ao do 
reator em escala de laboratório. Na realidade, em todas as estimativas realizadas a carga 
orgânica removida foi mantida com o objetivo de se obter na escala industrial resultados 
próximos aos obtidos na escala de laboratório. Desta forma, tanto na estimativa “IND1” 
quanto na “IND2”, os volumes de líquido, biomassa+suporte e total útil do reator foram os 
mesmos, mudando-se apenas o volume residual. 

Por fim, o volume de alimentação foi corrigido na estimativa denominada de “IND3”, 
em que o volume alimentado da vinhaça “in natura” foi de 2585 m³.ciclo-1, o que corresponde 
ao volume de produção de vinhaça pela usina neste estudo de caso. Para continuar com o 
mesmo valor de carga orgânica volumétrica removida em 4.58 gDQO.L-1.d-1 foram mantidas 
as proporções de volume usadas na estimativa “IND2”, o que fez o volume total do reator 
aumentar de 12449 m³ das estimativas “IND1” e “IND2” para 63395 m³ na estimativa 
“IND3”. Assim, a estimativa “IND3” foi feita com a concentração de alimentação de vinhaça 
“in natura” e com o volume alimentado em valores iguais aos da usina neste estudo de caso, 
sendo utilizada para as demais etapas deste estudo. 

Desta forma, admitindo a estimativa “IND3”, uma sugestão de esquema de operação a 
ser implementado na usina do estudo de caso é dada na Figura 6 que apresenta 4 reatores de 
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mesmo volume (e iguais à ¼ do volume do reator único) operando em paralelo, visando à 
adequação do sistema de operação descontínua (caso fosse utilizado um reator único) de 
tratamento para um sistema de operação contínua (4 reatores em paralelo), ou seja, nesta 
configuração de reatores (de volume total igual ao volume do reator único) sempre haverá um 
reator sendo alimentado, um reator sendo descarregado e outros dois reatores promovendo a 
biotransformação, pois neste cenário cada reator com um volume aproximado de 15849 m³ 
realiza três etapas: alimentação, reação e descarga. Neste contexto, sugere-se que a etapa de 
alimentação ocorra em 4 horas (tempo calculado a partir da vazão de vinhaça na usina do 
estudo de caso), seguida da etapa de reação de 8 horas (tempo calculado pelo modelo cinético 
ajustado e pela conversão de substrato, ambos do reator em escala de laboratório), e 
finalizando-se com a descarga em 4 horas (definido como sendo igual à etapa de 
alimentação). Além disso, tal configuração permite que a produtividade de metano seja 
elevada, ou seja, que haja produção de metano continuamente, pois o processo opera por meio 
de 4 reatores em paralelo, sendo consecutiva as fases de alimentação, reação e descarga, 
tornando a etapa de reação do processo bioquímico “contínua”, elevando-se assim a 
produtividade de metano. 

 

 
Figura 6 – Esquema de 4 reatores em paralelos resultante da estratégia de ampliação de escala. 

 
Para efetuar o estudo da viabilidade tecnológica e econômica do projeto foram 

estimados a produção de energia e o valor econômico das matérias-primas, produtos e 
resíduos de uma Usina de Açúcar e Álcool localizada no estado de São Paulo, conforme 
mostrado na Tabela 6 que foi calculada considerando as informações da Tabela 2. Desta 
forma, tem-se que a usina do estudo de caso possui a capacidade de produzir 
aproximadamente 5.96×105 L.dia-1 de etanol e, com base no volume de vinhaça biodigerida 
correspondente (com base nos resultados obtidos em escala de laboratório), seria possível 
produzir 1.65×106 molCH4.dia-1 de biogás, que geraria aproximadamente 17 MW. Por fim, 
para se avaliar o benefício econômico do aproveitamento energético da vinhaça via produção 
de metano por biodigestão anaeróbia, foi estabelecida uma correlação com o gás natural por 
meio do poder calorífico inferior médio e do custo específico volumétrico deste combustível, 
obtendo-se um benefício econômico diário de aproximadamente R$ 41.100,00. 

 
Tabela 6 – Estimativa de ampliação de escala - parâmetros técnico-financeiros. 

Matéria-prima/Produto/Resíduo Energia-Ei (W) Valor Econômico-CEi (R$/dia) 
Cana-de-açúcar (sacarose +bagaço) 7.34×108 6.95×105 

Açúcar (sacarose) 1.62×108 9.57×105 
Etanol (anidro) 1.47×108 7.10×105 

Bagaço de cana (50% de umidade) 3.76×108 9.07×105 
Vinhaça digerida (gás natural) 1.70×107 4.11×104 

PCIg = 9365 kcal.m-3 (valor varia de 8800 a 9930 kcal.m-3, portanto foi utilizado o valor médio);   
PCIb = 2130 kcal.kg-1; PCIe = 6300 kcal.kg-1 (densidade = 890 kg.m-3) (Balanço Energético Nacional, 2013); 

PCIa = 3604 kcal.kg-1 (Lide, 2005/2006); PCIc = 1150 kcal.kg-1 (calculado conforme item 2.8); 
Cg=1.096R$.m-3 (ANP, 2014); Ce=1.19R$.L-1; Ca = 1.03R$.kg-1, Cc = 0.062 R$.kg-1 (CONSECANA, 2014); 

∆HC-CH4 = 890,36 kJ.mol-1 (Perry, 1997). 
Com base neste cenário realizou-se também o balanço energético (equação 42) e de 

custos (equação 43) da usina do estudo de caso para se estabelecer o potencial energético da 
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vinhaça em relação aos demais produtos e subprodutos do processo (Tabela 6). Desta forma, o 
balanço de custos indicou um saldo positivo equivalente a 1.92×106 R$/dia e o balanço 
energético indicou um excedente de energia de 3.22×107 W. Além disso, com base neste 
balanço energético, verifica-se que 93% de toda a energia contida na cana-de-açúcar é 
recuperada no processo nas formas de açúcar, etanol e bagaço, indicando uma possibilidade 
de se recuperar ainda mais a energia contida na cana de açúcar com a biodigestão da vinhaça 
para gerar biogás. Assim, o biogás produzido pela biodigestão da vinhaça pode fazer com que 
a energia recuperada seja equivalente a, aproximadamente, 96% de toda energia contida na 
cana de açúcar, sendo que este aumento de 3% da energia recuperada corresponde a 4.5% da 
energia obtida pela queima do bagaço, reforçando o potencial energético deste resíduo. 
Adicionalmente o valor agregado (R$/dia) da biodigestão da vinhaça equivaleria a 4.5% do 
valor agregado do bagaço de cana. Vale ressaltar que o bagaço foi usado na comparação com 
a biodigestão da vinhaça por ser este um subproduto aproveitado na obtenção de energia. Vale 
mencionar que a biodigestão anaeróbia da vinhaça possui em seu favor o argumento 
ambiental, pois o efluente líquido gerado continuaria a ser utilizado na fertirrigação como 
biofertilizante, porém com menor teor orgânico, gerando menor impacto ambiental.  

 
Conclusões 

 
Os resultados obtidos mostraram a potencial aplicação tecnológica do AnSBBR para o 

tratamento da vinhaça para adequação ambiental e produção de metano, conforme os 
indicadores de desempenho analisados: consumo de substrato de 83%, conteúdo de metano no 
biogás de 77%, carga orgânica aplicada de 5.54 gDQO.L-1.dia-1, produtividade de metano de 
973 N-mLCH4.L-1.dia-1, e rendimento de 9.47 mmolCH4.gDQO-1. A estimativa de ampliação 
de escala considerando as informações de uma Usina de Açúcar e Álcool, a partir dos 
resultados do reator na escala de laboratório, resultou em um sistema com 4 reatores AnSBBR 
configurados em paralelo, cada qual com um volume de 15849 m³. O balanço energético da 
referida usina permitiu verificar que 93% de toda a energia contida na cana de açúcar é 
utilizada (nas formas de açúcar, etanol e bagaço), sendo a proposta deste estudo otimizar este 
potencial energético pelo tratamento biológico anaeróbio da vinhaça para geração de biogás 
que possibilitaria a geração de energia elétrica alternativa de 17 MW por meio da queima em 
uma turbina, incrementado para 96% a recuperação da energia contida na cana de açúcar, o 
que corresponde a 4.5% da energia gerada através da queima do bagaço. 

 
Referências Bibliográficas 

 
ANP (Agência Nacional do Petróleo), http://www.anp.gov.br/preco/, accessed on May/20/2014. 
Balanço Energético Nacional, 2013, https://ben.epe.gov.br, accessed on May/05/2014. 
CONSECANA, http://www.udop.com.br/, accessed on May/20/2014. 
Felder, R.M.; Rousseau, R.W. Elementary Principles of Chemical Processes. 3rd Ed., John Wiley and 

Sons, New York, 2000. 
Hoia, L.W.S.; Martincigh, B.S. Sugar cane plant fibres: separation and characterization. Industrial 

Crops and Products, 47, 1-12, 2013. 
Lide, D. R. Handbook of Chemistry and Physics, 86th Ed., CRC Press, New York, 2005/2006. 
Manssouri, M.; Rodrigues, J.A.D.; Ratusznei, S.; Zaiat, M. Effects of organic loading, influent 

concentration and feed time on biohydrogen production in a mechanically stirred AnSBBR treating 
sucrose based wastewater. Applied Biochemistry and Biotechnology, 171, 1832-1854, 2013. 

Perry, R.H.; Green, D.W. Perry’s Chemical Engineers’ Handbook, 70th Ed., McGraw Hill, New York, 
1997. 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WPCF. 19th 

edition, American Public Health Association, Washington, 1995. 
Zaiat, M.; Cabral, A.K.A.; Foresti, E. Horizontal-flow Anaerobic Immobilized Sludge Reactor for 

Wastewater Treatment: Conception and Performance Evaluation. Brazilian Journal of Chemical 
Engineering, 11, 33-42, 1994. 

https://ben.epe.gov.br/


317 

ESTUDO DO EFEITO DA CARGA ORGÂNICA E DA ESTRATÉGIA DE 
ALIMENTAÇÃO NA PRODUÇÃO DE METANO EM ANSBBR COM AGITAÇÃO 

TRATANDO VINHAÇA 
 
Weriskiney Araújo Almeida1; José Alberto Domingues Rodrigues2; Suzana Maria Ratusznei2 
 

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

 
Resumo. O objetivo desse trabalho foi estudar a influência do aumento da carga orgânica e 
da estratégia de alimentação sobre a estabilidade, eficiências de tratamento e produção de 
metano em reator AnSBBR a 30°C com agitação mecânica tratando vinhaça. Esse projeto 
ainda está em andamento, tendo sido estudada apenas a influência da carga orgânica para 
algumas condições experimentais. O aumento da carga se deu pelo aumento da concentração 
de matéria orgânica com alimentação em batelada, nas condições experimentais 
01 (1000 mgDQO.L-1), 02 (2000 mgDQO.L-1) e 03 (3000 mgDQO.L-1), sendo que pretende-se 
aumentar a carga até o limite a partir do qual o reator não será estável. Após essa etapa, o 
reator passará a ser operado em batelada alimentada e o aumento da carga será realizado 
até um novo limite máximo de estabilidade e eficiência do processo. Os resultados 
preliminares mostraram que o reator se manteve estável em todas as condições experimentais 
estudadas, com eficiências de tratamento próximas de 90%, significativo consumo de ácidos 
voláteis totais e geração de alcalinidade. Por fim, a produtividade e o rendimento de metano 
por carga orgânica consumida aumentaram com o aumento da carga orgânica. 
 
Introdução 
 

O descarte da vinhaça no solo é muito usado e é justificado pelo fato da vinhaça ser 
rica em diversos nutrientes e minerais essenciais para o crescimento de plantas, o que pode 
também aumentar o rendimento da plantação de cana para produção de etanol 
(Laime et al., 2011). Porém, a fertirrigação pode mudar as características do solo, 
promovendo mudanças em suas propriedades químicas e físicas. Este processo provoca a 
salinidade do solo, principalmente devido à alta concentração de potássio presente na vinhaça, 
um aumento da disponibilidade de alguns nutrientes para as plantas e um aumento da 
quantidade de íons, favorecendo a contaminação de águas subterrâneas. Problemas de 
infiltração devido à aspersão da vinhaça foram identificados no Aquífero Bauru no Brasil. 
Estas questões mostram a urgência no desenvolvimento de usos mais racionais para este tipo 
de resíduo da produção de etanol (Santos et al., 2013). 

O tratamento biológico é reconhecido como um método efetivo de tratamento de águas 
residuárias com alto potencial poluente provenientes da agroindústria, incluindo destilarias. O 
tratamento anaeróbio é capaz de converter uma porção significante de DQO em biogás, que 
pode ser usado como uma fonte de energia na própria destilaria (Pant and Adholeya, 2007, 
Wilkie et al., 2000). 

Os reatores anaeróbios operados em batelada sequencial vêm sendo estudados por 
grupos da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (EESC/USP) e 
da Escola de Engenharia Mauá do Instituto Mauá de Tecnologia (EEM/IMT), nas quais os 
projetos têm enfoque no estudo da otimização do biorreator convencional e de novas 
propostas de configurações para que a aplicação do sistema em escala plena se torne viável. 
Um ciclo típico do reator anaeróbio operado em batelada e batelada alimentada compreende 
quatro etapas: (i) alimentação que pode ter o tempo de enchimento variável, definindo a 
estratégia de enchimento com batelada e/ou batelada alimentada; (ii) tratamento propriamente 
dito, por meio das biotransformações dos constituintes da água residuária por 
microrganismos; (iii) sedimentação quando a biomassa se encontrar na forma granulada 
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(ASBR), pois quando a biomassa se encontra na forma imobilizada em suporte inerte 
(AnSBBR) esta etapa não é necessária; e (iv) descarga, com retirada do líquido tratado e 
clarificado (Zaiat et al., 2001). 

Estudos sobre a influência de variáveis de processo sobre a eficiência e estabilidade do 
reator quando aplicado ao tratamento de diferentes efluentes têm sido encontrados em 
literatura, como os relacionados: (i) ao tipo de mistura, a qual poderá ser implementada por 
recirculação da fase líquida (Bergamo et al., 2009; Bezerra et al., 2009) ou por agitação 
mecânica (Michelan et al., 2009; Novaes et al., 2010a); (ii) ao tempo de enchimento ou 
estratégia de alimentação (Albanez et al., 2009; Novaes et al., 2010b; Oliveira et al., 2010; 
Rodrigues et al., 2010); (iii) a carga orgânica (Friedl et al., 2009; Oliveira et al., 2009; 
Carvalhinha et al., 2010). 

Atualmente, verifica-se em literatura um aumento da potencial aplicação desses 
reatores na geração de bioenergia (metano e hidrogênio) num contexto amplo no qual as 
águas residuárias passam a ser tratadas como matéria-prima e não como resíduos de um 
processo, com o intuito de viabilizar a obtenção de energia a partir do metano/hidrogênio 
gerado, sendo mantido o objetivo do controle da poluição ambiental com a adequação de 
todos os resíduos gerados no processo para a disposição no ambiente (Yang et al., 2008; 
Selma et al., 2010; Bezerra et al., 2011; Lovato et al., 2012; Silva et al., 2013). 

O estudo do reator anaeróbio operado em batelada sequencial contendo biomassa 
imobilizada (AnSBBR) está relacionado ao entendimento de alguns aspectos fundamentais e 
tecnológicos. Dentre os aspectos tecnológicos pode ser destacada a aplicação deste tipo de 
reator ao tratamento de efluentes industriais visando à remoção de matéria orgânica, de 
compostos nitrogenados e compostos sulfurosos. Além disso, vale destacar a recente 
importância do processo anaeróbio na produção de bioenergia: hidrogênio e/ou metano, pela 
geração do biogás oriundo da biotransformação dos compostos poluentes. 

Neste contexto, esse projeto objetiva a verificação das características desse tipo de 
reator operado em batelada sequencial com agitação mecânica e biomassa imobilizada 
(AnSBBR), aplicado ao tratamento de vinhaça para a produção de biometano. Dessa forma, 
será avaliada a influência da carga orgânica e do tempo de enchimento sobre a estabilidade, a 
eficiência e o fator de conversão (entre a matéria orgânica utilizada e o metano produzido) 
como também a temperatura nas faixas mesofílica (30ºC) e termofílica (50ºC), no intuito de 
se obter conhecimento sobre a viabilidade biotecnológica desse sistema. 

A aplicação do AnSBBR à produção de biometano está vinculada ao Projeto Temático 
intitulado “Produção de Bioenergia no Tratamento de Águas Residuárias e Adequação 
Ambiental dos Efluentes e Resíduos Gerados” (Processo FAPESP n° 09/15.984-0). 
 
Material e Métodos 
 

Na Figura 1, apresenta-se o esquema do biorreator com agitação constituído por um 
frasco de vidro de 20 cm de diâmetro e 30 cm de altura, com capacidade total de 7,5 L e 
capacidade útil de 6,0 L. O material suporte foi confinado em um cesto de aço Inox-316 
perfurado de 18 cm de altura, 7 cm e 17,5 cm de diâmetros interno e externo, 
respectivamente. As partes superior, inferior e lateral do cilindro interno foram cobertas por 
uma tela de aço Inox de malha fina (1 mm) de modo a reter o biofilme, preso entre o cesto e a 
própria parede interna do reator. A agitação fixa de 300 rpm foi implementada por motor 
acoplado aos impelidores tipo turbina (Michelan et al., 2009). 

A alimentação e descarga foram realizadas por bombas tipo diafragma marca 
Prominent modelos β e Concept, respectivamente. Um sistema de automação composto por 
temporizadores foi responsável pelo acionamento/parada das bombas e do agitador, de modo 
a implementar as etapas da operação em batelada sequencial: alimentação, reação e descarga. 
A temperatura foi controlada pela circulação de água na dupla parede externa do reator, cuja 
temperatura foi regulada por um banho ultratermostatizado (marca Marconi modelo MA-184). 
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Figura 1 – Esquema aparato experimental (reator anaeróbio com agitação operado em 

batelada sequencial contendo biomassa imobilizada). 
(a) Reator: 
1 – Bioreator BIOFLO 110 (New Brunswick Scientific Co.) com capacidade de 6 L (a = 29,5 cm; b = 

18 cm; c = 18 cm); 2 – Cesto de retenção e material suporte da biomassa (b = 18 cm ; d = 7 cm); 3 – Afluente;  4 
– Bomba de alimentação; 5 – Efluente; 6 – Bomba de descarga; 7 – Saída de biogás; 8 – Sistema de agitação; 9 – 
Sistema de controle de temperatura (banho termostático); 10 – Sistema de automação. 

(b) Detalhes dos impelidores: 
Dois impelidores tipo turbina com seis pás planas (e = 2 cm; f = 1.5 cm; g = 6 cm). 

 
O inóculo utilizado nos experimentos (volume de 1 L) foi proveniente de reator 

anaeróbio de manta de lodo e escoamento ascendente (UASB), tratando água residuária de 
abatedouro de aves (Dacar Industrial S.A.), sediada em Tietê, SP. Este inóculo apresenta uma 
concentração de sólidos totais (ST) e de sólidos voláteis totais (SVT) de 62 e 51 g.L-1, 
respectivamente. 

O material utilizado como suporte inerte constou de espuma de poliuretano com 
densidade aparente de 23 kg.m-3 e porosidade próxima a 95% (produzida pela empresa Edmil 
Indústria e Comércio – Elói Mendes, MG). A espuma isenta de corantes e aditivos foi cortada 
na forma de cubos de 1,0 cm de aresta. O lodo anaeróbio foi imobilizado nessas partículas 
cúbicas de espuma, conforme metodologia proposta por Zaiat et al. (1994). A biomassa 
imobilizada foi, então, colocada nos estágios localizados no interior do reator. 

A água residuária utilizada foi composta por uma fonte de carbono, bicarbonato de 
sódio, ureia e outros nutrientes. Na Tabela 1, encontram-se as concentrações dos constituintes 
da água residuária com base em uma DQO de 1000 mg.L-1, sendo que, para outros valores de 
DQO, as concentrações foram calculadas de modo proporcional. A depender da condição 
experimental, a fonte de carbono foi sacarose e melaço ou vinhaça. A vinhaça utilizada foi 
proveniente do processo industrial de produção de bioetanol da Pedra, localizada em Serrana 
(SP). Tal efluente é gerado no processo de purificação do etanol por destilação a partir do 
meio fermentado em etapa anterior. A vinhaça apresentou valor médio de 25 gDQO.L-1.  
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Tabela 1 – Composição da água residuária com base em 1000 mgDQO.L-1. 
Composto Concentração (mg.L-1) 

Sacarosea / melaço / vinhaça 893a / 1000 / 1000 
Uréia (CH4N2O) 5,8 

Sulfato de níquel (NiSO4.6H2O) 0,50 
Sulfato ferroso (FeSO4.7H2O) 2,50 
Cloreto férrico (FeCl3.6H2O) 0,25 

Cloreto de cálcio (CaCl2.2H2O) 2,06 
Cloreto de cobalto (CoCl2.6H2O) 0,04 

Dióxido de selênio (SeO2) 0,04 
Fosfato de potássio monobásico (KH2PO4) 5,36 

Fosfato de potássio dibásico (K2HPO4) 1,30 
Fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4) 2,70 

Bicarbonato de Sódio (NaHCO3) 500 
a Relação teórica: 1000 mg-DQO = 893 mg-sacarose. 

 
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 CCT) e filtrada 
(CSF e CCF) (como demanda química de oxigênio – método de DQO e carboidratos – método 
de Dubois (1956), respectivamente), alcalinidade parcial (AP), alcalinidade intermediária 
(AI), alcalinidade total (AT), alcalinidade a bicarbonato (AB), ácidos voláteis totais (AVT), 
sólidos totais (ST), sólidos totais voláteis (STV), sólidos suspensos totais (SST) e sólidos 
suspensos voláteis (SSV), além da medida do pH e do volume de meio 
alimentado/descarregado. Tais análises foram realizadas de acordo com o Standard Methods 
for the Examination of Water and Wastewater (1995), considerando também o método 
proposto por Dilallo e Albertson (1961), o qual foi modificado por Ripley et al. (1986) na 
determinação da alcalinidade. Esses parâmetros foram monitorados com uma frequência de 
duas a quatro vezes por semana, dependendo do parâmetro. 

Os compostos intermediários do metabolismo anaeróbio (acetona, metanol, etanol, n-
butanol, ácidos acético, propiônico, butírico, iso-butírico, valérico, iso-valérico e capróico) e a 
composição do biogás foram analisados por cromatografia em fase gasosa. 

O volume acumulado do biogás gerado ao longo do ciclo foi amostrado por medidor 
de gás Rittter modelo MilligasCounter, sendo que tais medições foram realizadas a cada 
30 min até 2h de ciclo e a cada 1h, posteriormente. 
 
Procedimento experimental da operação do reator 

Os ensaios foram realizados utilizando-se diferentes cargas orgânicas volumétricas 
modificadas em função da concentração afluente, desde 1000 mgDQO/L até 3000 mgDQO/L, 
para a implementação de uma estratégia de partida do reator que permitisse a adaptação da 
biomassa. O tempo de ciclo do reator foi fixado em 8 horas e a agitação em 300 rpm, valores 
estes sugeridos a partir da experiência de utilização deste sistema em trabalhos anteriores para 
a produção de metano (Selma et al., 2010; Bezerra et al., 2011; Lovato et al., 2012; Silva et 
al., 2013). 

A operação do reator foi realizada da seguinte maneira: no primeiro ciclo foram 
alimentados 3,0 L em 20 min de meio ao reator, que foi previamente preparado com o suporte 
inerte e biomassa (inóculo). Após o término da alimentação implementou-se uma agitação de 
300 rpm. No final do ciclo de 8 horas, a agitação foi desligada e foram descarregados 1,0 L de 
meio em 10 minutos, tendo sido mantido no reator 2,0 L de volume residual. Logo após essa 
descarga, um novo ciclo foi iniciado, no qual, simultaneamente, houve a agitação do meio 
(300 rpm) e alimentação com vazão constante, com tempo de enchimento de 10 min 
(batelada), sendo que, para as condições ainda não realizadas, esse tempo será de 240 min 
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(batelada alimentada). Ao término do ciclo, a agitação foi interrompida e, em seguida, 
iniciada a descarga em 10 minutos e, assim, o ciclo se repetiu, caracterizando as bateladas 
sequenciais. 

Na operação em batelada, a razão tempo de enchimento por tempo total do ciclo foi de 
2% (=10/480). Na operação em batelada alimentada esta razão será de 50% (=240/480), no 
intuito de verificar a influência desta estratégia de alimentação sobre a estabilidade, a 
eficiência e o fator de conversão YCH4/DQO. Na Tabela 2, apresenta-se o protocolo 
experimental utilizado nesse estudo. 
 

Tabela 2 – Protocolo experimental. 

Condições 
experimentais 

Temperatura Concentração afluente Tempo de 
ciclo 

Tempo de 
enchimento 

(ºC) (mgDQO/L) (h) (min) 

1 30 1000 8 (3 ciclo/d) 10 (tA/tC=2%) 
2 30 2000 8 (3 ciclo/d) 10 (tA/tC=2%) 
3 30 3000 8 (3 ciclo/d) 10 (tA/tC=2%) 
n 30 LOB-máx 8 (3 ciclo/d) 10 (tA/tC=2%) 

n+1 até n+m 30 Desde LOB-máx até LOBA-máx 8 (3 ciclo/d) 240 (tA/tC=50%) 
Obs.:VA = 1,0 L; VR = 3,0 L; tA = tempo de alimentação; tC = tempo total de ciclo; n = última condição 
experimental em batelada; n+1 = primeira condição experimental em batelada alimentada; n+m = última 
condição experimental em batelada alimentada. 
LOB-máx = limite operacional máximo da concentração afluente na operação em batelada; 
LOBA-máx = limite operacional máximo da concentração afluente na operação em batelada alimentada; 
Tais limites operacionais máximos serão definidos em função da estabilidade e desempenho do reator. 

 
Uma vez atingida a estabilidade nas condições experimentais monitoradas no efluente 

descarregado nos finais dos ciclos, foram obtidos perfis ao longo do ciclo de operação de 
algumas das variáveis monitoradas. Nestes perfis foram retiradas amostras ao longo do tempo 
de operação de um ciclo. As variáveis de interesse foram: concentrações de matéria orgânica 
na forma filtrada (em termos de DQO), de alcalinidade a bicarbonato, de ácidos voláteis 
totais, de metabólitos intermediários (acetona, ácidos voláteis e álcoois), de biogás 
(composição e produção), além do pH. Desta forma, foi possível obter melhor compreensão 
das rotas metabólicas ao longo de um ciclo. As amostras retiradas para obtenção do perfil 
anteriormente citado foram colhidas em intervalos de tempo ao longo do ciclo de 30 a 60 min. 
O volume total retirado nas amostragens foi de no máximo 300 mL, ou seja, 10% do volume 
de meio reacional do sistema. Dessa forma, uma nova condição experimental foi 
implementada alterando-se a concentração afluente ou o tempo de ciclo do reator. 

Os resultados experimentais obtidos no monitoramento do sistema e nos perfis ao 
longo de um ciclo, em cada condição operacional, foram analisados considerando-se a 
influência das variáveis estudadas sobre a estabilidade e o desempenho do processo, além do 
fator de conversão entre metano formado e matéria orgânica consumida. 
 
Resultados e Discussão 
 
Condição preliminar (1000 mgDQO.L-1 – batelada – sacarose e melaço) 

Considerou-se como condição preliminar o período que abrangeu a partida do reator e 
sua operação com a finalidade de adaptação da biomassa. Essa etapa também possibilitou a 
preparação do material e dos métodos de análise (preparo de soluções, elaboração das curvas 
de calibração, ajuste dos temporizadores, ajustes iniciais do reator, entre outros) e a 
familiarização do autor com as técnicas laboratoriais. As características de operação, em 
valores nominais seguidos pelas médias experimentais, foram: concentração de matéria 
orgânica não filtrada do afluente (CSAFL), 1000 mg.L-1 e 1070 mg.L-1; Carga orgânica 
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volumétrica aplicada em termos de matéria orgânica na forma de DQO (COVAS), 1,00 
gDQO.L-1.d-1 e 1,06 gDQO.L-1.d-1. 

A eficiência média de remoção de matéria orgânica e de carboidratos para amostras 
filtradas foram, respectivamente, de 93% e 99%, demonstrando que a biomassa conseguiu se 
adaptar ao meio. A média do pH efluente foi de 7,22, estando, portanto, dentro da faixa ótima 
para as bactérias metanogênicas (6,6 a 7.4). Ademais, houve produção de alcalinidade a 
bicarbonato e consumo dos AVT, tendo sido a proporção entre alcalinidade intermediária (AI) 
e alcalinidade parcial (AP) de 0,2. 
 
Condição experimental 01 (1000 mgDQO.L-1 – batelada) 

A primeira condição experimental durou 15 dias e caracterizou-se pelo início da 
utilização da vinhaça como água residuária afluente (o que se repetiu nas condições 
experimentais seguintes), com carga orgânica volumétrica aplicada de 1,09 gDQO.L-1.d-1. 
Não houve significativa mudança nas características do efluente em termos de matéria 
orgânica, exceto nos primeiros dias de ensaio, o que pode ser atribuído ao período de 
adaptação da biomassa e ao fato de o reator ter passado por um processo de desmontagem, 
lavagem e remontagem no início da condição. As eficiências de remoção mantiveram-se em 
torno de 90% para as amostras não filtradas e 91% para as filtradas durante o período de 
estabilidade. 

O pH efluente manteve-se sempre acima do pH afluente, sendo as médias, 
respectivamente, 7,2 e 6,8. O pH efluente permaneceu dentro da faixa ótima para o 
desenvolvimento das bactérias metanogênicas. Nas Figuras 2a e 2b são apresentados os dados 
de alcalinidade a bicarbonato e de AVT. Pela diferença entre os dados do afluente e efluente 
nessas figuras, pode-se verificar que houve consumo de ácidos voláteis concomitantemente à 
produção de alcalinidade. A relação média entre alcalinidade intermediária e alcalinidade 
parcial (AI/AP) foi de 0,40. 
 

(a) (b) 

  
Figura 2 – (a) Monitoramento da alcalinidade a bicarbonato; (b) Monitoramento dos AVT. 

 
Nas Figura 3a e 3b, apresentam-se os perfis do biogás com a média e os desvios dos 

valores mais consistentes, da alcalinidade a bicarbonato, dos intermediários do processo e das 
concentrações molares do biogás. 
 

(a) (b) 

  
Figura 3 – Perfis (a) dos intermediários do processo e (b) da concentrações molares do biogás. 
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Durante um ciclo, o pH manteve-se na faixa ótima para a metanogênese e houve 
produção de alcalinidade no meio reacional. Foram produzidos ácidos durante a primeira 
hora, sendo que, após 4h de ciclo, não foram detectados os intermediários do processo. O 
número de mols de metano produzido superou, na segunda hora, o número de mols de gás 
carbônico, que permaneceu praticamente constante após 4h. 
 
Condição experimental 02 (2000 mgDQO.L-1 – batelada) 

A segunda condição experimental durou 20 dias, com carga orgânica volumétrica 
aplicada de 2,09 gDQO.L-1.d-1. Houve significativo consumo de matéria orgânica nessa 
condição experimental, com eficiências de remoção em torno de 89% para as amostras não 
filtradas e 92% para as filtradas durante o período de estabilidade. 

O pH efluente manteve-se sempre acima do pH afluente, sendo as médias, 
respectivamente, 7,4 e 6,8. O pH efluente permaneceu dentro da faixa ótima para o 
desenvolvimento das bactérias metanogênicas. Nas Figuras 4a e 4b são apresentados os dados 
de alcalinidade a bicarbonato e de AVT. Pela diferença entre os dados do afluente e efluente 
nessas figuras, pode-se verificar que houve consumo de ácidos voláteis concomitantemente à 
produção de alcalinidade. A relação média entre alcalinidade intermediária e alcalinidade 
parcial (AI/AP) foi de 0,35. 
 

(a) (b) 

  
Figura 4 – (a) Monitoramento da alcalinidade a bicarbonato; (b) Monitoramento dos AVT. 

 
Nas Figura 5a e 5b, apresentam-se os perfis do biogás com a média e os desvios dos 

valores mais consistentes, da alcalinidade a bicarbonato, dos intermediários do processo e das 
concentrações molares do biogás. 
 

(a) (b) 

  
Figura 5 – Perfis (a) dos intermediários do processo e (b) da concentrações molares do biogás. 
 

Durante um ciclo, o pH aumentou de 7,1 para 8,2 e houve produção de alcalinidade. 
Foram produzidos ácidos durante a primeira hora, sendo que, a partir da quinta hora, não 
foram detectados os intermediários do processo. Ocorreu principalmente a produção de ácido 
acético, propiônico e butírico. Todo etanol contido no afluente (45,5 mg.L-1) foi consumido 
no processo. Como a sua presença na vinhaça é majoritariamente causada por perdas no 
processo de produção de etanol combustível, degradá-lo para geração de biogás (energia) 
significa tornar o processo mais eficiente do ponto de vista global. O número de mols de 
metano produzido superou, na primeira hora, o número de mols de gás carbônico, que, a partir 
de 3h, subiu de modo lento e constante até o fim do ciclo. 



324 

 
Condição experimental 03 (3000 mgDQO.L-1 – batelada) 

A terceira condição experimental durou 21 dias, com carga orgânica volumétrica 
aplicada de 3,01 gDQO.L-1.d-1. As eficiências de remoção mantiveram-se em torno de 90% 
para as amostras não filtradas e 91% para as filtradas durante o período de estabilidade. 

O pH efluente manteve-se sempre acima do pH afluente, sendo as médias, 
respectivamente, 7,5 e 6,7. Nas Figuras 6a e 6b são apresentados os dados de alcalinidade a 
bicarbonato e de AVT. Pela diferença entre os dados do afluente e efluente nessas figuras, 
pode-se verificar que houve consumo de ácidos voláteis concomitantemente à produção de 
alcalinidade. A relação média entre alcalinidade intermediária e alcalinidade parcial (AI/AP) 
foi de 0,27. 
 

(a) (b) 

  
Figura 6 – (a) Monitoramento da alcalinidade a bicarbonato; (b) Monitoramento dos AVT. 

 
Nas Figura 7a e 7b, apresentam-se os perfis do biogás com a média e os desvios dos 

valores mais consistentes, da alcalinidade a bicarbonato, dos intermediários do processo e das 
concentrações molares do biogás. 
 

(a) (b) 

  
Figura 7 – Perfis (a) dos intermediários do processo e (b) da concentrações molares do biogás. 
 

Durante um ciclo, o pH aumentou de 7,4 a 8,0 e houve produção de alcalinidade. A 
formação dos ácidos acético e propiônico predominou, sendo que, a partir da quinta hora, não 
foram detectados os intermediários do processo. Todo etanol contido no afluente (17,3 mg.L-

1) foi consumido. O número de mols de metano produzido superou, durante todo o ciclo, o 
número de mols de gás carbônico, que, a partir de 2h, manteve-se praticamente constante. 
 
Análise comparativa 

Em todas as etapas experimentais estudadas, os resultados mostraram que o reator 
alcançou a estabilidade, degradando eficientemente a matéria orgânica em condições 
ambientais (ph, temperatura, proporção acidez/alcalinidade) favorável à metanogênese. Os 
parâmetros comparativos relacionados à produção de metano podem ser vistos na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Comparação entre os parâmetros relacionados à produção de metano 
CP C1 C2 C3

COVAS      (gDQO.L-1.d-1) 1,06 1,09 2,09 3,01
XCH4 (%) 57 67 76 76

Y CH4/DQO (mmolCH4. gDQO-1) 5,15 4,87 8,21 10,28
Y CH4/DQO (mL-CNTPCH4. gDQO-1) 116 109 184 230

PrM (molCH4.m-3.d-1) 5,1 4,8 15,7 28,0
PrME (molCH4.kgSVT-1.d-1) 0,31 0,34 1,15 1,89
PrV (mL-CNTPCH4.L-1.d-1) 114 107 352 627

PrVE (mL-CNTPCH4.gSVT-1.d-1) 7,00 7,72 25,69 42,35  
Obs: As barras representam a quantidade relativa dos valores em cada linha. 

 
A observação da Tabela 3 nas condições 01, 02 e 03 permite concluir que, em termos 

molares e volumétricos, o aumento da carga orgânica levou ao aumento do fator de 
rendimento entre metano produzido e DQO consumida, além de aumentar a produtividade 
desse gás, expressa tanto em relação ao volume do reator, quanto em relação à quantidade 
total de microrganismos. 

Por fim, com o aumento da concentração da água residuária, aumentou a quantidade 
de sólidos totais no interior do reator de 721 mgST.L-1, na condição preliminar, para 
2365 mgST.L-1, na condição 03. A concentração de microrganismos em termos de SVT no 
interior do reator variou muito pouco e foi, para cada condição, de: 16,3 g.L-1 (CP), 13,8 g.L-1 
(01), 13,7 g.L-1 (02), e 14,8 g.L-1 (03). 
 
Conclusões Preliminares 
 

A partir dos dados coletados, pode-se concluir que o processo se manteve estável em 
todas as condições experimentais estudadas e que o aumento da carga orgânica resultou em 
maior produtividade e rendimento de metano. 
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Resumo.  A cromatografia de íons é um método sensível e confiável e tem se destacado em 
análises qualitativas e quantitativas de amostras ambientais. O presente trabalho apresenta a 
proposta para a validação de método de determinação dos íons fluoreto, cloreto, nitrito, 
brometo, nitrato, fosfato e sulfato por cromatografia de íons em diferentes amostras 
ambientais. A determinação de íons em amostras ambientais pode ser influenciada pelo efeito 
da matriz, fenômeno caracterizado pela interferência que alguns componentes, como matéria 
orgânica, comumente presentes nesse tipo de amostra, exercem sobre os analitos. As matrizes 
analisadas serão água, lixiviado, vinhaça, esgoto sanitário sintético e esgoto sanitário real. 
Será testada também a estabilidade das amostras pós-ciclo de congelamento e 
descongelamento e a estabilidade do injetor. 
 

Introdução 

A legislação ambiental tem se tornado cada vez mais restritiva com relação aos padrões 
de qualidade dos corpos hídricos e de lançamento de efluentes tratados. Essa maior restrição 
legal justifica o desenvolvimento de métodos analíticos que permitam a análise de poluentes 
em amostras ambientais. 

Compostos nutrientes como nitrato, fosfato e sulfato estão entre as substâncias orgânicas 
que podem causar efeitos nocivos ao ambiente, se encontrados em concentrações excessivas. 
O Laboratório de Processos Biológicos (LPB) há anos tem desenvolvido pesquisa e 
tecnologia para a remoção de nutrientes de águas residuárias. Dentro desse contexto, a 
amostragem e análise dos poluentes tem especial importância. 

Dentre os métodos normalmente utilizados na identificação de compostos nutrientes 
pode-se listar: o método turbidimétrico para determinação de sulfato, os métodos 
espectrofotométrico e de análise por injeção de fluxo (FIA) para determinação de nitrato e o 
método colorimétrico para determinação de fosfato (Standard Methods, 2005). O 
desenvolvimento de método de análise para quantificação e identificação de um determinado 
composto deve apresentar seletividade na preparo de amostra e precisão ao ser analisado 
(Damianovic et al., 2007). Além disso, sob o ponto de vista analítico, é interessante que novos 
métodos de análise minimizem o tempo de análise, bem como a produção de resíduos 
químicos.  

Nesse contexto, justifica-se o desenvolvimento de métodos analíticos que permitam a 
análise de poluentes em amostras ambientais e a avaliação do nível de conservação dos 
recursos hídricos, bem como a eficiência e a eficácia dos processos de tratamento de água 
propostos. Deve-se salientar que as amostras ambientais são, geralmente, complexas, o que 
torna a análise um desafio. Esse estudo propõe o desenvolvimento e a validação de método 
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para análise de ânions em amostras de reatores biológicos tratando diferentes tipos de águas 
residuárias. 

 
Materiais e Métodos 
 
Reagentes e soluções 

Solução padrão certificada de ânions (Seven anion Standard II - Thermo Fisher 
Scientific) será utilizada para determinação dos sete ânions (fluoreto, cloreto, nitrito, brometo, 
nitrato, fosfato e sulfato). A solução padrão apresenta concentração de 200 mg L-1 para 
fosfato, 20 mg L-1 para fluoreto e 100 mg L-1 para os demais ânions. 

As amostras para preparação da curva serão preparadas em triplicata com diluição seriada 
da solução padrão com concentrações de 10 a 200 mg L-1 para fosfato, 1 a 20 mg L-1 para 
fluoreto e de 5 a 100 mg L-1 para os demais ânions (em triplicata). 

A fase móvel utilizada para determinação dos ânions será constituída por solução de 
carbonato de sódio (Sigma-Aldrich, pureza: 99,5%) e bicarbonato de sódio (Sigma-Aldrich, 
pureza: 99,7-100,3%) com concentração de 4,5 e 0,8 mM, respectivamente. A fase móvel será 
preparada, filtrada em membrana de acetato de celulose (0,22 μm) e levada ao ultrassom por 
15 minutos.  

 
Instrumentação 

O equipamento utilizado será um cromatógrafo de íons equipado com amostrador 
automático e detector de condutividade, Dionex ICS-5000®, com coluna Dionex ASRS 23 (4 
x 250 mm) e sistema de supressão química para análise de ânions (supressora Dionex - ASRS 
300 4mm). As temperaturas de operação da coluna e do detector serão de 30°C. Todo o 
sistema será controlado pelo software Chromeleon Chromatography Management 7.1. 

O fluxo da fase móvel a ser adotado é 1,0 mL min-1. O volume de injeção será 25 μL e a 
corrente aplicada, 25 mA. 

 
Validação do método 

Para avaliar o efeito de matriz, que é baseado na interferência que os componentes 
presentes na amostra exercem sobre o analito, serão estudadas cinco matrizes: água, lixiviado, 
vinhaça, esgoto sanitário sintético (Torres, 1992) e esgoto sanitário real. 

As matrizes citadas são amplamente utilizadas em reatores biológicos para tratamento e 
apresentam altas concentrações de matéria orgânica e força iônica que exercem influência na 
determinação de ânions por cromatografia de íons. 

Serão testadas também a estabilidade das amostras pós-ciclo de congelamento e 
descongelamento e a estabilidade do injetor. 

Além do efeito de matriz, a validação abrangerá os parâmetros de linearidade, limites de 
detecção e quantificação, precisão intra e inter-dias, estabilidade e robustez (ANVISA, 2003) 
(Thompson, Elisson, e Wood, 2002)(FDA, 2001). 

Os métodos utilizados para a determinação desses parâmetros são descritos a seguir: 
- Limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ): O LD representa a menor 

concentração do analito que pode ser detectada com precisão. O método utilizado será a 
relação sinal: ruído 3:1. O LQ se caracteriza pela menor concentração que pode ser 
quantificada com precisão e exatidão, fornecendo uma relação sinal:ruído 10:1.  

- Linearidade: Serão construídas curvas analíticas pelo método dos mínimos quadrados 
nas concentrações de 0,1; 0,3; 0,5; 1, 2, 5 mg L-1 para fluoreto, 0,5; 1; 2; 5; 10, 20 mg L-1 para 
fosfato e 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10 mg L-1 para os demais ânions (em triplicata). Serão consideradas 
lineares as curvas com valores de r2>0,98 e com falta de ajuste não-significativa (Pimentel e 
Neto, 1996). 
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- Efeito de matriz: O preparo da amostra aplicado nesse estudo será o mais simplificado, 
sendo apenas uma simples diluição, quando necessária, além da filtração em membrana de 0,2 
µm. A avaliação do efeito matriz será feita com base na comparação das inclinações das 
curvas analíticas dos ânions na matriz e em água. As amostras serão preparadas com a adição 
de padrão dos ânions em cada matriz antes de serem diluídas. 

- Precisão intra-dia: As amostras serão injetadas em triplicata no mesmo dia e nas 
mesmas condições cromatográficas. As respostas serão expressas em termos de coeficiente de 
variação percentual das áreas cromatográficas (CV%). 

- Precisão inter-dias: As amostras serão injetadas em triplicata em dias diferentes, 
preparadas por analistas diferentes, contudo mantendo as mesmas condições cromatográficas. 
As respostas serão expressas em termos de coeficiente de variação percentual (CV%). 

- Estabilidade de armazenamento da amostra. As amostras sofrerão ciclos de 
congelamento e descongelamento de 2, 4, 6, 8, 12 e 24 horas e injetadas em triplicata.  As 
respostas serão expressas em termos de coeficiente de variação percentual (CV%). 

- Estabilidade da amostra no injetor. As amostras ficarão no amostrador automático por 2, 
4, 6, 8, 12 e 24 horas, e serão injetadas para avaliar se há degradação ao se expor essa 
condição.  
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Resumo. Bifenilas policloradas (PCBs) são componentes de óleo ascarel, usado como 
isolante em transformadores elétricos. Apesar de ter sido proibido devido à alta toxicidade 
dos PCBs ainda resta grande quantidade de ascarel em circulação como “passivo” e por 
contaminação em trocas dos fluidos ou vazamentos. A principal forma de eliminação é 
incineração, que, além de ser caro, pode provocar a formação de compostos mais tóxicos. 
Neste trabalho avaliaram-se métodos de extração e determinação de PCBs da solução 
padrão PCB MIX 1, SUPELCO (PCBs 10, 28, 52, 138, 153 e 180, por CG/DCE em óleo 
ascarel, amostras provenientes de reatores anaeróbios em batelada e solo. Os métodos cujos 
pré-tratamentos diminuíram o efeito de matriz do óleo: SPE – Sulfoxide, cromatografia em 
coluna de sílica e extração L-L com n-hexano foram validados pela linearidade e faixa de 
aplicação; precisão instrumental; limite de detecção e de quantificação e recuperação 
absoluta. Os valores de R2 > 0,99 para a extração com sílica atestaram maior linearidade do 
que SPE Sulfoxide (0,97 < R2 < 0,99). Extração L-L de amostras de reatores anaeróbios em 
batelada foi eficiente entre 0,05 e 0,5 mg L-1. SPME não foi adequada para a extração dos 
PCBs de óleo e de solo nas condições testadas.  
 
Introdução 
 
 Os transformadores de grande porte usados nas redes de transmissão de energia 
elétrica trabalham em operação ininterrupta durante anos. Para isto é necessário que possuam 
eficiente sistema de isolamento e refrigeração, realizado por fluidos com características físico-
químicas como alta constante dielétrica e grande estabilidade térmica.  

Em todo o mundo, até o início dos anos 80, os fluidos usados para este fim eram as 
chamadas polychlorinated biphenyls (PCBs), ou bifenilas policloradas. Os PCBs foram 
produzidos e comercializados internacionalmente como ascarel (no Brasil), ou askarel, 
fenoclor, aroclor, etc. A nomenclatura destas substâncias relaciona-se à estrutura da molécula 
(número de átomos de carbono) e à porcentagem de cloro. Por exemplo, o arocloro 1254 é 
composto de uma mistura de PCBs (12 átomos de carbono) com 54% de cloro.  

Por possuir grande número de átomos de cloro em seus componentes o ascarel é 
altamente tóxico, provando riscos à saúde e ao meio ambiente, motivo pelo qual teve seu uso 
proibido em todo mundo a partir dos anos 70. No Brasil foi proibido em 1981 pela Portaria 
Interministerial n. 19, de 02 de Janeiro de 1981. Esta mesma portaria ainda permitiu o uso dos 
equipamentos com PCBs até o final de sua vida útil, que é de pelo menos 20 anos. Assim, a 
substituição do ascarel, principalmente por óleo de silicone, foi gradual e provocou 
contaminações em alguns transformadores ainda em operação (Antonello et al., 2007). 

Mesmo com a proibição da produção dos PCBs há 30 anos, ainda é possível detecta-
los em amostras ambientais e biológicas, provavelmente devido às contaminações nas trocas 
de equipamentos, além dos possíveis vazamentos (Takasuga et al., 2005). 

Em 50 anos foram produzidas 626.000 toneladas de PCBs em todo mundo, o que 
provocou contaminação generalizada destes compostos no ambiente. Sua natureza lipofílica 
contribui para a sua acumulação em tecidos gordurosos, resultando em magnificação na 
cadeia alimentar (Abramowicz, 1990). 
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O IBAMA noticiou recentemente a presença de 21 toneladas de Ascarel no porto de 
Rio Grande/RS. Os prováveis impactos ambientais são a contaminação do solo e da água, em 
especial as águas subterrâneas, o que torna os seres vivos também suscetíveis por estarem 
expostos aos PCBs direta ou indiretamente, pelo ar, sedimentos, alimentação, além da água 
(Schwanz et al., 2012). 

Em alguns estudos com seres humanos verificou-se que os PCBs são compostos 
potencialmente cancerígenos. Por isso, pessoas que estão expostas a elevadas concentrações 
de PCBs podem sofrer efeitos como doenças de pele e danos ao fígado (hepatite). Outros 
efeitos, tais como perda de peso, comprometimento de função imunológica e danos ao sistema 
nervoso central como dores de cabeça, depressão, fadiga, vertigem e nervosismo também 
podem ocorrer em curto prazo, após a exposição (Hatamian-Zarni et al., 2009). 

De acordo com o Documento de Projeto do Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD - BRA/08/G32: Brasil – Estabelecimento da gestão de resíduos de 
PCB e sistema de disposição, 
<http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_prorisc_upml/_arquivos/projeto_pcb_82.pdf>, 
acesso em: 03 mar. 2013) o Brasil, por ser signatário da Convenção de Estocolmo, 
compromete-se a eliminar e destruir os PCBs até, no máximo, 2025. De acordo com a 
Convenção, os materiais com alta concentração de PCB são os que contêm concentração 
maior do que 10% (100.00 ppm – partes por milhão), como por exemplo o ascarel.  

Para eliminar ou substituir o fluido de um transformador é necessário saber o teor total 
de PCBs presentes. Por isso, é importante a determinação destas substâncias, pois este é um 
passo importante para a decisão da disposição do material, apesar de ser difícil determinar 
todos os PCBs presentes, uma vez que há 209 congêneres a serem considerados (Sauvain et 
al., 1994). É bastante difícil separar os PCBs das outras substâncias que estão presentes no 
óleo mineral devido às suas características físico-químicas serem muito similares (Shin e 
Kim, 2006). 
 Sabe-se que na maioria dos protocolos de análises a parte mais trabalhosa é a 
preparação da amostra, que contribui com aproximadamente dois terços do tempo total da 
determinação; além disso, alguns métodos para extrair PCBs como Soxhlet, por exemplo, usa 
grandes volumes de solvente e o processo é bastante demorado. Por isso busca-se encontrar 
métodos que diminuam o tempo de preparação das amostras e o consumo de solventes 
orgânicos (Björklund, Von Host e Anklam, 2002). 

Nos processos aeróbios os microrganismos usam preferencialmente os congêneres de 
PCBs com menor número de átomos de cloro, convertendo-os aos ácidos benzoicos 
correspondentes. Estes ácidos clorobenzoicos podem ser degradados por bactérias indígenas 
(naturais do próprio local), resultando na produção de dióxido de carbono, água, cloreto e 
biomassa. Por outro lado, as bactérias anaeróbias degradam os PCBs com maior número de 
átomos de cloro por descloração redutiva, removendo os átomos de cloro das posições meta e 
para, o que resulta na diminuição do grau de cloração dos PCBs, com consequente diminuição 
da toxicidade dos compostos e aumento dos congêneres com menor número de átomos de 
cloro, orto-substituídos (Abramowicz, 1995). 

Os PCBs ou bifenilas policloradas pertencem a uma classe de substâncias 
organocloradas, inicialmente sintetizadas em torno de 1.800, na Alemanha, mas produzidos 
industrialmente apenas depois de 1.922. As muitas possibilidades de substituições dos átomos 
de hidrogênio (H) por átomos de cloro (Cl), variando de 1 a 10, podem gerar até 209 
compostos diferentes, denominados congêneres (Penteado e Vaz, 2001; Figura 1). 

 

 
Figura 1 - Estrutura molecular dos PCBs, sendo x + y ≤ 10  



332 

Para eliminar PCBs em grande quantidade a incineração a altas temperaturas é o 
método consagrado, porém neste processo existe a possibilidade da formação de outros 
compostos extremamente tóxicos, por combustão incompleta dos PCBs, como por exemplo: 
polychlorinated dibenzofuranes (PCDF) – dibenzofuranos policlorados e polychlorinated 
dibenzodioxines (PCDD) – dibenzodioxinas policloradas (Penteado e Vaz, 2001). 

Os métodos mais comumente usados para determinar PCBs empregam a 
cromatografia gasosa com detector de captura de elétrons ou detector (espectrômetro) de 
massas (CG/DCE; CG/EM), ou mesmo ambos e, para garantir o fornecimento de resultados 
confiáveis, é necessária a validação do método estudado (Schwanz et al., 2012).  

Alguns estudos descritos na literatura para degradação e extração/determinação de 
PCB são: degradação aeróbia e anaeróbia dos PCBs presentes na solução MIX 1 – SUPELCO 
(composta pelos PCBs: 10, 28, 52, 138, 153 e 180, Tabela 1) usando óleo de transformador, 
por 3 meses, a 30 ºC e determinação dos componentes por CG/DCE após extração com 
acetona/n-hexano (1:3) seguida de discos J. T. Baker e cartuchos SPE Bakerbond (Sobiecka e 
Cedzynska, 2005); extração L-L com n-hexano diretamente do meio de cultivo usado para 
estudar a degradação de arocloro 1242 pela bactéria Pseudomonas aeruginosa e a 
determinação foi feita por CG/DCE (Hatamian-Zarmi et al. 2009); determinação de PCBs em 
águas de manguezais, oceano e lixiviado de solo contaminado após extração por SPME e 
análise por CG/DCE (Yang, Miller e Hawthorne, 1998); determinação de PCBs em água por 
SPME-CG-DCE (Silva, Alves e Santos, 2009) e identificação dos compostos por CG/EM; 
investigação de PCBs, dibenzo-p-dioxinas (PCDDs) e dibenzo-p-furanos (PCDFs) em leite de 
búfala e queijo mozzarella feita por Santelli et al. (2006), após cleanup (limpeza, para isolar o 
analito e eliminar o efeito da matriz - Lanças, 2004) em colunas de vidro de sílica gel com 
sulfato de sódio, carbono e alumina (diclorometano e n-hexano como eluentes) e análsie das 
amostras, individualmente e em série por CG/EM. 

A análise dos PCBs por Cromatografia Gasosa com Detector de Captura de Elétrons 
(CG/DCE) requer o desenvolvimento de técnicas de separação e de isolamento dos analitos 
presentes nas amostras, bem como o estabelecimento das melhores condições cromatográficas 
do método usado. As amostras estudadas nesta pesquisa têm origens distintas: o óleo ascarel 
da Empresa Bandeirante, de São José dos Campos, amostras procedentes de ensaios em 
reatores anaeróbios em batelada, realizados pela pós-doutoranda Bruna Gomes Carrer e 
amostras de solo, além das amostras provenientes de reator anaeróbio horizontal de leito fixo 
(RAHLF) geradas no desenvolvimento da tese de doutorado de Regiane C. Corrêa. 

 
Tabela 1 - PCBs presentes no padrão PCB Congener MIX 1 – SUPELCO 

Nome Número do congênere 

2,6-diclorobifenila PCB 10 

2,4,4’-triclorobifenila PCB 28 

2,2’,5,5’-tetraclorobifenila PCB 52 

2,2’,3,4,4’,5’-hexaclorobifenila PCB 138 

2,2’,4,4’,5,5’-hexaclorobifenila PCB 153 

2,2’,3,4,4’,5,5’-heptaclorobifenila PCB 180 

 
Material e Métodos 
 
 O delineamento experimental deste trabalho está descrito no Figura 2. 
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Este trabalho foi desenvolvido em 2 etapas: na primeira testou-se a possibilidade de se 
determinar os PCBs na forma de arocloros presentes em óleo ascarel e em amostras 
provenientes de RAHLF e, na segunda, estudou-se a determinação dos seis PCBs presentes na 
mistura comercial PCB Congener MIX 1, SUPELCO em óleo ascarel, amostras provenientes 
de reatores anaeróbios e solo.  

Inicialmente definiram-se as melhores condições cromatográficas para a determinação 
dos seis PCBs presentes no padrão MIX, após vários testes. Para todas as análises 
cromatográficas usou-se cromatógrafo gasoso HP 5890, com detector de captura de elétrons 
(CG/DCE) e coluna Elite-5, Perkin Elmer (30 m x 0,32 mm x 0,25 µm). Algumas amostras 
dos testes com ascarel (1ª. etapa) foram enviadas ao laboratório de Espectrometria de Massas 
(EM) do Departamento de Química da UFSCar para confirmação dos PCBs por CG/EM e a 
confirmação dos PCBs presentes nas amostras provenientes de reatores anaeróbios em 
batelada da 2ª. etapa foi feita por CG/EM no laboratório do prof. Marcos R. V. Lanza, do 
IQSC/USP. 

A extração dos PCBs foi testada pelos métodos de cromatografia em coluna de vidro, 
com diferentes adsorventes para as amostras de óleo, tanto para os arocloros quanto para os 
PCBs do MIX; por extração L-L com n-hexano, para as amostras de reatores anaeróbios e por 
SPME para as amostras de solo. 

Em todos os testes feitos com cromatografia em coluna de vidro, além do adsorvente, 
também se adicionou cobre lavado com solução de H2SO4 10% (para remover compostos 
com enxofre que pudessem interferir na análise cromatográfica) e sulfato de sódio anidro, 
para retirar umidade.  

Na primeira etapa as tentativas de extração dos arocloros das amostras provenientes do 
RAHLF foram feitas por extração L-L, usando n-hexano, n-hexano/acetona -1:1 e 70:30, 
ciclo-hexano, n-pentano, benzeno, tolueno e éter etílico como solventes extratores. Também 
testou-se colunas de vidro com florisil, sílica, além de cartuchos de extração em fase sólida 
(SPE) de alumina e C-18 para extração dos PCBs tanto do óleo quanto das amostras do 
RAHLF (Quensen, Boyd e Tiedje, 1990; Rysavy, Yan e Novak, 2005). 

O procedimento experimental geral da extração dos PCBs presentes no MIX (2ª. etapa) 
está descrito na Figura 3. O óleo ascarel foi cedido pela empresa Bandeirantes, de São José 
dos Campos e as amostras de reator anaeróbio em batelada foram geradas no trabalho de pós-
doutorado de Bruna C. Gomes. 

Para a determinação dos PCBs presentes no MIX as amostras de óleo foram 
submetidas à lavagem com H2SO4 concentrado e posterior extração com n-hexano antes dos 
testes de extração com SPE (Sulfoxide – SUPELCO, 3 g/6 mL, eluição de 4 frações com n-
hexano; Figura 4) e colunas de vidro, cujos adsorventes testados foram: sílica, alumina e 
florisil, individualmente e/ou juntos, ou ainda combinados com carvão ativo e n-hexano como 
eluente para 3 frações coletadas (Figura 5); a faixa de concentrações das curvas para ambas as 
técnicas foi de 0,0 a 4,0 mg L-1 (5 pontos, método da adição de padrão).  

Com as amostras de solo (coletada no LPB e outra, cedida pelo Departamento de 
Biologia da UFSCar/Sorocaba, após tratamento em reator vertical de fluxo ascendente por 75 
dias) testou-se o método de extração por SPME com a fibra de poli-dimetil-siloxano (PDMS, 
100 µm): 2,0 g de amostra de óleo puro com n-hexano ou acetona, além dos testes com as 
frações coletadas após o óleo passar por coluna de vidro, 0,5 g NaCl e adição da solução MIX 
(0,36 e 2,00 mg L-1) a 60, 70 e 75 ºC, por 30, 40, 60 e 120 min de exposição da fibra. 
Também se coletou uma amostra de solo no Laboratório de Processos Anaeróbios (LPB), que 
foi lavada com acetona e n-hexano e seca a 65 ºC/60 min para eliminar possíveis interferentes 
e fortificada com os PCBs antes dos testes por SPME. 

Os PCBs das amostras provenientes de reatores anaeróbios em batelada foram 
extraídos com n-hexano, conforme está descrito na Figura 6, sendo que as amostras que 
possuíam espuma de poliuretano foram extraídas em 2 etapas: extração dos PCBs do líquido 
separada da extração da espuma. Também foi feito um teste de adsorção dos PCBs na espuma 
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(lavada e seca à temperatura ambiente), com lodo inativado (121 ºC/30 min, 3x) e 0,7 mg L-1 
de PCBs, a 30 ºC sob agitação de 150 rpm/48 horas. 
 A faixa de concentração das curvas de calibração (realizadas com o meio de cultivo 
usado no ensaio e lodo inativado) para a extração L-L das amostras de reatores em batelada 
foi de 0,05 a 0,5 mg L-1 (6 pontos) e, a partir dos cálculos por padrão interno, PI (o padrão 
usado foi o octacloronaftaleno) avaliou-se a linearidade, os limites de detecção e de 
quantificação e a precisão do método (curva de calibração) e instrumental (10 injeções da 
mesma solução (Ribani et al., 2004). Também se verificou a recuperação absoluta (%REC) 
comparando-se as curvas de calibração dos padrões diluídos em n-hexano (sem extração) com 
a extração L-L (Equação 1). 
 

  %REC = [FRPCBs extraídos/FRPCBsdiluídos em n-hexano] * 100                                          Equação 1 
 
 

 
 

Figura 2 – Fluxograma experimental geral 
 

 
Figura 3 – Fluxograma experimental para amostras de óleo na 2ª. etapa 
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Figura 4 - Extração dos PCBs do óleo por SPE – Sulfoxide SUPELCO  

 
 

 
Figura 5 - Extração dos PCBs do óleo por cromatografia em coluna de vidro após tratamento ácido 
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Figura 6 – Esquema da extração dos PCBs (n-hexano) das amostras de reatores anaeróbios em batelada 

com e sem espuma de poliuretano 
 

 
Resultados e Discussão 
 
 As melhores condições cromatográficas para a determinação dos PCBs como 
arocloros na 1ª. etapa foram: temperatura do injetor e detector: 280 °C e 300 °C, 
respectivamente; temperatura do forno iniciando em 100 °C (2 min) até 160 °C, a 15 °C/min; 
até 235 °C (3 min), a 5 °C/min e até 270 °C, a 5 °C/min (36 min de corrida). 

Não foi possível a confirmação dos PCBs na forma de arocloros por CG/EM, 
provavelmente devido à baixa concentração dos PCBs nas amostras provenientes de RAHLF 
e pela dificuldade de eliminação dos interferentes presentes no óleo, pois os arocloros 
compreendem uma mistura de muitos PCBs, com difícil identificação e há grande 
possibilidade de se incorrer em erros na quantificação apenas considerando-se os tempos de 
retenção (TR) das substâncias (Figura 7). 

 
 
       
 
 
 
 
 

Figura 7 - Cromatogramas obtidos por CG/DCE: (a) teste para extração de PCBs de óleo ascarel após 
coluna com florisil e sílica e (b) injeção direta de padrão arocloro 1248, 2 mg L-1 em MeOH  

 
Para a determinação dos PCBs presentes no MIX a temperatura do forno da coluna 

cromatográfica foi alterada para otimizar o tempo de corrida, pois havia menos substâncias a 
serem analisadas: 160 ºC até 200 ºC, a 20 ºC /min; até 270 ºC (1 min), a 30 ºC/min; até 290 ºC 
(6 min), a 30 ºC /min (12 min de corrida). 

Na Figura 8 estão os cromatogramas (a) do óleo fortificado com 2 mg L-1 de solução 
MIX, passado por SPE Sulfoxide após lavagem ácida e (b) padrão MIX 0,5 mg L-1, com 
octacloronaftaleno (10 min). Considerando a adição de padrão ao óleo o coeficiente de 
correlação (R²) variou de 0,8034 a 0,8864 (provavelmente devido à complexidade da matriz) 

(a) (b) 



337 

e a aplicação de calibração ponderada com as “melhores áreas escolhidas entre as triplicatas” 
para a calibração inversa (quando se avalia a aproximação dos valores das concentrações 
obtidas com as nominais) apresentou a maioria dos valores muito parecidos com os das 
concentrações nominais; assim, considerou-se o método linear; atestou-se a precisão do 
método, com coeficientes de variação (C.V.%) para TR de 0,03% a 1,85% e a precisão 
instrumental foi avaliada por C.V.% dos fatores de resposta (FR = área/área do PI): 3,6% a 
14,7% e de TR: 0,07% a 0,09%. 

O melhor adsorvente para a cromatografia em coluna de vidro foi sílica, pois os 
cromatogramas destas frações apresentaram picos com áreas maiores do que as coletadas a 
partir de alumina e florisil. Este método apresentou R² entre 0,9938 e 0,9998; C.V.% de 3,3% 
a 7,0% para FR e 0,31 < TR < 0,41 e, apesar de se considerarem apenas 3 níveis de 
concentração para a curva (em triplicata), considerou-se válidas a linearidade e a precisão 
instrumental, além da calibração inversa, que, considerando-se FR, apresentou valores das 
concentrações obtidas bem próximos aos das concentrações nominais. 

 
 

 
 
 
 
 

   
Figura 8 – (a) Fração de óleo fortificado com 2 mg L-1 MIX 1 após lavagem ácida e SPE Sulfoxide e (b) 

solução MIX (0,5 mg L-1) e octacloronaftaleno (PI, 10,7 min) 0,1 mg L-1 

As condições testadas para extrair os PCBs de amostras de óleo por SPME não foram 
adequadas, pois se observou a dessorção incompleta dos analitos da fibra, verificada pela 
presença dos picos de interesse em cromatogramas obtidos por corridas em branco, 
imediatamente após a análise. 

As amostras de solo cedidas pela UFSCar apresentaram muitos PCBs em seus 
cromatogramas obtidos por SPME; então, testou-se a amostra coletada no LPB. Porém, 
observou-se novamente a dessorção incompleta dos analitos da fibra, da mesma forma que 
para as amostras de óleo, impossibilitando o uso desta técnica nas condições aplicadas. 

Os coeficientes de correlação (R²) das curvas de calibração para os PCBs extraídos das 
amostras provenientes dos reatores anaeróbios em batelada (Tabela 2) variaram entre 0,9340 e 
0,9670, o que atesta linearidade, uma vez que se trata de uma matriz extremamente complexa, 
com baixos limites de detecção e de quantificação. Além disso, a calibração inversa forneceu 
valores das concentrações obtidas muito próximos das concentrações nominais. 

 
Tabela 2 - Equações das retas de calibração obtidas para os MIX PCBs a partir das curvas 
com lodo e meio Angelidaki, com os fatores de resposta (FR) das substâncias, obtidos por 

CG/DCE, limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ) 
PCB Equação da reta R² LD (mg L-1) LQ (mg L-1) 

10 y = 3,1327x - 0,1556 R² = 0,9568 0,298 0,902 
28 y = 6,2007x - 0,4318 R² = 0,9467 0,115 0,348 
52 y = 4,3948x - 0,3091 R² = 0,9607 0,124 0,375 

138 y = 6,0696x - 0,4412 R² = 0,9470 0,063 0,192 
153 y = 7,7167x - 0,5883 R² = 0,9340 0,060 0,181 
180 y = 9,2096x - 0,7144 R² = 0,9494 0,048 0,145 

 
Os valores de C.V.% de TR variaram entre 0,01% e 0,03%, o que confirma a precisão 

(a) (b) 
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do método. A precisão instrumental também foi verificada por C.V.% de FR (8,1% a 22,3%) 
e de TR (0,06% a 0,09%). A taxa de recuperação absoluta variou entre 14,10% e 110,67%. 
Apesar de alguns valores baixos, considerou-se razoável a recuperação por tratar-se de matriz 
extremamente complexa. 
 
Conclusões 
 
 Não foi possível determinar os PCBs na forma de arocloros nas condições testadas na 
1ª. etapa deste trabalho, por não possuirmos um sistema com CG/EM para identificar os 
analitos corretamente. Também não foi possível determinar os PCBs presentes na solução 
MIX em amostras de óleo usando a técnica de SPME nas condições que foram testadas devido 
à dessorção incompleta dos analitos da fibra de PDMS. O mesmo aconteceu com as amostras 
de solo avaliadas por esta técnica. Os métodos testados para extração dos PCBs do MIX em 
óleo foram eficientes na remoção dos interferentes, após a lavagem ácida da amostra com 
H2SO4, com cálculos pela adição de padrão, devido à complexidade da matriz. A extração L-
L para amostras de reatores em batelada foi eficiente e a quantificação pelo método do padrão 
interno forneceu resultados confiáveis. 
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Resumo. A remoção do antimicrobiano quimioterápico veterinário sulfametazina por lodo 
anaeróbio granular foi estudada por meio de ensaios em batelada. Adsorção e 
biodegradação foram os principais mecanismos de remoção envolvidos, com a adsorção 
sendo adequadamente descrita por um modelo cinético de pseudo-segunda ordem e uma 
isoterma linear no equilíbrio. A biodegradação apresentou-se dependente da presença de 
matéria orgânica prontamente degradável, indicando a ocorrência de fenômenos 
cometabólicos. Um modelo matemático de dois compartimentos foi desenvolvido e ajustado 
aos resultados experimentais. A sua avaliação revelou a fase aquosa como o principal 
compartimento biodisponível, e a adsorção e biodegradação ocorrendo como mecanismos 
concorrentes e paralelos. Esses resultados sugerem que a conversão de sulfametazina em 
reatores anaeróbios pode ser favorecida por elevada diluição do afluente e o fornecimento de 
matéria orgânica exógena. 
 
Introdução 
 
 Os antimicrobianos da classe das sulfonamidas têm sido utilizados em grande extensão 
na medicina humana e veterinária. A excreção de considerável quantia da dose administrada 
na forma do composto inalterado, associado à sua resistência à degradação resultou em ampla 
disseminação de sulfonamidas no meio ambiente. Estudos indicam o uso de sulfonamidas em 
atividades agropecuárias como a principal rota de entrada desses compostos no meio ambiente 
(Baran et al., 2011). Entre as sulfonamidas empregadas na medicina veterinária, a 
sulfametazina é frequentemente citada como a mais utilizada (Mohring et al., 2009, Hruska e 
Franek, 2012), e foi escolhida como objeto de estudo no presente trabalho. 

Existe uma crescente preocupação de que a constante exposição de bactérias a 
concentrações subterapêuticas de agentes antimicrobianos pode promover a seleção de genes 
de resistência, o que representa um risco à saúde dos seres humanos e animais (Kemper, 
2008). Ao passo que a concentração de antimicrobianos no ambiente depende do 
comportamento desses compostos durante o tratamento de águas residuárias, eficiências de 
remoção de sulfonamidas reportadas para processos convencionais são altamente variáveis, 
indo de <0 a 100%. Esse comportamento é atribuído a diferenças nas propriedades físico-
químicas dos antimicrobianos, bem como às diferentes tecnologias de tratamento e seus 
parâmetros de operação (Michael et al., 2013). Embora essas eficiências variáveis de remoção 
de sulfonamidas tenham sido obtidas principalmente para sistemas de lodos ativados, a 
tecnologia anaeróbia é cada vez mais empregada no tratamento de efluentes agropecuários 
(Sakar et al., 2009), e as pesquisas sobre sua eficácia na remoção de agentes antimicrobianos 
é ainda limitada. 

Outro importante desafio na avaliação da eficiência de sistemas de tratamento na 
remoção de antimicrobianos reside em identificar os fenômenos que interferem no processo, 
especialmente ao se trabalhar com concentrações ambientalmente relevantes (Pomiès et al., 
2013). A descrição precisa da contribuição individual de mecanismos bióticos e abióticos é de 
grande valia para melhorar o desempenho dos atuais sistemas de tratamento, bem como para 
criar uma base racional para a concepção de sistemas de tratamento que atuem como barreiras 
primárias contra a dispersão de antimicrobianos para o meio ambiente. 
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No presente estudo, ensaios em batelada foram conduzidos para investigar o potencial 
do lodo granular anaeróbio na remoção sulfametazina presente em água residuária sintética 
complexa. A quantificação individual da remoção por adsorção e biodegradação foi obtida por 
meio da inativação química do lodo. Um modelo cinético foi desenvolvido com o objetivo de 
testar se a sulfametazina aquosa ou adsorvida está disponível para a biodegradação. 
 
Material e Métodos 
 
Procedimento experimental 
 

Os ensaios de adsorção e biodegradação foram realizados em reatores em batelada de 
0,5 L com 0,4 L de volume reacional, mantidos a 30ºC sob constante agitação (145 rpm). 
Amostras aquosas foram tomadas em intervalos de tempo relevantes, filtradas em membrana 
de 0,22 µm e armazenadas a -20°C previamente à análise por LC-MS/MS. 

Os ensaios foram conduzidos sob diferentes condições iniciais com respeito à 
concentração inicial de sulfametazina, à DQO inicial e à atividade biológica do lodo (grânulos 
ativos ou inativos). 

Lodo anaeróbio granular proveniente de um reator UASB tratando água residuária de 
abatedouro de aves foi adicionado aos reatores para uma concentração final de 5 g SVT.L-1 
em todas os experimentos. Previamente aos ensaios de adsorção, o lodo foi inativado por 
exposição a uma solução de etanol 50% (v/v) durante 15 dias, conforme realizado 
anteriormente para o mesmo tipo de inóculo (Vela et al., 1999). 
 
Água residuária sintética 
 

Os ensaios de biodegradação foram realizados com água residuária sintética complexa, 
elaborada para simular água residuária de suinocultura pré-tratada por lagoa anaeróbia. A 
constituição inorgânica da água residuária sintética foi baseada na proposta de Bergmann et 
al. (2000), que simula o perfil de nutrientes, a força iônica total e o pH típicos de efluentes de 
lagoa anaeróbia tratando efluente de suinocultura. A capacidade de tamponamento do meio 
foi obtida por adição de bicarbonato de sódio e o pH final foi de 7,5. 

A constituição orgânica da água residuária sintética foi desenvolvida para fornecer 
uma DQO dissolvida final de 2000 mg O2.L-1 e uma relação DQO:N de 4. Lipídeos, proteínas 
e carboidratos foram adicionados em uma contribuição relativa à DQO de 20%, 30% e 50%, 
respectivamente. Extrato de carne foi utilizado como fonte de proteína, óleo de soja foi usado 
como fonte de lipídeos, e sacarose, amido e celulose (1:3:1) foram utilizados como fonte de 
carboidratos. Cloreto de amônio foi adicionado para a obtenção da relação DQO:N desejada. 
 
Métodos analíticos 
 

A concentração de sulfametazina em amostras aquosas foi determinada por 
cromatografia líquida seguida por espectrometria de massas em tandem (LC-MS/MS). A 
preparação de amostras foi efetuada por extração líquido-líquido por salting-out 
miniaturizada, em um procedimento adaptado do método desenvolvido por Liu et al. (2010b). 

Previamente ao procedimento de extração, as amostras tiveram o pH ajustado para 6,5 
e o padrão interno (sulfamethazine-phenyl-13C6 - SMZ13C6) foi adicionado em uma 
concentração final de 10 µg.L-1, com o objetivo de corrigir efeitos da matriz e reduzir 
possíveis perdas no processo analítico. Um volume de 700 µL de amostra foi adicionada a um 
tubo Eppendorf (1,5 mL) contendo 210 mg de cloreto de sódio previamente seco em estufa. A 
solução foi submetida a agitação até a completa dissolução do sal. Em seguida, adicionou-se 
210 µL de acetonitrila ao tubo Eppendorf, que foi novamente submetido a agitação por 1 
minuto. A solução foi coletada em uma seringa de vidro para cromatografia de 1 mL, que foi 
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deixada em repouso durante 5 minutos, permitindo a separação das fases. Um volume de 20 
µL da fase sobrenadante foi recolhido com um pipetador, transferido para um vial insert e 
diluído por meio da adição de 20 µL de água MilliQ acidificada (0,1% v/v de ácido fórmico). 

As amostras extraídas foram analisadas por um cromatógrafo HPLC Agilent 
Technologies 1260 Infinity, utilizando uma coluna analítica Agilent Technologies Poroshell 
120 EC-C18 (50 mm x 3,0 mm; 2,7µm), seguido de um espectrômetro de massas ABSciex 
QTRAP® 5500 equipado com uma fonte de íons TurboV™, operada no modo electrospray 
positivo (ESI+). 

A determinação da demanda química de oxigênio e sólidos totais voláteis foi 
conduzida de acordo com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 
(APHA, 2005). 
 
Modelação matemática 
 
 Com o objetivo de estimar quantitativamente a contribuição da adsorção e da 
biodegradação na remoção total sulfametazina, assim como para determinar se a fração 
aquosa ou a adsorvida está disponível para a biodegradação, um modelo de dois 
compartimentos foi desenvolvido e ajustado aos resultados experimentais. 

O modelo considera a adsorção como um processo reversível limitado pela interação 
de superfície, e que segue uma isoterma linear no equilíbrio. A velocidade de adsorção pode 
ser adequadamente descrita por um modelo cinético de pseudo-segunda ordem (Ho e McKay, 
1999). 

 
(Equação 1) 

 Em que k' é a constante de velocidade de adsorção (L.µg-1.h-1), CS
eq é a concentração 

de SMZ adsorvida com base no volume de solução (µg.L-1), CS é a concentração de SMZ 
adsorvida com base no volume de solução no tempo t (µg.L-1). 

É assumido que a adsorção de sulfametazina no lodo granular anaeróbio segue uma 
isoterma linear. Dessa maneira, no equilíbrio, a Equação 2 é satisfeita. 

 
(Equação 2) 

 Em que KP é o coeficiente de partição (L.g SVT-1), Cw
eq é a concentração aquosa de 

SMZ no equilíbrio (µg.L-1) e X é a concentração de sólidos voláteis totais (g SVT.L-1). 
Considerou-se que a velocidade de biodegradação de sulfametazina segue o modelo de 

Criddle para co-metabolismo (Criddle, 1993), que associa a velocidade de consumo do 
substrato cometabólico (SMZ) com a velocidade de consumo de um substrato de crescimento 
(DQO). Dessa maneira, a velocidade de biodegradação SMZ pode ser expressa segundo a 
Equação 3. 

 (Equação 3) 

Em que rSMZ é a velocidade de biodegradação de sulfametazina (µg.L-1.h-1), TCOD
SMZ é 

a capacidade de transformação do substrato de crescimento, definido como a massa de SMZ 
transformada por unidade de DQO removida (L.mg O2

-1); rCOD é a velocidade de remoção de 
DQO (mg O2.L-1.h-1); kSMZ é a velocidade máxima de remoção de SMZ na ausência de outras 
fontes de carbono (h-1); C é a concentração de SMZ no compartimento biodisponível (µg.L-1). 
 
Teste de hipóteses 
 

As equações do modelo foram utilizadas para testar duas hipóteses: (1) após 
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adsorvida, a SMZ não está disponível para a biodegradação e somente a SMZ aquosa sofre 
transformação; (2) a adsorção é um primeiro passo para a biodegradação, tal como delineado 
na Figura 1. 
 

 
Figura 1: Modelo conceitual para a remoção de sulfametazina: Hipótese 1 – Adsorção e 

biodegradação em paralelo; Hipótese 2 – Adsorção e biodegradação em série. 
 

A hipótese 1 pode ser interpretada como um sistema em que a biodegradação e 
adsorção ocorrem como reações paralelas, que consomem SMZ aquosa. Esta situação pode 
ser descrita pelo par de equações diferenciais apresentadas nas Equações 4 e 5. 

 
 

 

(Equação 4) 

 

(Equação 5) 

 De maneira similar, a hipótese 2 corresponde a um sistema em que a adsorção e a 
biodegradação ocorrem em série, sendo representado pelas equações 6 e 7. 

 
 

 

(Equação 6) 

 

(Equação 7) 

As equações diferenciais ordinárias foram integradas numericamente utilizando o 
método de Runge-Kutta de quarta ordem em uma planilha de cálculo e ajustadas aos perfis 
temporais de concentração de sulfametazina aquosa. 
 
Resultados e Discussão 
 
Cinética de adsorção 
 

Ensaios de adsorção em batelada foram realizados para cinco concentrações iniciais de 
SMZ (5, 90, 100, 800 e 1,000 µg.L-1, para os reatores denominados R4, R5, R6, R7 e R8, 
respectivamente) com lodo anaeróbio granular previamente inativado, com o objetivo de 
caracterizar adequadamente a cinética de adsorção. A Figura 2 apresenta os perfis temporais 
de concentração de SMZ aquosa obtidos. 
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Figura 2: Perfis temporais de concentração de sulfametazina aquosa em ensaios de adsorção 
sob diferentes concentrações iniciais. As linhas contínuas representam o melhor ajuste obtido 

para o modelo cinético de pseudo-segunda ordem.? 
 

A cinética de adsorção da sulfametazina observada foi consideravelmente lenta. O 
tempo necessário para atingir o equilíbrio adsortivo foi comparável ao anteriormente 
encontrado por Yu et al. (2011), que relatou que o equilíbrio de adsorção de SMZ em células 
imobilizadas foi alcançado após quase dois dias. Para biomassa em suspensão, no entanto, 
velocidades de adsorção superiores foram relatadas por Yang et al. (2011), que observaram o 
equilíbrio adsortivo ser atingido em até duas horas. É de se ressaltar que estes estudos 
utilizaram lodo aeróbio. Pesquisas sobre a adsorção de sulfonamidas em lodo anaeróbio ainda 
são limitadas. 

O modelo cinético de pseudo-segunda ordem apresentou ajuste adequado aos dados 
experimentais, conforme pode ser verificado na Figura 2. Esse modelo tem sido amplamente 
aplicado para vários sistemas adsortivos para descrever a adsorção de herbicidas, corantes, 
substâncias orgânicas e outros poluentes de soluções aquosas (Ho, 2006). Além disso, 
Grimmett (2007) verificou que o mesmo modelo descreveu com sucesso a adsorção de 
sulfametazina em adsorventes sintéticos. 
 
Influência da DQO na remoção de SMZ 
 

Com o objetivo de se verificar a influência da DQO dissolvida na remoção de SMZ, 
um experimento em batelada foi conduzido (reator R12), no qual DQO exógena foi 
adicionada ao reator após 72 horas de reação. Os perfis temporais obtidos para DQO e SMZ 
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são apresentados na Figura 3. 
 

 
Figura 3: Perfis temporais de sulfametazina e DQO em ensaio em batelada com adição 

de DQO exógena após 72h de reação. 
 
Clara correlação entre o consumo de DQO e remoção de SMZ pode ser observada. 

Esse resultado aponta para a ocorrência de processos cometabólicos na biodegradação de 
sulfametazina. O co-metabolismo pode ser definido como a transformação de um substrato 
incapaz de proporcionar crescimento bacteriano, na presença obrigatória de um substrato de 
crescimento ou outro composto transformável (Dalton e Stirling, 1982). 

Para sistemas aeróbios de tratamento, a ocorrência de co-metabolismo de fármacos foi 
relatada na biodegradação de simvastatina e atorvastatina por Ottmar et al. (2012); 
bezafibrato, naproxeno e ibuprofeno por Quintana et al. (2005); sulfametizol, sulfametoxazol 
e carbamazepina por Gauthier et al. (2010) e na degradação de tetraciclina por grânulos 
aeróbios nitrificantes por Shi et al. (2011). A literatura ainda é limitada em respeito à 
transformação cometabólica anaeróbia de produtos farmacêuticos. 
 
Teste de hipóteses 
 
 As equações dos modelos matemáticos correspondentes às hipóteses 1 e 2 foram 
ajustadas a perfis temporais de sulfametazina aquosa de seis reatores em batelada, operados 
sob diferentes DQO e concentração de SMZ iniciais (reatores R9, R10, R11, R13, R14 e 
R15). A Tabela 1 sumariza as condições iniciais nesses reatores. A Figura 4 apresenta os 
resultados da modelação matemática. As linhas contínuas representam o melhor ajuste obtido 
pelo método dos mínimos quadrados para o modelo cinético representando a hipótese 1, 
enquanto as linhas descontínuas representam o melhor ajuste para a hipótese 2. 
 

Tabela 1: Condições iniciais de concentração de SMZ e DQO para os reatores em batelada 
utilizados no teste de hipóteses. 

Reatores 
Condições Iniciais 
DQO0 SMZaq (0) 

mg O2.L-1 µg.L-1 
R9 475 104.2 
R10 870 102.8 
R11 1420 103.5 
R13 1542 7.45 
R14 1542 110.9 
R15 1542 533.4 
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Figura 4: Perfis temporais de concentração de sulfametazina aquosa sob diferentes 

concentrações iniciais de SMZ e DQO. Linhas contínuas e tracejadas representam os 
melhores ajustes para as hipóteses 1 e 2, respectivamente. 

 
Pode-se observar que os resultados experimentais são mais adequadamente explicados 

pelo modelo que representa a hipótese 1, exceto em concentrações elevadas de sulfametazina, 
em que ambos os modelos bem descrevem o perfil remoção de SMZ. Sob as condições 
testadas, o modelo cinético representando a hipótese 2 subestima significativamente a 
velocidade de remoção de SMZ nos níveis de concentração abaixo de 500 µg.L-1. Uma vez 
que as velocidades adsorção de SMZ foram experimentalmente mensuradas neste estudo, os 
resultados da modelagem matemática indicam que não é provável que a remoção de SMZ da 
fase aquosa ocorra como um conjunto de reações em série, tendo a adsorção como primeiro 
passo. Assim, os resultados apontam para a fase aquosa sendo o compartimento no qual a 
sulfametazina encontra-se disponível para a biodegradação. 

A ocorrência de adsorção e biodegradação como mecanismos em paralelo tem 
implicações diretas para o projeto de biorreatores visando a remoção de sulfametazina. Uma 
vez que a velocidade de adsorção apresenta uma dependência de segunda ordem com a 
concentração aquosa de SMZ (Equação 1), enquanto a biodegradação apresenta uma 
dependência de primeira ordem (Equação 3), de acordo com a hipótese 1 , um aumento na 
concentração de SMZ favoreceria a adsorção no lugar da biodegradação . A Figura 5 
apresenta predições geradas pelo modelo da hipótese 1 a respeito da contribuição relativa da 
adsorção e biodegradação na remoção total de sulfametazina segundo a concentração inicial 
de SMZ. 
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Figura 5: Predições do modelo cinético correspondente à hipótese 1. Contribuições relativas 
da adsorção e biodegradação na remoção total de SMZ segundo concentração inicial de SMZ 
 

Como pode ser observado, a remoção de SMZ por biodegradação é favorecida em 
concentrações iniciais reduzidas de SMZ. Portanto, espera-se que reatores contínuos cujo 
regime hidrodinâmico se aproxima da mistura completa atinjam conversões de SMZ 
superiores, uma vez que promovem diluição da água residuária afluente. 
 
Conclusões 
 
 A remoção de sulfametazina em reatores em batelada inoculados com lodo anaeróbio 
granular mostrou-se fortemente afetada pela presença de matéria orgânica facilmente 
degradável. Clara correlação entre o consumo de DQO e a remoção SMZ pode ser observada, 
indicando a ocorrência de co-metabolismo na biodegradação de SMZ. O desenvolvimento de 
um modelo matemático de dois compartimentos permitiu a avaliação da contribuição 
individual da adsorção e da biodegradação na remoção total de sulfametazina e mostrou que a 
fase aquosa é o principal compartimento biodisponível, com adsorção e biodegradação 
ocorrendo como mecanismos concorrentes em paralelo. 

A tecnologia anaeróbia mostrou ser uma alternativa promissora na remoção de 
sulfametazina de água residuária de suinocultura. Os resultados experimentais mostraram que 
biorreatores projetados para esta finalidade podem se beneficiar da adição de matéria orgânica 
exógena e a promoção da diluição do afluente. 
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Resumo. As concentrações de nitrogênio presentes em lixiviados de aterros sanitários são 
motivo de preocupação devido ao seu alto potencial poluidor. Para estes efluentes é 
imperiosa a busca de alternativas à remoção biológica convencional de nitrogênio, visto sua 
baixa disponibilidade de matéria orgânica biodegradável. O processo Anammox apresenta-se 
como alternativa de interesse e tem, como requisito primordial, a necessidade de alimentação 
com efluente contendo NO2

- e NH4
+ em proporções próximas à equimolaridade. Este estudo, 

ainda em andamento, tem por objetivo verificar a possibilidade de enriquecimento de 
comunidade nitritante, a partir dos microrganismos presentes no lixiviado bruto, e avaliar o 
efeito da diluição do lixiviado na produção de efluente adequado ao processo Anammox. 
Para isto, foi realizado ensaio de enriquecimento em batelada, e operados reatores contínuos 
alimentados com lixiviado bruto e diluído a 33 e 66% (v/v). Os resultados preliminares 
mostraram ser possível o enriquecimento de comunidade nitritante nas condições descritas, e 
que a intensidade de aeração exerceu importante papel no controle do pH e alcalinidade dos 
sistemas. O estudo da diluição indicou que houve efeito inibitório, com produção de NO2

- 
não ultrapassando os 300 mg N-NO2

-.L-1 , independente da diluição; porém, ensaios 
adicionais ainda são necessários para comprovar o fenômeno. 
 
Introdução 
 

Entre os possíveis efluentes gerados pelas atividades humanas, lixiviados de aterros 
sanitários encontram-se em categoria de interesse devido ao seu alto potencial poluidor. 
Assim como no caso de esgotos sanitários, a geração de lixiviados de aterros sanitários é 
proporcional ao crescimento demográfico, e suas características variam conforme os hábitos 
da população em relação à maneira como lidam com seus resíduos sólidos. São considerados, 
portanto, problemáticas constantes e crescentes em qualquer meio urbano. 

Lixiviados de aterros sanitários apresentam composição variável dependendo de sua 
idade, já que o aterro funciona como um digestor anaeróbio. Por essa razão, lixiviados 
recentes (menos de 5 anos) são mais biodegradáveis que lixiviados intermediários (entre 5 e 
10 anos) e antigos (mais que 10 anos) (Renou et al., 2008). Estes últimos apresentam, como 
característica principal, alta concentração de nitrogênio amoniacal aliada a DQO recalcitrante, 
originária principalmente de substâncias húmicas e fúlvicas, além de sais inorgânicos e metais 
pesados (Aziz et al., 2010). Como consequência, lixiviados antigos possuem relação C/N 
desfavorável à remoção biológica convencional de suas altas concentrações de nitrogênio 
total, que podem variar de 500 a 3000 mg.L-1 (Van Hulle et al., 2010).  

Uma alternativa para remoção biológica de nitrogênio, quando não há disponibilidade 
de matéria orgânica prontamente biodegradável em efluentes, é a aplicação do processo 
Anammox, inicialmente proposto por Mulder et al. (1995). O processo Anammox consiste na 
oxidação autotrófica e anaeróbia de nitrogênio amoniacal a nitrogênio gasoso, empregando-se 
nitrito como receptor de elétrons, de acordo com a equação (1) (Van Hulle et al., 2010). As 
vantagens evidentes do processo são seu caráter autotrófico, eliminando o uso de fonte 
orgânica de doadores de elétrons, e a necessidade reduzida de oxigênio, pois somente parcela 
do nitrogênio deve ser nitrificada parcialmente a nitrito. Segundo Wang et al. (2010), o 
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processo Anammox gera uma economia de oxigênio de 63% em relação ao processo 
convencional de nitrificação-desnitrificação. 
 
NH4

+ + 1.32NO2
- + 0.066HCO3

- + 0.13H+ 

→ 1.02N2 + 2.03H2O + 0.066CH2O1.5N0.15 + 0.26NO3
-                                               

(1) 

  Juntamente com efluentes de suinocultura e certos efluentes industriais, lixiviados de 
aterros sanitários são fortes candidatos à aplicação do processo Anammox e suas variantes, 
devido aos fatos expostos anteriormente (Van Hulle et al., 2010). Visto que o processo 
Anammox requer uma etapa inicial de produção de efluente contendo nitrogênio amoniacal e 
nitritos em proporção próxima à equimolaridade (nitritação parcial), esta aplicação pode ser 
realizada em sistemas compostos explicitamente por dois reatores ou combinada em um só 
reator. No primeiro caso, a nitritação do efluente é realizada separadamente em um primeiro 
reator, operado em condições específicas para sua ocorrência, como é o caso do processo 
SHARON (Single-reactor High-activity Ammonia Removal Over Nitrite) (Hellinga et al., 
1998). Já no segundo caso, nitritação e Anammox são realizados simultaneamente em um 
único sistema, através do uso de biomassa granular ou imobilizada em biofilmes. Isto 
favorece a sobrevivência concomitante de microrganismos nitrificantes nas partes externas do 
grânulo ou biofilme e de microrganismos Anammox na parte interna dos mesmos. Um 
exemplo desta alternativa é o processo OLAND (Oxygen-Limited Autotrophic Nitrification-
Denitrification system) (Kuai and Verstratete, 1998). 

Independentemente da abordagem escolhida, o sucesso da remoção autotrófica de 
nitrogênio depende primordialmente do controle da etapa de nitritação, que fornece o 
substrato ao processo Anammox. Neste quesito, a estratégia adotada é manipular as diferenças 
fisiológicas existentes entre as bactérias nitritantes (ex.: Nitrosomonas) e nitratantes (ex.: 
Nitrobacter) que compõem o processo global de nitrificação, de modo a eliminar as últimas 
do sistema e, consequentemente, a formação de nitratos. Diversos são os fatores que podem 
ser controlados com este intuito, entre eles pH, temperatura, alcalinidade, oxigênio dissolvido 
(OD), amônia livre (NH3), ácido nitroso (HNO2), cloretos e tempo de retenção celular ( cθ ). 
Sabe-se que meios levemente alcalinos (7,5-8) e com temperaturas acima de 25 oC são mais 
favoráveis ao desenvolvimento das bactérias nitritantes em comparação às nitratantes 
(Hellinga et al., 1998). Da mesma forma, baixas concentrações de OD favorecem a nitritação, 
já que bactérias nitritantes possuem constantes de meia-saturação para OD com valores mais 
baixos que as nitratantes (0.16 mgO2.L-1 para Nitrosomonas europaea e 0.54 mgO2.L-1 para 
Nitrobacter agilis, de acordo com Hunik et al. (1994)). De extrema relevância é também o 
efeito das concentrações de NH3 e HNO2, cujas presenças estão diretamente relacionadas ao 
nitrogênio amoniacal e nitrito, respectivamente (dependendo do pH e temperatura), e que são 
de fato os compostos inibitórios ao processo em detrimento de suas formas iônicas. Mais uma 
vez, bactérias nitritantes são mais tolerantes a estes compostos que as nitratantes (Van Hulle 
et al., 2010). E, por fim, o cθ  pode ser fixado em 1-1,5 dias, considerando que para esta 
condição operacional as bactérias nitritantes são capazes de crescer, enquanto as nitratantes 
são lavadas do sistema (Hellinga et al., 1998). 

Embora existam diversas formas conhecidas de induzir o sistema ao processo de 
nitritação, alguns aspectos causam preocupação e devem ser investigados, como é o caso das 
altas concentrações de nitrogênio amoniacal de lixiviados de aterros sanitários. Altas 
concentrações de nitrogênio podem gerar inibição do processo em duas vertentes: pelo efeito 
da amônia livre, descrito anteriormente, e também pela formação de nitritos, que podem 
atingir níveis prejudiciais à nitritação. É natural, portanto, o questionamento sobre a 
possibilidade de aplicar o processo ao lixiviado bruto, ou sobre a necessidade de diluição do 



351 

mesmo. Outro aspecto importante é a inoculação do sistema, já que inóculos nitrificantes 
provenientes de reatores alimentados com concentrações mais baixas de nitrogênio não estão 
adaptados ao lixiviado bruto. 

Neste contexto, os objetivos deste trabalho são: (i) verificar se é possível enriquecer 
comunidade microbiana nitritante a partir dos microrganismos presentes no próprio lixiviado 
bruto, e (ii) avaliar qual a diluição aplicada ao lixiviado produz um efluente, após processo de 
nitritação, mais próximo ao requerido pelo processo Anammox.  
 
Material e Métodos 
 
Reatores e configuração do experimento 

O enriquecimento da comunidade de interesse foi feito em frasco Duran de 2000 mL, 
com volume de líquido de 1600 mL, e utilizado em modo batelada com alimentação manual. 
O estudo da diluição do lixiviado foi realizado em modo contínuo, por meio de três reatores 
cilíndricos com volume útil de 1650 mL, alimentados com bomba peristáltica e agitados 
magneticamente. Em ambos os casos, a aeração foi provida por compressor de ar ligado a 
uma pedra porosa. 

 
Lixiviado 

O lixiviado utilizado no experimento foi coletado em aterro sanitário localizado na 
cidade de São Carlos (SP). O aterro em questão foi desativado recentemente e o lixiviado 
produzido atualmente pode ser considerado antigo e já estabilizado. O lixiviado foi coletado 
em poço de inspeção imediatamente anterior à lagoa de disposição final, e acondicionado em 
galões de 20 e 40 L, vedados e mantidos à temperatura ambiente. As características médias do 
substrato em questão estão apresentadas na Tabela 1. 

 
Tabela 1: Características médias do lixiviado utilizado. 

Parâmetro Unidade Valor médio 
pH - 8,5 ± 0,1 

Alcalinidade total mg CaCO3.L-1 7,7 ± 0,6 
Nitrogênio amoniacal mg N-NH4

+.L-1 1103 ± 202 
Nitrito mg N-NO2

-.L-1 56 ± 65 
Nitrato mg N-NO3

-.L-1 3 ± 12 
Sulfato mg SO4

2-.L-1 347 ± 62 
DQO total mg O2.L-1 3873 ± 91 

 
Operação e procedimento experimental 

Durante a etapa de enriquecimento da biomassa nitritante, 1600 mL de lixiviado foram 
colocados em frasco Duran, aerado intensamente e mantido a 35 oC. A cada duas semanas 
aproximadamente, o meio líquido era centrifugado a 7000 rpm por 10 minutos para separação 
da biomassa formada, e novo lixiviado era adicionado. Este procedimento foi seguido por 
cerca de 100 dias até a detecção de atividade nitritante consistente. No período, amostras 
foram retiradas esporadicamente para análises fisico-químicas e microscopias ópticas, para 
verificação do processo de enriquecimento.  

A biomassa enriquecida apresentou 252 ± 17 mg SSV.L-1 e foi inoculada em três 
reatores contínuos, cada um alimentado com lixiviado nas seguintes condições: diluído a 33% 
(v/v) (reator A), diluído a 66% (reator B) e lixiviado bruto (reator C). As diluições foram 
feitas com água da rede pública de abastecimento. O tempo de detenção hidráulica (TDH) 
para cada reator foi mantido na faixa de 1,5 a 2 dias, e a aeração em 0,5 a 1 mg O2.L-1. Os três 
reatores foram mantidos em câmara climatizada a 35 oC. Amostras foram coletadas para 
monitoramento de 2 a 3 vezes por semana. 
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Análises físico-químicas 

Sólidos suspensos voláteis e DQO foram analisados de acordo com o Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater (2005). Alcalinidade total foi medida 
de acordo com método proposto por Ripley et al. (1986). Nitrito, nitrato e sulfato foram 
determinados por cromatografia de íons, com uso de cromatógrafo Dionex 5000 equipado 
com detector de condutividade e coluna IonPac® AS11HC Anion Exchange Column 
(Thermo) a 30 oC. Carbonato de  cálcio (4,5 mM) e bicarbonato de cálcio (0,8 mM) foram 
utilizados como eluente, com fluxo de 1,0 mL.min-1. Nitrogênio amoniacal foi medido no 
mesmo equipamento e com o mesmo fluxo, com coluna CS12 (Thermo) a 30 oC e ácido 
sulfúrico (11 mM) como eluente. Oxigênio dissolvido (OD) foi medido com eletrodo Orion 
810A+ (Thermo). As microscopias ópticas de contraste de fase e fluorescência foram feitas 
com equipamento Olympus, modelo BX60-FLA, e sistema de captura de imagens Image Pro-
Plus. 

 
Resultados Parciais e Discussão 
 
Enriquecimento da biomassa nitritante 

O procedimento de enriquecimento adotado como etapa preliminar do experimento 
mostrou ser possível a obtenção de biomassa nitritante a partir dos microrganismos 
inicialmente presentes no próprio lixiviado. Esta etapa foi conduzida por aproximadamente 
110 dias, período em que foi constatada produção de NO2

- de maneira crescente com cada 
alimentação subsequente. Conforme apresentado na Figura 1, a formação de NO2

- entre os 
dias 20 e 50 de enriquecimento foi modesta, e aumentou posteriormente, atingindo valores de 
800-900 mg N-NO2

-.L-1 ao final de cada estágio de alimentação. Já NO3
- não foi detectado 

significativamente. 
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Figura 1: Monitoramento de N-NH4

+ (- -□- -), N-NO2
- (__o__) e N-NO3

- (x) durante a etapa de 
enriquecimento da biomassa nitritante. As linhas descontínuas verticais representam procedimento de 

adição de novo lixiviado ao reator. 
 

As concentrações de NH4
+, por sua vez, decresceram variavelmente, de maneira não 

necessariamente acoplada à formação de NO2
-. Entre os dias 20 e 30 do enriquecimento, a 

queda na concentração de NH4
+ foi bastante acentuada, e com baixa produção de NO2

-, 
conforme mostrado na Figura 1. Neste período, a aeração fornecida ao reator foi intensa e 
com formação de espumas, e a perda constatada de NH4

+ foi provavelmente decorrente de 
stripping de NH3. O lixiviado usado apresentava valores de pH acima de 8, o que contribui 



353 

grandemente para a ocorrência desse fenômeno, especialmente se mantido sob essas 
condições de aeração por vários dias. Observado isto, a aeração passou a ser mais bem 
controlada e mantida em níveis abaixo de 3,0 mg O2.L-1. Esta alteração na operação gerou 
resultados de NH4

+ mais coerentes com a produção de NO2
-, em muitos pontos apresentando 

correlação direta. Estes resultados mostraram a importância do controle da aeração no 
tratamento de lixiviados de aterros sanitários, e do papel importante que o stripping de NH3 
pode representar nos processos de remoção de nitrogênio. 

No mesmo contexto, a Figura 1 também mostra que, a cada alimentação sucessiva do 
reator, a concentração inicial de NH4

+ no lixiviado bruto decresceu, de 1400 a 1200 mg N-
NH4

+.L-1, aproximadamente. Embora o lixiviado estocado para alimentação estivesse 
acondicionado em galões selados, é possível que o processo de stripping de NH3 tenha 
ocorrido também nesse caso. 

Foi observado consumo de alcalinidade ao longo de cada período de alimentação, 
conforme apresentado na Figura 2. Este consumo, entretanto, não foi resultante somente da 
nitrificação, que necessita, em teoria, de 7,14 mg CaCO3.L-1 por mg N-NH4

+.L-1 produzido 
(U.S. EPA, 1975). Isto está evidenciado pela baixa atividade nitritante entre os dias 20 e 35 de 
operação (Figura 1), que ocorreu concomitantemente ao rápido consumo de alcalinidade no 
período (Figura 2). Provavelmente a outra causa para o decréscimo observado de alcalinidade 
foi o stripping de CO2, que foi tanto maior quanto maior a intensidade de aeração, resultando 
em aumento do pH. Mais uma vez, esse fato pode ser constatado pela Figura 2, que mostra 
que no período entre os dias 20 e 35 de operação, em que a aeração foi intensa, a alcalinidade 
foi consumida rapidamente, com aumento de pH a valores acima de 9. Com o melhor controle 
da aeração feito posteriormente, conforme descrito acima, houve também aumento de pH; 
entretanto, seu valor não ultrapassou 9. Portanto, associado ao efeito já descrito de stripping 
de NH3, a aeração excessiva pode afetar também a alcalinidade e o pH do meio, prejudicando 
os processos desejados no sistema. Baixos valores de pH (em torno de 6) foram detectados 
principalmente quando a alcalinidade situou-se abaixo de 1000 mg CaCO3.L-1 (Figura 2), em 
períodos em que foram detectadas altas concentrações de NO2

- e que provavelmente foram 
sujeitos ao efeito sinérgico de consumo de alcalinidade pela nitritação e perdas por stripping 
de CO2 devido à aeração constante. 
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Figura 2: Monitoramento de alcalinidade total (__o__) e pH (x) durante a etapa de enriquecimento da 
biomassa nitritante. As linhas descontínuas verticais representam procedimento de adição de novo 

lixiviado ao reator. 
 

As microscopias ópticas de contraste de fase corroboraram os resultados obtidos pelas 
análises físico-químicas, no que diz respeito ao surgimento de biomassa relacionada à 
nitrificação. Ao final do período de enriquecimento, foram observados predominantemente 
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cocos, com presença menos significativa de bacilos. As bactérias nitritantes do gênero 
Nitrosococcus, por exemplo, apresentam morfologia cocóide (Koops et al., 1976), o que 
reforça o sucesso do processo de enriquecimento de biomassa nitritante em reator não 
inoculado previamente e alimentado com lixiviado de aterro sanitário. 

 
Avaliação do efeito da diluição 

Os valores médios dos parâmetros principais monitorados durante a operação dos 
reatores A, B e C estão apresentados na Tabela 2. Estes foram inoculados com a biomassa 
nitritante gerada na etapa anterior de enriquecimento, e foram operados por 60 dias até o 
momento, já que o experimento segue em andamento. 

Cada um dos reatores, por receber lixiviado a diferentes diluições, foi suprido com um 
nível de aeração diferente. Embora o set-point de OD fosse mantido em 0,5 a 1,0 mg O2.L-1 
em todos os reatores, lixiviados mais concentrados apresentaram maior necessidade de 
aeração para manutenção deste set-point e, portanto, a aeração fornecida ao reator C foi mais 
intensa. Como consequência, pode-se observar na Tabela 2 que houve diferença no 
comportamento do pH, ainda que modesta, entre os três reatores. O reator A, sujeito a aeração 
mais suave, mostrou pequeno decréscimo no valor do pH entre afluente e efluente, enquanto 
nenhuma alteração foi verificada para o reator B, e um aumento foi detectado para o reator C, 
que era suprido com a aeração mais intensa. Utilizando-se as hipóteses descritas 
anteriormente, é possível supor que: (i) o reator A sofreu queda de pH somente devido ao 
processo de nitritação, sem ocorrência de stripping de CO2, (ii) o reator B situou-se em 
equilíbrio com os processos de consumo de alcalinidade (e queda de pH) pela nitritação e 
aumento de pH devido a moderado stripping de CO2; e (iii) o reator C sofreu mais 
intensamente os efeitos do stripping de CO2, com aumento mais visível de pH. Contudo, as 
variações foram reduzidas, e os valores de pH em todos os casos situaram-se abaixo de 9, não 
comprometendo o desempenho do processo devido a esta questão. Assim, observa-se que a 
manutenção de OD na faixa de 0.5 a 1,0 mg O2.L-1 não causou as mesmas variações bruscas 
no pH observadas no processo de enriquecimento (Figura 2), sendo estratégia adequada para 
este tipo de sistema. 

 
Tabela 2: Valores médios dos parâmetros de monitoramento dos reatores A, B e C. 

Parâmetro Unidade Reator A Reator B Reator C 
Afluente Efluente Afluente Efluente Afluente Efluente 

Diluição (%) (v/v) 33 - 66 - 100 - 
pH - 8,4 ± 0,1 8,2 ± 0,1 8,5 ± 0,1 8,5 ± 0,1 8,5 ± 0,1 8,6 ± 0,1 

N-NH4
+ (mg N.L-1) 261 ± 143 157 ± 91 677 ± 183 448 ± 80 1071 ±160 653 ± 120 

N-NO2
- (mg N.L-1) 52 ± 52 190 ± 67 41 ± 53 216 ± 57 56 ± 67 236 ± 74 

N-NO3
- (mg N.L-1) 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 3 ± 12 3 ± 12 

Alcalinidade total (g CaCO3.L-1) 2,6 ± 0,3 1,5 ± 0,3 5,0 ± 0,4 3,3 ± 0,6 7,7 ± 0,6 4,8 ± 0,8 
Composição 

NH4
+/NO2

-/NO3
- (%) (m/m N) - 41/59/0 - 67/33/0 - 73/26/1 

 
As concentrações de NH4

+ afluente e efluente aos reatores estão apresentadas na 
Tabela 2, e mostram mais uma vez a ocorrência de processo de stripping de NH3 não só no 
reator, mas também nos reservatórios de alimentação. O stripping de NH3 nos galões de 
alimentação foi detectado principalmente para o afluente do reator A, que apresentou valores 
mais baixos de NH4

+ que os esperados teoricamente devido à diluição. Correlacionando NH4
+ 

com NO2
- produzido, observa-se também pela Tabela 2 que, para o reator C, houve stripping 

significativo de NH3, pois o N-NH4
+ consumido não foi convertido totalmente em N-NO2

-. Já 
no reator A, foi produzido mais N-NO2

- que o N-NH4
+ consumido em média. Esse erro de 

balanço de N foi devido ao fato de que havia stripping contínuo de NH3 nos galões de 
alimentação ao longo da operação, e muitas vezes o valor de NH4

+ afluente medido no 
momento da análise entrada-saída era menor do que o valor que entrou efetivamente no reator 
nas horas anteriores, já que o TDH aplicado foi alto. 
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Independentemente dos fenômenos descritos relativos ao NH4
+, a produção de NO2

- 
foi bastante reduzida e similar para os três reatores (Tabela 2). A Figura 3 também mostra a 
evolução da nitritação nos reatores durante a operação realizada até o momento. Assim como 
na etapa de enriquecimento, não foi detectada presença significativa de NO3

-.  
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Figura 3: Concentrações de nitrito afluente (●) e efluente (o) aos reatores A (a), B (b) e C (c). A linha 

contínua representa o nitrito produzido, descontando-se a concentração afluente em cada ponto. 
 
Constata-se pelos resultados que a formação de NO2

- não ultrapassou um limite 
máximo de cerca de 300 mg N-NO2

-.L-1 em todos os casos, independente da diluição do 
lixiviado. Vilar et al. (2010) obtiveram concentrações entre 500 e 1000 mg N-NO2

-.L-1 no 
efluente de reator SHARON alimentado com lixiviado diluído contendo 1000 mg N-NH4

+.L-

1, mostrando ser possível ultrapassar o limite obtido no presente estudo. Os resultados ainda 
são preliminares e é necessário um tempo maior de operação para conclusões mais 
contundentes, mas as hipóteses para o fenômeno são: (i) inibição por NH3 e HNO2, devido às 
altas concentrações de NH4

+ no afluente, e à formação do próprio NO2
- no sistema; (ii) 

adaptação da biomassa ainda insuficiente; (iii) TDH insuficiente; (iv) aeração insuficiente. 
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A Figura 3 mostra que, entre os dias 10 e 30 de operação dos reatores, foi detectada 
presença inesperada de NO2

- no afluente. Supõe-se que, como o lixiviado usado nesse período 
já se encontrava estocado por alguns meses em temperatura ambiente, sofreu processo de 
nitrificação marginal continuamente, gerando os resultados em questão. Apesar deste 
problema operacional, esta alteração indicou que, quando alimentados com afluente contendo 
NO2

-, a atividade nitritante nos reatores diminuiu, o que pode ser observado na Figura 3. Isto 
constitui uma evidência preliminar de que a hipótese (i) pode ter sido a causa da baixa 
produção de NO2

-. Outra evidência neste sentido é o fato de que o reator C apresentou 
produção de NO2

- ligeiramente inferior (Figura 1a), quando comparado com os reatores A e B 
(Figuras 1b e 1c) no período final da operação, já que o reator C era o que sofria maior carga 
devido à concentração inicial de NH4

+. As hipóteses (ii), (iii) e (iv) serão verificadas 
futuramente. 

Como consequência dos resultados apresentados, a composição NH4
+/NO2

-/NO3
- 

mais adequada para posterior aplicação do processo Anammox seria a relativa ao reator A 
(Tabela 2), com diluição do lixiviado em 33% (v/v), já que a nitritação foi baixa no período 
para aproximar a relação NH4

+/NO2
- à equimolaridade nos reatores B e C. Este resultado 

preliminar deve ser visto com reserva, entretanto, pois o stripping de NH3 teve grande 
influência sobre os resultados do reator A, e sobre a dita relação NH4

+/NO2
-. Por outro lado, 

os resultados também mostram que, até o momento, não houve restrição à aplicação de 
lixiviado bruto ao processo, pois a quantidade de NO2

- produzida foi similar à obtida para 
lixiviado diluído e, se houve inibição do processo, esta inibição ocorreu independente da 
diluição. 

Com relação à alcalinidade, a mesma discussão anteriormente feita com relação ao 
stripping de CO2 pode ser aplicada. A alcalinidade consumida nos reatores A e B pode ser 
correlacionada à atividade nitritante, enquanto o consumo no reator C foi excessivo, 
indicando a ocorrência do fenômeno de stripping de CO2. 

 
Considerações sobre a necessidade de acoplamento nitritação-Anammox 

Visto que o presente estudo tem indicativos preliminares de inibição por NO2
-, é 

importante a análise de estratégias para contornar esse problema. A inibição por acúmulo de 
NO2

- evidencia que a aplicação de sistemas nitritação-Anammox em duas etapas pode sofrer 
complicações devido a esse fenômeno, e aponta como alternativa de interesse a aplicação de 
sistemas de etapa única, acoplando nitritação e Anammox em um mesmo sistema. Neste caso, 
o processo Anammox utiliza NO2

- de maneira concomitante à sua produção pelas bactérias 
nitritantes, impedindo seu acúmulo no meio e consequente inibição dos processos. Esta é a 
proposta de sistemas que se baseiam na ocorrência simultânea destes processos em biofilmes, 
como é o caso dos biodiscos (Windey et al., 2005; Cema et al., 2007) que, além da vantagem 
já citada, fundamenta-se no uso de aeração natural, evitando o stripping de CO2 discutido 
neste trabalho. A aplicação de sistemas enquadrados nesta categoria está previsto como 
continuidade deste estudo. 
 
Conclusões Parciais 
 

Os resultados preliminares obtidos até o momento mostram ser possível enriquecer 
comunidade microbiana nitritante a partir dos microrganismos presentes no próprio lixiviado 
bruto. Foi constatado que a intensidade de aeração tem papel importante na operação de 
sistemas alimentados com lixiviado, causando stripping de CO2 e afetando a alcalinidade e o 
pH do meio. A produção de NO2

- nos reatores contínuos não ultrapassou 300 mg.L-1 para as 
três diluições testadas, indicando uma possível inibição independente do fator de diluição. 
Entretanto, para confirmação do fenômeno, ainda são necessários outros ensaios a serem 
realizados futuramente na pesquisa em andamento. 
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Resumo. A contaminação de águas residuárias por fármacos é de reconhecida importância. 
Dentre eles, os antibióticos causam grande preocupação pelos impactos sobre o 
desenvolvimento de resistência bacteriana. Os efluentes industriais, urbanos, hospitalares e 
de fazendas que utilizam antibióticos com finalidades veterinárias são as principais fontes de 
contaminação. Adicionalmente, as formas convencionais de tratamento de esgoto têm 
mostrado-se pouco efetivas na remoção desses xenobióticos e poucos estudos avaliam 
detalhadamente formas alternativas para a degradação desses compostos, bem como as suas 
consequências. Nesse enfoque, a utilização de reatores anaeróbios de leito fixo tem mostrado 
bons resultados na remoção de contaminantes orgânicos de efluentes. Todavia, as 
abordagens utilizadas na “remoção” de contaminantes carecem de melhor caracterização, 
quanto à possível formação de intermediários que permaneçam ativos e potencialmente 
tóxicos. Este projeto possui como enfoque analisar a formação de produtos de degradação de 
resíduos de antibióticos em água após tratamento, utilizando reatores anaeróbio do tipo 
reator anaeróbio de leito fixo (RAHLF). 
 
Introdução 
 
 Nos últimos anos, vem crescendo continuamente o interesse público e científico aos 
vestígios de produtos farmacêuticos no meio ambiente. Um aspecto central é o risco potencial 
para os organismos aquáticos e do solo associado à presença de baixas concentrações desses 
compostos (Halling-Sørensen et al., 1998). Dentro do grupo de fármacos, os antibióticos, são 
de interesse especial, pois não são administrados em grandes quantidades para os seres 
humanos e animais no tratamento de infecções, bem como utilizados em aditivos alimentares 
para promover o crescimento animal (Speltini et al., 2010; Hernández et al., 2007). 
 O monitoramento de fármacos no meio ambiente tem mostrado expressivo 
crescimento, em que diferentes levantamentos científicos reportam a presença de diferentes 
classes de antibióticos em águas residuárias tratadas e não tratadas (Golet, et al., 2001; Turiel 
et al., 2003; Renew e Huang, 2004; Locatelli et al., 2011; Fatta et al., 2004), em águas de 
abastecimento e em leitos de água (Speltini et al., 2010; Hernández et al., 2007; Brown et al., 
2006). Esta grande variedade de estudo ocorre devido ao fato de que muitas destas substâncias 
foram encontradas em águas naturais e em efluentes de Estações de Tratamento de Esgoto 
(ETE). Esta constatação demonstra que os sistemas de tratamento do esgoto normalmente não 
são capazes de degradar e/ou remover resíduos dos medicamentos. 
 Um estudo recente realizado na bacia do rio Atibaia, na região de Campinas, 
demonstrou a presença de todos os oito antibióticos estudados. A maior parte dos antibióticos 
encontrados obtiveram concentrações na ordem de ng L-1 ou menos, no entanto a região com 
maior atividade antropogênica chegou a apresentar contaminações de 1,3 e 2,4 µg L-1 para 
dois dos antibióticos (Locatelli et al., 2011). 
 
Fluoroquinolonas e Sulfonamidas 
 
 Dentre as várias classes de antibióticos encontradas, a classe dos betalactâmicos, que 
compreende as penicilinas, são os mais amplamente utilizados, entretanto são facilmente 
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hidrolisados (Cha, et al., 2006), diferentemente de algumas outras classes, como a das 
fluoroquinolonas (FQ) e das sulfonamidas (SF), também conhecidas como sulfas, que se 
caracterizam por serem estáveis no ambiente. 
 As FQ compreendem um grupo de substâncias relativamente grande e em constante 
expansão; são um grupo de substâncias químicas sintéticas com atividade antimicrobiana, 
apresentando extensiva aplicação tanto na medicina humana como na veterinária. Atualmente 
é uma das maiores classes de agentes antimicrobianos sendo utilizada, mundialmente, no 
tratamento de infecções de origem bacteriana. Diante do grande interesse dado ao destino 
ambiental desses compostos, uma série de métodos analíticos está atualmente disponível para 
determinar FQ em águas residuárias (Speltini et al., 2010). No entanto existe uma carência de 
estudos relacionados à remoção dessa classe de antibióticos em biorreatores para tratamento 
de efluentes. 
 Já as SF foram as primeiras drogas antimicrobianas a serem utilizadas no mundo todo 
e são amplamente empregadas na medicina humana e veterinária devido a sua relativa eficácia 
em algumas doenças bacterianas comuns e o seu baixo custo. Os resíduos de SF podem ser 
encontrados em alimentos de origem animal, tais como mel, leite, ovos, peixes e carnes 
(Adesiyun, et al., 2005). Os resíduos destes compostos são uma preocupação devido à sua 
potencial toxicidade, pois os resíduos de SF e os seus metabólitos podem causar reações 
alérgicas em pessoas sensíveis (Svensson, 2006; Kaufmann et al., 2002; Krivohlavek et al., 
2005; Pang et al., 2005), distúrbios no sistema hematopoiético (Pang et al., 2005; Mohamed 
et al., 2007) e efeitos carcinogênicos demonstrados em ratos (Pang et al., 2005; Mohamed et 
al., 2007; Sheridan et al.,2008). Algumas SF podem ser potencialmente carcinogênicas e 
estimas-se ainda que aproximadamente 5% dos pacientes humanos que são tratados com SF 
sofram efeitos colaterais (Montanaro, 1998; Slatore e Tilles, 2004; Schnyder e Pichler, 2013). 
 A principal desvantagem da abordagem convencional de análise é o monitoramento do 
composto alvo, que é muitas vezes insuficiente para avaliar a relevância ambiental de 
contaminantes emergentes (Kosjek, et al., 2007). Para entender melhor o risco que eles 
representam para o ambiente, é essencial considerar os produtos de degradação do 
composto/fármaco principal. No entanto, há uma carência de estudos de remoção, por meio de 
biorreatores para tratamento de efluente, com essas classes de quimioterápicos. 
 
Sistemas de tratamento de águas residuais 
 
 O tratamento de água e esgoto é a etapa fundamental para a remoção de poluentes e 
micropoluentes, tornando possível a reutilização da água, principalmente em regiões com 
escassez de recursos hídricos. Alguns artigos e revisões têm mostrado a ineficácia dos 
tratamentos convencionais em remover os antimicrobianos e outros fármacos das águas 
residuais (Batt , et al., 2006; Le-Minh, et al. 2010; Calisto e Esteves, 2009). Por exemplo, 
Calisto e Esteves reportaram que diversos métodos de tratamento tiveram eficiência inferior a 
10% na remoção de alguns psicofármacos (Calisto e Esteves, 2009). Basicamente existem 
dois tipos de reatores: aeróbios e anaeróbios, sendo que este último possui como vantagem 
um gasto energético menor e o lodo gerado é menor em relação ao primeiro. 
 O reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo (UASB - Upflow Anaerobic 
Sludge Blanket) é utilizado em diversas Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs) no Brasil, 
tendo seu funcionamento bem estabelecido desde a década de 1980, apresentando boa 
eficiência na remoção de compostos orgânicos (Zaiat, et al., 1994). Porém, para os fármacos 
ainda não são totalmente conhecidos: as taxas de remoção, os subprodutos e os produtos 
formados, e tão pouco se os mesmos apresentam toxicidade.  
 O reator anaeróbio horizontal de leito fixo (RAHLF) possui escoamento horizontal 
utilizando espumas de poliuretana como suporte de biomassa. Esse reator foi desenvolvido na 
década de 1990 (Zaiat, et al., 1994). Esse reator demonstrou eficiência para remover etanol e 
tolueno presentes em resíduos oriundos de abatedouros ricos em sulfatos (Cattony, et al., 
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2005). Não há relatos do uso desse reator na remoção de medicamentos presentes em matrizes 
ambientais aquosas. 
 
Métodos analíticos para a determinação dos antibióticos 
 
 Os métodos analíticos utilizados na determinação de contaminantes emergentes em 
amostras ambientais são normalmente baseados em espectrometria de massa (MS), acoplada à 
cromatografia líquida (CL) ou à cromatografia gasosa (GC). Embora a GC tenha um elevado 
poder de resolução, os antimicrobianos costumam ser compostos polares, insuficientemente 
voláteis, termicamente instáveis, ou ambos, dificultando sua determinação direta utilizando 
essa técnica. Consequentemente, a LC tornou-se a técnica de escolha, uma vez que ela 
permite a determinação de antimicrobianos, inclusive as FQs e SFs, com notável 
simplificação de manipulação da amostra. Diferentes técnicas de detecção tais como 
fluorescência por excitação ultravioleta ou radioimunoensaio (RIA) tem sido utilizada, no 
entanto o uso da HPLC acoplada à MS (HPLC-MS) e, sobretudo, à MS sequencial (HPLC-
MS/MS) teve notáveis progressos nesse campo. 
 
Objetivo 
 
 O objetivo principal dessa proposta é realizar o estudo de degradação dos principais 
fármacos das classes de antibióticos FQ (ex.: ciprofloxacina, norfloxacina) e SF (ex.: 
sulfametoxazol, sulfadiazina), além da trimetoprima (comumente associada às SF), de forma a 
avaliar o tratamento destes compostos por meio de biorreatores anaeróbios. 
 
Metodologia 
 
Amostras, padrões e metodologia de separação 
 
 Os analitos terão seus estudos realizados com padrões analíticos dos antibióticos, além 
de padrões isotopicamente marcados (deuterados ou com carbono-13) para fornecer subsídios 
ao perfil de degradação, bem como serem utilizados como padronização interna nos estudos. 
As amostras serão preparadas em solução aquosa de laboratório, a princípio, e, 
posteriormente, em soluções que simulem as características de águas residuárias domésticas. 
Como preparo de amostras, será utilizada a extração em fase sólida (SPE). Uma vez que os 
produtos de degradação são potencialmente desconhecidos, diferentes metodologias de 
preparo de amostras serão avaliadas de maneira a desenvolver-se uma forma satisfatória que 
permita recuperação suficiente da maior parte dos analitos. 
 A análise cromatográfica, em primeira instância, será realizada em HPLC, de modo 
que se obtenham separações entre as SF, FQ e, idealmente, seus produtos de degradação 
(Renew e Huang, 2004). 
 
Reatores 
 
 Os experimentos serão realizados utilizando reatores anaeróbios (RAHLF) de bancada 
que estarão em uma câmara com controle de temperatura e umidade, de acordo com a 
estrutura disponibilizada pelo Laboratório de Processos Bioquímicos (LPB). A temperatura de 
operação será de 25 °C e será adotado inicialmente um HDT de 8 horas para avaliar a 
formação dos produtos de degradação. 
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Amostragem e análise do esgoto tratado 
 
 As amostras de 1 L de esgoto tratado serão recolhidas e será acidificada com ácido 
sulfúrico até atingir o pH de 2 – 3. Em seguida será realizada uma filtração simples, utilizando 
papel de filtro qualitativo, e posterior centrifugação para eliminar os macrocomponentes. 
Após essa etapa será feita a extração (SPE) e a análise por LC-MS. 
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Resumo. O uso de surfactantes é amplamente difundido em diversas atividades cotidianas, 
entretanto, devido às suas características químicas seu uso pode desencadear toxicidade ao 
ambiente uma vez presente em seus compartimentos. Desta forma, objetivou-se neste trabalho 
avaliar a degradação de surfactante aniônico em condições anóxicas. Para isso reatores em 
batelada foram operados com adição de nitrato (25 mg.L-1 e 100 mg.L-1) variando-se também 
a fonte de surfactante (alquilbenzeno linear sulfonado comercial (LAS) e LAS  de água 
residuária de lavanderia. Os reatores foram operados por 48 horas e  foram monitorados  o  
pH, sólidos totais voláteis, surfactante e matéria orgânica. Registraram-se percentuais de 
remoção de surfactante de 23% e 26% para os reatores que continham LAS comercial e água 
de lavanderia, respectivamente, durante o ensaio com 25 mg.L-1 de nitrato, enquanto que 
para adição de 100 mg.L-1 houve remoção de 74% e 77% para os mesmos reatores. Houve 
expressiva remoção de matéria orgânica nos reatores  e não foi observada alteração nos 
valores de pH do meio. Observou-se considerável crescimento celular nos reatores, portanto  
o composto não foi tóxico ao crescimento microbiano na concentração estudada, apontando 
a viabilidade do inóculo utilizado para remoção de surfactantes de água residuária de 
lavanderia. 
 
Introdução 
 
 Atividades que envolvam a água como matéria-prima, tende a despender o uso de 
grandes volumes de águas, gerando resíduos líquidos com constituições diversas. A lavagem 
de roupas é um exemplo de atividade e representa um importante setor de serviços. O 
crescimento das indústrias de vestuário tem ocasionado o surgimento de várias lavanderias 
industriais. A principal função dessas lavanderias é realizar o tratamento dos tecidos, 
deixando-os pronto para o uso através de operações como desengomagem, amaciamento, 
estonagem, tingimento, entre outros (CRUZ, 2004). 
 Outra característica comum às lavanderias é o grande consumo de água empregado 
pelas máquinas, com objetivo de liberar ou dissolver a sujeira dos tecidos. Esse processo gera 
grande quantidade de efluentes líquidos, com pH elevado e a presença de diversos tipos de 
produtos químicos. 

A utilização abusiva dos tensoativos causa ao ambiente prejuízo, tais como, inibição 
ou paralisação da depuração natural ou artificial devido à formação de espumas estáveis, 
formada com a presença de tensoativos aniônicos; alteração da condução de oxigênio através 
das membranas dos organismos aquáticos; eutrofização das águas superficiais devido à 
presença de fosfatos na composição dos tensoativos. Além disso, alguns detergentes contêm 
compostos com boro, aumentando ao longo do tempo a quantidade dessa substância nas águas 
superficiais e subterrâneas (COSTA, 2006). 

Os detergentes são moléculas orgânicas cujo princípio ativo é o surfactante. Holt et al. 
(1995) citam dentre os surfactantes mais usados, o sulfonato de alquilbenzeno (ABS), linear 
alquilbenzeno sulfonato (LAS), etoxilatos de álcool (AE), sulfatos etoxilatos de álcool (AES), 
sulfonatos alcanos secundários (SAS) e sabões. O baixo custo relativo fez do LAS 
(alquilbenzeno linear sulfonado) o surfactante aniônico mais utilizado mundialmente. 

Diversas possibilidades de remoção de LAS de águas residuárias são usadas, tais 
como, processos biológicos, adsorção e processos oxidativos avançados (DUARTE, 2006).  
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A degradação do LAS via biológica, envolve a quebra da cadeia alquílica, do grupo 
sulfonato e finalmente do anel aromático. A etapa final na mineralização do LAS é a abertura 
do anel aromático. Quando isto ocorre há formação de biomassa, gás carbônico, água e sulfato 
de sódio. Na degradação biológica do LAS, a etapa mais difícil é a ruptura da ligação do 
radical alquila com o anel aromático. As bactérias anaeróbias podem utilizar os sulfonados 
aromáticos como fonte de energia e carbono e como fonte de enxofre. Porém, as etapas da 
degradação anaeróbia do LAS não são ainda bem definidas (DUARTE et al., 2005). 

Segundo Elsgaard (2010) dentre os processos metabólicos anaeróbios, aquele que 
utiliza o nitrato como aceptor de elétrons apresenta maior potencial para mineralização da 
matéria orgânica. O autor estudou a toxicidade do alquilbenzeno linear sulfonado (LAS) em 
lodo de estação de tratamento de esgoto, frente à redução de nitrato, ferro e sulfato. Após 15 
semanas, verificou o decaimento dos aceptores de elétrons e a toxicidade exercida pelo 
composto ao lodo, constatando que a redução do nitrato não foi inibida pela presença do LAS 
(105 mg.L-1), apresentando-se como uma possível rota para o tratamento de águas residuárias 
que apresentem altas concentrações de LAS. 

Nesta perspectiva, o objetivo do trabalho foi avaliar a remoção de LAS sob condição 
anóxica em reatores operados em batelada. 
 
Material e Métodos 
 
 A execução do ensaio em batelada foi realizada mediante duas concentrações de 
nitrato (25 mg.L-1 e 100 mg.L-1) adicionado aos reatores na forma de nitrato de sódio e sob 
duas fontes de surfactante (LAS comercial e LAS de água de lavanderia comercial). 

O LAS adicionado aos reatores na concentração nominal de 20 mg.L-1 foi oriundo de 
água residuária de uma lavanderia comercial situada na cidade de São Carlos, e sob a forma de 
LAS comercial (Sigma Aldrich ®) a qual se constitui de uma mistura de homólogos de C10-C13. 
 
 Inóculo 
 O inóculo utilizado foi proveniente do sistema de lodos ativados usado no tratamento 
de água residuária de fábrica de automóveis (Volkswagen, São Carlos). O lodo coletado foi 
decantado e lavado com solução mineral para posterior uso. 
 

Meio de Cultivo 
O meio de cultivo utilizado no trabalho foi descrito por Dolfing et al. (1990) e 

apresenta composição relacionada na Tabela 1. A solução traço de metais foi preparada como 
descrito por Zeyer & Kearney (1982), e encontra-se descrita na tabela 2. O pH do meio foi 
ajustado para 7,5 com NaOH.  

 
Montagem e operação dos reatores em batelada 
A batelada foi realizada em frascos de Duran (2L), considerando 1 litro de meio de 

cultivo em volume e 10% (v/v) de inoculo. O headspace foi mantido em 50% com atmosfera 
de N2/CO2 (70/30%). Os sistemas foram colocados sob agitação a 120 rpm e temperatura 
controlada a 30°C. A operação dos reatores seguiu-se até 48 horas. 

Os reatores em batelada foram agrupados em lotes conforme a adição de surfactante 
(20 mg.L-1): Reator Controle (RC), Reator LAS Padrão (RLP) e Reator com Água de 
Lavanderia (RAL).  

A água de lavanderia adicionada aos reatores e sua adição aos reatores foi baseada na 
diluição para obtenção da concentração de 20 mg.L-1. 
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Tabela 1: Composição do Meio de Dolfing. 

Componentes Água MilliQ (1L) 
MgSO4.7H20 0,1 g 

NH4Cl 0,11 g 
KH2PO4 0,33 g 
Na2HPO4 1,2 g 

Solução Traço 1 mL 
 

Tabela 2: Composição da Solução Traço. 

Componentes Água MilliQ (1L) 
FeSO4.7H2O 100 mg 
MnSO4.H2O 100 mg 

(NH4)6Mo7O24.4H2
O 

25 mg 

Na2B4O7.10H2O 25 mg 
Co(NO3)2.6H2O 25 mg 

CuCl2.2H2O 25 mg 
 
Vale ressaltar que etanol foi adicionado na concentração de 0,18 mL/L (0,14 g/L) para 

resultar em DQO na faixa de 300 mg/L, apenas nos reatores RC e RAL. A descrição dos 
testes realizados está apresentada na Figura 1. 

 
 
 

Figura 1: Esquema operacional dos reatores em batelada 
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Análises Físico-químicas e Cromatográficas 
Para o monitoramento dos reatores foram realizadas análises de pH, DQO, LAS, e 

sólidos totais voláteis (STV), no início e final de operação. Alíquotas em tempos 
determinados foram retiradas para o monitoramento da concentração de surfactante no meio. 

As determinações de pH, DQO e STV seguiram os procedimentos descritos por 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA (2005), enquanto a 
determinação de LAS foi realizada conforme metodologia descrita por Duarte (2006).  

Para quantificar a degradação de LAS, foi realizado balanço de massa, tendo como 
base a quantidade de surfactante adsorvida no lodo no final do teste. A extração de LAS 
adsorvido na biomassa segundo os procedimentos descritos em Duarte (2006). 

 
Resultados e Discussão 
 
LAS 

 
A Figura 2 ilustra o decaimento na concentração de surfactante durante as 48 horas de 

operação dos reatores em batelada na presença de 25 mg.L-1 de nitrato. No reator RLP houve 
remoção de 66% de surfactante, para concentração afluente de 18,6 mg.L-1 e 6,4 mg.L-1 de 
LAS efluente. Já nos reatores RAL houve remoção de 57% para concentração afluente de 
18,2 mg.L-1 e 7,9 mg.L-1 de LAS efluente. 

Durante as 2 horas iniciais de operação houve redução acentuada na concentração de 
LAS em ambos os reatores, provavelmente devido a inicial adsorção do surfactante na 
biomassa. Entretanto, a concentração manteve-se constante nas horas seguidas. Duarte et al 
(2010) utilizaram reator em batelada sequencial para remoção de LAS utilizando biomassa 
granular de reator UASB e verificaram que após a adição de LAS ao reator (22 mg.L-1) houve 
imediata adsorção do composto, o que ocasiona a fração biodisponível para degradação. 
Resultados semelhantes também foram observados por Garcia et al (2005). Ao final do ensaio 
quando da realização da extração de LAS adsorvido, registrou-se adsorção de 8 mg.L-1 de 
LAS na biomassa dos reatores RLP, revelando assim 23% de degradação do surfactante pela 
biomassa. E para os reatores RAL houve adsorção de 5,6 mg.L-1, reajustando percentual de 
biodegradação para 26%. 

 

 
Figura 2: Variação temporal de LAS nos reatores em batelada com 25 mg.L-1 NO3

-. 
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Para o ensaio com 100 mg.L-1 de nitrato, houve remoção de 74% de LAS para as 
concentrações afluente e efluente de 20,6 mg.L-1 e 5,4 mg.L-1 no reator RLP. No reator RAL 
houve remoção de 79% de LAS referente às concentrações afluente e efluente de 21 mg.L-1 e 
4,4 mg.L-1. A Figura 3 exibe o decaimento da concentração do surfactante para os tempos 
reacionais de 2, 4, 24, e 48 horas. 
 Semelhante aos dados de variação temporal de LAS para os reatores com 25 mg.L-1 de 
nitrato, houve redução imediata do surfactante durante as 2 horas inicias, registrando 
concentrações de 6 mg.L-1 e 4,2 mg.L-1 para os reatores RLP e RAL, respectivamente. 
Possivelmente, o fato se deve a adsorção inicial do LAS ao lodo inoculado, com posterior 
degradação biologia, conforme reporta Garcia et al (2005). 
 Duarte et al (2010) trabalharam com reator em bateladas sequenciais para remoção de 
LAS avaliando a remoção do surfactante na presença de co-substrato (extrato de levedura) e 
na ausência deste, e concluíram que na ausência do co-substrato o reator alcançou maior 
remoção de LAS (53,3%). Os autores relatam que na presença do extrato de levedura houve 
registro de 24% de remoção de LAS, sugerindo que os microrganismos tenham preferido 
degradar a matéria orgânica (co-substrato) em detrimento ao tóxico.  

Em contraposição, os resultados obtidos em ambos os testes de batelada com adição de 
nitrato, indicam que há remoção do surfactante mesmo na presença de etanol (co-substrato – 
reator RLP), com percentuais de remoção maiores aos encontrados pelos autores supracitados. 

A extração de LAS adsorvido nos reatores ao final do ensaio em batelada registrou 
adsorção de 0,39 mg.L-1 nos reatores RAL, ajustando o percentual de remoção para 77%; e 
ausência de adsorção do surfactante na biomassa dos reatores RLP. 

 

 
Figura 3: Variação temporal de LAS nos reatores em batelada com adição de 100 mg.L-1 

NO3
-. 

 
 Em relação à matéria orgânica, expressa em demanda química de oxigênio (DQO), 
houve consumo em ambos os reatores. Os resultados da concentração afluente e efluente dos 
reatores estão apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3: DQO inicial e final e sua eficiência de remoção  nos reatores em batelada. 

Batelada – Adição de 25 mg.L-1 de nitrato 
Reator Afluente 

(mg.L-1) 
Efluente 
(mg.L-1) 

Remoção (%) 

Controle 287 68 76,3 
RLP 304 26 91,2 
RAL 292 49 83,1 

Batelada – Adição de 100 mg.L-1 de nitrato 
Controle 293 80,8 72,5 
RLP 305 55,4 82 
RAL 359 45,4 87 

 
 Observaram-se remoções de DQO similares em ambas às bateladas realizadas com os 
reatores controle, sugerindo que a concentração de nitrato não influenciou no metabolismo 
microbiano utilizado. Entretanto, ao se observar os dados dos reatores RLP infere-se que 
houve maior remoção de matéria orgânica na presença da menor concentração de nitrato, com 
percentual de 91,2%. Já para os reatores RAL houveram percentuais de remoção semelhantes 
em ambas às condições, fato observado nos reatores controle.  
 Cabe ressaltar que o etanol foi adicionado aos reatores controle e RLP como forma de 
gerar DQO ao meio para utilização pelos microrganismos, e aparentemente este não interferiu 
na remoção do surfactante e possibilitou o crescimento da biomassa.  
 Os valores de pH em ambos os reatores mantiveram-se constantes durante toda a 
operação, em ambos os teste. Os valores obtidos sugerem manutenção de características 
tamponantes no meio utilizado. A Tabela 4 exibe os valores de pH registrados durante a 
operação dos reatores em batelada. 
 

Tabela 4: Valores de pH (início/final) nos reatores em batelada 
Batelada – Adição de 25 mg.L-1 de nitrato 

Reator pH inicial pH final 
Controle 7,52 7,32 
RLP 7,44 7,8 
RAL 7,34 6,9 

Batelada – Adição de 100 mg.L-1 de nitrato 
Controle 7,5 7,81 
RLP 7,6 7,1 
RAL 7,9 7,54 

 
 Os dados de sólidos totais voláteis exibem aumento expressivo da biomassa 
microbiana, mostrando que o meio, e os substratos empregados foram utilizados pelos 
microrganismos para crescimento celular, inferindo que o LAS não inibiu a biomassa. As 
figuras 4 e 5 retratam o crescimento da biomassa nos reatores para os ensaios em batelada 
respectivos à adição de 25 mg.L-1 e 100 mg.L-1. 
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Figura 4: Sólidos Totais Voláteis nos reatores em batelada com 25 mg.L-1 NO3
-. 

 
 Em cada reator foi inoculado 169 mg.L-1 de biomassa. Os reatores exibiram 
crescimento similar em ambos os ensaios em batelada. No ensaio com 25 mg.L-1 de nitrato, 
houve maior crescimento celular nos reatores controle e com água residuária de lavanderia; e 
crescimento menor foi observado nos reatores contendo LAS comercial. Ao final da operação 
a biomassa obtida nos reatores RC, RLP, e RAL foram respectivamente 840 mg.L-1, 745 
mg.L-1 e 820 mg.L-1. 
 Para os reatores operados com 100 mg.L-1 de nitrato registrou-se crescimento de 960 
mg.L-1, 865 mg.L-1 e 935 mg.L-1, respectivos aos reatores RC, RLP e RAL. Neste ensaio, os 
valores de STV foram maiores em comparação ao ensaio com 25 mg.L-1 de nitrato, 
provavelmente devido a maior concentração de nitrogênio no meio, que permite maior 
disponibilidade do nutriente, e consequentemente, maior crescimento microbiano. 
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Figura 5: Sólidos Totais Voláteis nos reatores em batelada com 100 mg.L-1 NO3
-. 
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Conclusões 
 
 De acordo com os resultados obtidos nos ensaios realizados o inóculo empregado foi 
capaz de promover a remoção do surfactante aniônico tanto presente em água de lavanderia, 
quanto na sua forma comercial. Aparentemente, não houve influencia da concentração de 
nitrato adicionada na remoção de LAS, entretanto para maior concentração empregada, houve 
maior crescimento celular. Observou-se valores de pH no meio constantes e com considerável 
remoção de matéria orgânica, principalmente nos reatores que continham surfactante. Dessa 
forma, o inóculo utilizado sob condição anóxica favoreceu a remoção de LAS exibindo 
viabilidade para tratamento de efluentes que contenham surfactante. 
 
Referências Bibliográficas 
 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2005) 20th ed. American 

Public Health Association / American Water Works Association / Water Environment 
Federation, Washington, DC, USA. 

COSTA, M. C. (2006). Tratamento biológico de efluentes de lava-jato. Dissertação de 
Mestrado, UEPB/UFCG, Campina Grande. 

CRUZ, J. G. H. (2004). Alternativas para aplicação de coagulante vegetal a base de taninos no 
tratamento de efluentes de uma lavanderia industrial. Dissertação de Mestrado, UFRGS, 
Porto Alegre. 

DOLFING, J.; ZEYER, P.; BINDER-EICHER, P.; SCHWARZENBACH, R.P. (1990). 
Isolation and characterization of a bacterium that mineralizes toluene in the absence of 
molecular oxygen. Archieves of Microbiology, 154, p. 336-341. 

DUARTE, I. C. S., AGUILA, N. K. S., VARESCHE, M. B. A. (2005). Tratamento de linear 
alquilbenzeno sulfonato em reator anaeróbio horizontal de leito fixo. In: Anais do IV 
Seminário do projeto temático: Desenvolvimento, análise, aprimoramento e otimização de 
reatores anaeróbios para tratamento de águas residuárias. UFSCar, São Carlos 30 - 39. 

DUARTE, I.C.S. (2006) Caracterização Microbiológica da Remoção e Degradação de 
Alquilbenzeno Linear Sulfonado (LAS) em Reatores Anaeróbios com Biofilme e Células 
Planctônicas.  Tese de doutorado, EESC, USP, São Carlos. 

DUARTE, I. C. S., OLIVEIRA, L. L., MAYOR, M. S., OKADA, D. Y., VARESCHE, M. B. 
A. (2010). Degradation of detergent (linear alkylbenzene sulfonate) in an anaerobic stirred 
sequencing-batch reactor containing granular biomass. International Biodeterioration & 
Biodegradation 64, 129 134. 

GARCÍA, M.T., CAMPOS, E., RIBOSA, I., LATORRE, A., SÁNCHEZ-LEAL, J. Anaerobic 
digestion of linear alkyl benzene sulfonates: biodegradation kinetics and metabolite 
analysis. (2005). Chemosphere. 60, 1636-43. 

HOLT, M. S.; et al., (1995). Environmental Surfactant Monitoring Programme SDIA Sewage 
Treatment Pilot Study on Linear Alkylbenzene Sulfhonate (LAS). Water Research, 29: 
2063-2070. 

ZEYER, J.; KERNEY, P. C. (1989). Microbial degradation of para- chloroaniline as sole 
carbon and nitrogen source. Pestic. Biochem. Physiol, 17, p 215-223. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Garc%C3%ADa%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16083770
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Campos%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16083770
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ribosa%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16083770
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Latorre%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16083770
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=S%C3%A1nchez-Leal%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16083770
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16083770


371 

REMOÇÃO DE ALQUILBENZENO LINEAR SULFONADO DE ÁGUA DE 
LAVANDERIA DILUÍDA EM ESGOTO SANITÁRIO 

 
Clara Vieira de Faria 1; Tiago Palladino Delforno2; Maria Bernadete Amâncio Varesche 3 

 
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Hidráulica e Saneamento; 
2 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Hidráulica e Saneamento 
3 Professora do Departamento de Hidráulica e Saneamento da EESC/USP. 

 
Resumo. Alquilbenzeno Linear Sulfonado (LAS) é um surfactante aniônico com 
representativas taxas de utilização mundial e está presente, principalmente, em produtos de 
limpeza doméstica. Nesse trabalho a remoção de LAS de efluente de lavanderia comercial 
diluído em esgoto sanitário será avaliada utilizando reator EGSB (Expanded Granular 
Sludge Bed). Esse possui 1,8 L de volume e tempo de detenção hidráulica (TDH) de 36 horas. 
A operação do reator ocorrerá em condição mesofílica e será dividida em 3 fases com 
concentrações de LAS em torno de 20 mg.L-1.O diferencial entre essas fases será a 
composição da alimentação. Na fase 1 a alimentação será com água residuária de 
lavanderia, água de torneira e bicarbonato de sódio. Na fase 2 será usada água de 
lavanderia, esgoto sanitário e água de torneira; e na fase 3 será utilizada água de lavanderia 
e esgoto sanitário. Para o monitoramento do reator análises de DQO (Demanda Química de 
Oxigênio), pH, LAS, alcalinidade, ácidos voláteis, sulfato, sulfeto e sólidos suspensos totais, 
serão realizadas periodicamente. Além disso, ao final de cada fase serão analisados LAS 
adsorvido, granulometria e diversidade microbiana. E para a determinação de subprodutos, 
no CG/MS (Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas), amostras serão 
coletadas no final da operação do reator. 
 
Introdução 
  

Solubilidade favorável, propriedade de formação de espuma, fácil controle em relação 
à dureza da água e viabilidade econômica fazem com que o LAS seja produzido em larga 
escala e tenha seu uso difundido mundialmente. Esse surfactante pode ser encontrado 
principalmente em detergentes, solventes, agentes de limpeza doméstica e produtos de higiene 
pessoal. Sua estrutura possui uma parte hidrofóbica (cadeia carbônica), uma parte hidrofílica 
de carga negativa (grupamento sulfonato) e um anel aromático. 

Todos os tensoativos são transmitidos para o sistema de esgoto e, em seguida, para o 
meio ambiente. Embora, as concentrações médias de LAS no esgoto sanitário não sejam 
extremamente elevadas, lançamentos de efluentes de lavanderia comercial e de indústrias que 
utilizam o LAS podem fazer com que sua concentração chegue a ser superior a 300 mg.L-1 em 
pontos de despejo ao longo do corpo receptor. Além disso, na maioria das vezes, esses 
efluentes possuem elevado pH, alcalinidade e DQO. 

Braga e Varesche (2014) realizaram análises físico-químicas em 30 amostras de água 
residuária de uma lavanderia comercial. Trinta e três compostos orgânicos xenobióticos, 
incluindo solventes, fragrâncias, compostos de limpeza, conservantes, repelentes de insetos, 
antioxidantes e outros, foram encontrados. O LAS estava presente em todas as amostras em 
12,2 mg.L-1 a 1.023,7 mg.L-1.  

Diminuição da concentração de elementos necessários para a manutenção da vida 
aquática, diminuição da permeabilidade da luz, aumento da concentração de compostos 
xenobióticos e aumento na disseminação de impurezas são alguns dos problemas ambientais 
advindos do aumento da concentração de LAS nos recursos hídricos, além de seu alto 
potencial de formação de espuma e, consequente inibição dos processos de autodepuração dos 
cursos d’água. Tudo isso porque o LAS diminui a tensão superficial água/ar, diminuindo 
assim a concentração de oxigênio dissolvido do corpo hídrico. E, além disso, o LAS mantém 
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as partículas em suspensão e por solubilização micelar inibe a degradação de compostos, 
como PCBs (Bifenilas Policloradas) e PAHs (Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos) 
(Penteado, 2006). 

No Laboratório de Processos Biológicos (LPB) – Escola de Engenharia de São Carlos 
/USP – existe um grupo de pesquisa que desenvolve trabalhos para tentar remover o LAS 
anaerobiamente de águas residuárias. Estudou-se sua remoção em diferentes configurações de 
reatores, tais como, horizontal de leito fixo, de leito fluidificado, bateladas sequenciais, UASB 
e EGSB. Delforno et al. (2014) obtiveram remoção de 78% de LAS de água residuária de 
lavanderia diluída em água de torneira em reator EGSB. Nesse sistema operacional é 
favorecida maior transferência de massa devido à alta velocidade ascensional e diluição do 
afluente, por meio da recirculação. 

Visando aproximação com a realidade e dando seguimento a esse estudo, neste 
trabalho será utilizada a mesma configuração de reator para avaliar a remoção de LAS em 
água residuária de lavanderia diluída em esgoto sanitário. Assim, a não utilização de substrato 
sintético será contemplada e a problemática de diluir um efluente com água de abastecimento 
para posterior tratamento poderá ser solucionada. E, além disso, esse estudo poderá mostrar a 
viabilidade operacional da remoção de tal surfactante em estações de tratamento de esgoto 
sanitário. 

 
Material e Métodos 
 
Reator EGSB 

Um reator EGSB com volume útil de 1,8 L, velocidade ascensional de 4 m.h-1 e TDH 
de 36 horas está sendo utilizado nesse trabalho. Tal reator foi confeccionado em acrílico, tem 
6 pontos de amostragens e é mantido em câmara climatizada a 30°C. 

A operação desse reator é dividida em 3 fases: 
1) O reator é alimentado com água de lavanderia comercial (contendo 

aproximadamente 20 mg.L-1 de LAS), água de abastecimento e bicarbonato de 
sódio. 

2) O reator será alimentado com água de lavanderia comercial (contendo 
aproximadamente 20 mg.L-1 de LAS), esgoto sanitário (50%) e água de 
abastecimento (50%). 

3) Na etapa final o reator será alimentado com água de lavanderia (contendo 
aproximadamente 20 mg.L-1 de LAS) e esgoto sanitário. 
 

Inoculação 
Para a inoculação foi utilizado o lodo granulado de um reator UASB usado no 

tratamento de água residuária de abatedouro de aves (Avícola Dakar S/A, Tietê/SP). 
 

Alimentação 
A água de abastecimento é usada para a diluição da água de lavanderia, uma vez que 

devem ser utilizadas concentrações de aproximadamente 20 mg.L-1 de LAS. Na fase 3 essa 
diluição será realizada com esgoto sanitário. O bicabornato de sódio na primeira fase de 
operação é um agente tamponante. 

 
Análises Físico-Químicas e Cromatográficas 

Para o monitoramento do reator análises físico-químicas e cromatográficas são 
realizadas em amostras de afluente e efluente (Tabela 1). 
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Tabela 1: Análises de monitoramento do reator. 

Parâmetro Método Periodicidade 
Semanal 

Referência 

Ácidos Voláteis (mg.L-1) Cromatográfico HPLC 2 vezes Penteado et al. (2013) 

Alcalinidade (mg CaCO3. 
L-1) Titulométrico 2 vezes 

Dillalo e Albertson 
(1961) modificada por 

Ripley et al. (1986) 

DQO bruta (mg.L-1) 
Espectrofotométrico 2 vezes APHA (2005) 

LAS (mg.L-1) Cromatográfico HPLC 2 vezes Duarte et al. (2006) 
pH Potenciométrico 2 vezes APHA (2005) 

Sólidos Suspensos Totais Gravimétrico 1 vez APHA (2005) 
Sulfato (mg.L-1) Cromatografia de Íons 1 vez EPA(1993) 
Sulfeto (mg.L-1) Turbidimétrico 1 vez APHA (2005) 

 
Após o término da operação do reator amostras serão analisadas no CG/MS pela 

empresa Central Analítica localizada no Instituto de Química da Universidade Estadual de 
Campinas em Campinas, SP. O espectrômetro de massas que será utilizado é do tipo 
quadrupolo linear QP-5000 Shimadzu. 

 
Resultados e Discussão 
 
Monitoramento de DQO 
  De acordo com a Tabela 2 a fase 1 de operação do reator apresenta DQO efluente de 
62 15,9 mg.L-1. Como a matéria orgânica advém apenas da água residuária da lavanderia, 
que apresentou DQO média de 1098 791,42 mg.L-1, os valores de DQO afluente estão em 
torno de 204 45,3 mg.L-1 .  A eficiência média de remoção é de 68,7 7,4%. A Figura 1 
apresenta o monitoramento desse parâmetro com relação ao tempo. 
 

Tabela 2: Resultados de DQO da Fase 1. 
DQO 

   Afluente(mg.L-1) Efluente(mg.L-1) Remoção (%) 

FASE 
1 

Média e Desvio 
Padrão 

204 45,3 62 15,9 68,7 7,4 

Mínimo 113 38 59,0 
Máximo 268 97 83,1 
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Figura 1: Variação temporal de DQO. 
 
Monitoramento de LAS 
 As concentrações de LAS afluente e efluente são obtidas por método cromatográfico 
(Cromatografia Líquida de Alta Eficiência – HPLC). A concentração teórica afluente que se 
busca trabalhar é de aproximadamente 20  mg.L-1. De acordo com a Tabela 3 a concentração 
média de LAS afluente é de 16,9 7,69  mg.L-1, e no efluente essa média é de 3,30 2,13 
mg.L-1.  
 É importante salientar que a remoção de LAS ocorre por biodegradação e/ou adsorção.  
Na Figura 2 é apresentada a relação, em carga, de LAS removido por LAS aplicado no reator 
de acordo com o tempo.  

Tabela 3: Síntese do monitoramento de LAS na Fase 1 de operação do reator. 

LAS 

  
 

Carga Específica 
de LAS (mgLAS. 

gSV-1.d-1) 

Remoção 
Específica de 

LAS (mgLAS. 
gSV-1.d-1) 

Remoção 
Específica/Carga 

Específica 

FASE 
1 

Média e Desvio Padrão 2,24 1,01 1,80 1,02 0,78 

Mínimo 1,07 0,62 0,44 

Máximo 4,33 4,01 0,97 

 
Alcalinidade Parcial, Alcalinidade Total, pH e Sulfeto 
 Esses parâmetros são monitorados semanalmente para a verificação da estabilidade do 
sistema. Uma brusca variação no pH e na alcalinidade pode afetar a microbiota presente no 
reator e comprometer o processo de remoção de surfactante e matéria orgânica. Segundo 
Lobner et al. (2005) manter a estabilidade do reator aumenta a eficiência de remoção de LAS. 
 A seguir são apresentados os valores médios, máximos e mínimos das alcalinidades 
parciais (Tabela 4) e totais (Tabela 5) no afluente e no efluente. As variações temporais das 
alcalinidades parciais e totais são exibidas na Figura 3 e Figura 4, respectivamente. 
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Figura 2: Relação carga de LAS removida por carga de LAS aplicada ao decorrer do tempo. 
 

Tabela 4: Alcalinidades parciais da fase 1 do reator. 
  Alcalinidade Parcial  

 
 Afluente (mgCaCO3.L-1) Efluente (mgCaCO3.L-1) 

FASE 
1 

Média e Desvio 
Padrão 

256 29 295 68 

Mínimo 218 189 

Máximo 319 438 
 

 
 

 
 

Figura 3: Valores de alcalinidades parciais ao decorrer do tempo da primeira fase de operação. 
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Tabela 5: Valores das alcalinidades totais da fase 1 de operação. 

  Alcalinidade Total  

 
 Afluente (mgCaCO3.L-1) Efluente (mgCaCO3.L-1) 

FASE 
1 

Média e Desvio Padrão 343 33 386 81 
Mínimo 299 242 
Máximo 417 547 

 

 
Figura 4: Alcalinidades totais de acordo com a variação do tempo. 

 
As amostras de afluente e efluente dessa primeira fase de operação do reator 

apresentam valores de pH pouco acima de 7 (pH neutro). De acordo com a Tabela 4 os 
desvios padrões obtidos são pequenos, significando que os valores de pH medidos ao longo da 
operação permaneceram próximos da média. A Figura 3 demonstra a variação dos valores de 
pH afluente e efluente durante os 43 primeiros dias de operação do reator. 
 

Tabela 6: Síntese dos valores de pH. 
pH 

  Afluente (mg.L-1) Efluente (mg.L-1) 

FASE 
1 

Média e Desvio Padrão 8,07 0,1 7,96 0,3 
Mínimo 7,82 7,41 
Máximo 8,26 8,35 

 

 
Figura 5: Variação temporal do pH na fase 1. 
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A partir da caracterização da água residuária da lavanderia foi possível perceber 

concentrações de aproximadamente 714,12 mg.L-1 de sulfato nos lotes coletados para a 
produção do afluente. Além disso, após a abertura do anel aromático do LAS, que é a etapa 
final da degradação desse composto, ocorre à formação de biomassa, dióxido de carbono, 
água e sulfato. A ruptura da ligação do radical alquila com o anel aromático sulfonado 
caracteriza a etapa mais crítica do processo (Cavalli et al. 1993). 

Condições anaeróbias e ação biológica são capazes de reduzir o sulfato a sulfeto. Os 
valores médios de sulfeto no efluente do reator estão apresentados na Tabela 7. 
 

Tabela 7: Média das concentrações de Sulfeto no efluente. 
Efluente (mg.L-1) 

FASE 
1 

Média e Desvio Padrão 24,59  11,41 
Mínimo 3,18 
Máximo 37,46 

 
Ácidos Orgânicos Voláteis 
 Parâmetro importante na avaliação da estabilidade da digestão anaeróbia. Baixos 
valores de pH, logo, altas taxas de ácidos orgânicos voláteis, significa menor produção de 
acetato, o que acaba representando falência no processo. 

Os valores de ácidos voláteis totais do afluente e do efluente, na primeira fase de 
operação do EGSB, estão na Figura 7. É possível perceber a formação de alguns ácidos como, 
por exemplo, ácido capróico, ácido butírico, ácido valérico e isovalérico. 

 
Figura 6: Concentrações médias de ácidos orgânicos voláteis no afluente e no efluente. 

 
Sólidos Suspensos 
 Os valores de sólidos suspensos no efluente da fase 1 de operação estão apresentados 
na Tabela 8. Essa fase é caracterizada por uma baixa quantidade de sólidos suspensos totais. 
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Tabela 8: Sólidos efluente do EGSB. 

Sólidos Suspensos (g.L-1) 

 
 Suspensos Totais Suspensos Fixos Suspensos Voláteis 

FASE 
1 Média 0,0095 0,0088 0,0007 

 
Conclusões 
 
  Na primeira fase de operação do reator EGSB verificou-se eficiente remoção de LAS e 
expressiva remoção de DQO.  
 Ficou evidenciado a permanência do pH pouco acima da neutralidade e razoável 
aumento da alcalinidade total e parcial efluente. Verificou-se a produção de alguns ácidos 
orgânicos: capróico, butírico, isovalérico e valérico e baixa concentração de sólidos suspensos 
totais efluente. 
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Resumo. A utilização de biomassa lignocelulósica para produção de etanol é uma 
alternativa considerável para o aumento de disponibilidade energética no mundo. Esta 
biomassa é constituída basicamente de celulose e hemicelulose, que submetidas à hidrólise, 
resultam em açúcares fermentáveis, como glicose e xilose. Estes substratos podem ser 
metabolizados por alguns grupos de microrganismos que podem ser encontrados em diversos 
ambientes e condições. Lodos de reatores de tratamentos de resíduos podem apresentar esta 
característica microbiana. O presente estudo avaliou o desempenho de lodo de reator UASB 
para tratamento de vinhaça na degradação de substratos sintéticos como a celulose, glicose e 
xilose. Ambos os substratos foram degradados e produziram diversos metabólitos, como 
ácido acético, ácido propiônico, ácido butírico, ácido valérico, acetona, n-butanol e etanol. A 
produção máxima de etanol foi de 450mg.L-1 a partir do substrato xilose, nas primeiras 24 
horas de incubação. No mesmo período, os resultados obtidos da fermentação de glicose e 
celulose foram de 270mg.L-1 e 50mg.L-1, respectivamente.  Após esse período, ocorreu 
crescente produção de metano, e decréscimo na concentração de etanol e ácido acético. 
 
Introdução 
 

O cenário atual do setor energético mundial é caracterizado pela descentralização de 
fontes de energia fóssil e pela expansão de fontes renováveis. Em posição de destaque neste 
cenário tem-se o etanol, por ser um combustível produzido a partir da fermentação de 
açúcares disponíveis na biomassa vegetal e por ter tecnologia de produção bem definida. 
Destaca-se no mercado mundial a produção de etanol, a partir de milho, beterraba, mandioca, 
trigo e cana de açúcar. (Balat e Balat, 2009). 

Em alternativa a utilização de biomassa vegetal para a produção de combustíveis, a 
biomassa lignocelulósica surge com destaque devido à possibilidade de aumentar a produção 
sem investir em áreas plantadas, diminuir a competição por culturas alimentares e utilizar 
biomassa de resíduos agrícolas e industriais. 

A biomassa lignocelulósica tem potencial energético devido sua estrutura composta 
por celulose e hemicelulose. A celulose é um polímero orgânico constituída unicamente por 
unidades de D-glicose, unidas por ligações glicosídicas β-1,4. As moléculas de celulose 
encontram-se ligadas entre si por forças intermoleculares formadas por pontes de hidrogênio 
(Gupta e Demirbas, 2010). Esta característica infere a dificuldade de se quebrar e degradar 
esta molécula. Em contraste, a molécula de hemicelulose é um polímero de pentoses, hexoses 
e ácidos, que possui ramificações em sua estrutura, facilitando sua hidrólise (Gupta e 
Demirbas, 2010). A hemicelulose normalmente é hidrolisada por mecanismos físico-químicos 
envolvendo altas temperaturas. Neste mecanismo, a alta temperatura promove a formação de 
ácido acético a partir de grupos acetil presentes na hemicelulose, causando uma auto-hidrólise 
da mesma (Alvira et al, 2010).  

No processo de digestão anaeróbia, microrganismos hidrolíticos e fermentativos são 
responsáveis por metabolizar estes açúcares em etanol. Em contrapartida, a presença de 
microrganismos acetogênicos e metanogênicos pode competir com esta rota metabólica, 
metabolizando esses açúcares em acetato e metano. 
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Diante do exposto, o objetivo do presente estudo foi avaliar a ação de consórcio 

microbiano obtido a partir de lodo de reator UASB utilizado para tratamento de vinhaça, na 
degradação de substratos sintéticos: celulose, xilose e glicose para a produção de etanol.  
 
Material e Métodos 
 
Inóculo 

Para obtenção de bactérias celulolíticas e fermentativas, o inóculo utilizado foi 
proveniente do lodo granulado de reator anaeróbio termófilo, de fluxo ascendente e manta de 
lodo UASB. Este sistema é utilizado para o tratamento de vinhaça, localizado na Usina São 
Martinho, Pradópolis, São Paulo.  
 
Meio de cultivo 

Visando o favorecimento de bactérias termófilas celulolíticas e fermentativas o meio 
de cultivo utilizado foi Thermoanaerobacter ethanolicus definido por ATLAS (2005). Sua 
composição está descrita na tabela 1.  

  
Tabela 1 - Composição do Meio Thermoanaerobacter ethanolicus 

Reagentes Quantidade (g.L-1) 
Glicose 5g 
Na2HPO4•12H2O 4,2g 
Extrato de levedura 2g 
KH2PO4 1,5g 
NH4Cl 0,5g 
MgCl2•6H20 0,18g 
Solução de minerais modificada por Wolfe 5ml 
Solução de vitaminas 0,5ml 
Solução de vitaminas (500ml): Pyridoxina  HCl: 0,1g, Ácido p-Aminobenzóico: 0,05g, 
Pantotenato de Cálcio: 0,05g, Ácido Nicotínico: 0,05g, Ácido Tióctico: 0,05g, Biotina: 0,02g, 
Ácido fólico: 0,02g, Riboflavina: 5mg, Tiamina HCl: 5mg e Vitamina B12: 1mg. 

Solução de minerais modificada por Wolfe (1L): MgSO4•7H2O: 3g, Ácido Nitrilotriacético: 
1,5g, NaCl: 1g, MnSO4•H2O: 1g, CaCl2 (anidro): 0,1g, Co(NO3)2•6H2O: 0,1g, FeSO4•7H2O: 
0,1g, ZnSO4•7H2O: 0,1g, AlK(SO4)2 (anidro): 0,01g, CuSO4•5H2O: 0,01g, H3BO3: 0,01g, 
Na2MoO4•2H2O: 0,01g, Na2SeO3 (anidro): 1mg 
 
Substrato 

Como substratos foram utilizados diferentes carboidratos sintéticos: celulose, glicose, 
e xilose, definidos a concentração de 1g.L-1.  
 
Ensaios de fermentação 

Como reatores para fermentação foram utilizados frascos de 1L, que continham 0,5L 
de meio de cultura, 1g.L-1 de substrato, inoculados com 10% do volume reacional. O pH do 
meio foi ajustado à 7,0. Em seguida, os reatores foram submetidos à atmosfera de N2, para 
troca gasosa e manutenção de condições anaeróbias, com posterior incubação a 55°C. Todos 
os ensaios foram realizados em triplicata.  Os reatores foram nomeados de acordo com o 
substrato em questão. O reator G corresponde ao ensaio que utilizou a glicose como substrato. 
O reator X e C correspondem à utilização do substrato xilose e celulose, respectivamente. Os 
produtos gerados durante a degradação dos substratos foram analisados por cromatografia 
gasosa após 24, 72, 96, 192, 240, 264 e 336 horas de incubação. 
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Procedimentos analíticos 

A produção de etanol foi determinada através de cromatografia gasosa. Este 
procedimento também determina a produção de ácidos voláteis, demais alcoóis e acetona. O 
cromatógrafo é o GC-2010 Shimadzu com detector de ionização em chama (FID), com coluna 
HP INNOWAX de 30m x 0,25mm (diâmetro interno) x 0,25µm (espessura do filme). Para a 
determinação de hidrogênio e metano foi retirada 0,2ml da amostra na fase gasosa presente no 
headspace, utilizando seringa gastight com trava. Utilizou-se o cromatógrafo gasoso, 
Shimadzu GC-2010, equipado com detector de condutividade térmica. 

A análise de pH procede segundo Standard Methods for the Examination of Water and 
Wasterwater (2005). 

 
 
Resultados e Discussão 
 

Para os ensaios, buscou-se um consórcio microbiano capaz de degradar a celulose e 
metabolizar a glicose e xilose produzindo etanol. As bactérias termófilas Clostridium 
thermocellum e Clostridium thermohydrosulfuricum são capazes de metabolizar celulose e 
açúcares para a produção de etanol. Ng, Ben-Bassat e Zeikus(1981) constataram que em 
fermentação com estes organismos ocorreu maior produção de etanol e menor produção de 
acetato a partir de celulose. Ressaltam-se também as bactérias termófilas do gênero 
Thermoanaerobacterium e Thermoanaerobacter que são estritamente anaeróbias, e degradam 
a maioria de dissacarídeos e mono sacarídeos, tendo como produtos finais da fermentação o 
acetato, etanol, lactato, gás carbônico e hidrogênio (Shaw, Hogsett e Lynd, 2010). 

O lodo granulado de reator UASB utilizado no tratamento de vinhaça foi atrativo, 
devido as suas características favoráveis a este consórcio microbiano. Lazaro (2012) verificou 
a predominância da bactéria termófila do gênero Thermoanaerobacterium em seus ensaios de 
produção de H2 utilizando lodo granulado de UASB e vinhaça de cana de açúcar. Partindo da 
concentração de 2g.DQO.L-1, a autora verificou a produção final de 36,1mg.L-1 de ácido 
acético, 183,8mg.L-1 de ácido butírico e 54,0 mg.L-1 de etanol, com rendimento na produção 
de hidrogênio de 21,7mmol H2.g-1 carboidrato.  Lazaro aplicou tratamento térmico no inóculo 
a fim de selecionar as bactérias formadoras de endósporo e eliminar as metanogênicas. A 
autora concluiu que a vinhaça foi a fonte de inóculo para este consórcio microbiano.  

No presente estudo não foi aplicado tratamento térmico ao inóculo, afim de não 
restringir o consórcio microbiano à bactérias formadoras de endósporo. 

Os ensaios tiveram duração de 336 horas e a produção de etanol foi observada em 
todos os reatores por 72 horas de operação, após este período foi verificado consumo de 
etanol. Os resultados obtidos no reator G sugerem que a fermentação de glicose rendeu 
máxima de 270mg-etanol.L-1 nas primeiras 24 horas.  A fermentação a partir de xilose do 
reator X produziu 450mg.L-1 de etanol, e por fim, o reator C rendeu valores menores que 
50mg-etanol.L-1, conforme ilustrado na figura 1.  

Juntamente com a produção de etanol, verificou-se a produção de outros metabólitos 
como ácido acético, ácido propiônico, ácido butírico, ácido valérico, acetona e n-butanol. A 
produção de ácido acético no reator G foi de 417mg.L-1

 nas primeiras 24 h de operação. Nos 
reatores X e C a concentração de ácido acético foi de 656mg.L-1 e 357mg.L-1, 
respectivamente. Nesta etapa iniciou-se a produção de metano e não se observou hidrogênio 
no decorrer dos ensaios.  

Dados citados na literatura de produção de etanol por bactérias termófilas diferem dos 
encontrados no presente estudo. Kannan e Mutharasan (1985) avaliaram a produção de etanol 
por Thermoanaerobacter ethanolicus e obtiveram 0,79g.L-1 de etanol em meio contendo 1% 
de glicose. No presente estudo a produção de etanol a partir da xilose foi maior do que os 
observados por Maintinguer et al. (2011) que obtiveram 60,7mg.L-1 de etanol em ensaios de 
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produção de H2 a partir da xilose por consórcio microbiano constituído por Clostridium sp e 
Klebsiella sp. 

Após 72 horas de operação, observou-se o decréscimo na concentração de etanol e 
ácido acético e o aumento significativo da concentração de metano em todos os reatores 
(Figura 1). A produção final de metano obtida foi de 14,87mmol e 12,10mmol, no reator G e 
C, respectivamente. Os dados obtidos no reator X, no qual utilizou xilose como substrato, 
apresentaram maior produção de metano, 16,74mmol, situação similar a produção de etanol e 
ácido acético nos primeiros dias de operação. 

O valores de pH mantiveram-se constantes ao pH inicial de 7,0 em todos os ensaios, 
variando de 6,49  a 7,42,  característica definida pela baixa concentração de ácidos. 
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FIGURA 1 – Produção de etanol, ácido acético e metano a partir de glicose (a), xilose (b) e celulose 
(c). Concentração de 1% de substrato. Reatores incubados a 55°C em condições anaeróbias. 
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Na figura 1 pode-se observar o desvio da rota metabólica, direcionando a digestão 

anaeróbia dos substratos para a produção de metano, a partir de acetato e etanol. De acordo 
com estes resultados é possível afirmar a presença de arqueias metanogênicas no inóculo uma 
vez que foi detectado metano em todas as condições analisadas. Constataram-se evidências da 
presença de arqueias acetoclásticas, mediante a sua alta afinidade por acetato e por sua taxa de 
crescimento relativamente baixa (tempo de duplicação de 3,5 a 9 dias), uma vez que foi 
verificado consumo de acetato após 72 h de ensaio. Também é possível inferir a presença de 
arqueias hidrogenotróficas, devido à ausência de hidrogênio. O consumo de etanol 
provavelmente ocorreu devido a presença de bactérias acetogênicas. 
 Sasaki et al. (2012) em seus estudos, examinou a degradação da celulose em cocultura 
de bactérias celulolíticas e metanogênicas hidrogenotróficas , e em cultura simples de 
bactérias celulolíticas. Os resultados da fermentação em cocultura apresentaram maior 
produção de ácidos orgânicos em relação à cultura simples após 60h de incubação. O 
contrário foi observado para a produção de etanol, que em cultura simples duplicou sua 
produção, que foi de 13,8mM. No presente estudo, utilizou-se cultura mista como fonte de 
inóculo o que torna o processo mais atrativo  para aplicação em escala industrial devido a 
facilidade de manipulação e redução dos custos uma vez que os microrganismos produtores 
de etanol estão amplamente distribuídos na natureza.  
 
Conclusões 
 
 De acordo com os resultados obtidos no presente estudo foi possível concluir que a 
presença de arqueias metanogênicas interferiram indiretamente na produção de etanol. Para 
inibição destes microrganismos, o tratamento térmico não se aplica, pois restringe o consórcio 
microbiano a organismos formadores de endósporos. No caso, pode-se aplicar diluições 
seriadas a fim de selecionar bactérias celulolíticas e fermentativas e desfavorecer a presença 
de arqueias metanogênicas, devido a taxa de crescimento desses microrganismos. 
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Resumo. Neste estudo tem o objetivo de avaliar a degradação anaeróbia de surfactantes 
aniônio (alquilbenzeno linear sulfonado – LAS) e não iônico (álcool etoxilado - LAE) 
presente em água residuária de lavanderia comercial. Anteriormente, à operação do reator 
ensaios de potencial metanogênico, toxicicidade e escolha do lodo, com melhor eficiência de 
remoção de surfactantes, será realizado em batelada. O reator anaeróbio de leito fluidificado 
em escala aumentada será inoculado com lodo com melhor desempenho de degradação de 
surfactante. O reator será operado em 5 etapas sendo (inoculação, adaptação, e etapas com 
água residuária de lavanderia comercial). Serão realizadas análises físico-quimicas de pH, 
alcalinidade, DQO, determinação de LAS e AE (por meio de espectometiria de massa LC/MS) 
e ácidos orgânicos voláteis (HPLC) para o monitoramento do afluente e efluente do reator. 
Análises de pirosequenciamento da região V4 do rRNA 16S de cada etapa de operação do 
reator serão realizadas para caracterização filogenética. Atualmente, os estudos com reator 
anaeróbio de leito fluidificado em escala de bancada na remoção e degradação de 
surfactantes estão bem consolidados. Desta forma, o presente trabalho poderá preencher 
lacunas no que diz respeito a degradação anaeróbia dos surfactantes aniônicos e não iônicos 
presente em água residuária real , em reator de leito fluidificado em escala aumentada bem 
como avaliar os sub-produtos gerados pela degradação destes compostos e a diversidade 
microbiana presente neste modelo de reator. 
 
Introdução 
 
 Os reatores de leito fluidificado têm sido utilizados para proporcionar o tratamento 
biológico de águas residuária com alta taxa de remoção de matéria orgânica. O reator de leito 
fluidificado consiste de um leito de partículas expandidas por meio de fluxo ascendente 
afluente na base de uma coluna vertical. Este fluxo afluente é ajustado para manter as 
partículas em movimento constante, mas é mantido suficientemente baixo para evitar o arraste 
das partículas para fora do reator (efluente) (Sterritt e Lester, 1983).  
 O reator anaeróbio de leito fluidificado para o tratamento de águas residuárias 
contendo materiais orgânicos solúveis, já vêem sendo utilizado a anos como em trabalhos 
desenvolvidos por  Switzenbaum e Jewell, (1980); Bull et al., (1982); Bull et al. (1984) e 
Sterritt e Lester (1983). 
 Este modelo de reator apresenta várias vantagens quando aplicado ao tratamento 
anaeróbio de águas residuárias, em comparação com outros tipos de processos biológicos. 
Estas vantagens têm sido relatadas por diferentes autores (Sterritt e Lester 1983; Bull et al. 
1984; Jewell, 1985; Borja e Banks 1995; Hickey, 1990; Iza, 1991; Diez Blanco et al. 1995; 
Carbajo et al. 2010; Oliveira et al. 2010) 
 Este modelo de reator proporciona grande superfície específica de contato disponível 
para o crescimento microbiano, com desenvolvimento de biofilme delgado com área 
superficial de aproximadamente 3000 m2/m3 para a areia com diâmetro médio de partícula de 
0,3 milímetros (Cooper et al. 1981). O tratamento de águas residuárias em reator de leito 
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fluidificado pode ser empregado em baixo tempo de retenção, devido à alta concentração de 
biomassa presente no sistema (Diez Blanco et al. 1995; Nicolela et al, 2000). 
 Muitos artigos têm sido publicados no que diz respeito ao estudo de reator anaeróbio 
de leito fluidificado no tratamento de águas residuárias contendo resíduos recalcitrantes, uma 
vez que este modelo de reator possui elevada eficiência no processo de estabilização destes 
compostos (Seckler et al, 1996; Chang et al. 1998; Hansen et al, 1998; Schreyer e Coughlin, 
1999; Perez et al. 2007; van Lier et al, 2001; Rodriguez-Cano, 2003). 
 Segundo Bull et al. (1984), o material sólido aplicado como material suporte no reator, 
em teoria, é completamente misturado. No entanto, na prática, quando se há grande variedade 
de tamanhos de partículas e baixas expansões do leito, esta mistura não pode ser verificada. 
Esta situação proporciona o desenvolvimento de grupos microbianos com diferentes 
atividades ao longo do reator, seja as bactérias anaeróbias (acidogênicas), ou as arqueas 
metanogênicas, ocorrendo assim, uma forma de separação de fases no mesmo reator, fato 
observado em estudos mais recentes no tratamento de águas residuárias contendo surfactantes 
(Oliveira et al. 2010a; Oliveira 2010b; Carosia 2011; Ferreira, 2012 e Motteran, et al. 2014). 
 O desempenho dos reatores de leito fluidificado é dependente das populações 
microbianas presentes no sistema, bem como, do conhecimento acerca dos parâmetros 
operacionais, fatores físico-químicos e diferentes propriedades do material suporte como 
densidade, rugosidade, porosidade os quais proporcionam melhores condições para o 
crescimento dos microrganismos e, consequente formação do biofilme (Hidalgo e García-
Encina, 2002). A areia tem sido freqüentemente usada como material suporte para 
microrganismos em reatores de leito fluidificado, uma vez que é um material, barato e robusto 
(Cooper, 1981; Oliveira et al., 2010).  
 Segundo Leite (1997), o estudo da influência da escala de reatores anaeróbios na 
degradação de compostos torna-se importante para se obter dados confiáveis com a finalidade 
de subsidiar projetos em escala real.  Assim, para o aumento da escala de reatores anaeróbios 
e, principalmente, relacionado ao reator anaeróbio de leito fluidificado é necessário verificar 
os processos de transferência de massa e adesão dos microrganismos no material suporte 
(Melidis et al. 2005). A obtenção destes parâmetros é totalmente diferente, quando aplicadas 
em reatores em escala de bancada, em relação aos reatores em escala piloto ou escala plena. A 
escassez de estudos relacionados aos processos de transferência de massa, bem como, a 
adesão microbiana ao material suporte em reatores anaeróbio de leito fluidificado em escala 
aumentada, justificam a relevância deste projeto (Jördening e Buchholz, 2008).   
 Entre os poluentes encontrado no esgoto sanitário, os detergentes têm se destacado 
como importante fonte de poluição industrial, comercial e doméstica, principalmente nos 
grandes centros urbanos. No mundo todo, o consumo de surfactantes é de aproximadamente 
oito milhões de toneladas, se somadas as mais diferentes classes de tensoativos (Li e 
Schröder, 2000). 
 A grande maioria dos surfactantes disponíveis comercialmente é sintetizada a partir de 
derivados de petróleo. Entretanto, estes possuem propriedades mais tóxicas em relação ao 
meio ambiente, assim diante da legislação e do controle ambiental novos conceitos levaram à 
procura por surfactantes que geram menor impacto ambiental como alternativa aos produtos 
existentes. O alquilbenzeno linear sulfonado (alquilbenzeno linear sulfonado - LAS) está entre 
os principais surfactantes utilizados mundialmente, e é reconhecidamente, degradado por 
processo aeróbio (Lara-Martín et al. 2010).  
 Segundo Dentel et al. (1993), o tratamento biológico com elevada concentração de 
surfactante pode levar à ineficiência da estação de tratamento. Isso ocorre porque esses 
compostos irão reduzir a tensão superficial do líquido, o que pode alterar a floculação, 
compactação e desidratação do lodo com conseqüente diminuição da eficiência da estação e 
elevação dos custos do tratamento do lodo. 
 A crescente demanda, escassez e uso inadequado da água apontam esta questão como 
um dos mais graves problemas da humanidade atualmente. O que leva as pesquisas de 
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tratamento de águas residuárias tornarem de grande importância, com o objetivo de suprir a 
falta de água com qualidade para os mais diversos usos. 
 Conceitualmente a água cinza é a água residuária originada pelo uso de sabão ou de 
outros produtos para lavagem do corpo, de roupas ou de limpeza em geral (Jefferson et al., 
1999).  O acúmulo de surfactantes oriundos da água cinza precisa ser mais estudado e sua 
contribuição precisa ser explorada e modelada a fim de determinar níveis seguros para o seu 
uso sustentável. A concentração de produtos químicos nesta águas cinzas residuária é alta 
devido ao sabão empregado que contém sódio, fosfato, boro, surfactantes, amônia e 
nitrogênio. Apresentam sólidos em suspensão e turbidez elevada, além da demanda por 
oxigênio ser alta. Assim, podem causar danos ambientais e à saúde pública se forem lançados 
no solo sem tratamento (Rapoport, 2004). 
 Para tratamento da água residuária de lavanderia faz-se uso, tanto, do processo físico-
químico, como biológico para a remoção de partículas e matéria orgânica dissolvida 
(Jefferson et al., 1999). O tratamento biológico de água cinza é requerido para remover o 
material biodegradável e é indicado especialmente para sistemas de reuso que possuem 
grandes redes de distribuição. Assim, a demanda por sistemas de tratamento biológicos 
estimulou a aplicação desse tipo de processo em substituição aos tradicionais processos físico-
químicos, nos quais para sua aplicação tem-se consumo de energia, além da geração de lodo. 
 Embora, vários métodos convencionais estejam disponíveis para o tratamento de 
efluentes, não existem atualmente estudos na utilização de sistemas de altas taxas para o 
tratamento de águas residuárias contendo elevadas concentrações de surfactantes. Um 
exemplo deste processo é a utilização de reator de leito fluidificado em escalas maiores com a 
finalidade de atender pequenos empreendimentos. Sendo assim, a realização deste projeto será 
um avanço nessa linha de pesquisa (Oliveira, 2010; Oliveira et al 2010;  Carosia, 2011; 
Ferreria et al., 2012; Motteran et al., 2012; Motteran et al., 2013; Motteran et al., 2014). O 
reator de leito fluidificado apresenta tolerância para flutuações nas águas residuárias, tais 
como DQO, temperatura, pH e alcalinidade (Cooper et al., 1981; Borja et al., 1995). 
 Segundo Diez Blanco et al. (1995) uma das variáveis mais importantes para o aumento 
de escala (scale-up) do reator de leito fluidificado está relacionado ao tempo de detenção da 
matéria orgânica no reator, pois este está diretamente relacionado ao bombeamento do 
afluente, bem como, a recirculação do líquido para a expansão do leito no reator. Este último 
quesito é necessário para ajustar a relação de recirculação, a qual influencia a quantidade de 
microorganismos aderidos ao material suporte. 
 Lara-Martin et al. (2010) citam que a biotransformação do LAS na ausência de 
oxigênio e na presença de formiato gera sub-produtos como ácidos carboxílicos sulfenis por 
meio de sucessivas degradações por β-oxidação. Estes autores esclarecem que a identificação 
destes sub-produtos gerados pela degradação anaeróbia de surfactantes representam avanço 
significativo na compreensão e destinação final deste e/ou outros compostos nos corpos 
hídricos. 
 Por meio da caracterização da água residuária de lavanderia comercial, Braga e 
Varesche (2014) verificaram elevada diversidade de compostos orgânicos. O surfactante 
aniônico LAS foi encontrado em 12,2 mg/L a 1.023,7 mg/L e 231,1 mg/L de sulfato. 
Solventes orgânicos como butanol e etanol, bem como auxiliares de limpeza (Cis-dimetil 
cicloexanol, Dimeteil cicloexanol, etc), fragrâncias (Limoneno, Linalol, etc), preservativo, 
antioxidante (Fenóxi etanol), e outras categorias de tensoativos (Nonil fenol etoxilado, 
Tetrametil butil fenóxi etoxilado) também foram encontrados nesta água residuária. Estes 
compostos recalcitrantes podem interferir, de forma ainda mais instável no processo de 
degradação anaeróbia, em reatores em escalas maiores. 
 Desse modo, pretende-se no desenvolvimento dessa pesquisa avaliar a estabilidade de 
remoção de surfactantes e demais compostos aromáticos da água de lavanderia comercial em 
reator de leito fluidificado em escala aumentada. Trata-se da primeira pesquisa com aumento 
de escala do reator de leito fluidificado que será realizada no Laboratório de Processos 
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Biológicos da EESC/USP com a finalidade de determinar o balanço de massa final daquilo 
que foi degradado, removido e adsorvido, em termos de compostos tóxicos. Este estudo 
poderá subsidiar projetos para a instalação de sistema de tratamento de água residuária de 
lavanderias comerciais in loco. 
 
Material e Métodos 
 

Este estudo será realizado em 7 etapas, sendo 5 destas subsequentes no mesmo reator 
anaeróbio de leito fluidificado em escala aumentada. A primeira etapa será a caracterização 
periódica de águas de lavanderia comercial contendo diferentemente surfactantes, não iônico 
(AE) e aniônico (LAS), além da identificação dos principais componentes dessa água. Para a 
segunda etapa será realizado o teste de potencial, metanogênico, com a finalidade de avaliar a 
toxicidade das duas águas residuárias em relação à biomassa fermentativa-metanogênica a ser 
definida como inóculo, a qual servirá também para inoculação do reator anaeróbio de leito 
fluidificado. As demais etapas serão relativas à operação do reator anaeróbio, tais como, 
inoculação, adaptação, alimentação com água residuária de lavanderia contendo surfactantes 
não iônicos (AE), alimentação com água residuária de lavanderia contendo AE mais água 
residuária de lavanderia contendo surfactante aniônico (LAS). 
 As fases de operação serão definidas segundo a concentração e categoria de 
surfactante adicionado ao substrato sintético. O fluxograma experimental das etapas de 
execução da pesquisa encontra-se delineado na Figura 1.  
 

Etapa I 
Inoculação

Inoculação 
da 

biomassa 
no reator 
(RALF)

Etapa II 
Adaptação

Adaptação 
da 

biomassa 
inoculada 

ao 
substrato 
sintético 

sem a 
adição de 

água 
residuária 

de 
lavanderia

Etapa III 
LAE

Adição de 
água 

residuária 
de 

lavanderia  
contendo 

surfactante 
não iônico 

- LAE

Etapa IV 
LAE+LAS 

(70:30) 

Adição de 
água 

residuária 
de 

lavanderia  
contendo 

surfactante 
não iônico 

(LAE) e 
aniônico 
(LAS) na 
proporção 
70:30 % 

(v/v)

Etapa V 
LAE+LAS 

(50:50)

Adição de 
água 

residuária
de 

lavanderia  
contendo 

surfactante 
não iônico 

(LAE) e 
aniônico 
(LAS) na 
proporção 
50:50 % 

(v/v)

Reator Anaeróbio de Leito Fluidificado (RALF)

Es
co

lh
a d

o 
in

óc
ul

o

Avaliação do 
inóculo

Caracterização 
das águas 

residuárias de 
lavanderia

Potencial 
Metanogênico

Toxicidade

Reator em 
Batelada

 
Figura 1 - Fluxograma experimental das fases de operação. 
 

Avaliação do inóculo - Potencial metanogênico e toxicidade  
 O teste de potencial metanogênico será realizado em batelada em frascos Duran® de 
500 mL em duplicata. Os reatores serão preenchidos com 225 mL de substrato sintético 
idêntico ao de alimentação do reator anaeróbio de leito fluidificado. Os reatores em batelada 
serão mantidos sob agitação de 130 rpm e temperatura de 30±1 °C. Este ensaio será realizado 
com células em crescimento planctônico, sem adesão em material suporte.  
 Serão realizadas análises de DQO e sólidos no inicio e final de operação dos reatores 
seguindo a metodologia de APHA (2005) e técnica gravimétrica, respectivamente. Serão 
também analisadas a produção de ácidos orgânicos e concentração inicial e final dos 



391 

surfactantes. A metodologia para o delineamento desta etapa é baseada no estudo de 
toxicidade de compostos citados por Angelidaki et al. (2009).  
 A produção de metano (CH4) será monitorada em cromatógrafo gasoso CG 2010 
(Shimadzu, Japão) equipado com detector de condutividade térmica e coluna Carboxen 1010 
PLOT (30 m x 0,53 mm). Argônio será empregado como gás de arraste (12 mL/min), e 
temperatura do injetor de 220°C, temperatura da coluna de 130ºC, temperatura do detector de 
230ºC e volume de amostra de 500 µL, conforme metodologia padronizada no laboratório de 
Processos Biológicos, Departamento de Hidráulica e Saneamento – EESC/USP. 
 
Reator anaeróbio de leito fluidificado 
 O reator utilizado para tratamento de substrato sintético contendo surfactantes não 
iônicos (AE) e água residuária de lavanderia será construído em acrílico com 10 cm de 
diâmetro e 200 cm de altura, com volume total de 15,7 litros. Este escalonamento é oriundo 
dos reatores em escala de bancada cujas dimensões eram de 4,0 cm de diâmetro e 100 cm de 
altura, no qual os parâmetros operacionais como velocidade de mínima fluidificação (Vmf), 
vazão de fluidificação e velocidade ascensional foram de 1,4 cm/s, 82,4 L/h e 27,2 m/s, 
respectivamente. Nessas últimas condições foram obtidos resultados excelentes de degradação 
de surfactantes (Motteran et al, 2014) (Figura 2). No projeto de escalonamento do reator de 
leito fluidificado será mantida a mesma velocidade superficial do reator de bancada. 
 Para a imobilização da biomassa no reator anaeróbio de leito fluidificado será utilizado 
areia, com 0,55 mm de diâmetro, como material suporte, devido aos bons resultados obtidos 
por Moteran et al. (2014).  

Karmakar et al. (2013), avaliaram o comportamento da mistura de areia e biomassa em 
reator de leito fluidificado. Estes autores comprovaram que há diferenças em diversos 
parâmetros operacionais, principalmente relacionado a Vmf, quando comparado os valores 
teóricos com os observados experimentalmente. Sendo assim será utilizada bomba de 
recirculação para obtenção de 30% acima da Vmf da areia o qual proporcionará o valor de 
0,43 cm/s (determinada experimentalmente), podendo ser alterada quando se iniciarem os 
procedimentos operacionais deste estudo. O tempo de detenção hidráulica (TDH) aplicado ao 
reator será de aproximadamente 18 horas, controlado por bomba peristáltica de precisão, 
Provitec®, Modelo DM 5000/5900, com regulagem de vazão eletrônica. 

O reator será instalado no Laboratório de Processos Biológicos (LPB), mantido à 
temperatura ambiente e será alimentado com substrato sintético simulando esgoto sanitário. 

O substrato sintético utilizado neste estudo será o mesmo descrito por Torres (1992) e 
modificado por Duarte (2006), será à base do meio nutricional do reator. Este substrato 
consiste de extrato de levedura (2,5 g), sacarose (0,4 g), bicarbonato de sódio (2,0 g) e solução 
de sais (25 mL – NaCl 50 g/L; MgCl2 1,4 g/L; CaCl2 0,9 g/L), acrescidos de água. Os 
surfactantes não iônico e aniônico utilizados neste trabalho serão provenientes de água 
residuária de lavanderia comercial contendo álcool etoxilados (AE) e alquilbenzeno linear 
sulfonado (LAS). Para evitar possíveis danos à biota estabelecida no reator, será iniciada a 
adição da água de lavanderia diluída a fim de se obter afluente com 10 mg/L de LAS.  

Braga e Varesche (2014), caracterizaram físico-quimicamente águas cinzas oriundas 
de lavanderia comercial. Estes autores citam que as concentrações de LAS nessas águas 
residuárias variaram de 12,2 mg/L à 1.023,7 mg/L cuja media foi de 163,6±247,9 mg/L. Estes 
valores são extremamente elevados e podem causar danos a biota do reator. Em escala piloto 
(para fins de estudo em laboratório) estas concentrações podem ser ajustadas a fim de 
proteger o sistema operacional para se estudar a degradação dos compostos presentes nesta 
água residuária. Entretanto, em sistemas operacionais reais in loco, a água residuária 
proveniente da lavagem de roupa com altas concentrações de surfactantes podem ser diluídas 
em esgoto sanitário, com nutrientes necessários para o desenvolvimento dos microrganismos 
presente no sistema de tratamento. 



392 

As soluções para alimentação do reator contendo surfactantes não iônico (AE) e 
aniônico (LAS) serão preparadas a partir de alíquotas recolhidas em estabelecimentos 
comerciais que utilizam detergentes específicos contendo estas categorias de surfactantes. A 
solução será armazenada à 4ºC em frascos âmbar protegidos da luz e periodicamente 
renovada. A cada lote coletado será realizada analises físico-químicas e cromatográficas, a 
fim de padronizar as características da água residuária a ser adicionada ao reator. 

 
Análises físico-químicas e cromatográficas 
 Anteriormente, à operação do reator de leito fluidificado, bem como, a cada coleta de 
água residuária a ser utilizada na alimentação, será realizada sua caracterização por meio de 
análises físico-químicas. Será padronizada a máquina de lavar roupas, tipo de roupa e período 
das coletas. Serão coletadas amostras (1 litro), sempre após a primeira lavagem de roupas 
claras sem alvejante, antecedendo a adição do amaciante. Após a coleta, a água será 
transferida para frasco de vidro e encaminhada imediatamente para laboratório. 
 As análises serão realizadas imediatamente após a coleta no Laboratório de Processos 
Biológicos na Escola de Engenharia de São Carlos/USP. Os parâmetros físico-químicos 
analisados estão listados na Tabela 1. 
 
Tabela 1 - Parâmetros físico-químicos para caracterização da água de lavanderia comercial.  

Parâmetros Referências 
pH e Alcalinidade Dillalo e Albertson (1961) modificada 

por Ripley et al. (1986) 
DQO, Sulfato, Sulfeto, N-NH4

+, NTK, 
Metais pesados 

APHA (2005) 

N-NO3, NO2, Fosfato, Fluoreto, Brometo Cromatografia de íons 
Alquilbenzeno Linear Sulfonado (LAS) Duarte et al. (2006) 
Ácidos orgânicos voláteis Penteado et. al. (2013) 
Álcoois  Cromatografia Gasosa 
Sólidos suspensos Método Gravimétrico 

 

As análises de N-NO3, NO2, Fosfato, Fluoreto e Brometo serão realizados em 
Cromatógrafo de Íons da Marca Dionex modelo ICS 5000. As condições empregadas no 
cromatógrafo para análise dos ânions serão as seguintes: eluente de 4,5mM de 
Na2CO3/0,8mM de NaHCO3 com vazão de 1,0 mL/min, coluna ION PAC AS23 à 
temperatura de 30ºC, detector de condutividade, bomba supressora de auto regeneração de 
ânions. 
 Amostras das águas residuárias de lavanderias comercias, bem como do afluente e 
efluente do reator serão analisadas seguindo a frequência e parâmetros apresentados na 
Tabela 2. Serão realizadas análises de pH, sólidos (totais, fixos e voláteis) e DQO, de acordo 
com APHA (2005). A determinação de ácidos voláteis será realizada por cromatografia 
líquida de alta eficiência (HPLC) segundo a metodologia descrita por (Penteado et al. 2013). 
Alcalinidade será determinada pela metodologia desenvolvida por Dilallo and Albertson, 
(1961) modificada por Ripley et al. (1986).  
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Tabela 5 - Análises de monitoramento do reator de leito fluidificado. 

Parâmetro Método Freqüência Referência 
pH (unidade) Potenciométrico 2X semana APHA (2005) 
Sólidos totais Gravimétrico 1X semana APHA (2005) 

DQO filtrada (mg/L) Espectrofotométrico 2X semana APHA (2005) 

Alcalinidade 
(mgCaCO3/L) Titulométrico 2X semana 

Dillalo e Albertson 
(1961) modificada por 
Ripley et al., (1986) 

Ácidos voláteis  Cromatografia Líquida 2X semana Penteado et al. (2013) 

Surfactantes LAE e LAS 
(mg/L) LC QTRAP/MS 2X semana 

Duarte et al. (2006) 
e Motteran et al. 

(2013) 
Vazão (mL/h) Volumétrico Diariamente - 

 
 A detecção e quantificação do surfactante aniônico (LAS) será realizado por 
cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) segundo Duarte et al. (2006). O surfactante 
não iônico AE será determinado e quantificado por cromatografia líquida de alta eficiência 
(HPLC) segundo metodologia descrita por Motteran et al. (2014), seguido por espectrometria 
de massas em tandem (MS/MS), por meio de uma interface electrospray (ESI). 

Para isso será utilizado o cromatógrafo HPLC Agilent Technologies 1260 Infinity com 
uma coluna analítica Agilent Technologies Poroshell 120 EC-C18 (50 mm x 3,0 mm; 2,7µm). 
A análise por espectrometria de massas será efetuada em um espectrômetro ABSciex QTRAP® 
5500 equipado com uma fonte de íons TurboV™, operada no modo electrospray positivo 
(ESI+). 
 
Análises microbiológicas 
 Serão coletadas amostras da biomassa, tanto do material suporte quanto do separador 
de fases ao final de cada fase operacional, para a realização de exames microscópicos e 
análises de biologia molecular. Essas análises objetivam a verificação do desenvolvimento do 
processo de colonização e substituição microbiana no reator de leito fluidificado em escala 
piloto, uma vez que não há estudos relacionados a esta questão. 
 Análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV) serão realizadas com amostras 
retiradas após o final de cada etapa de operação do reator. As amostras do biofilme serão 
preparadas de acordo com, Nation (1983) modificado por Araújo (1994). 
 A identificação e similaridade dos microrganismos do reator de leito fluidificado em 
escala aumentada serão realizadas após o final de cada etapa de operação do reator por meio 
de analises de PCR/DGGE e pirosequenciamento da região V4 do rRNA 16S, por meio do 
DNA extraído que será desidratado em etanol 95% e enviado para o instituto de 
Agrobiotecnologia Rosário (INDEAR) para análise de pirosequenciamento em equipamento 
454 GS-FLX 9Life Sciences, Roche.  
 
Cronograma 
 O presente projeto está dimensionado para a conclusão em dois anos conforme o 
cronograma de etapas estabelecidas (Tabela 3). O estudo será desenvolvido no Laboratório de 
Processos Biológicos (EESC/USP). 
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Tabela 3 – Cronograma de atividades do presente projeto. 
Etapa Descrição 2014 2015 

1° 2° 1° 2° 
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Testes 
Preliminares 

Caracterização das águas residuárias de lavanderia 
comerciais e Testes de potencial metanogenico, 
toxicidade e escolha do lodo para inoculação do 
reator de leito fluidificado 

    

Elaboração de artigo científico     

R
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r 

an
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o 
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 le
ito

 
flu

id
ifi

ca
do

 

Etapa I  Inoculação do reator com a biomassa selecionada      
Etapa II  Adaptação do reator ao substrato sintético     

Etapa III 
Adição de água residuária de lavanderia contendo 
surfactante não iônico - LAE     

Etapa IV 

Adição de água residuária de lavanderia contendo 
surfactante não iônico (LAE) e anionico (LAS) na 
proporção 70:30 % (v/v) 

    

Etapa V 

Adição de água residuária de lavanderia contendo 
surfactante não iônico (LAE) e aniônico (LAS) na 
proporção 50:50 % (v/v) 

    

 Elaboração de artigo científico     

Processamento dos dados 
Processamento dos dados do reator e análises dos 
dados de biologia molecular.     

Elaboração do relatório técnico e artigo científico     
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Resumo: Neste estudo foi avaliada a diversidade microbiana presente no reator anaeróbio 
de leito fluidificado preenchido com areia e inoculado com lodo proveniente de reator UASB 
na degradação de surfactante não iônico álcool etoxilado de cadeia não ramificada 
(GENAPOL® C-100). O reator foi operado por 163 dias com o TDH de 18 horas. A 
alimentação do reator consistia de extrato de levedura, surfactante e sacarose (co-substrato), 
excluído na última fase operacional. Por meio das análises de pirosequenciamento das 
amostras do material suporte (areia) e do separador de fases, foram encontradas o total de 
83 gêneros de bactérias, os quais 18 estão relacionados com a degradação direta e indireta 
do surfactante não iônico bem como seus derivados. Os gêneros com maior abundância 
relativa foram Sporomusa, Geobacter, Desulfobulbus, Synergistes, Sedimentibacter, 
Holophaga, Serpens e Azonexus. Os índices de Shannon-Weiner (4,77), Margalef (26,96) e 
Simpson (0,99) indicam elevada riqueza e dominância para as amostras do separador de fases 
na presença de sacarose. Assim o co-substrato (sacarose) pode influenciar na diversidade 
microbiana e dominância em reator anaeróbio na remoção do álcool etoxilado 

 
Introdução 
 

Nos últimos anos, a biodegradação de compostos tóxicos tem sido o objeto de grande 
interesse, especialmente quando há a contaminação por poluentes orgânicos (Li et al. 2005). A 
caracterização da comunidade microbiana em biorreatores utilizados para a remoção de 
compostos recalcitrantes é realizada usando técnicas de biologia molecular. Por meio da afiliação 
filogenética e com os dados disponíveis na literatura, é possível formar hipóteses sobre as 
funções metabólicas de grupos microbianos (Rivière et al. 2009).  

Diversas espécies de microorganismos estão associados com a degradação de 
surfactantes, principalmente no que se refere ao surfactante aniônico linear alquilbenzeno 
sulfonado (LAS). Oliveira et al (2013), estudando a degradação de LAS em reator anaeróbio de 
leito fluidificado (RALF), encontrou por meio de clonagem do rRNA 16S gêneros como 
Aeromonas ssp., Novosphingobium ssp., e  Azospira ssp. Sendo os mais abundantes neste 
modelo de reator. 
 Delforno et al, (2014) estudando a degradação de LAS presente em água de lavanderia 
em reator anaeróbio de leito granular expandido (EGSB), encontrou por meio de 
pirosequenciamento elevada abundância relativa de Desulphobulbus sp., Syntrophorhabdus sp., 
Holophaga sp. e Smithella sp.   

Entretanto, há poucos relatos na literatura descrevendo os microorganismos envolvidos 
na degradação do álcool etoxilado (AE), um surfactante não iônico de cadeia não ramificada, e 
de seus subprodutos, o que faz deste estudo um grande avanço no conhecimento da degradação 
deste composto. 
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 O sequenciamento do gene 16S rRNA  permite a identificação de microorganismos 
mesmo em pequenas quantidades. Assim são obtidas informações mais precisas da composição 
taxonômica da comunidade microbiana. Estas bibliotecas genômicas de rRNA 16S é uma 
excelente ferramenta para análise da diversidade da comunidade microbiana (Janssen, 2006), 
uma vez que, as características ambientais podem se correlacionar com os padrões de 
distribuição dos táxons microbianos. A técnica de pirosequenciamento tem sido amplamente 
aplicada nos estudos de diversidade microbiana (Rodriguez-Brito et al., 2010;  Raes  et al., 2011; 
Delforno  et al., 2014).  
 Diversos autores têm encontrado bons resultados em reatores de leito fluidificado para o 
tratamento biológico de águas residuárias contendo surfactantes aniônicos e não iônicos 
(Oliveira et al., 2010, Motteran et al., 2014). Esta configuração de reator que possui biomassa 
imobilizada em material suporte e é utilizado para efluentes com baixa carga orgânica. A areia 
como material suporte promove elevada área superficial de contato, a qual proporciona maior 
concentração de biomassa aderida e alta taxas de reação em reator com volume menor (Encina 
and Hidalgo, 2005). A taxa de recirculação aplicada ao RALF aumenta o grau de mistura e 
facilita a transferência de massa auxiliando na diluição de compostos, favorecendo assim a 
degradação de compostos tóxicos como os surfactantes. Esta recirculação aumenta a 
disponibilidade do surfactante para os microrganismos aumentando assim a eficiência de 
remoção deste composto quando comparado com outras configurações de reatores (Oliveira et al. 
2010). 

O objetivo deste estudo foi investigar a diversidade microbiana envolvida na degradação 
do álcool etoxilado em reator anaeróbio de leito fluifidicado. Para isto foi empregada a técnica 
de pirosequenciamento para uma análises extensiva da comunidade microbiana para duas 
partições do reator submetidas a duas condições experimentais com e sem a utilização de 
sacarose como co-substrato. 
 
Material e Métodos 

  
Para este estudo foi utilizado um reator anaeróbio de leito fluidificado (RALF), em escala de 

bancada (1,25 L) confecionado em acrílico, operado por 163 dias com tempo de detenção 
hidráulica de (TDH) de 18 horas a 30ºC e com vazão de recirculação de aproximadamente 
95 L/h. O substrato sintético consistia de sacarose (80 mg/L), extrato de levedura (500 mg/L), 
bicarbonato de sódio (400 mg/L), solução de sais (0,5 mL - 50 g/L de NaCl, 1,4 g/L de 
MgCl2∙6H2O e 0,9 g/L de CaCl2.2H2O) (Duarte et al., 2008) e surfactante não iônico álcool 
etoxilado de cadeia não ramificada (AE) (GENAPOL® C-100 da Sigma-Aldrich®, St. Louis, 
EUA) (Figura 1)). As condições de operação e monitoramento do RALF são similares ao 
paresentada por Motteran et al. (2014). 
 

 
Figura 1 – Estrutura molecular do surfactante não iônico de cadeia não ramificada (AE), 
GENAPOL® C-100 da Sigma-Aldrich®, sendo, n, o número de unidades etoxílicas. 
 
 O RALF foi preenchido com areia como material suporte e inoculado com lodo de reator 
UASB no tratamento de água residuária de suinocultura. O reator foi operado em dois estágios 
de acordo segundo descrito na Tabela 1. Foi utilizado sacarose como co-substrato na Etapa I e 
removida do substrato sintético na Etapa II. Em ambas etapas a comunidade microbiana foi 
avaliada pela técnica de 454-pirosequenciamento. O DNA extraído do biofilme aderido do 
material suporte (MS) e da biomassa presente no separador de fases (SF) do RALF. 
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Tabela 1. Etapas de operação do RALF na degradação do AE. 

Etapa Alimentação 
DQO** DQO AE** AE Duração 
(mg/L) Remoção (%) (mg/L) Remoção (%) (Dia) 

I SS + AE 845±87 86±5 107,4±47,3 97 90 
II SS* + AE 882±126 83±11 97,9±37,7 99 73 

SS: Substrato sintético (extrato de levedura, sacarose, bicarbonato de sódio e solução de sais, adaptado de 
Duarte et al. (2006)). DQO: Demanda química de oxigênio. AE: Álcool etoxilado. *sem sacarose. **concentração 
afluente. 
 
Coleta de amostras e extração de DNA 

As amostras foram lavadas sucessivamente em tampão fosfato e centrifugadas 6000 rpm 
por 10 minutos. Os pellets foram armazenados a -20°C. O DNA extraído foi purificado com 
Illustra GFX PCR DNA e Gel Band Purification kit (GE Healthcare) e quantificado em 
espectrofotômetro Nanodrop ND-2000 (Nanodrop Inc., Wilmington, DE, EUA). Após a 
desidratação com etanol do DNA a amotra foi enviada para o instituto de Agrobiotecnologia 
Rosário (INDEAR) para análise de pirosequenciamento em equipamento FLX GS-454 (Life 
Sciences, Roche).  
 
Pirosequenciamento e análise dos dados 

Foram utilizados quatro barcodes com 10 pb (pares de base) e os genes do rRNA 16S 
foram amplificados com um conjunto de iniciadores que flanquearam a região V4: iniciadores 
563F (5'-AYTGGGYDTAAAGNG-3 ') e 802R (5'-AGGAAACAGCTATGACC-3 ') 
(Murphy et al., 2010). As análises foram realizadas no instituto de Agrobiotecnologia Rosário 
(INDEAR) para análise de pirosequenciamento em equipamento FLX GS-454 (Life Sciences, 
Roche).  

Os dados do pirosequenciamento foram processado utilizando o Ribosomal Database 
Project (RDP) Pyrosequencing Pipeline (http://pyro.cme.msu.edu/index.jsp) (Cole, 2009).  O 
primeiro passo foi selecionar as sequências baseado nos seguintes parâmetros: comprimento das 
sequências maior que 200 pb e coeficiente de qualidade maior ou igual a 25. 

Os barcodes das amostras e os primers foram retirados das sequências e leituras que não 
correspondem à sequência do iniciador reverse foram rejeitadas. UTOs foram selecionadas 
usando uclust e a remoção de quimeras foi realizada pelo DECIPHER de acordo com 
Wright et al. (2012). 

As sequências foram alinhadas com a ferramenta INFERNAL (Inference of RNA 
alignments) ALIGNER (Nawrocki e Eddy, 2007) e atribuídas taxonômicamente com 97% de 
similaridade de agrupamento hierárquico (Edgar, 2010) empregando RDP classifier (Ribossomal 
Database Project). 
 As single UTO foram removidas de acordo com Medinger et al. (2010) e 
Tedersoo et al. (2010). Posteriormente as sequências representativas de cada UTO foram 
selecionadas a partir do dereplicate (ferramento do RDP). 
  A classificação taxonomica das UTO foi realizada utilizando o RDP-Classifier 
(Ribossomal Database Project) adotando limite de confiança de 50% (Wang et al., 2007). 
Medidas de alfa (α) e beta (β) diversidade foram calculadas utilizando o software PAST 
(Paleontological Statistics Software) como proposto por Hammer et al. (2001). 

As sequências foram submetidas ao European Nucleotide Archive (http://www.ebi.ac.uk), 
com números de acessos: ERS377593 (amostra da biomassa do material suporte da etapa IV), 
ERS377592 (amostra da biomassa do separador de fases da etapa IV), ERS377593 (amostra da 
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biomassa do material suporte) e ERS377594 (amostra da biomassa do separador de fases da 
etapa V); o número de acesso do projeto é PRJEB5055. 

 
Resultados e Discussão 
 
Comunidade microbiana 
 Das 4 amostras analisadas por meio da técnica de 454-pirosequenciamento foram 
encontradas 14.325 sequências com 222-231 pb (média ponderada: 225 bp). Dentre as 
sequências selecionadas, foram atribuidas aproximadamente 2.837 – 4.067 sequências de cada 
amostra. Todas as amostras foram definidas em 407 UTOs, em média 191 UTOs foram 
atribuídas para MS e aproximadamente 216 UTOs para o SF.  

Neste estudo 15 filos foram obtidos, variando de 7 (MS-II) a 11 (MS-I, SF-I e SF-II). 
Proteobacteria foi o mais abundante nas amostras MS-I, SF-I e MS-II com 59,8%, 49,7% e 
56,9% do total de seqüências bacterianas, respectivamente. Proteobacteria representou porção 
significativa dos clones obtidos por Oliveira et al. (2013) e Delforno et al. (2012), ambos em 
estudos desenvolvidos com a degradação anaeróbica de dodecilbenzeno sulfonato de sódio 
(padrão Sigma-Aldrich) em RALF e reator de leito granular expandido (EGSB), 
respectivamente. 

Outros filos dominantes na fase I foram: Firmicutes (29,2% e 31,6%), Acidobacteria 
(1,4% e 6,3%) e Synergistetes (4,1% e 3,8%) para as amostras do MS e SF, respectivamente. No 
entanto, em SF-II, o filo mais dominante foi Firmicutes (32,2%). Outros filos dominantes nessa 
fase foram Proteobacteria (56,9% e 26,4%), Acidobacteria (26,5% e 15,2%) e Synergistetes 
(2,0% e 10,6%) para amostras de SM e PS, respectivamente. 

Foram identificados 83 gêneros sendo 18 relacionados direta ou indiretamente com a 
degradação de surfactants a não-iônicos e/ou seus subprodutos de degradação 
(Desulfosporomusa, Acetoanaerobium, Desulfobulbus, Geobacter, Dongia, Cetobacterium, 
Synergistes, Flavobacterium, Aeromonas, etc.) Os 10 gêneros mais abundantes representaram 
83,2% das sequências classificados: Holophaga, Geobacter, Desulfobulbus, Sporomusa, 
Azonexus, Sedimentibacter, Synergistes, Aeromonas, Serpens e Achoplasma. Eles foram 
responsáveis por 121 (1,8%) a 1.646 (23,9%) de sequências classificadas. 

 Dentro os gêneros classificado Sporomusa e Holophaga foram os dois gêneros mais 
abundantes nas amostras MS-I (22,2%) e MS-II (35,6%), respectivamente, enquanto que 
Geobacter (20,3%) e Holophaga (31,6%) nas amostras SF-I e SF-II, respectivamente. 

 No presente estudo 1.646 sequências foram relacionadas a Holophaga (23,9%). Muitos 
estudos relatam que os membros deste gênero são capazes de degradar compostos aromáticos, 
tais como o surfactante aniónico LAS (Brenner et al, 2005; Krieg et al, 2010). 
 Geobacter esteve distribuído uniformemente entre as quatro amostras. Os 
microrganismores referente a este gênero podem utilizar o dióxido de carbono, metano, metanol, 
propileno, tricloroetileno, bromoetano e principalmente etileno, que podem ser subprodutos de 
degradação do AE e pode ser usado como fonte de carbono (Arcieiro, 1989). 
 O gênero Desulfobulbus foi observado principalmente no MS (6,1% e 21,9% para MS-I e 
MS-II, respectivamente). Os membros deste grupo estão relacionados com a redução de sulfato 
para sulfeto (Brenner et al. 2005). Fontes de enxofre potenciais foram as proteínas presentes no 
extrato de levedura usada no substrato sintético para a alimentação do reator. 
 Microrganismos do gênero Sporomusa podem usar etilenoglicol e compostos de carbono 
primário (C1), ambos podem ser obtidos como subprodutos da degradação AE, e pode ter sido 
utilizado como fonte de carbono por estes microrganismos (Dworkinet ai. 2006). Huber et al. 
(2000) observaram polietilenoglicol como produto da degradação anaeróbica de AE. 
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 O gênero Azonexus teve participação expressiva no MS-II (10,8%). Algumas espécies 
deste gênero são capazes de utilizar os ácidos orgânicos tais como succínico, propiónico e 
acético, bem como o etanol como fonte de carbono (Chou et al. De 2008), porém eles não são 
capazes de oxidar a sacarose que estava ausente nesta fase operacional. Chou et al. (2008) 
relataram que estes microrganismos que pertencem a este gênero tem oxidação positiva para 
Tween 20 e Tween 40, dois surfactantes não iônicos. Assim, quando a sacarose estava ausente 
no substrato sintético este gênero não foi mais prevalente no MS (0,9%), uma vez que o AE pode 
ter sido utilizado como fonte de carbono para estes microrganismos. 
 Entre os gêneros observados neste estudo, Sedimentibacter, Serpens, Proteocatella e 
Aminomonas são capazes de usar o extrato de levedura como fonte de carbono. Além disso, há 
onze gêneros com a mesma capacidade, Gracilibacter, Acetoanaerobium, Gemmatimonas, 
Succinispira, Longilinea, etc. No entanto, eles foram encontrados em baixa abundância relativa 
(0,03% - 0,35%). A presença desses gêneros no RALF pode ser justificada pelo substrato 
sintético utilizado na alimentação do reator. 
 Neste estudo mais dois gênero foram relacionadas com a degradação de surfactante não 
iônico, Dongia e Synergistes. Os representantes de Dongia (0,1%) foram encontrados somente 
no SF-II. Algumas estirpes destes gêneros são capazes de degradar Tween 20 e Tween 80, ambos 
surfactantes não iônicos (Baiket al. 2013). As culturas de Synergistes tinha a atividade 
enzimática proteolítica melhorada quando expostos ao agente tensoativo não iônico Tween 80 
(0,15%) (Kumar et al., 2008). Este gênero foi observado em todas as amostras, com 
predominância na Etapa I (6,4% e 3,1% para MS e SF, respectivamente). 

Em geral, a degradação anaeróbica de polietileno glicóis (PEG), subprodutos da 
degradação AE ocorre por microorganismos fermentadores (Wagener e Schink, 1988), 
desnitrificantes (Grant e Payne, 1983) e sulfato-redutores (Dwyer e Tiedje, 1986). 

Os gêneros mais abundantes na Etapa I foram Sporomusa em MS-I (22,2%) e Geobacter 
em SF-I. Na fase II os gêneros mais abundantes foram Holophaga (36,6% e 31,6% para o MS e 
SF, respectivamente), seguido de Desulfobulbus em MS-II (21,9%) e Geobacter em SF-II 
(19,7%). 

As diferenças na comunidade microbiana do MS e SF, em ambas as etapas de operação, 
ocorreram devido às condições ambientais das porções do reator que favoreceram alguns gêneros 
em detrimento à outros. A seleção de microrganismos está associada com as características 
metabólicas de cada grupo, assim verificou-se que devido à capacidade de aderir-se na areia, a 
competição entre os grupos, bem como a possível diferença no potencial redox de cada região do 
reator. 
  Entre os 83 gêneros classificados observou-se maior proporção de bactérias anaeróbias 
em todas as partes do reator (MS-I: 55%, SF-I: 50%, MS-II: 61% e SF-II: 49%). Notou-se que 
em MS-I os microrganismos aeróbios, facultativos e microaeróbios foram distribuídos 
uniformemente (15,5%, 14% e 15,5%, respectivamente), diferente da Etapa II (24%, 9% e 6%, 
respectivamente) (Figura 2). 
 Provavelmente este fato ocorreu devido à abertura no separador de fases onde houveram 
trocas gasosas entre o meio líquido e a atmosfera, e promoveu a alteração metabólica com a 
remoção da sacarose a partir do substrato sintético. Entre os gêneros encontrados neste estudo 
19,3% necessitam ou podem utilizar extrato de levedura para o crescimento, 13,3% utilizam 
sacarose como fonte de energia e apenas 3,6% não utilizam sacarose, deste modo, 
provavelmente, estes microrganismos obteram energia a partir de subprodutos resultantes da 
degradação de outros compostos presentes no meio como AE (Figura 2B). 
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Figura 2 – Perfil metabólico dos microrganismos do reator anaeróbio de leito fluidificado. A – 
Porcentagem de microrganismos relacionados à respiração celular. B – Metabolismo relacionado 
ao substrato e co-substrato do substrato sintético. 
 
 Entre os 18 gêneros relacionados com a degradação do AE 83,3% estavam presentes no 
MS-I, 66,7% em SF-I, 55,6% em MS-II e 72,2 em SF-II. 55,5% deles são anaeróbios estritos, 
16,6% são microaerofílicos, 16,6% são facultativos e 11,1% são aeróbios.  
 
Diversidade microbiana  
 A análise da diversidade microbiana é muito importante, uma vez que se pode 
correlacionar a degradação do surfactante a possíveis gêneros de bactérias no biofilme do reator. 
Para avaliar as populações microbianas, o índice de Shannon-Weaner (H’) e equabilidade foram 
medidos. Os valores de H’ variaram de 3,81±0,7 a 4,77±0,04 (Tabela 2). O índice de 
uniformidade variou de 0,26±0,07 a 0,55±0,1. Uma tendência semelhante foi observada para o 
índice de Simpson. A ausência de sacarose no último estágio não afetou a diversidade 
microbiana de acordo com os índices de Shannon-Weiner (H’) e Simpson (D) (Tabela 2). 
 Pelo índice de Margalef (M), um estimador de riqueza, ocorreu diminuição do valor em 
MS-II após a remoção da sacarose no afluente do reator, com isso o co-substrato pode ter sido 
limitante para essa comunidade microbiana nessa parte reator. No entanto, em SF-II, este índice 
foi superior. 
 Em relação ao índice de Pielou de equitabilidade (J’) as amostras mais heterogêneas 
sobre a distribuição microbiana foi MS-II (Tabela 2). Pelo índice de Berger-Parker, baseada na 
importância proporcional da abundância das espécies, observou-se que esta amostra possuía mais 
espécies dominantes (Tabela 2), como observado para o gênero Holophaga em MS-II (25% da 
abundância relativa). Segundo Briones e Raskin, (2003) a diversidade microbiana é essencial 
para estabilidade reator, no que diz respeito ao tratamento de águas residuárias com elevadas 
cargas orgânicas e com a entrada de compostos tóxicos. 
 
 Para o índice de similaridade de Bray-Curtis observou-se coeficiente de 48% entre as 
amostras de Etapa I e 40% entre as amostras da Etapa II. Ao comparar as etapas 32% foi obtido 
entre as amostras com e sem sacarose na alimentação. As diferenças na composição da 
comunidade microbiana no RALF, comparando ambas as etapas (I e II) são importantes, uma 
vez que poderia indicar alterações no metabolismo do consumo de substrato e formação de sub-
produtos metabólicos. 
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Tabela 4. Indices de diversidade das amostras do RALF. 
Amostra Seq M H’ D BP Ev J’ C 

MS-I 3.528 25,83±8.5 4,18±0,4 0,96±0,02 0,12±0,05 0,31±0,05 0,78±0,04 437 

SF-I 2.837 26,92±6.9 4,77±0,04 0,99±0,003 0,04±0,01 0,55±0,1 0,89±0,04 313 

MS-II 4.067 20,34±12.8 3,81±0,7 0,95±0,02 0,14±0,06 0,26±0,07 0,74±0,06 398 

SF-II 3.893 26,13±8,6 4,46±0,2 0,98±0,003 0,06±0,005 0,4±0,02 0,83±0,005 443 

Seq – Número de sequencias; M – Índice de riqueza de Margalef ; H’ – Índice de Shannon-
Weiner; D – Índice de Simpson; BP – Índice de Berger-Parker; Ev – Índice de uniformidade de  
Buzas e Gibson; J’ – Índice de equitabilidade de Pielou; C – Chao 1. 
 
  
 
Correlações dos dados ambientais e comunidades bacterianas  

Para distinguir a possível relação entre os parâmetros ambientais e as comunidades 
microbianas foi realizada uma análise de correspondência canônica (CCA) entre AE e DQO 
(Figura 3). Assim, a DQO parece ser mais fortemente influenciada pela maioria dos gêneros 
microbianos neste etudo (Figura 3). 

Os principais gêneros correlacionados com AE foram Aeromonas, Sedimentibacter e 
Sporomusa. Os gêneros correlacionados com DQO foram principalmente Azonexu, Holophaga e 
Acholeplasma. O grupo mais relacionado com AE foi bastante associada à Etapa I (com 
sacarose), com maior concentração afluente do surfactante (107,4±47,3 mg/L). As comunidades 
bacterianas correlacionadas com DQO foram bastante relacionada à Etapa II (sem sacarose) com 
a mais alta DQO afluente (882±126 m/L). 
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Figura 3. Análise de correspondência canônica (CCA) dos dados de pirosequenciamento e 
variáveis ambientais mensuráveis nas quatro amostras. 
 
 Os parâmetros relevantes no RALF, tratando águas residuárias com AE, e sua influência 
na diversidade e estrutura das comunidades microbianas merecem mais estudos. Estes resultados 
fornecem mais informações acerca da comunidade bacteriana no reator com e sem sacarose 
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como co-subestado, bem como em ambas as porções reator (material de suporte e separador de 
fases). É possível sugerir que as distinções na composição microbiana no RALF pode ser 
incorporadas pelas condições de tratamento de águas residuárias, que pode refletir modificações 
na estrutura de microrganismos envolvidos na degradação AE. 
  
Conclusão 

 
Este estudo pode esclarecer dados a respeito do consórcio microbiano estabelecido em reator 

anaeróbio de leito fluidificado envolvido na degradação do surafactante não iônico álcool 
etoxilado de cadeia não ramificada sob a presença e ausência do co-substrato (sacarose). 
Variações do substrato sintético e da porção do reator resultaram em mudanças da comunidade 
microbiana. Houve maior predominância do filo Proteobacteria (familia Rhodocyclaceae) na 
areia enquanto no separador de fases houve a prevalência do filo Acidobacteria (família 
Holophagaceae). Elevada diversidade dos índices de uniformidade e equitabilidade foram 
obtidos na biomassa do separador de fases. A análise de pirosequenciamento também conduziu a 
identificação dos gêneros relacionados à degradação do extrato de levedura e subprodutos do 
álcool etoxilado. Os generos Geobacter e Sporomusa foram mais abundântes na etapa com 
sacarose. Por outro lado, os gêneros como Holophaga e Desulfobulbus foram predominantes na 
etapa sem a presence de co-substrato no substrato sintético. 
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Resumo. Os surfactantes não iônicos têm atraído muita atenção, principalmente devido ao 
seu crescente consumo e descarte em esgotos. O estudo avalia a remoção e degradação do 
surfactante não iônico álcool etoxilado (AE) - Genapol® C-100 em reator anaeróbio de leito 
fluidificado, em concentrações de 4,7 mg/L a 107,4 mg/L adicionado ao substrato sintético. O 
reator foi operado em cinco fases: inoculação (535±121 mg/L de DQO), adaptação da 
biomassa (600±70 mg/L  de DQO), Fase I (4,7 mg/L  de LAE e 623±65 mg/L de DQO), Fase 
II (22,5 mg/L de LAE e 735±87 mg/L de DQO), Fase III (51,4 mg/L de LAE e 697±68 mg/L de 
DQO), Fase IV (107,4 mg/L de LAE e 845±87 mg/L de DQO) e Fase V (97,9 mg/L de LAE e 
882±126 mg/L de DQO). A eficiência média de remoção de matéria orgânica e de AE foi de 
88% e 98%, respectivamente, durante a operação do reator. A similaridade entre os domínios 
Archaea e a Bacteria foram de 74% e 59%, respectivamente, para as amostras de fases, com 
e sem sacarose. A sacarose não alterou o comportamento fisco-quimico do reator de leito 
fluidificado, mas este co-substrato influenciou tanto na produção de ácidos orgânicos 
voláteis quanto na diversidade dos microrganismos envolvidos na degradação do AE. 
 
Introdução 
 
 Os processos aeróbios produzem consideráveis quantidades de lodo, se tornando 
grande problema em estações de tratamento de efluentes. Em processos anaeróbios a 
produção de lodo são bem inferiores, devido a baixa taxa de crescimento dos microrganismos 
envolvidos no processo. Entretanto estes sistemas necessitam de períodos maiores para serem 
iniciados (Hidalgo e Garcia-Encina, 2002). A degradação de compostos orgânicos por meio 
de processos anaeróbio envolve diversas interações de vários grupo microbianos (Zehneder, 
1988). No tratamento anaeróbio de alta taxa os efluentes contendo elevadas concentrações de 
surfactante podem causar instabilidades nos processos biológicos, caso estes compostos não 
forem degradados (Mösche & Meyer 2001). Os surfactantes não iônicos pertencem a 
categoria de tensoativos químicos que não contem carga elétrica em sua estrutura molecular.  

Os álcoois etoxilados são surfactantes não iônicos utilizados em uma ampla variedade 
de aplicações. Estes surfactantes são conhecidos por suas características positivas nos 
produtos de limpeza doméstica, cuidados pessoais e aplicações industriais, tais como baixa 
toxicidade, alta biodegradabilidade, variadas escalas etoxilação e excelente desempenho de 
limpeza (Myers, 1999). Os álcoois etoxilados (AE) também são vistos como substitutos ideais 
para alquilfenoletoxilatos (nonilfenol etoxilados), devido a baixa toxicidade e taxas de 
biodegradabilidade superior. Os AE podem ser derivados de fontes naturais ou sintéticas 
(álcool etoxilados de ácidos graxos). Estes surfactantes podem ser bastante hidrofílicos devido 
a presença da cadeia de polietileno glicol (Myers, 1999).  
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Os surfactantes não iónicos estão sendo usados em quantidades crescentes como 
componentes de agentes de limpeza, uma vez que a sua eficácia não é prejudicado pela dureza 
da água e a sua capacidade de formação de espuma pode ser ajustada com muita precisão, 
assim são mais preferíveis aos surfactantes aniônicos para uso industrial e doméstico 
(Wagner et al, 1988). A estrutura do álcool etoxilado (AE) consiste de uma longa cadeia 
alquilica alinfática não ramificada, um álcool, formando assim a fração hidrofóbica da 
molécula e ligada a esta há uma cadeia de várias unidades de óxidos de etileno (EO) sendo 
caracterizada pela fração hidrofílica da molécula (Mösche, 2004). O AE (Genapol® C-100) 
são aplicados com agentes umidificantes, emulsificantes e como agentes de limpeza como 
detergentes, em diversos produtos de uso pessoal e industrial. O monitoramento de 
surfactantes aniônicos e não iônicos no meio aquático, tem indicado que estes compostos 
podem estar presente em concentrações conhecidas que causam efeitos agudos e crônicos em 
espécies sensíveis (Madsen et al., 1996).  

A principio o AE bem como outros surfactantes não iônicos podem ser removidos das 
águas residuárias pelo processos de tratamento como oxidação biológica ou por métodos 
avançados de tratamento como ozonização, bem como adsorção em lodos ativados ou resinas 
monoreticuladas (Mezzanotte et al. 2002). Segundo Madsen et al. (1996), o 
alquilfenoletoxilatos que são compostos recalcitrantes, foram substituídos em muitos produtos 
pelo álcool etoxilatos de cadeia não ramificada (AE) porque estes são muitas vezes 
completamente degradado, em condições aeróbias (Swisher, 1987), bem como condições de 
anóxicas (Steber et al., 1987 e Wagener et al., 1987).  O AE são considerados biodegradável 
tanto sob condições aeróbias como anaeróbias (Mösche, 2001). Sterber e Wierich (1987), 
Wagener e Schink (1988) e Salanitro e Diaz (1995), comprovaram a biodegrabilidade do AE 
de cadeia não ramificada em condições anaeróbias.  

O reator anaeróbio de leito fluidificado com biomassa imobilizada tem sido 
largamente estudado em processos biológicos de tratamento de efluentes (Nikolovet al 1991; 
Arnaiz et al, 2003). Este modelo de reator pode alcançar elevada eficiência com tempo de 
retenção hidráulico relativamente baixo (TDH), uma vez que a taxa de crescimento dos 
microorganismos e TDH não estão diretamente relacionadas (Oliveira et al. 2010; Bohlmann 
 et al, 2001; Gárcia-Encina et al, 2005). Segundo Oliveira et al, (2010), a configuração deste 
reator é promissor para efluentes com baixas cargas orgânicas, o que foi comprovado por 
estudos com água residuária contendo surfactante aniônico linear aquilbenzeno sulfonado 
(LAS). Uma das vantagens do reator anaeróbio de leito fluidificado é que a aderência de 
microorganismos ao material suporte, o qual promove grande área de superfície específica, 
conduz a uma elevada concentração de biomassa e velocidades de reação e por isso o volume 
do reator exigido é menor (Bohlmann  et al, 2001; Gárcia-Encina et al, 2005).  

O objetivo deste estudo foi avaliar a remoção, degradação e aspectos microbiológicos 
do AE (Genapol® C-100) em reator anaeróbio de leito fluidificado, operado de forma 
contínua, preenchido com biomassa imobilizada em areia como material suporte. 
 
Material e Métodos 
 
Reator de leito fluidificado 
O reator de leito fluidificado foi confeccionado em acrílico (1,256 L), com 4 cm de diâmetro e 
100 cm de altura.  O material suporte empregado foi areia (306 g) com diâmetro entre 1,4 e 
1,7 mm, densidade de 2,3 g/cm3. A altura do leito foi de 25,7 cm cujo o volume de expansão 
foi de 8,2% superior em repouso (Figura 1). O material suporte foi submetida a tratamento 
com ácido fluorídrico à 10%. O reator foi operado com tempo de detenção hidráulica (TDH) 
de 18 horas à 30ºC. A vazão de recirculação empregada no reator foi de 95 L/h. 
 
Inóculo 
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O inóculo foi obtido do lodo anaeróbio proveniente de reator UASB em escala plena utilizado 
no tratamento de dejetos de suinocultura, instalado no Departamento de Engenharia Rural, 
Universidade Estadual Paulista – UNESP, campus de Jaboticabal. A inoculação do reator foi 
efetuada mediante a adaptação da biomassa ao esgoto sintético. O sistema foi mantido em 
circuito fechado por 19 dias com temperatura controlada em 30ºC. 
 
Alimentação 
A alimentação (substrato sintético) consistia de sacarose, extrato de levedura, bicarbonato de 
sódio e solução de sais (Torres, 1992; Duarte, 2006) acrescido de surfactante não iônico 
álcool etoxilado – AE (Genapol® C-100 da Sigma-Aldrich®). É um surfactante não iônico 
proveniente do óleo de coco e é uma mistura de cadeias alquílicas de C12 e C14 com média de 
10 unidades etoxi. Possui peso molecular de 627 e concentração micelar critica (CMC) de 
0,075, sua solubilidade é de 1 g/10 mL de água. O reator foi operado em cinco fases mais 
período de adaptação da biomassa (Tabela 1).  
 
Tabela 1 – Fases de operação do reator anaeróbio de leito fluidificado 
 Fases 
 Inoculação Adaptação I II III IV V 
Duração 
(Dias) 20 40 93 89 68 90 73 

DQO afluente 
(mg/L) 535±121 600±70 623±65 735±87 697±68 845±87 882±126 

COV 
(mgDQO/L.d) 715 802±94 834±86 991±112 932±91 112±116 118±169 

LAE afluente 
(mg/L) - - 4,7 22,5 51,4 107,4 97,9 

DQO – Demanda Quimica de Oxigênio, COV – Carga Orgânica Volumétrica, AE – Álcool 
etoxilado (GENAPOL® C-100) 
 
Análises 
Analises físico-químicas e cromatográficas 
Foram realizadas analises físico-químicas de DQO, pH, alcalinidade e sólidos totais segundo 
Standard Methods for examination of Water and Wastewater (APHA-AWWA-WPCF, 2005) 
e ácidos orgânicos voláteis (Penteado et al, 2013). A quantificação do LAE (Genapol® C-100) 
foi realizada por meio de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC – Shimadzu System) 
seguindo metodologia adaptada por Motteran et al, (2014). 
 
Número mais provável 
A determinação do Número Mais Provável (NMP) foi realizada por meio da Técnica de 
Tubos Múltiplos (APHA, 1998) das amostras do final da operação do reator (Fases IV e V), 
para estimar o número de bactérias anaeróbias totais e arqueas metanogênicas (Sakamoto, 
1996). As amostras foram homogeneizadas e diluídas em frascos com a mesma alimentação 
usada na Fase V. A medição foi realizada após 30 dias de incubação à 30°C. Os resultados 
foram interpretados de acordo com a tabela padrão (APHA-AWWA-WPCF, 2005). 
 
Microbiologia 
Análises filogenéticas 
Para análise filogenética foram retiradas amostras do material suporte e do separador de fases 
nas Fases IV e V de operação do reator e amostras do ensaio do NMP. As amostras utilizadas 
do reator foram provenientes do biofilme aderido ao material suporte do reator (areia), 
biomassa presente no distribuidor e biomassa presente no separador de fases do reator. As 
amostras utilizadas do ensaio do NMP foram selecionadas de acordo com o seguinte critério: 
(1) menor diluição; (2) maior diluição positiva para arqueas metanogênicas (AM) e (3) maior 
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diluição positiva para bactérias anaeróbias totais (BAT), tanto para biofilme da areia como do 
separador de fases. 
  
Amplificação PCR 
A extração de DNA foi realizada por meio do método direto utilizando glass beads e mistura 
de fenol: clorofórmio: tampão (1: 1: 1 v/v) seguindo o procedimento descrito por Griffiths et 
al. (2000) (adaptado). Para as análises de PCR/DGGE para o domínio Archaea, foram 
utilizados os primers 1100FGC e 1400R (Kudo, 1997) e para o domínio Bacteria os primers 
968FGC and 1401R (Nubel, 1996). O produto de amplificação do PCR das amostras do reator 
e das séries da técnica de tubos múltiplos (NMP) foi submetido à análise em DGGE com 
gradiente de desnaturação de 35% a 60%. Os resultados oriundos do DGGE foram analisados 
pelo software BioNumeric (Applied Maths, Bélgica) e foram empregados o coeficiente de 
Pearson e o modelo de agrupamento Nearest Neighbor. 
 
  
Resultados e Discussão 
 
Operação do reator anaeróbio de leito fluidificado 

O pH se manteve constante ao longo das fases de operação. O pH médio afluente foi 
de 7,5±0,4, 7,2±0,3; 7,1±0,2; 7,1±0.2; 7,0±0,1 e 7,3±0,2 e o efluente foi 8,0±0,1; 8,1±0,2; 
8,1±0,2; 7,9±0,2; 7,9±0,1 e 8,0±0,2, para as fase de adaptação, I , II, III, IV e V, 
respectivamente. Estes valores estiveram próximos a neutralidade, sofrendo leve alteração no 
efluente. Ferreira (2012) estudou a influência de co-substratos na remoção de surfactante 
aniônico, oriundo de sabão em pó de uso doméstico, em reator anaeróbio de leito fluidificado.  

Esse autor observou pH de 7,7±0,4 e 7,5±0,2 para afluente e efluente, 
respectivamente, quando utilizou sacarose como único co-substrato. Desse modo, mesmo com 
a presença de sacarose no substrato sintético os valores de pH observado pelo referido autor 
foi próximo a neutralidade. Segundo Kus et al. (1995), no pH inferior a 6  os ácidos graxos 
não estão ionizados e nestas condições estes ácidos são capazes de penetrar no biofilme 
chegando às camadas mais internas os que provoca inativação da biomassa. Quando o pH é 
maior que 8,5, os ácidos graxos estão dissociados em seus íons, e devido à sua carga e a 
possíveis interações eletrostáticas, a passagem destes íons através do biofilme é impedida, o 
que afeta apenas a aderência da camada externa do biofime eliminando assim parte dos 
microrganismos do sistema. No que diz respeito a relação entre a presença e ausência de co-
substrato (sacarose) na remoção de surfactantes não iônico (AE) não foi verificada alteração 
significativa em relação a esse parâmetro.  

A alcalinidade afluente variou de 273±16 mgCaCO3/L (Fase III) a 
310±33 mgCaCO3/L (Fase V) e a efluente de 359±37 mgCaCO3/L (Adaptação) a 
386±36 mgCaCO3/L (Fase I). Estes valores confirmam o bom tamponamento do sistema 
oferecido pelo reator de leito anaeróbio de fluidificado. Portanto, a ausência de co-substrato 
(Fase V) não alterou o tamponamento do sistema em relação à alcalinidade total média 
afluente e efluente. Entretanto, quando comparado à alcalinidade intermediária média da Fase 
IV e V observou-se ligeiro aumento, havendo assim consumo de alcalinidade intermediária 
em ambas as etapas, possivelmente causada pela maior produção de ácidos orgânicos voláteis 
proporcionados pela sacarose presente no substrato sintético. 

A carga orgânica volumétrica (COV) variou de 802±94 mgDQ/L.d-1 (Adaptação) a 
1.180±169 mgDQ/L.d-1 (Fase V). Ao longo da operação do reator a DQO afluente foi de 
600±70 mg/L (Adaptação) e 882±126 mg/L (Fase V). Apesar do acréscimo de AE gerar 
pouca COV, ocorreu um aumento da DQO afluente, principalmente nas fases de maior 
concentração do surfactante (Fases IV e V). A DQO efluente oscilou de 50±18 mg/L (Fase II) 
a 145±93 mg/L (Fase V). Na Fase I a eficiência de remoção de matéria orgânica teve maior 
variação, provavelmente devido ao acréscimo do surfactante e, por conseguinte, adaptação da 
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biomassa ao composto. Essa eficiência variou de 83% (Fase V) a 93% (Fase II). Apesar desta 
eficiência ter sido elevada, em toda operação do reator, após a Fase II houve diminuição 
nesses valores, demonstrando que o acréscimo e aumento da concentração de AE alterou a 
microbiota do reator, e conseqüentemente influenciando na eficiência de remoção da matéria 
orgânica (Figura 2). A adaptação da biomassa também foi observado por 
Mezzanotte et al (2002), que testou a degradação de dois AE de cadeia não ramificadas 
(lineares) (Dehydol LT7 e LS2 com 8 a 14 carbonos e de 2 a 7 grupos etoxilados) em reatores 
em batelada alimentada, nas concentrações de 2,0 g/L em dose única e com adição de 
0,2 g/L.d-1 para ambos os surfactantes, durante 9 dias. Este autor utilizou etanol para 
solubilizar o surfactante e o meio foi suplementado com soro de leite em pó como co-
substrato. Foi verificado assim que a eficiência dos reatores com LS2 chegou a 86% de 
remoção da matéria orgânica no final da operação, sendo atribuído a este fato a adaptação da 
biomassa ao composto, ao contrario do que ocorreu com o surfactante LT7, que foi 
consumido prontamente a medida que este era adicionado nos reatores. 
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Figura 2 – Variação da DQO média afluente e efluente e eficiência da remoção de matéria 
orgânica. 
  

Verificou-se elevada eficiência na remoção do AE (GENAPOL® C-100) em todo 
período estudado. Os valores médios afluente foram de 4,7±2,2 mg/L; 22,5±8,4 mg/L; 
51,4±2,3 mg/L; 107,4±47,3 mg/L e 97,9±37,7 mg/L para as fases I, II, III, IV e V, 
respectivamente. Os valores médios efluentes para as fases I, II, II, V e IV foram 
0,1±0,01 mg/L; 0,3±0,48 mg/L; 0,1±0,3 mg/L; 2,6±3,5 mg/L e 0,01±0,003 mg/L, 
respectivamente. A eficiência de remoção variou de 97,8% (Fase I) a 99,9% (Fase V) 
(Tabela 3). Portanto, observaram-se elevadas eficiências de remoção deste surfactante, 
principalmente na Fase V (sem sacarose).  

Wagner et al. (1987) verificaram em reator de leito fixo preenchido com “sinter-glass” 
e inoluclado com lodo anóxico elevada eficiência de remoção de sufactante não iônico (Brij 
35). Estes autores adicionaram 1 g/L de surfactante ao reator, e após 45 dias do reator operado 
em batelada, iniciou-se a operação de forma continua. Foi observado após o 68 dia de 
operação a concentração efluente de 1 mg/L, obtendo assim 99,9% de eficiência de remoção 
do surfactante.  

Huber et al. (2000) realizaram ensaios de degradação anaeróbia de álcoois etoxilados 
em reatores em batelada. Os autores comprovaram degradação maior que 99% de AE 
(dodecanol octaetoximero) para 5 mg/L e 40 mg/L, do surfactante após 22 e 50 dias, 
respectivamente. Entretanto, segundo Reynolds et al. (1997), quando se há a transformação 
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química ou separação dos produtos químicos orgânicos, modificando sua estrutura molecular, 
os resultados experimentais não podem ser generalizados ao composto específicos para todas 
as classe de surfactantes não iônicos como o AE. 

Tabela 3 – Concentração afluente e efluente de LAE no reator. 

Fases de 
Operação 

Afluente 
mg/L 

Efluente 
mg/L 

Eficiência
(%) 

Fase I 4,7±2,2  0,1±0,01 98 
Fase II 22,5±8,4 0,3±0,48 98 
Fase III 51,4±2,3  0,1±0,3 99 
Fase IV 107,4±47,3  2,6±3,5  97 
Fase V 97,9±37,7 0,01±0,003 99 

 
A produção de ácidos orgânicos voláteis (AOV) manteve-se baixa ao longo das fases 

de operação do reator com o acréscimo de surfactante. Observou-se valor médio de AOV 
totais de 405,7 mg/L, 154,9±155,7 mg/L; 21,7±21,13 mg/L; 19,5±4,2 mg/L; 82±51,5 mg/L e 
90±86,1 mg/L para a fase de adaptação, Fase I, II, III, IV e V, respectivamente. Na fase de 
adaptação houve maior produção de ácidos orgânicos este fato pode ser devido à grande 
diversidade de microrganismos presente nesta etapa, após a inoculação do reator.  

Observou-se diminuição da diversidade de AOV à medida que se aumentou a 
concentração de surfactante não iônico (AE) no reator. O aumento da concentração de AE no 
substrato sintético não alterou a acidez do sistema, se mantendo praticamente constante nas 
últimas fases de operação. Na Fase IV o ácido isobutírico foi mais abundante (17,5 mg/L em 
média) seguido do ácido propiônico (13,6 mg/L em média). Já na Fase V ocorreu, prevalência 
do ácido succínico (22,5 mg/L em média) seguido do ácido isobutírico (16 mg/L em média), 
nota-se que o co-substrato pode ter influenciado na produção de ácidos no reator, sendo 
direcionado pela seleção de microrganismos presente no mesmo. 

A baixa proporção de AOV encontrados neste estudo pode ser justificada pelo 
fenômeno de transferência de massa do reator de leito fluidificado, pois as taxas de utilização 
dos substratos, tanto da matéria orgânica quanto dos subprodutos gerados (AOV), estão 
relacionadas à intensidade de mistura do reator (Hidalgo e Garcia-Encina, 2002; 
Sancinett et al 2012).  

Wagner et al (1988) em estudos de degradação de surfactantes não iônicos (Bjir 30, 
35, 58) na concentração de 1 g/L em reatores em batelada, este autor observou a presença de 
formação de palmitato após 11 semanas de operação, ácido lático, capróico e palmítico que, 
em seguida foram convertidos a acetato após 6 semanas de operação. Este autor também 
encontrou e ácido propiônico em baixas concentrações. Nos processos de degradação 
anaeróbia os ácidos propiônico, acético e butírico são os ácidos orgânicos voláteis que são 
produzidos primeiramente durante a degradação de compostos com cadeias alquímicas longas 
(Ghosh et al, 1985; Gacia-Encina et al, 2005).  

Oliveira et al (2010), operando reator anaeróbio de leito fluidificado preenchido com 
areia para a degradação de LAS, (18,8±4,2 mg/L) encontrou a equivalência de ácido acético 
de 14±3 HAc como acidez total do reator para a eficiência de remoção 99% deste surfactante. 
Delforno et al (2012), estudando a degradação LAS em reator de leito expandido (EGSB), 
verificou a produção de ácidos orgânicos voláteis totais de 43,8 mg/L, sendo os principais os 
ácido acético e ácido isobutírico na concentração de 4,7 mg/L e 11,8 mg/L, respectivamente 
Este autor submeteu o reator à 13,3±3,2 mg/L de LAS com TDH de 32 horas, cuja a 
eficiência de remoção encontrada para o LAS foi de 63,6%.  

Ainda não é bem clara a forma como os ácidos orgânicos surgem durante a degradação 
de álcoois com 12 carbonos (Shink et al, 1984), principalmente quando relacionados a 
reatores anaeróbios de leito fluidificado. A produção de ácidos orgânicos voláteis não 
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interferiu na degradação e eficiência de remoção tanto da matéria orgânica como do 
surfactante, álcool etoxilado (GENAPOL® C-100), possivelmente devido elevada estabilidade 
que este sistema proporciona referente ao consumo de alcalinidade.  
 
Biologia molecular 

Notou-se alteração das populações microbianas em relação à localização espacial no 
reator; ou seja, biofilme do distribuidor (D), do material suporte (MS) e do separador de fases 
(SF). Segundo Hildalgo et al (2002), a performance do processo anaeróbio em reator de leito 
fluidificado é dependente da população microbiana presente no sistema bem como dos 
parâmetros operacionais, fatores físico-químicos, e das propriedades do material empregado 
no reator. Estes fatores podem interferir no crescimento, diversidade dos microrganismos 
envolvidos no processo. Este autor cita também que a adesão da biomassa e o crescimento são 
influenciados pelo tamanho e densidade da partícula empregada no reator o que contribui para 
a segregação dos microorganismos no reator.  

Similaridade de 98% foi observada entre as populações do D e do SF e 90% em 
relação aquelas presentes no MS para o domínio Archaea na Fase IV. Em relação à alteração 
das populações do domínio Bacteria observou-se 90% e 82% de similaridade, 
respectivamente. Na Fase V (sem co-substrato) observou-se, para o domínio Archaea, 
similaridade de 89% entre o SF e MS e de 82% entre o SF e o D. Em relação ao domínio 
Bacteria observou-se 85% e 76% de similaridade entre as populações do D e SF quando 
comparadas com aquelas do MS, respectivamente.  

No reator de leito fluidificado o regime hidrodinâmico é muito turbulento, pois o fluxo 
afluente passa por meio de um material suporte (partículas sólidas) o qual os microorganismos 
se aderem naturalmente. O biofilme formado no material suporte destes reatores são finos e 
delgados e podem ser influenciados por diversos fatores (Méndez et al, 1992; 
Switzenbaum et al, 1987), constituindo assim populações diversificadas quando comparadas a 
outras regiões do reator como o D e SF. As similaridades encontradas entre as Fases IV e V 
foram de 74% (domínio Archaea) e 59% (domínio Bacteria) pode-se inferir que a ausência de 
sacarose selecionou a biomassa em todo o reator (Figuras 4 e 5).  
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Figura 4 – Dendograma de distância dos perfis de bandas das amostras do reator 
anaeróbio de leito fluidificado para domínio Bacteria 
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Fase IV; A2 – Areia Fase V; D2 – Distribuidor Fase V; S2 – Separador de fases Fase V.  
 
Figura 5 – Dendograma de distância dos perfis de bandas das amostras do reator 
anaeróbio de leito fluidificado para domínio Archaea 
 

No final da operação do reator a concentração média de sólidos voláteis totais (SVT) 
foi de 0,005 g/mL e 0,01 g/mL de para o material suporte e para o separador de fases, 
respectivamente. A quantificação de bactérias anaeróbias totais e arqueas metanogênicas no 
material suporte (areia) foi de 7,8E14 cel/STV e 3,0E11 cel/gSTV, respectivamente 
(Figura 6a) . Assim, a proporção de arqueas metanogênicas foi de aproximadamente 4% das 
bactérias anaeróbias totais.  

No separador de fases as bactérias anaeróbias totais e arqueas metanogênicas 
representaram 2,05E13 cel/gSTV e 2,5E10 cel/gSTV, respectivamente (Figura 6b). A 
proporção de arqueas metanogênicas no separador de fases foi de 12% quando comparado 
com as bactérias anaeróbias totais. A quantidade de bactérias anaeróbias totais no separador 
de fases foi inferior ao observado no material suporte (areia), onde a proporção de 
microrganismos foi 3% e 8% superior, em relação a bactérias anaeróbias totais e arqueas 
metanogênicas, respectivamente.  

Delforno et al (2012), em estudo realizado com reator de leito expandido na 
degradação de LAS (14 mg/L), encontrou resultados similares no que diz respeito a 
distribuição de bactérias anaeróbias totais e arqueas metanogênicas. Estes autores 
encontraram quantidades de populações de bactérias anaeróbias totais superiores aos de 
arqueas metanogênicas no separador de fases. Fato justificado devido a presença de bactérias 
homoacetogênicas (Veillonellacea), este microrganismo compete com as arqueas 
metanogênicas hidrogenotróficas pelo mesmo substrato (hidrogênio), interferindo assim na 
dinâmica populacional nesta porção do reator. 

 No reator de leito fluidificado em estudo houve a troca gasosa na porção superior do 
reator (separador de fases) favorecendo assim um ambiente microaerofilo, o que deve ter 
ocasionado a diminuição das arqueas metanogênicas nesta região. A presença de grande 
quantidade de microorganismos principalmente bactérias anaeróbias totais e arqueas 
metanogênicas no material suporte ocorreu principalmente devido à elevada superfície de 
contato promovida pela areia.  

Hidalgo e Garcia-Encina (2002), cita que a adesão dos microrganismos na porção 
inferior do reator (principalmente na parte inferior do leito fluidificado) é mais rápida que nos 
outras regiões do reator. Este autor cita também que a fricção e as forças abrasivas 
ocasionadas pela fluidificação do leito trabalham com o controle de acumulação da biomassa 
e renovação da mesma no material suporte. Entretanto apesar destes fatos a biomassa aderida 
na areia foi bem superior à encontrada nos outras porções do reator. Este fato se deve ao 
grande superfície de contato concedida pela areia e pelo tratamento ácido a qual foi 
submetida.  

 

  
Figura 6 - (A) Quantificação dos grupos microbianos pela técnica de NMP: bactérias anaeróbias 

A B 
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totais; (B) Quantificação dos grupos microbianos pela técnica de NMP: arqueas metanogênica. 
 
Conclusões 
 Devido à alta taxa de recirculação, o reator de leito fuidificado (TDH de 18 horas) foi 
adequado para a remoção de álcool etoxilado de cadeia não ramificada (GENAPOL® C-100). 
A ausência de sacarose selecionou a biomassa presente no reator, e esta foi capaz de utilizar o 
surfactante, mesmo em elevadas concentrações, como fonte de carbono. A ausência de 
sacarose também modificou a concentração de ácidos gerados no processo de degradação 
anaeróbia do surfactante. 
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Resumo. Foi avaliado o potencial metanogênico do inóculo na presença de surfactante não 
iónico AE (GENAPOL® C - 100) e surfactante aniônico (LAS) presente em águas residuais de 
lavandaria em reatores anaeróbios em batelada. Para esta finalidade foi utilizado como 
substrato sintético extrato de levedura, sacarose, bicarbonato de sódio e solução de sais 
acrescido de AE (7,2±0,9 mg/L a 123,4±34 mg/L) ou LAS (16,3±2,5 mg/L a 75,4±7,5 mg/L). 
Os reatores foram mantidos sob agitação de 130 rpm, a 30±1 °C durante 28 dias. As maiores 
concentrações de AE e LAS, promoveram maiores produções de metano. A maior degradação 
de surfactante foi observado para o AE (99%) em comparação com o LAS (71,1%±11,3). A 
presença de outros compostos no efluente de lavanderia pode ter prejudicado essa eficiência 
de degradação, mas favoreceram maiores eficiências de remoção de DQO (86,2%±2,8). Por 
outro lado, altas concentrações de AE (123,4±34 mg/L ) e os seus subprodutos de 
degradação pode ser influenciada a menor remoção de DQO (69,6%±5,7). Apesar de 
maiores concentrações de surfactante terem favorecido maior produção de metano, foram 
observadas menores semelhanças para ambos os domínios (Archaea e Bacteria). 
 
Introdução 
 
 A digestão anaeróbia é o processo biológico no qual o material orgânico de um 
substrato é degradado pelos microrganismos na ausência de oxigénio, e é o método mais 
utilizado para estabilizar lodo de esgoto. Testes de potencial metanogênico são utilizados para 
fornecer uma medida de degradabilidade anaeróbia de um determinado substrato 
(Rodriguez, 2011). Este método é uma maneira simples e rápida para determinar a adequação 
de um substrato para a digestão anaeróbia e a produção de metano potencial nele. É também 
utilizado para avaliar o potencial de co-digestão dos resíduos mistos para melhorar o 
desempenho do digestor (Rodriguez, 2011). Além disso, o teste de potencial metanogênico 
pode medir o material orgânico residual que permanece após o tratamento, o qual ainda pode 
ser convertido a biogás (Moody et al, 2009). A utilização de testes oferece um método 
relativamente barato, simples e reprodutível para fazer comparações da digestibilidade 
anaeróbia e potencial de biogás entre os diferentes substratos (Owens et al, 1993). 

A decomposição anaeróbica da matéria orgânica por microrganismos fermentativos, 
acetogénicos e metanogênicas resulta na produção de biogás que consistem de 50% a 70% de 
metano, 25% a 45% de dióxido de carbono e pequenas quantidades de hidrogénio, nitrogênio 
e gás sulfidrico (Gendebien et al, 2010; Wise, 1981). Este é um processo complicado que 
quimicamente pode envolver diversos compostos intermédios (Price, 1981). Há diversos 
fatores que influenciam nos processos anaeróbios e consequentemente na produção de 
metano. 

O teste de produção de metano pode oferecer informações importantes sobre a 
transformação da matéria orgânica a metano, principalmente no que diz respeito a substratos 
específicos (Espósito et al., 2012).  
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Detergentes domésticos, produtos de limpeza em geral e cosméticos contêm 
surfactantes aniônicos, catiônicos, não iónicos e anfotéricos e agentes de complexação, 
agentes de conservação, agentes de branqueamento, ácidos e bases, solventes e perfumes. Os 
tensoativos lineares alquilbenzeno sufonados (LAS) são, em volume, o principal constituinte 
de detergentes e agentes de limpeza (Araújo et al., 2008). 

Os surfactantes são compostos inibidores em diversos sistemas anaeróbios 
(Feitkenhauer et al., 2002). Os surfactantes aniônicos como álcoois sufonados estão entre os 
mais amplamente usados na indústria têxtil (Huber, 1999) e possui caracteristicas 
biodegradáveis (Steber et al., 1995). Entretanto elevadas concentrações deste composto nos 
bioprocessos inibi as atividades celulares (Feitkenhauer et al., 2002). Além disso, os 
surfactantes podem interagem com carboidratos, dessa maneira estes compostos pode reduzir 
a biodisponibilidade de amido portanto o surfactante pode mudar o padrão de degradação 
destes compostos (Feitkenhauer, 2003). Entretanto efeitos positivos dos surfactantes tem sido 
reportados como melhor acesso à enzimas como a amilase (Goes et al.,1999). 

Nas ultimas décadas os surfactantes não iônicos tem chamado grade atenção, 
principalmente pelo seu alto consumo e pelas propriedades toxicas dos produtos de sua 
degradação (Petrovic et al., 2002). O álcool linear de cadeia não ramificada (linear) 
conhecidos no AE (ou LAE), pertence ao grupo químico de surfactantes não iônicos e são 
significativamente comercializados (Mezzanote et al. 2002).  

O AE são usualmente encontrados em diversos ambientes, na faixa de 0,9 µg/L em 
sistemas de lodos ativados (Morral et al. 2006) a 1.300 mg/kg em sedimentos de rios  
(Cavalli et al. 2000). 

Neste estudo foi avaliado o potencial metanogênico de lodo anaeróbio na presença de 
surfactante não iônico de cadeia não linear (GENAPOL® C-100) e surfactante LAS 
proveniente de agua residuária de lavanderia, foi analisada também por meio de PCR/DGGE 
a influência destes compostos na diversidade microbiana para os domínios Archaea e 
Bacteria.  
 
Material e Métodos 
 

O surfactante não iônico utilizado neste trabalho, foi o álcool etoxilado de cadeia não 
ramificada (AE) também é conhecido como AE (Álcool Etoxilado), produzido pela Sigma-
Aldrich® (St. Louis, USA) de nome comercial GENAPOL® C-100. Este surfactante é 
proveniente do óleo de coco e é uma mistura de cadeias alquílicas de C12 e C14 com média de 
10 unidades etoxi, cujo peso molecular é de 627 g/mol e concentração micelar crítica (CMC) 
de 0,075. Sua estrutura química está representada na Figura 1. 

 
Figura 1 – Estrutura molecular do surfactante não iônico de cadeia não ramificada 
(AE), GENAPOL® C-100 da Sigma-Aldrich®, sendo, n, o número de unidades 
etoxílicas. 

 
Como fonte de LAS (Liner Alquilbenzeno Sulfonado) foi utilizado água de lavanderia 

comercial. Este efluente foi coletado de lavanderia comercial localizada em são Carlos/SP. A 
água residuária foi coletada após a primeira lavagem de roupas, e foi coletado 
aproximadamente dois litros de amostra em  garrafa de poliuretano de alta densidade. As 
garrafas foram estocadas à temperatura de 4ºC. Posteriormente a coleta a água residuária de 
lavanderia foi caracterizada. A estrutura química do LAS representada na Figura 2. 
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Figura 2 - Estrutura molecular do surfactante aniônico linear alquilbenzeno sulfonado 
(LAS), n + n` = 7 – 11. 

 
O experimento foi realizado em batelada em frascos Duran® de 500 mL em duplicata. 

Os reatores foram preenchidos com 225 mL de substrato sintético que consistia de: extrato de 
levedura (0,11 g), sacarose (0,018 g), bicarbonato de sódio (0,09 g) e solução de sais 
(1,125 mL – NaCl 50 g/L; MgCl2 1,4 g/L; CaCl2 0,9 g/L), acrescidos de água destilada. Os 
reatores em batelada foram inoculados com lodo com biomassa proveniente de reator UASB 
usado no tratamento de água residuária de suinocultura. O lodo foi previamente 
acondicionado em câmara climatizada a 30±1°C por sete dias, a fim de exaurir as fontes de 
carbono disponíveis presentes no inóculo. Após este período, 25 mL (10% do volume 
reacional) de lodo foi adicionado a cada reator, totalizando junto ao substrato sintético o 
volume total de 250 mL. A concentração média de sólidos voláteis totais (SVT) nas séries 
experimentais foi de 1,74 g/L. As concentrações de surfactante álcool etoxilado (AE) e LAS 
adicionadas nas séries experimentais foram de 7,2±0,9 mg/L, 24,1±0,7 mg/L, 65,1±40 mg/L e 
123,4±34 mg/L para o álcool etoxilado e  16,3±2,5  mg/L, 32±0,8 mg/L, 47,2±3,9  mg/L e  
75,4±7,5 mg/L para o LAS. O ensaio controle foi realizado com a adição de substrato 
sintético, porém sem o acréscimo de surfactantes. Os reatores foram mantidos sob agitação de 
130 rpm e temperatura de 30±1°C. Este ensaio foi realizado com células em crescimento 
planctônico, sem adesão em material suporte. 
 

Análises Físico-químicas e cromatográficas 
Foram realizadas análises de DQO e sólidos no início e final da operação dos reatores 

seguindo a metodologia descrita em APHA (2005) e técnica gravimétrica, respectivamente. A 
quantificação de surfactante não iônico álcool etoxilado de cadeia não ramificada (AE) foi 
realizada segundo metodologia adaptada por Motteran et al (2014). O surfactante aniônico 
LAS presente em água de lavanderia foi mensurado segundo metodologia desenvolvida por 
Duarte (2006). 

A produção de metano (CH4) foi monitorada em cromatógrafo em fase gasosa (CG) 
2010 (Shimadzu, Japão) equipado com detector de condutividade térmica e coluna Carboxen 
1010 PLOT (30 m x 0,53 mm). Argônio foi empregado como gás de arraste (12 mL/min), 
temperatura do injetor de 220°C, temperatura da coluna de 130ºC, temperatura do detector de 
230ºC e volume de amostra de 500 µL. 

Foi utilizado o ajuste pela equação de Gompertz modificada (Equação 1) (Zwietering, 
et al., 1990; Peixoto et al., 2012), a qual foi possível definir o potencial de produção de 
metano, produção acumulada de metano, taxa de produção de metano e fase lag. Jeong et al. 
(2007) encontraram excelentes resultados quando utilizaram a equação de Gompertz 
modificada aplicada aos resultados obtidos em reatores anaeróbios em batelada para a 
produção de metano. 

  (Equação 1) 
 
Sendo: M = produção acumulada de metano (µmol),  

P = produção potencial de metano (µmol),  
Rm = taxa de produção de metano (µmol/h),  
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λ = fase lag (horas),  
t = tempo (horas) 
e = número de Euler (2,71828) 
 

 Os parâmetros P, Rm e λ foram estimados por meio do software OriginPro® 8.1 e 
foram realizadas acima de 100 interações para convergir os dados usando o modelo 
matemático supracitado. A produção específica de metano foi obtida dividindo a produção 
acumulada (µmol) pela quantidade de sólidos voláteis totais (SVT) mensurados em cada série 
experimental. 
 
PCR-DGGE  

As amostras do final da operação dos reatores em batelada bem como do inóculo 
foram coletadas para análises de PCR-DGGE para os domínios Bacteria e Archaea como 
descritos por Duarte et al. (2008). Para o Dominio Archaea foi utilizado o primers 1100F 
(com GC clamp) e 1400R (Kudo et al., 1997). Para o domínio Bacteria foi utilizado o primers 
968F (com GC clamp) e 1392R (Nübel et al., 1996). A corrida foi realizada a 60°C com 75 V 
(6 V/cm) por 16 horas. O gel foi corado com o brometo de etídeo e a leitura dos padrões de 
bandas do DGGE foi feita em câmara de trans-iluminador UV (Stratagene – Eagle Eye II). As 
análises multivariadas dos perfis de bandas do DGGE foram realizadas por meio da aplicação 
do software BioNumeric 2.5 (Applied Maths, Bélgica), as quais foram analisadas utilizando a 
correlação Pearson. Os dendogramas foram construídos pelo método UPMA (Unweighted 
Pair Group Method with Arithmetic Averages). 
  
Resultados e Discussão 
 

O teste de potencial metanogênico teve duração de 690 horas (28 dias) e ao final deste 
período a produção acumulada de metano nas séries experimentais apesar de serem 
semelhante entre si, houve maior produção máxima acumulada e produção média de metano 
para as séries experimentais contendo LAS em água de lavandeira quando comparado com as 
séries com surfactante não iônico AE. A produção acumulada máxima de metano para as 
séries experimentais com água de lavanderia foi de 1.068,1 µmol, 1.010,3 µmol, 
1.128,8 µmol, 1.218,2 µmol e 1.238,1 µmol para as séries experimentais CLAV, B1

LAV, B2
LAV, 

B3
LAV e B4

LAV, respectivamente. Para os reatores como álcool etoxilado (AE) foram 
encontrados os valores 883,2 µmol, 1.025,6 µmol, 1.054,3 µmol, 1.164,2 µmol e 
1.228,4 µmol para as séries experimentais CAE, B1

AE, B2
AE, B3

AE, B4
AE, respectivamente. A 

produção média de metano também foi superior para a série experimental contendo LAS 
proveniente de água de lavanderia, quando comparado com a série experimental com álcool 
etoxilado (AE) (Tabela 1). 

 
Estes dados também são comprovados por meio do ajuste da equação de Gompertz 

modificada (Equação 1), assim foi possível estimar a produção acumulada de metano teórica, 
a produção potencial de metano, a taxa de produção de metano e a duração da fase lag (fase 
de adaptação da biomassa) de cada série experimental. Observou-se que a produção potencial 
de metano nas séries experimentais foi proporcional à concentração de surfactante adicionada 
ao meio.  
 As séries experimentais com surfactante não iônico álcool etoxilado (AE) 
apresentaram maiores taxas de produção de metano, sendo a serie B1

AE (7,2±0,9 mg/L) com o 
maior dentre os reatores em batelada. As séries experimentais contendo LAS presente em 
água de lavanderia apresentaram valores bem inferiores quando comparado com as séries 
experimentais com álcool etoxilado (Tabela 2). 
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Tabela 1 – Produção acumulada de metano mensurada nas séries experimentais nas CNTP 

Série Experimental 

Concentração 
inicial de 

surfactante 

Produção 
média acumulada 

Produção 
máxima 

mg/L µmol de CH4 

Á
lc

oo
l 

et
ox

ila
do

 
de

 c
ad

ei
a 

nã
o 

ra
m

ifi
ca

da
 

(A
E)

 

CAE 0 469,5 883,2 
B1

AE 7,2±0,9 618,2 1.025,6 
B2

AE 24,1±0,7 606,6 1.054,3 
B3

AE 65,1±40 607,2 1.164,2 
B4

AE 123,4±34 523,7 1.228,4 

LA
S 

pr
es

en
te

 e
m

 
ág

ua
 d

e 
la

va
nd

er
ia

 
(L

A
V

) 

CLAV 0 615,6 1.068,1 
B1

LAV 16,3±2,5 576,9 1.010,3 
B2

LAV 32±0,8 690,7 1.128,8 
B3

LAV 47,2±3,9 710 1.218,2 
B4

LAV 75,4±7,5 708 1.238,1 
 CNTP – Condições normais de temperature e pressão; AE – Álcool etoxilado; LAS – 
Linear Aquilbenzeno Sulfonado; CAE – alcool etoxilado série controle; B1-4

AE – álcool 
etoxilado reatores em batelada, CLAV – LAS presente em água de lavanderia série controle; 
B1-4

LAV – LAS presente em água de lavanderia reatores em batelada. 
 

A menor taxa de produção de metano foi encontrada para a série experimental B4
AE 

(4,27±0,5 µmol/d) com 123,4±34 mg/L de AE, entretanto esta série experimental foi a que 
houve maior produção de metano acumulado dentre todas as séries experimentais com o 
surfactante não iônico (1.228,4 µmol). Fato similar foi encontrado para as séries 
experimentais com água de lavanderia a qual os menores valores encontrados para a taxa de 
produção de metano estão relacionadas com as maiores concentrações de metano, séries 
B3

LAV e B4
LAV.  

Assim neste experimento pode-se notar que quanto, maior a concentração de 
surfactante (não iônico e aniônico) aplicada aos reatores em batelada, menor foi a velocidade 
(taxa) de produção de metano, e por outro lado, maior foi a produção de metano. As menores 
concentrações de surfactante não afetaram as Archaeas metanogênicas tanto na presença de 
surfactante AE quanto na presença de LAS em água de lavanderia. 
 
Tabela 2 – Parâmetros obtidos do ajuste da equação de Gompertz modificado. 

Série 
Experimental 

Parâmetros 
Produção potencial 
de metano (µmol)  

Taxa de produção 
de metano (µmol/d)  

Fase lag 
(horas)  R2 

CAE 578,7±20,4 37,6±12 8,9±2,6 0,68 
B1

AE 763,9±16,4 41,2±7,3 7,4±1,7 0,85 
B2

AE 787,3±20,6 28,1±4,9 6,6±2,5 0,83 
B3

AE 968,8±20,2 10,9±1,1 < 0,1±3,9 0,92 
B4

AE 989,6±58,9 4,27±0,5 < 0,1±8,9 0,91 
CLAV 838,11±28,1 14,81+2,7 4,93 0,87 
B1

LAV 813,1±37,11 8,57+1,81 <0,1 0,8 
B2

LAV 926,2±49,1 12,42+3,37 <0,1 0,71 
B3

LAV 1.097,3±68,8 6,44+1,52 <0,1 0,74 
B4

LAV 1.141,9±65,5 8,16+1,71 <0,1 0,79 
AE – Álcool etoxilado; LAS – Linear Aquilbenzeno Sulfonado; CAE – alcool etoxilado série 
controle; B1-4

AE – álcool etoxilado reatores em batelada, CLAV – LAS presente em água de 
lavanderia série controle; B1-4

LAV – LAS presente em água de lavanderia reatores em batelada. 
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 Notou-se que quanto maior a concentração de surfactante nas séries operacionais 
menor foi a fase lag e mais longa foi a fase exponencial de produção (Figura 3). Garcia-
Morales et al. (2001) avaliaram o efeito inibitório do surfactante aniônico LAS (0 a 50 ppm) 
em processos anaeróbios em batelada. Diferente do observado neste estudo, estes autores 
verificaram que, quanto maior a concentração do surfactante no meio maior a fase lag e, 
assim quanto, mais longo for o período que antecede o ponto máximo de produção de metano 
(platô) maior foi o efeito inibitório causado por este surfactante. Neste estudo os reatores em 
batelada foram inoculados com a biomassa já aclimatada e com as fontes de carbonos 
exauridas, o substrato sintético (extrato de levedura e sacarose) forneceu fonte de carbono 
prontamente assimilável pelos microrganismos, o que pode ter ocasionado diminuição da fase 
lag. 
 Segundo Esposito et al. (2012), quanto maior a biodegrabilidade do substrato maior 
será a taxa de produção de metano. Este aspecto afeta a distância da curva de produção 
acumulada de metano desde o eixo Y do gráfico durante a fase inicial (fase lag). Quanto mais 
elevada a biodegradabilidade do composto (substrato) mais próxima do eixo Y será a curva, 
indicando menor fase lag. Por outro lado, quanto maior a concentração ou mais complexo for 
a matéria orgânica presente no meio, menor será a taxa de produção de metano durante essa 
fase inicial. Este fato resulta em uma grande distância da curva de produção acumulada de 
metano a partir do eixo Y durante a fase inicial, fato observado neste estudo tanto para as 
serie experimental com surfactante não iônico AE quanto para o LAS presente em água de 
lavanderia. 
 No presente estudo, nas séries experimentais controle, B1 e B2, houve rápida produção 
de metano, alcançando a estabilidade antes de 72 horas. Para as séries experimentais B3 e B4, 
não foi observado uma fase lag significativa, porém a fase exponencial de ambas as séries 
teve maior durabilidade quando comparada com as demais séries experimentais tanto para as 
series com álcool etoxilado quanto para água de lavanderia.  

Pôde-se observar que, embora a produção de metano tenha ocorrido de maneira mais 
lenta nas series experimentais com maior concentração de metano, em todas as séries 
experimentais houver rápida produção de metano, com estabilidade dessa produção.  A 
estabilidade de produção de metano das séries B3

AE (65,1±40 mg/L) e B4
AE (123,4±34 mg/L) 

foi em 144 e 360 horas, respectivamente (Figura 3 e 4), para as séries experimentais com água 
de lavanderia B3

LAV (47,2±3,9 mg/L) e B4
LAV (75,4±7,5 mg/L) esta estabilidade ocorreu após 

200 horas. 
Angelidaki  et al.  (2004) verificaram que para concentrações de LAS acima de 

50 mg/L ocorreu  inibição da  maioria dos grupos microbianos do processo anaeróbio.  
Entretanto, comparado com a série experimental B3

LAV (47,2±3,9 mg/L de LAS), o aumento 
de aproximadamente 59,7% na concentração do surfactante na série B4

LAV (75,4±7,5 mg/L de 
LAS) não interferiu negativamente na produção de metano em função do tempo (Figura 4). 

 
A taxa média de produção de especifica de metano foi similar entre as séries 

experimentais, principalmente comparando os controles de cada série, demonstrado a 
adaptação do lodo ao substrato sintético utilizado neste ensaio. Para as séries com AE a média 
específica de produção de metano foi de 4,4±3,5 µmol/gSSV.h-1; 5,9±4,5 µmol/gSSV.h-1; 
5,1±3,7 µmol/gSSV.h-1; 4,5±2,8 µmol/gSSV.h-1 e 3,3±1,9 µmol/gSSV.h-1, para o CAE, B1

AE, 
B2

AE, B3
AE e B4

AE, respectivamente. Para as séries experimentais com água de lavanderia foi 
de 4,3±2,3 µmol/gSSV.h-1; 4,3±2,1 µmol/gSSV.h-1; 5,3±2,9 µmol/gSSV.h-1; 
5,3±2,9 µmol/gSSV.h-1 e 4,6±2,3 µmol/gSSV.h-1, para as séries experimentais CLAV, B1

LAV, 
B2

LAV, B3
LAV e B4

LAV, respectivamente. Observou-se a maior taxa para a série B1
AE, 

entretanto a medida que a concentração de surfactante não iônico foi aumentando no meio a 
velocidade de conversão da matéria orgânica à metano foi diminuído. Para série com água de 
lavanderia estes valores estiveram mais constantes deste a série com menor concentração de 
LAS. 
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Figura 3 – Ajuste da produção acumulada de 
metano nas series experimentais com 
surfactante não iônico álcool etoxilado (AE) 

Figura 4 – Ajuste da produção acumulada de 
metano nas series experimentais com 
surfactante aniônico LAS presente em água de 
lavanderia 

 
A maior taxa especifica de produção de metano para as séries com água de lavanderia 

podem estar relacionado aos demais compostos presentes neste efluente (Braga et al., 2014) 
os quais influenciaram na cinética de transformação da matéria orgânica à metano. Assim a 
concentração do surfactante interferiu na cinética de transformação da matéria orgânica a 
metano, ou seja, quanto maior a concentração de surfactante mais lenta foi a produção de 
metano. Por outro lado, notou-se que quanto maior a concentração de surfactante maior a 
produção de metano, sendo assim o álcool etoxilado bem como o LAS e demais compostos 
presentes na água de lavanderia podem ser mineralizado a metano, de forma direta (β e ω 
oxidação) ou servem como co-substrato para a degradação da matéria orgânica menos 
complexa (extrato de levedura). 
 Esposito et al. (2012) verificaram que a co-digestão de compostos orgânicos diferentes 
pode resultar em efeitos sinérgicos, assim a biodegrabilidade da mistura destes dois 
compostos pode ser maior quando comparada com a degradação destes compostos 
separadamente. Os autores mencionam também que, o processo de co-digestão pode aumentar 
a produção de biogás e influenciar na redução de sólidos devido a gaseificação do substrato. 
Fato que pode ter ocorrido neste estudo uma vez que, foi encontrada maior produção de 
metano nas séries experimentais com maior concentração de surfactante. 
 Parte do metano gerado neste ensaio foi oriunda da matéria orgânica presente no 
substrato sintético, o que pode ser verificado pelos valores de eficiência de remoção da 
matéria orgânica encontrados em cada série experimental (Tabela 3). 

A eficiência de remoção de matéria orgânica foi maior nas séries experimentais com 
água de lavanderia cuja média foi de 84,5%. Para as séries com AE a eficiência de remoção 
de matéria orgânica foi de 69,1%. No série B4

AE foi encontrada a menor eficiência de 
remoção de matéria orgânica 48,3%, evidenciando que o surfactante não iônico AE interferiu 
na remoção da matéria orgânica (Tabela 3). 
 A remoção de surfactante (AE e LAS) nos reatores anaeróbios em batelada foi em 
média de 99% para as séries experimentais com AE, entretanto para as séries com água de 
lavanderia contendo LAS a eficiência variou para cara reator como pode ser observado na 
Tabela 3. Nas séries experimentais com água de lavanderia também foram observados 
surfactante adsorvido no lodo nas concentrações de 12±6,7 mg/L, 15,7±4,6 mg/L, 
13,2±4,2 mg/L e 27,9±8,8 mg/L para B1

LAV, B2
LAV, B3

LAV e B4
LAV, respectivamente. Esta 

adsorção no lodo não foi observada nas séries com AE. Assim foi degrado 3,5±3 mg/L, 
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16,3±3,8 mg/L, 34±81 mg/L e 47,6±16,4 mg/L de surfactante aniônico LAS, nas séries 
B1

LAV, B2
LAV, B3

LAV e B4
LAV, respectivamente 

 
Tabela 3 – Valor inicial e final de DQO e Surfactante (AE e LAS) nas séries experimentais do 
teste de potencial metanogênico 

Série 
Experimental 

DQO Surfactante (AE e LAS) 
Inicial Final Eficiência Inicial Final Eficiência 

mg/L % mg/L % 
CAE 495±10,1 133±10,9 73,1 - - - 
B1

AE 453±25,9 144±1,1 74,9 7,2±0,9 ≤ LD 99 
B2

AE 528±13,2 109±5,8 79,4 24,1±0,7 ≤ LD 99 
B3

AE 500±8,1 152±18,3 69,6 65,1±40 ≤ LD 99 
B4

AE 561±9,9 209±10 48,3 123,4±34 0,02 99 
CLAV 482±17 78±18 83,7±4,3 - - - 
B1

LAV 518±3 77±27 85±5,4 16,3±2,5 0,9±0,1 18,9±15,9 
B2

LAV 527±52 81±5 84,6±0,6 32±0,8 ≤ LD 51,3±13,1 
B3

LAV 536±18 92±32 83±5,4 47,2±3,9 ≤ LD 71,10±11,3 
B4

LAV 571±40 77±10 86,2±2,8 75,4±7,5 ≤ LD 61,52±15,5 
≤ LD – menor ou igual ao limite de detecção 
AE – Álcool etoxilado; LAS – Linear Aquilbenzeno Sulfonado; CAE – alcool etoxilado série 
controle; B1-4

AE – álcool etoxilado reatores em batelada, CLAV – LAS presente em água de 
lavanderia série controle; B1-4

LAV – LAS presente em água de lavanderia reatores em batelada. 
  

O fato das séries experimentais com AE apresentarem a menor eficiência de remoção 
de matéria orgânica e maior eficiência de remoção de surfactante no meio pode ter ocorrido 
devido pela geração de subprodutos do álcool etoxilado proveniente do metabolismo 
microbiano o qual utilizou as cadeias de carbono gerando metano e demais compostos que 
não foram detectados pelo método de análise do surfactante não iônico AE (HPLC), mas 
mesmo assim permaneceram no meio. Estes fatos corroboram para a hipótese de que, apesar 
do surfactante não iônico AE (GENAPOL® C-100), ser biodegradável este tensoativo pode 
retardar o processo de degradação da matéria orgânica em sistemas em bateladas, entretanto, 
este surfactante serve como co-substrato para a geração de metano. 

Almendariz  et al.  (2001)  observaram decréscimo da remoção de LAS (de 68% para 
33%) com o aumento da concentração de surfactante (de 20 mg/L para 50 mg/L). Entretanto, 
no presente estudo inibição pela alta concentração do surfactante não foi observada, pelo 
contrário, maiores eficiências de degradação do surfactante foram registradas para as série 
com maiores concentrações de LAS (B3

LAV e B4
LAV) como pode ser observado na Tabela 3. 

 Diante disso, o substrato mais simples presente no meio como a sacarose e o extrato de 
levedura foram degradados primeiro, sendo que esta degradação ocorreu logo nas primeiras 
horas experimentais. Posteriormente, ocorreu a degradação do surfactante (AE e LAS e 
demais compostos presente na água de lavanderia) bem como seus subprodutos gerando 
metano e diminuição, tanto da velocidade, quanto do consumo da matéria orgânica total, até 
concentração residual a qual foi diferente para cada série experimental em função da 
concentração do surfactante adicionado em cada serie experimental.  
 Garcia-Morales et al. (2001) avaliaram em estudos com reatores anaeróbios em 
batelada contendo LAS que a fase de consumo de matéria orgânica por bactérias acidogênicas 
ocorreu nas primeiras 10 horas de experimento, entretanto neste período houve a produção de 
ácidos orgânicos voláteis, redução de pH e influencia negativa no processo de 
biotransformação do LAS a metano. 
 A produção de ácidos nas séries experimentais não afetou a produção de metano no 
período estudado. Os ácidos orgânicos voláteis totais (AOV) foram de 69,3±34,4 mg/L; 
48,2±8,2 mg/L; 43,1±2,3 mg/L; 49,8±11,1 mg/L e 51,3±4 mg/L, para as séries CAE, B1

AE, 
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B2
AE, B3

AE e B4
AE, respectivamente e para as séries com água de lavanderia foram 

46,3±21 mg/L, 42,4±2,1 mg/L, 38,5±14,3 mg/L , 39±17,2 mg/L e 38,2±14,2 mg/L para as 
séries CLAV, B1

LAV, B2
LAV, B3

LAV e B4
LAV. O AOV com maior representatividade em todas as 

séries experimentais foi o ácido fórmico (35,8±1,9 mg/L série com AE e 24,5±5,9  mg/L na 
série com água de lavanderia). 
 Steber et al. (1985) avaliaram a biodegradação de álcool etoxilado (marcados com 
14C) em estação de tratamento de efluentes domésticos. Os autores observaram a presença de 
ácidos acético e fórmico, como subprodutos da degradação do AE. Estes autores citam que as 
cadeias do AE são clivadas em polietilenoglicois carboxilados com duas moléculas de 
carbono (C2) e estas sofrem sucessivas oxidações até ácido fórmico e ácido acético, e estes 
por sua vez são mineralizados a CO2 e CH4.  

Microrganismos do gênero Methanospirilum, Methanolinea, Methanoregula e 
Methanosphaerula, são hidrogenotróficos e podem utilizar o H2/CO2, bem como, formiato 
como substrato (Ban et al., 2013). A degradação dos surfactantes AE e LAS, neste estudo, foi 
realizada por meio de consórcio microbiano de bactérias anaeróbias e arqueas provenientes do 
inóculo; uma vez que, foi evidenciada a produção de metano, ácido fórmico dentre outros 
ácidos em menor proporção. Outro fator que pode ter colaborado para a maior produção de 
metano nas condições com maior concentração de surfactante (B3

AE, B4
AE, B3

LAV e B4
LAV) 

pode ser referente à presença de bactérias sintróficas acetogênicas, possivelmente presente no 
inóculo, que segundo Ariesyady et al. (2007) podem degradar cadeias curtas de ácidos graxos 
sob condições de baixa pressão parcial de hidrogênio. 

 
DGGE 

 Mediante análise de cluster do perfil de bandas do DGGE, mudanças nas populações 
microbianas foram observadas para os dois domínios (Archaea e Bacteria) quando 
comparadas com o padrão de bandas presente no inóculo no final das 690 horas experimentais 
do teste de potencial metanogênico. 

Por meio da correlação de Pearson foi verificado que a similaridade entre os grupos 
microbianos aumentou quando se compara as séries experimentais com menor concentração 
de surfactante. Foi encontrada similaridade de 98% e 96% entre a série experimental C e a 
série B1 (AE e LAV respectivamente) para os domínio Archaea e 82% e 99% para os domínio 
Bacteria, respectivamente. Quando se comparando o inóculo dos reatores em batelada com as 
séries com maior concentração e surfactante (B4) foram obtidos a similaridade de 71% e 54% 
para o dominio Archaea (AE e LAS, respectivamente) e 69% e 60% para o domínio Bacteria 
(AE e LAS respectivamente). Por meio dessa análise pode-se inferir a concentração de 
surfactante (AE e LAS presente em água de lavanderia) alterou a diversidade dos 
microrganismos anaeróbios. Notou-se para os microrganismos pertencentes ao domínio 
Archaea apresentaram maior similaridade quando comparadas ao domínio Bacteria das 
mesmas séries experimentais (Figura 5 e 6). 
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Figura 5 – Análise de cluster (Correlação de Pearson, UPGMA) do perfil das bandas 
padrões do DGGE dos fragmentos do  rRNA 16S para o Domínio Archaea. A – Álcool 
etoxilado e  B – LAS presente em água de lavanderia 
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Figura 6 – Análise de cluster (Correlação de Pearson, UPGMA) do perfil das bandas 
padrões do DGGE dos fragmentos do  rRNA 16S para o Domínio Bacteria A – Álcool 
etoxilado e  B – LAS presente em água de lavanderia 
  

Por meio do cálculo do índice de Shannon-Wiener verificou-se que a comunidade 
microbiana pertencente ao domínio Bacteria foi mais diversa quando comparado com o 
domínio Archaea (Tabela W).  
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Tabela 4 – Índice de Shannon-Wiener para as amostras dos testes de potencial metanogênico 
Índice de Shannon-Wiener (H') 

Série Experimental Domínio 
Variação entre Domínios Bacteria Archaea 

Inóculo 2,69 2,44 0,25 
CAE 2,75 2,66 0,09 
B1

AE 2,85 2,55 0,3 
B2

AE 2,82 2,51 0,31 
B3

AE 2,54 2,50 0,04 
B4

AE 2,72 2,43 0,29 
CLAV 2,82 2,42 0,4 
B1

LAV 2,93 2,57 0,36 
B2

LAV 2,89 2,52 0,37 
B3

LAV 2,61 2,08 0,53 
B4

LAV 2,68 2,49 0,19 
AE – Álcool etoxilado; LAS – Linear Aquilbenzeno Sulfonado; CAE – alcool etoxilado série 
controle; B1-4

AE – álcool etoxilado reatores em batelada, CLAV – LAS presente em água de 
lavanderia série controle; B1-4

LAV – LAS presente em água de lavanderia reatores em batelada. 
 
 Resultados diferentes foram encontrados por Garcia-Morales et al. (2001), o qual 
compararam comunidades microbianas acidogênicas e metanogênicas em reatores anaeróbios 
em batelada na presença de LAS (0 a 50 ppm). Estes autores citam que o surfactante 
empregado possuiu maior efeito inibitório na comunidade metanogênica (domínio Archaea) 
quando comparado com a comunidade acidogênica (domínio Bacteria). 
 
Conclusões 
 Maiores concentrações de AE e LAS propiciaram maiores produções de metano, 
entretanto, menor taxa de produção deste gás. AE foi mais biodegradado (99%±0,01) que 
LAS (até 71,10±11,3%), sendo que a presença de outros compostos na água de lavanderia 
pode ter prejudicado essa degradação, mas favoreceu maior eficiência de remoção de DQO. 
Com isso, o AE e o LAS podem ter sido utilizados como fonte de carbono pelos 
microrganismos anaeróbios. Por outro lado, a geração de subprodutos da degradação de AE 
bem como suas altas concentrações (123,4±34 m/L) podem ter influenciado na menor 
remoção de DQO. Baixa produção de AOV foi verificada em todos reatores, sendo o ácido 
fórmico o mais representativo tanto na presença de AE como de LAS. Embora as maiores 
concentrações dos surfactantes tenham favorecido maior produção de metano, menores 
similaridades foram observadas para ambos os domínios (Archaea e Bacteria). 
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RESUMO. Ensaios em reator em batelada foram conduzidos para avaliar a produção 
biológica de hidrogênio a partir de diferentes concentrações de celulose (2,0, 5,0 e 10,0 
g.L-1) em pH inicial de 6,8 a 37°C. Lodo de ETE de indústria de papel e celulose foi 
usado como inóculo dos reatores. O potencial máximo de produção de H2 foi de 1,23 
mmol para E1, 3,14 mmol para E2 e 2,33 mmol para E3. Para os ensaios E1 e E2 
observou-se rendimentos de H2 semelhantes; ou seja, de 0,62 mmol H2.g-1 de celulose. 
Para o ensaio E3 observou-se 0,23 mmol H2.g-1 de celulose. Ácido butírico foi o 
principal ácido orgânico gerado. A fase de diminuição da produção de H2 foi 
acompanhada pela evolução de metano, ácido acético e sulfeto nos três ensaios. Em 
relação à análise filogenética foram identificados, com mais de 95% de similaridade, 
gêneros de bactérias reconhecidamente produtoras de H2 e associadas a ambiente com 
substratos lignocelulósicos, tais como, Clostridium, Klebsiella e Raoultella, além de 
consumidoras de H2 Clostridium, por homoacetogênese e Desulfovibrio por 
sulfetogênese. 
 
INTRODUÇÃO  

 
A demanda mundial por energia tem aumentado de forma exponencial, as 

reservas de combustíveis têm diminuído e a queima de combustíveis fósseis tem sérios 
efeitos negativos sobre o ambiente por causa da emissão de CO2. Em resposta a tais 
percepções, a busca de novas fontes de energia sustentável em substituição aos 
combustíveis fósseis tem sido foco de diversas pesquisas (LYND et al., 2008). Desse 
modo, tem-se como possibilidade o uso de hidrogênio como fonte de energia, o qual 
pode ser obtido a partir de processos físico-químicos e biológicos.   

Os processos físico-químicos de produção de H2 não apresentam custo-benefício 
satisfatório devido à alta demanda energética. Já os processos biológicos têm despertado 
crescente interesse, pois são geralmente operados à temperatura e pressão ambientes, 
ocasionando menor consumo de energia e balanços energéticos favoráveis (DAS, 2009). 
No processo fermentativo, substratos ricos em matéria orgânica são convertidos em 
compostos mais simples, como ácidos orgânicos voláteis, álcool, H2 e CO2 
(MATHEWS, WANG, 2009). O baixo custo e a disponibilidade de substratos são 
requisitos para ter um impacto significativo sobre os desafios de energia e 
sustentabilidade (LYND et al., 2008). Nesse sentido, resíduos de celulose representam 
uma alternativa sustentável, uma vez que têm baixo custo de obtenção, e são renováveis 
e abundantes. (DEMAIN, 2009).  

Para a utilização da celulose como substrato é indispensável o uso de um inóculo 
que promova a conversão fermentativa da celulose em H2, com a mínima (ou nenhuma) 
adição de celulases exógenas ao processo metabólico, uma vez que as enzimas, ainda, 
são importantes em termos do processamento destes resíduos (LYND et al., 2008).  

Deste modo, o objetivo deste trabalho foi obter a produção de H2 a partir de 
celulose como substrato, sem adição de enzima celulase. Para tanto, utilizou-se como 
inóculo o lodo da estação de tratamento de efluentes (ETE) de indústria de papel e 
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celulose. O inóculo foi escolhido por se tratar de um lodo anaeróbio, proveniente de 
lagoa de tratamento, misto e passível de conter bactérias celulolíticas e fermentativas.  
 
 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Substrato 
Para produção de H2, celulose microcristalina em pó com partículas com 20µm 

(Sigma-Aldrich) foi usada como substrato. 
 

Inóculo 
Como inóculo foi utilizado lodo da Lagoa Aerada Facultativa da ETE da 

Indústria Suzano Papel e Celulose S.A., localizada em Limeira, SP. O lodo foi coletado 
com amostrador de sedimentos, transferido para frascos plásticos de 5 L e 
acondicionados em caixa térmica com gelo reciclável, durante o transporte. Uma vez no 
laboratório, o lodo foi estocados sob refrigeração a 4ºC. 

O lodo foi submetido a reativação em meio de cultivo contendo (g.L-1): extrato 
de levedura (10), triptona (5) e glicose (10) como fonte de carbono. Este procedimento 
visou ao enriquecimento de todas as populações bacterianas presentes e foi preparado 
conforme Rabelo (2013). 

Após seis dias de incubação o inóculo foi centrifugado (RATTI et al., 2013) e 
utilizado nos reatores de produção de H2.  

 
Ensaios para produção de H2 a partir de celulose  

Os ensaios foram realizados em triplicatas com reatores anaeróbios em batelada 
para produção de H2 com diferentes concentrações de celulose: E1 com 2,0 g.L-1, E2 
com 5,0 g.L-1 e E3 com 10,0 g.L-1.  

Os ensaios foram realizados em frascos de Duran® de 1L, sendo 50% de volume 
reacional e 50% de headspace e o meio de cultivo utilizado foi LGM 94 (ATLAS, 
2005) modificado por Rabelo (2014). 

A concentração do inóculo adicionada foi calculada conforme análise de STV, a 
proporção A/M foi mantida constante nos três ensaios de produção de H2 . 

Com base em estudos anteriores de produção biológica de H2 que adicionaram 
10% do volume líquido do reator em inóculo (REN et al., 2010; BOTTA et al., 2012), 
no ensaio E1 esta proporção foi mantida. Ou seja, adicionou-se também 10% (v/v) de 
inóculo, que correspondeu a 50 mL, e de acordo com a análise de STV obteve-se que 
este volume correspondia a 1,4 g.L-1. Desta forma, estabeleceu-se a relação A/M 
(2,0/1,4) de 1,4. Como os demais ensaios possuíam maior concentração de celulose 
(alimento), quantidade de inóculo (microrganismo) adicionada foi maior para manter a 
relação 1,4. A concentração de inóculo adicionada em cada ensaio foi: E1 1,4, E2 3,4 e 
E3 6,9. 

Os reatores foram incubados a 37ºC e monitorados com análises de carboidratos 
(DUBOIS et al., 1956, adaptado por HERBERT et al., 1971), sulfeto, DQO e pH 
(APHA, 2005), cromatografia gasosa (descrito em Maintinguer, 2011), cromatografia 
líquida (descrito em Rabelo, 2014), e análises biomoleculares (descritas em Rabelo, 
2014).  

Além dos três ensaios de produção de H2, foi conduzido um ensaio controle 
submetido às mesmas condições operacionais dos ensaios de produção de H2 com 
celulose. Entretanto no ensaio controle não foi adicionada celulose a fim de averiguar se 
a triptona e o extrato de levedura adicionados no meio de cultivo serviriam de substrato 
para fermentação. 
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Ajuste dos dados experimentais 

Os dados de produção acumulada de H2 foram ajustados por meio da equação de 
Gompertz, modificada por Zwietering et al. (1990). A partir da equação de Gompertz 
modificada (Equação 1) foi possível estimar o Potencial de Produção de H2 (P), 
Velocidade máxima de Produção de H2 (Rm) e Tempo de Fase Lag (λ). Na equação, H 
representa os valores de produção acumulada de H2 e t o tempo.  

 
                                                                                                                (1) 
 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Reativação do inóculo 
A estratégia de reativação do inóculo fazendo-se o uso de glicose como substrato 

foi eficiente para favorecer o crescimento das bactérias fermentativas produtoras de H2 
neste estudo, já que o rendimento obtido foi de 17,2 mL H2.g-1 de glicose adicionada. 
Wang e Wan (2008) estudaram o efeito da concentração de glicose como substrato na 
produção fermentativa de H2 em reatores em batelada a 35ºC e pH 7,0. Como inóculo, 
os autores utilizaram cultura mista obtida de digestor anaeróbio, a qual foi submetida a 
pré-tratamento térmico e obtiveram também um rendimento de 17,0 mL H2.g-1 de 
glicose adicionada.  

Após o período de fase Lag e início da fase exponencial de crescimento 
bacteriano, ou seja, com seis dias, o ensaio foi finalizado e o inóculo reativado 
transferido para os ensaios de produção de H2 a partir de celulose.  

 
Ensaios de produção de H2  

Os reatores foram monitorados durante de 16 dias (Figura 1). A produção de H2 
iniciou-se após o quarto dia de operação para as três condições testadas. Foi observado 
rápido aumento da concentração de H2 entre o quarto e o oitavo dia para os ensaios E1 e 
E3 e entre quarto e o décimo dia para o ensaio E2. Utilizando celulose como substrato e 
inóculo misto, Lay (2001) também relatou a produção de H2 após o quarto dia de 
ensaio. Este hiato entre o início do ensaio até o início da produção de H2 pode ser 
resultante do tempo necessário para a conversão enzimática da celulose em açúcares 
solúveis e a conversão catabólica destes açúcares em H2, ácidos orgânicos e álcoois 
(FOND et al., 1983). 
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Figura 1: Ensaios de produção de H2 a partir de celulose. 

 
Os dados de evolução da produção de H2 foram ajustados ao modelo de 

Gompertz modificado, com coeficiente de correlação (R2) de 0,962, 0,973 e 0,972 para 
os ensaios E1, E2 e E3, respectivamente (Tabela 1).  
 
Tabela 1: P, Rm e λ para os ensaios E1, E2 e E3. 

Ensaio P (mmol) Rm (mmol H2.dia-1) λ (dia) 
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E1 1,23 0,62 2,87 
E2 3,14 0,65 4,67 
E3 2,32 1,25 4,37 

 
Apesar do aumento da concentração de celulose de 2,0 para 5,0 g.L-1, os valores 

de Rm foram similares para estes ensaios, ou seja, 0,62 e 0,65 mmol.dia-1, para E1 e E2, 
respectivamente. Rm foi crescente quando aumentou a concentração de celulose para 10 
g.L-1 (1,25 mmol.dia-1) quando comparado com E2 (0,65 mmol.dia-1) e com E1 (0,62 
mmol.dia-1). O aumento da velocidade ocorreu, provavelmente, pela maior 
disponibilidade de substrato em E3. RATTI et al. (2013) estudaram a produção de H2 a 
partir de diferentes concentrações de celulose (2,5, 5,0 e 10,0 g.L-1) em reatores em 
batelada e lixiviado de aterro sanitário como inóculo acrescido de celulase comercial, a 
37°C e pH 7,0. Os autores também obtiveram maior valor de velocidade de produção de 
H2 (2,3 mmol.h-1) para 10 g.L-1 de celulose, quando comparado a 5,0 g.L-1 de celulose 
(0,9 mmol.h-1)  e 2,0 g.L-1 de celulose (0,8 mmol.h-1).   

Verificou-se que para as condições do ensaio E1 e E2, em que houve aumento da 
concentração de celulose de 2,0 para 5,0 g/L, ocorreu maior disponibilidade de substrato 
e maior concentração de microrganismos, para a mesma relação 
alimento/microrganismo (1,4), por conseguinte maior potencial máximo de produção de 
H2 3,14 mmol para E2 e 1,23 mmol para E1. No entanto, sob as condições do ensaio 
E3, o aumento da concentração de celulose (10,0 g.L-1) não foi favorável à produção de 
H2 no reator.  

A rápida evolução de H2, ocasionada pela maior velocidade de produção 
detectada no ensaio E3, pode ter levado ao aumento da pressão parcial de hidrogênio no 
headspace, que é conhecidamente prejudicial aos microrganismos do consórcio 
microbiano (VALDEZ-VAZQUEZ et al., 2005). O aumento da pressão parcial de H2 no 
ensaio E3 ocorreu em menor intervalo de tempo (sete dias) em relação aos outros dois 
ensaios (onze e oito dias para E1 e E2, respectivamente). A partir do sétimo dia de 
monitoramento foi detectada pressão parcial em E3 acima de 1,60 atm (pressão máxima 
medida pelo barômetro). No ensaio E2, a pressão parcial foi de 1,60 atm a partir do 
oitavo dia de monitoramento e para o ensaio E1, a pressão parcial máxima foi de 1,52 
atm no décimo dia de monitoramento. 

Os períodos de duração da fase Lag obtidos nos ensaios (de 2,87 a 4,67 dias) 
foram semelhantes àqueles apresentados por Lay (2001), de 3,74 a 4,26 dias. O autor 
avaliou a produção de H2 em reatores em batelada operados a 37ºC, pH 7,0 com 
celulose (12,5 g.L-1 a 50,0 g.L-1). O inóculo utilizado foi obtido a partir de lodo 
anaeróbio de digestor alimentado com resíduos sólidos.  

Apesar do valor de potencial de produção de hidrogênio para o ensaio E1 ter 
sido menor (1,23 mmol) verificou-se que o rendimento nessa condição foi equivalente 
àquele do ensaio E2 (aproximadamente 0,6 mmol H2.g-1 de celulose). Para o ensaio E3 
verificou-se o menor rendimento dentre os ensaios realizados; ou seja, 0,23 mmol H2.g-1 
de celulose.  

Lay (2001) relatou que o rendimento de celulose diminuiu com o aumento da 
concentração de celulose e a intensidade da mistura do sobrenadante é um importante 
fator que influencia a transfusão do substrato, principalmente celulose, para 
fermentação. Lay et al. (2000) relataram que o aumento da velocidade de agitação dos 
reatores em batelada de 100 a 700 rpm favoreceu o aumento de 2,3 vezes na produção 
de H2. No presente estudo não foi considerada a agitação dos reatores e a transfusão de 
substratos para as células suspensas pode ter ficado comprometida, principalmente nos 
reatores com maior concentração de celulose. 
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Para a condição E3 verificou-se maior velocidade de produção de hidrogênio 
(1,25 mmol H2.dia-1) e baixo rendimento (0,23 mmol H2.g-1 de celulose). 
Provavelmente, sob tais condições, ocorreram efeitos adversos à produção de 
hidrogênio, tais como, acúmulo de celobiose, a qual pode inibir as celulases e 
comprometer toda a fermentação (LESCHINE, 1995), baixo pH ocasionado pelo 
acúmulo de ácidos (DABROCK, 1992) ou aumento da pressão no headspace 
(VALDEZ-VAZQUEZ et al., 2005). 

Pode-se observar na Tabela 2 comparação dos valores de rendimento de 
produção de H2 do presente estudo com valores disponíveis na literatura, os quais 
consideraram celulose como substrato e diferentes fontes de inóculo. O rendimento de 
H2 obtido no presente estudo foi inferior à média encontrada em estudos similares. 
Entretanto, vale ressaltar que o inóculo utilizado nos reatores foi oriundo de uma cultura 
mista (diferentemente de Wang et al., 2008), sem pré-tratamentos (diferentemente de 
Lay, 2001 e Logan et al., 2002) que favoreceu a permanência de bactérias celulolíticas 
nos reatores de produção de H2. 

 
Tabela 2: Rendimentos de produção de H2 em reatores em batelada que utilizam celulose como 
substrato. 

Inóculo Celulose 
(g.L-1) pH Rendimento 

(mmol H2.g-1 de celulose) Referência 

Lodo de reator anaeróbio 
precedido de pré-
tratamento 

12,5 7,0 2,2 Lay, 2001 

Cultura mista precedida de 
pré-tratamento 4,7 6,0 0,02 Logan et al.,  

2002 
C. acetobutylicum e 
Ethanoigenens harbinense 10,0 5,0 8,1 Wang et al.,  

2008 C. acetobutylicum 10,0 7,0 3,6 
Cultura mista enriquecida 
obtida de esterco de gado 

5,0 6,8 7,4 Ren et al., 
2010 10,0 5,6 

Cultura mista obtida de 
lodo de ETE industrial 

2,0 
6,8 

0,62 Presente 
estudo 5,0 0,63 

10,0 0,23 
 
Ácidos orgânicos e álcoois 

A conversão fermentativa de celulose em H2 foi acompanhada pela formação de 
variedade de ácidos orgânicos e álcoois (Tabela 3).  

Para as três condições estudadas, verificou-se baixa produção de etanol e 
predomínio dos ácidos butírico e acético em relação aos ácidos orgânicos resultantes da 
fermentação da celulose. A presença destes ácidos na fermentação de materiais 
celulósicos tem sido amplamente reportada (BOTTA et al., 2012; RATTI et al., 2013). 

Os valores de ácido acético e butírico dos três ensaios foram semelhantes 
aqueles relatados por Lay (2001), que utilizou 12,5 g.L-1 de celulose e inóculo misto 
pré-tratado proveniente de lodo de digestor anaeróbio. O autor relatou 2,0 g.L-1 de ácido 
butírico e 1,0 g.L-1 de ácido acético. Especificamente, nesse trabalho verificou-se 2,1, 
1,8 e 2,2 g.L-1 de ácido butírico e 1,1, 1,4 e 1,2 g.L-1 de ácido acético e para os ensaios 
E1, E2 e E3, respectivamente. 

O percentual de ácido butírico em E1, E2 e E3 foi de 45,0%, 37,4% e 39,4% ao 
final da operação, respectivamente. A rota metabólica de formação de H2 a partir da 
formação de ácido butírico é típica de espécies do gênero Clostridium (CHEN et al., 
2005).  
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Tabela 3: Principais compostos orgânicos gerados ensaios de produção de H2.  

Parâmetro E1 E2 E3 
Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

pH 7,7 6,1 7,8 6,0 7,8 5,4 
Compostos orgânicos (g.L-1)       

Ácido Acético 0,056 1,1 0,054 1,4 0,049 1,2 
Ácido Butírico 0,056 2,2 0,039 1,8 0,019 2,2 
Ácido capróico 0,016 0,47 0,025 0,35 0,029 0,8 

Ácido Propiônico 0,38 0,57 0,37 0,21 0,31 0,40 
Etanol 0 0,030 0 0,012 0 0,017 

 
De acordo com a análise de carboidratos solúveis, verificou-se a relação entre 

produção de H2 e produção e consumo de carboidratos (Figura 2). Para a amostra 
oriunda do ensaio controle (sem celulose), obteve-se 87,3 mg.L-1 de açúcares solúveis. 
Este valor foi subtraído dos resultados das amostras iniciais de cada ensaio de produção 
de H2. Desta forma, os resultados relatados de concentração de carboidratos solúveis 
nos ensaios de produção de H2 são referentes à degradação da celulose.  

 
Figura 2: Variação temporal de carboidrato e H2 para E1 (A); E2 (B) e E3 (C). 
 

A produção de hidrogênio manteve-se bem alinhada à liberação de açúcares 
solúveis, principalmente nos ensaios E2 e E3. Destaca-se que a produção de hidrogênio 
foi maior em períodos com maior concentração de açúcares no meio. 

Os resultados de consumo de carboidratos solúveis nos três ensaios (63% em E1, 
68,5 em E2 e 77% em E3) estão dentro da média de estudos que utilizam substratos 
celulósicos para produção de H2 apresentados na literatura. Lay (2001) relatou quase 
100% de consumo de celulose para 12,5 a 50 mg.L-1. Botta (2012) utilizou papel como 
substrato para produção de H2 e obteve 56 a 65% de consumo dos carboidratos solúveis 
com 0,5 a 4,0 g.L-1 de papel. Ratti et al. (2013) obtiveram consumo de carboidratos 
solúveis de 41,4, 28,4 e 44,7% para as concentrações de celulose de 2,5, 5,0 e 10,0 g.L-

1, respectivamente. Nos dois últimos casos foi adicionado celulase para hidrólise do 
material celulósico, o que não ocorreu nesse trabalho, uma vez que buscou-se obtenção 
de consórcio de bactérias celulolíticas e fermentativas. Desse modo, por meio dos 
resultados obtidos, é possível inferir sobre a obtenção desse consórcio de bactérias 
anaeróbias nas condições estudadas, uma vez que constatou-se produção e consumo de 
carboidratos, além de ácidos orgânicos e hidrogênio. 
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Todavia, para os três ensaios, verificou-se diminuição da produção de 
hidrogênio acompanhado da evolução de metano, ácido acético e sulfeto (Figura 3), 
fornecendo, desta forma, indícios de que a formação destes produtos ocorreu a partir de 
reações de metanogênese hidrogenotrófica, homoacetogênese e sulfetogênese, 
respectivamente.  

 

 
Figura 3: Variação temporal de produção de H2, CH4, H2S e ácido acético para E1 (A), E2 (B) e 
E3 (C).  

 

No presente estudo, os experimentos foram conduzidos objetivando a produção 
de H2, não podendo, desta forma, afirmar sobre as quantidades de H2 que foram 
destinados para rotas específicas de consumo do gás. Entretanto, de acordo com as 
estequiometrias das reações, calculou-se a quantidade teórica de H2 que poderia ser 
destinada para formação de cada produto: metano, ácido acético e sulfeto (Tabela 4). Os 
valores calculados elucidam a diminuição de H2 nos ensaios. 
 
Tabela 4: Quantidade de H2 requerido para formação de CH4, ácido acético e H2S. 

H2 requerido (mmol) 
Ensaio CH4 CH3COOH H2S Total 

E1 2,2 25,2 2,7 30,1 
E2 2,7 6,8 1,6 11,1 
E3 2,3 3,1 2,8 8,2 
 
Em todos os ensaios, os resultados de H2 requerido para homoacetogênese foram 

os mais significativos, ou seja, 83,7%no ensaio E1, 61,3% no ensaio E2 e 37,8% no 
ensaio E3. 

Por meio da hidrólise enzimática da celulose ocorreu a formação de matéria 
carbonácea solúvel, tais como, ácidos orgânicos que por sua vez justifica a DQO solúvel 
crescente ao longo dos três ensaios.  

Resultados similares de DQO inicial foram observados nos três ensaios, o que 
era esperado, pois a quantidade de matéria solúvel inicial foi semelhante, variando-se 
apenas a matéria não solubilizada como a celulose e inóculo. Assim, observou-se 2,0; 
2,3 e 2,4 g.L-1 de DQO solúvel para os ensaios E1, E2 e E3, respectivamente. Ao final 
dos ensaios observou-se 4,7 g.L-1, 6,9 g.L-1 e 9,3 g.L-1 de DQO, respectivamente. 
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Clonagem e sequenciamento do gene RNAr 16S 
A clonagem da população bacteriana do ensaios E2 resultou em 92 clones, os 

quais foram agrupados em seis UTOs (Unidades Taxonômicas Operacionais). As 
sequências preditas foram submetidas à busca de identidade e similaridade utilizando a 
base de dados do GenBank disponível em www.ncbi.nlm.nih.gov. 

A árvore filogenética (Figura 4) foi construída a partir das sequências 
representativas das seis UTOs e das sequências similares analisadas do GenBank. 

 
Figura 4: Árvore filogenética construída a partir de distâncias evolutivas inferidas utilizando o 
método Neighbor-Joining (SAITOU, NEI, 1987). A porcentagem de réplicas da árvore está 
apresentada perto dos ramos e foi calculada com base nos valores de bootstrap com 1000 
réplicas (FELSENSTEIN, 1985). A análise evolutiva foi realizada utilizando o software MEGA 
6 (TAMURA et al., 2013). Out-group: Methanosarcina barkeri. 

 
A análise das sequencias das UTOs 1, 3, 4 e 6 foram comparadas com as 

sequências depositadas no GenBank e foram similares a Clostridium (OTU 1 e 3), 
Desulfovibrio (OTU 4), Raoultella (OTU 6) e Klebsiella (OTU 6). 

A UTO 1 (67 clones) foi classificada com 99% de similaridade a Clostridium 
amigdalium (AY353957), cuja sequência foi depositada por Parshina et al. (2003). Os 
autores isolaram a bactéria a partir de lodo de reator UASB usado no tratamento de 
fécula de batata. Celobiose está entre os substratos utilizados como fonte de carbono por 
esta espécie e os produtos produzidos durante a fermentação são, principalmente, etanol, 
acetato, H2 e CO2 (PARSHINA et al., 2003). 

O gênero Clostridium também foi identificado em outros acessos da OTU 1 
(FN813488 e EU862317), OTU 2 (GU931389) e OTU 3 (HM801879). No presente 
estudo, as condições impostas aos ensaios, pH 6,8 e 37ºC, podem ter favorecido o 
crescimento de espécies de Clostridium presentes no lodo de ETE industrial. As 
concentrações acentuadas de ácido butírico, em relação aos demais ácidos analisados, 
obtidas ao final dos ensaios podem atestar o metabolismo de Clostidium nos reatores. 
Ho et al. (2012) também identificaram bactérias do gênero Clostridium a partir de 
clonagem e sequenciamento de bandas do DGGE em ensaio de produção de H2 a partir 
de substratos celulósicos utilizando lodo de esgoto como inóculo.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Clostridium spp. também são relacionadas com o metabolismo homoacetogênico 
(SAADY, 2013), traduzindo a sua versatilidade na utilização de substratos. No presente 
estudo, foi averiguado o metabolismo homoacetogênico a partir do aumento de 
concentrações de ácido acético conjuntamente ao declínio de H2. Espécies de 
Clostridium identificadas na clonagem e sequenciamento podem estar relacionadas a 
este metabolismo.  

Seis clones agrupados na OTU 4 foram identificados como Desulfovibrio sp. 
com 98% de similaridade. Estas sequências foram similares à caracterizada por Borole 
et al. (2009). Os autores estudaram a remoção de açúcares inibidores de fermentação 
(furfural e 5-hidroximetilfurfural) e produtos de degradação da lignina (ácido vanílico, 
4-hidroxibenzaldeido e 4-hidroxiacetofenona) em água de reuso de uma biorrefinaria de 
produção de etanol. Os açúcares, reconhecidamente como inibidores de bactérias 
fermentativas, em concentração de 5 a 20 mM não inibiram o crescimento de 
Desulfovivrio sp. 

No presente estudo, os substratos requeridos para espécies de Desulfovibrio, 
como o sulfato presente no meio de cultivo e o acetato formado, podem ter favorecido o 
crescimento e a manutenção destas bactérias nos reatores de produção de H2, já que são 
bactérias que apresentam versatilidade na utilização de fontes de carbono, sendo o 
acetato uma das principais fontes orgânicas (COLLERAN et al., 1995). 

Dois clones foram agrupados na OTU 6 e foram similares em 99% a Klebsiella 
sp. e Raoultella sp. 

Klebsiella sp. (EU256398) foi isolada por Li et al. (2003 – não publicado) de 
uma população de mangue no sul da China e Raoutella sp. (FJ87229) foi isolada por 
Marone et al. (2008 – não publicado) de população produtora de hidrogênio a partir de 
resíduos vegetais. Obteve-se 99% de similaridade para os clones da OTU 6 a Raoultella 
ornithinolytica (HQ242731), espécie bacteriana identificada por Yang (2010 – não 
publicado) a partir de solos ricos em fósforo. 

Espécies de Klebsiella têm sido isoladas, dentre outros em ambientes que 
apresentam compostos celulolíticos, a partir de águas receptoras de efluentes industriais 
de celulose e papel (GRIMONT, GRIMONT, 1984), o que corrobora com a presença 
desta bactéria nos reatores de produção de H2 do presente estudo que utilizou como 
inóculo lodo da ETE da indústria de papel e celulose.  

Tal qual Klebsiella spp., espécies de Raoultella podem ser encontradas no solo, 
na água ou em plantas, além de espécimes clínicos e fezes (DRANCOURT et al., 2001). 
Espécies de Raoultella já foram associadas com reatores de produção de H2 (MARONE 
et al., 2008 – não publicado), e podem ter sido favorecidas, no presente estudo, pela 
presença de carboidratos liberados a partir da degradação da celulose.  

Na análise da população, oriunda de lodo de ETE da indústria de papel e 
celulose, esperava-se encontrar bactérias com capacidade de degradação de materiais 
lignocelulósicos e também bactérias produtoras de hidrogênio. Os resultados 
corroboraram com as expectativas, onde os gêneros bacterianos identificados na análise 
do gene RNAr 16S das OTUs estão, de alguma forma, relacionados com a produção de 
hidrogênio (OTUs 1, 2, 3 e 6) e/ou com substratos lignocelulósicos ou seus derivados 
(OTUs 4, 5 e 6). Tal fato está relacionado, além da origem do inóculo, com a ausência 
de pré-tratamento do mesmo que permitiu a manutenção de bactérias não formadoras de 
endósporos e também de consumidoras de H2. 

 
CONCLUSÕES 
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Foi possível verificar produção de H2 em reatores em batelada a partir de 
celulose como fonte de carbono e inóculo oriundo de lodo de ETE da indústria de papel 
e celulose. Nas condições do presente estudo, a concentração de celulose em que se 
obteve maior potencial de produção de H2 (3,14 mmol H2) foi 5,0 g.L-1. A rota 
metabólica para produção de H2 ocorreu via ácido butírico, que foi o principal 
composto orgânico obtido nos ensaios com diferentes concentrações de celulose. 

As bactérias dos gêneros Clostridium sp., Klebsiella sp. e Raoultella sp. estão 
associadas à reatores de produção de H2 e, provavelmente, foram responsáveis pela 
produção de H2 nos ensaios. 

Com a utilização do inóculo misto sem pré-tratamento constatou-se rotas 
metabólicas de consumo de H2, fato corroborado pela identificação das bactérias 
relacionadas a estes metabolismos (Clostridium sp. e Desulfovibrio sp.). 

Apesar de não ter sido identificada nenhuma espécie celulolítica, o gênero 
Clostridium sp. foi identificado nas análises de biologia molecular e é provável que, 
espécies celulolíticas deste gênero tenham feito parte do consócio de bactérias do lodo 
de ETE industrial.  
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Resumo. O objetivo do trabalho foi avaliar pela plataforma Ion Torrent o sequenciamento do 
gene rRNA 16S de amostras (separador de fase-SF e manta de lodo-ML) provenientes de 
reator anaeróbio aplicado na degradação do alquilbenzeno linear sulfonado (LAS) presente 
em água residuária de lavanderia comercial. Foram avaliadas duas amostras com cargas 
específicas de LAS distintas (1,0 ± 0,3 (Etapa II) e 2,7 ± 0,7(Etapa III) mg LAS.gSTV-1.d-1). 
Ao todo foram obtidas 396.818 sequencias, das quais 56,6 % foram removidas durante o 
processamento inicial. Segundo a formula de Good de 95-96% de toda a comunidade 
microbiana foi amplificada. Os principais filos identificados foram o Proteobacteria com 
valores acima de 20 % (abundancia relativa), alcançando nas amostras Etapa III (ML e SF) 
valores entre 65-70 %, respectivamente. As maiores abundâncias relativas de gêneros 
relacionados com a degradação da molécula de LAS e/ou compostos aromáticos (33 gêneros) 
foram obtidas na Etapa III (15,9-19,6 %) em que houve um aumento da CLE em relação a 
Etapa II (2,0-6,1 %), embora acompanhado por uma queda de aproximadamente 30 % da 
remoção de LAS. Os principais gêneros encontrados foram: Aeromonas, Desulfomonile, 
Geobacter, Pseudomonas, Sporomusa e Sytrophorhabdus. 
 
Introdução 
 

As principais abordagens encontradas na literatura para o estudo da diversidade 
microbiana associada à remoção do alquilbenzeno linear sulfonado (LAS) são de métodos 
independentes de cultivo, uma vez que é necessária uma diversidade de microrganismos para 
completa degradação da molécula de LAS em condição anaeróbia. Dentre essas principais 
técnicas independentes de cultivo destacam-se o FISH (hibridização fluorescente in situ), 
DGGE (polimerase-eletroforese em gel de gradiente desnaturante) e sequenciamento de DNA.  

Dentre os métodos de sequenciamento de DNA de amplicons da região rRNA 16S 
destacam-se: método de Sanger (1º geração; Sanger et al., 1977), Pirosequenciamento (2º 
geração; Margulies et al., 2005) e o sequenciamento na plataforma Ion Torrent (3º geração; 
Rothberg et al., 2011). O sequenciamento de 1º geração apresenta uma limitação em função 
do número de sequencias o que dificulta a compreensão da diversidade microbiana. Por outro 
lado, a aplicação de sequenciadores de alta rendimento (2º e 3º geração) apresentam melhores 
resultados em relação a cobertura da amostra (rendimento da corrida), acuracidade e custo por 
amostra, sendo mais adequado para o estudo da diversidade de microrganismo em amostras 
complexas. 

O sequenciamento por meio da plataforma Ion Torrent não corresponde ao princípio 
de emissão e detecção de luz, característico do pirosequenciamento. Mas sim,  pela variação 
de potencial do meio reacional em função da liberação de um íon de hidrogênio durante a 
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incorporação de um nucleotídeo (Rothberg et al., 2011). Dessa forma, essa plataforma 
apresenta baixo custo e curto tempo de sequenciamento (menos de 2h). 

 Dentre os autores que empregaram o método de Sanger para amostras provenientes de 
reatores anaeróbios aplicados na degradação da molécula de LAS, destacam-se: Duarte et al., 
2010a; Duarte et al., 2010b; Oliveira et al., 2010 e Delforno et al., 2012. Em todas as 
situações o número de sequencias obtido não foram superiores a 100. Dentre os trabalhos 
supracitados, nota-se a predominância dos seguintes filos: Proteobacteria, Firmicutes, 
Synergistetes, Bacteriodetes e Verrucomicrobia. E os principais gêneros relacionados com a 
degradação do LAS foram: Clostridium, Dechloromonas, Variovax, Sporomusa, Holophaga e 
Geobacter. 

Por outro lado, Delforno et al., 2014 caracterizaram a diversidade microbiana, por 
pirosequenciamento, de amostras provenientes de reator EGSB (reator anaeróbio de leito 
granular expandido) suplementado com meio sintético e aplicado para a degradação da 
molécula de LAS presente em agua residuária de lavanderia. Ao todo foram obtidos 3.000 
sequencias sendo que os filos predominantes foram: Proteobacteria, Firmicutes, Synergistetes 
e Verrucomicrobia. Enquanto que os gêneros relacionados com a degradação da molécula de 
LAS foram: Desulfobulbus, Sporomusa, Syntrophorhabdus e Holophaga. 

Portanto, o objetivo desse trabalho foi aplicar a plataforma Ion Torrent no 
sequenciamento de amplicons do gene rRNA 16S permitindo assim aprofundar o estudo da 
diversidade microbiana. Além disso, buscou se comparar comunidades microbianas 
submetidas a distintas cargas especificas de LAS, avaliando assim o efeito da carga de LAS 
na comunidade microbiana, de um reator EGSB alimentado exclusivamente com água 
residuária de lavanderia comercial. 

 
Material e Métodos 
 
Etapas de Operação do reator EGSB e Amostragem  

        Para a caracterização microbiana foram retiradas amostras homogenias do 
separador de fase e manta de lodo ao final das Etapas II e III de um reator EGSB aplicado na 
remoção do LAS presente em água residuária de lavanderia. Esse reator EGSB com 1,4 L e 
mantido em condição mesofílica, apresentou três etapas de operação. Na Etapa I, com duração 
de 26 dias, teve por objetivo a reativação dos microrganismos, uma vez que, o lodo granulado 
encontrava-se refrigerado. Para tanto, utilizou-se meio sintético que consistiu em meio 
mineral modificado (Angelidaki et al., 1990), solução de vitaminas (Touzel e Albagnac, 
1983), co-subtratos (extrato de levedura, metanol e etanol) e bicarbonato de sódio. Na Etapa 
II, com duração de 65 dias, substituiu-se o meio sintético por água residuária de lavanderia, 
diluída para concentração de LAS afluente de 12,3±3,2 mg.L-1 , mais adição de bicarbonato 
de sódio. Na Etapa III, com duração de 114 dias, diluiu-se a água residuária para concentração 
de LAS afluente de 28,8±6,5 mg.L-1  (Tabela 1). 
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             Tabela 1: Parâmetros Operacionais do Reator EGSB – Ag. Lav. 
  Etapas 
  I II III 
Biomassa inicial    ST (g.L-1) 8,5 
STV (g.L-1) 6,9 
STF (g.L-1) 1,6 
Alimentação    Etanol (mg DQO.L-1) 250 - - 
Metanol (mg DQO.L-1) 250 - - 
Extrato de Levedura (mg DQO.L-1) 250 - - 
Vitaminas ∆ + - - 
Meio Mineral Modificado □ + - - 
Água Residuária de Lavanderia (mg DQO.L-1) - 221 ± 81 224 ± 115 
Carga Orgânica Específica (mg DQO.gSTV-1.d-1) 69 ± 9 21 ± 9 21 ± 11 
Bicarbonato de Sódio (g.L-1) 0,4 0,4 0,4 
LAS ○     Afluente (mg.L-1 ) - 12,3 ± 3,2 28,8 ± 6,5 
Carga Específica de LAS (mg LAS.gSTV-1.d-1) - 1,0 ± 0,3 2,7 ± 0,7 
TDH (horas) 38 ± 5 38 ± 4 39 ± 5 
Duração (dias) 26 65 114 
Resultados    Remoção de DQO (%) 89 ± 19 61 ± 15 48 ± 19 
Remoção de LAS (%) - 92,9 ± 10,3 58,6 ± 25,8 
pH Efluente 7,5 ± 0,1 7,7 ± 0,2 8,1 ± 0,4 
Sulfeto (mg S /L) - 1,7 ± 2,5 22,0 ± 28,8 
AOV Efluente (mg/L) - 10 ± 10 25 ± 27 

∆ Segundo Touzel e Albagnac, 1983.   □ Modificado de Angelidaki et al, 1990 
○ Na forma de água residuária de lavanderia observando a concentração de LAS de cada 

etapa de operação. 
 

Extração de DNA e Sequenciamento gene rRNA 16S – Plataforma Ion Torrent 

Previamente à extração de DNA as amostras eram lavadas (3x) com tampão fosfato, 
seguida pela centrifugação a 4º C por 3000 rpm durante 10 minutos. Após a lavagem os 
pellets eram imediatamente utilizados para a extração de DNA ou armazenados a - 20ºC. O 
DNA genômico foi extraído baseado na metodologia descrita por Griffiths  et  al. (2000) 
modificada. Para tanto era utilizado fenol tamponado com Tris e clorofórmio. 

O sequenciamento foi realizado na empresa de biotecnologia GenOne Biotechnologies 
com sede na cidade do Rio de Janeiro. Para tanto, as amostras foram enviadas com 
concentração mínima de 10 ng/μL e pureza OD260/280 de no mínimo 1,8. O sequenciamento 
foi realizado em CHIP 318 V2 modo 400 bp. Os primers utilizados foram: 577F (5’- 
AYTGGGYDTAAAGNG-3’) e 924R (5’- CCGTCAATTCMTTTRAGT-3’) que amplificam 
para a região V4, gerando um fragmento de tamanho médio de 347 bp (RDP's 
Pyrosequencing Pipeline: http://pyro.cme.msu.edu/pyro/help.jsp). As sequências obtidas 
foram analisadas utilizando as ferramentas disponíveis no site RDP’s Pipeline 
(http://pyro.cme.msu.edu; Cole et al., 2014), RDP's FunGene (http://fungene.cme.msu.edu; 
Fish et al., 2013) e Decipher Find Chimeras (http://decipher.cee.wisc.edu; Wright et al., 
2012). No processamento inicial, sequências menores que 200 pares de bases, coeficiente de 
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qualidade menor que 20, homopolímeros maiores que 6 e bases ambíguas foram removidas. 
Para a remoção de Chimeras foi utilizado o software DECIPHER e o software INFERNAL 
(INFERence of RNA ALignment) para alinhamento das sequencias. As OTUs (operation 
taxonomic units) foram agrupadas com três porcentagens de similaridade distintas (80 % - 
nível de filo; 95 % - nível de gênero e 97 % - nível de espécie). Ressalta-se que para as 
análises taxonômicas e de diversidade a porcentagem de similaridade utilizada foi de 97 %. 
Enquanto que as porcentagens de 80 % e 95 % foram utilizadas, exclusivamente, para a 
construção das curvas de rarefação. Os parâmetros de alfa-diversidade (intra-amostral) e 
beta-diversidade (inter-amostral) foram calculados utilizando o software PAST. A 
classificação taxonômica foi realizada apenas das sequências representativas de cada OTU, 
excluindo as OTUs com sequências únicas (Singletons). Os limites de confiança adotados 
foram de 80 % para gênero que resulta em uma porcentagem de 95,7 % de sequências 
corretamente classificadas para esse nível taxonômico para a região V4 do gene rRNA 16S. 
Enquanto que o limite de confiança para os demais níveis taxonômicos foi de 50 %.  

 
Resultados e Discussão 
 

Ao todo foram obtidas 396.818 sequencias do gene rRNA 16S (4 amostras). Durante o 
processamento das sequencias, foram removidas 56,6 % sequencias em função dos 
parâmetros detalhados no material e métodos (Tabela 1). Após o processamento a média do 
fragmento sequenciado foi de 313-329 pb. Obteve-se um numero expressivo de OTUs 
variando de 3.498 – 7.277 dos quais 36 – 46 % corresponderam a singletons. O maior valor de 
singleton foi para a amostra da Etapa II ML (3.320), enquanto que o menor valor foi na 
amostra Etapa II SF (1.384). 

A análise da cobertura (fórmula de Good) indicou que 95-96% de toda a comunidade 
microbiana foi amplificada. Além disso, as análises das curvas de rarefação permitiram inferir 
que para o nível taxonômico de Filo (80 % de similaridade) o número de sequencias foi 
suficiente para representar toda a diversidade presente nas amostras. Notou-se uma 
estabilização a partir de 10.000 sequencias (Figura 1 - A). Por outro lado, as curvas de 
rarefação para nível taxonômico de gênero (95 %) e espécie (97 %) indicaram que mesmo 
com um elevado número de sequencias não foi possível acessar toda a diversidade presente 
nas amostras, uma vez que apresentaram menor tendência de saturação (Figura 1 - B e C). 
Dessa forma, os níveis taxonômicos de gênero e espécie, só poderiam ser completamente 
acessados com o aumento do esforço amostral. 
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Tabela 1: Resultados do sequenciamento das amostras do EGSB Ag. Lav. pela plataforma Ion 
Torrent. 

 
 

Em relação aos estimadores de riqueza Chao1 e Rarefação foram obtidos valores 
variando de 3.072-6.214 e 2.268-4.623, respectivamente. Analisando esses dois parâmetros a 
amostra que apresentou maior estimador de riqueza foi Etapa II ML, enquanto que a Etapa III 
SF apresentou os menores valores. Ressalta-se que os maiores valores de Chao1 e Rarefação 
foram obtidos para amostras da Etapa II com CLE de 1,0 ± 0,3 mg/gVS.d, enquanto que os 
menores valores foram obtidos para amostras da Etapa III com CLE de 2,7 ± 0,7 mg/gVS.d. 
Tais resultados indicam uma possível ação inibitória do LAS sobre a riqueza da biomassa.. 

Em relação aos índices de diversidade foram obtidos valores de Shannon acima de 6,0 
para todas as amostras o que representa alta diversidade. O fato da amostra Etapa II ML ter 
apresentado a maior riqueza e um dos menores valores de índices de diversidade (Shannon) 
sugere a presença de muitas espécies raras possuindo menor regularidade na abundância das 
espécies. Tal observação é corroborada pela presença do maior número de singletons entre 
todas as amostras (3.320). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Etapa II Etapa III 

  
Manta de  

Lodo Separador de Fase Manta de  
Lodo Separador de Fase 

Cobertura - Fórmula de Good  95% 96% 96% 96% 
Total de sequências  

(dados brutos) 140.686 96.442 81.282 78.408 

Total de sequências  
(dados filtrados) 63.957 44.330 40.273 31.260 

Tamanho Médio (bp) 329 ± 44 313 ± 47 327 ± 45 316 ± 42 
Total de OTUs 7.277 4.955 4.254 3.489 

Singletons 3.320 1.798 1.571 1.384 
Total de OTUs  

(classificação taxonômica) 3.957 3.157 2.683 2.105 

Estimadores de Riqueza 
            Chao1 6.214 ± 523 4.732 ± 1.125 4.256 ± 1.331 3.072 ± 1.833 

Rarefação 4.623 ± 602 3.613 ± 832 3.164 ± 998 2.268 ± 1.269 
Índices de Diversidade 

            Shannon (H) 6,24 ± 0,56 6,90 ± 0,16 6,45 ± 0,42 6,10 ± 0,61 
Simpson (1–D) 0,99 ± 0,01 1,00 ± 0,0002 0,99 ± 0,002 0,99 ± 0,002 
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Para a comparação das quatro amostras foi utilizado o índice de Bray-Curtis. Para 

tanto, observou-se que as amostras agruparam em função das etapas de operação do reator.  
As amostras da Etapa II (SF e ML) tiveram 25 % de similaridade, enquanto que as amostras 
da Etapa III (SF e ML) apresentaram 45 %. Nota-se que com o tempo de operação dos 
reatores houve um aumento da similaridade entre as biomassas de regiões distintas do reator. 
Como o cisalhamento dos grânulos é algo contínuo e, que tanto a biomassa da ML como do 
SF era submetidas às mesmas condições nutricionais, é coerente que aumentasse a 
semelhança da biomassa entre essas duas regiões com o passar do tempo. Inicialmente, pouca 
biomassa era observada na região do separador de fase (Etapa II SF) o que contribuí para uma 
maior diferença em relação a biomassa da manta de lodo (Etapa II ML). Além disso, 
observou-se apenas 10 % de similaridade entre as amostras da Etapa II e Etapa III, 
consequência do aumento da concentração de LAS e tempo de operação do reator. 

Na classificação taxonômica observou-se que acima de 95 % das sequencias foram 
classificadas até filo. Enquanto que para gênero entre 16-75 % das sequencias foram 
classificadas. 

Dentre os principais filos identificados destaca-se o Proteobacteria com valores acima 
de 20 % (abundancia relativa), alcançando nas amostras Etapa III (ML e SF) valores entre 
65-70 %, respectivamente. Tal resultado é uma consequência do tamanho desse filo, uma vez 

Figura 1: Curvas de  rarefação definidas para 

diferentes percentagens de similaridade. (A) 

80% de similaridade para nível de Filo; (B) 95 

% para nível de gênero e (C) 97 % para o 

nível de espécie. 
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que é considerado um dos maiores filos do domínio Bacteria com mais de duzentos gêneros. 
Essa diversidade de gêneros reflete em uma grande diversidade metabólica permitindo a 
manutenção desses gêneros nos mais diversos habitats. Com exceção da amostra Etapa II ML 
em que o filo Bacteriodetes foi superior ao Proteobacteria nas demais amostras o filo 
Proteobacteria foi o mais abundante. Em relação ao filo Bacteriodetes é possível encontrar 
bactérias capazes de crescer em uma ampla variedade de substratos, ou seja, são 
metabolicamente muito diferentes entre si. São organismos quimio-organotróficos 
encontrados no solo, água doce, ambiente marinho e sedimentos. Além disso, analisando os 
filos da Etapa III (SF e ML) destacam-se Synergistetes (6-7%) e Acidobacteria (4-16 %). 
Enquanto que para a Etapa II destacam-se Chloroflexi (19-26 %) e Firmicutes (3-4 %).  

Analisando especificamente os gêneros relacionados com a degradação da molécula de 
LAS e/ou compostos aromáticos foram obtidos 33 gêneros que corresponderam de 2,0- 19,5 
% do total das sequencias obtidas nas amostras (Figura 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destacam-se as amostras pertencentes à Etapa III com abundância relativa de 15,9 % 

para o separador de fase e 19,6 % para a manta de lodo. Enquanto que amostras da Etapa II os 
valores ficaram entre 2,0 % (manta de lodo) e 6,1 % (separador de fase). Nota-se que o maior 
número de sequencias foram obtidas na Etapa III em que houve um aumento da CLE para 2,7 
± 0,7 mgLAS/gVS.d (Etapa II: 1,0 ± 0,3 mgLAS/gVS.d), embora acompanhado por uma 

Acinetobacter
Aeromonas

Chelatococcus
Comamonas

Dechloromonas
Desulfatirhabdium

Desulfobulbus
Desulfomonile
Desulfovibrio

Gemmatimonas
Geobacter

Georgfuchsia
Geothrix

Holophaga
Hydrogenophaga
Mycobacterium

Parvibaculum
Pseudomonas

Rhodopseudomonas
Shewanella

Sphingosinicella
Sporomusa

Stenotrophomonas
Sulfuritalea
Synergistes

Syntrophomonas
Syntrophorhabdus

Zoogloea
Total

0,0 0,2 0,4 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

 

 Etapa III SF
 Etapa III ML
 Etapa II SF
 Etapa II ML

Figura 2: Gêneros relacionados com a degradação da molécula de LAS e/ou compostos aromáticos. 
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queda de aproximadamente 30 % da remoção de LAS. Dessa forma, acredita-se que as 
condições impostas na Etapa III favoreceu o aumento de organismos que utilizam compostos 
aromáticos para o seu catabolismo. 

No total 0,16-10,79 % das sequências foram relacionados a seis gêneros que 
apresentam a capacidade de dessulfonação. São eles: Acinetobacter, Aeromonas, Comamonas, 
Desulfovibrio, Hydrogenophaga e Pseudomonas. Entre 0,36-12,30 % das sequencias foram 
relacionadas a sete gêneros que apresentam a capacidade metabólica de β-oxidação. São eles: 
Azorcus, Geobacter, Parvibaculum, Pseudomonas, Rhodopseudomonas, Synergistes e 
Syntrophomonas. E, entre 0,01-9,80 % das sequencias foram relacionadas a dois gêneros 
(Pseudomonas e Parvibaculum) que apresentam a capacidade de ω-oxidação. Nota-se que, 
apenas o gênero Pseudomonas apresenta a capacidade de fazer tanto β e ω-oxidação, além da 
dessulfonação. Tais resultados reforçam a necessidade de um consorcio microbiano para a 
completa mineralização da molécula de LAS. 

Dentre os gêneros relacionados com a degradação de compostos aromáticos houve 
uma ligeira predominância de organismos com crescimento anaeróbio. Com exceção da Etapa 
III ML em que houve uma predominância de organismos aeróbios. Enquanto que organismos 
que apresentaram metabolismo facultativo e capacidade de degradar compostos aromáticos 
foram pouco expressivos. Embora todos os esforços foram realizados para garantir a 
anaerobiose do sistema, baixo difusão de oxigênio pode ter ocorrido pela grande recirculação 
do sistema e elevado volume do reator.  

Analisando os gêneros relacionados com a degradação de compostos aromáticos e 
receptores de elétrons, nota-se que a maioria foi relacionada a compostos de nitrogênio 
(nitrificação e desnitrificação), seguido de compostos de enxofre e redução não assimilativa 
de Ferro. 

Os gêneros Acinetobacter, Comamonas, Desulfobulbus, Desulfomonile, Geobacter, 
Geothrix, Holophaga, Mycobacterium, Pseudomonas, Rhodopseudomonas, Sporomusa, 
Stenotrophomonas, Sulfuritalea e Syntrophorhabdus relacionados com a degradação de 
compostos aromáticos foram encontrados nas quatro amostras. Tal resultado representa um 
núcleo microbiológico em comum entre as quatro amostras, reforçando a participação desses 
organismos no metabolismo do LAS. Ressalta-se que com exceção do gênero Sulfuritalea os 
demais já foram encontrados em trabalhos relacionados com a degradação do LAS. Dessa 
forma estes gêneros serão detalhados a seguir. 

 Desulfobulbus, Desulfomononile e Sulfuritalea – gêneros relacionados com o 
ciclo do enxofre, Gram negativo e anaeróbio estritos. Abundancia relativa de 0,003- 4,47 % 
das sequencias. O gênero Desulfobulbus pode utilizar propionato, piruvato e lactato. Na água 
de lavanderia foi detectado elevada concentração de sulfato e ácido láctico. O gênero 
Sulfuritalea está relacionado com a oxidação de compostos de enxofre, como tiossulfato; 
espécie como: S. hydrogenivorans apresenta a capacidade de utilizar benzoato e ácido láctico 
como fonte de carbono. 

 Acitenobacter, Comamonas, Mycobacterium, Pseudomonas e 
Stenotrophomonas – são organismos relacionados com o ciclo do nitrogênio e aeróbios. São 
organismos Gram negativos com exceção do gênero Mycobacterium que é Gram positivo. 
Todos esses gêneros apresentam a capacidade de utilizar uma infinidade de ácidos voláteis 
como fonte de carbono, assim como álcoois e compostos aromáticos. Apenas o gênero 
Pseudomonas apresenta a capacidade de β e ω-oxidação. Enquanto que a capacidade 
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metabólica de dessulfonação é encontrada tanto no gênero Pseudomonas como Comamonas. 
A espécie Pseudomonas putida já foi relatada pela capacidade de dessulfonação da molécula 
de LAS (Kertesz, Kolbener et al. 1994), além de degradar compostos como tolueno, benzoato 
e hidroxibenzoatos. Por outro lado, o gênero Comamonas apresenta a capacidade de degradar 
PAH (hidrocarboneto aromático policíclico) e sulfobenzoatos. 

 Geobacter e Geothrix – são organismos relacionados com o ciclo do ferro, 
anaeróbios estritos e Gram negativos. Além do ferro o gênero Geobacter pode utilizar nitrato 
e enxofre e, apresentam a capacidade de β-oxidação. Muitas espécies desse gênero estão 
relacionadas com a degradação de benzeno, benzaldeído, fenol com produção de CO2. Já o 
gênero Geothrix, também, pode utilizar nitrato com receptor final de elétrons e espécies como 
G. fermentans podem utilizar ácidos orgânicos (acetato e lactato) além de tolueno como fonte 
de carbono. 

 Holophaga – são organismos anaeróbios, Gram negativos, crescimento em 
condição mesofílica e quimioorganotróficos. Apresentam a capacidade de fermentar 
trimetoxibenzoatos e trihidroxibenzenos. 

 Rhodopseudomonas – são organismos anaeróbios facultativos, Gram negativos 
que apresentam a capacidade de degradar benzoatos. Além disso, podem realizar β-oxidação. 

 Sporomusa - são organismos anaeróbios, homoacetogênicas e Gram negativas. 
Apresentam a capacidade metabólica de metoxilação de compostos aromáticos e degradar 
trimetoxibenzoatos.  

 Syntrophorhabdus – são organismos anaeróbios que apresentam a capacidade 
de oxidação sintrófica de composto aromáticos, como o benzoato. Espécies como 
Syntrophorhabdus aromaticivorans apresentam essa capacidade em condições de anaerobiose. 

 
Conclusões 
 

Verificou-se que a plataforma Ion Torrent apresentou resultados satisfatórios no 
sequenciamento de amplicons do gene rRNA 16S, com um número mínimo de sequencias por 
amostra acima de 75.000. Além disso, o tamanho médio do fragmento foi de 313-329 pb. Tal 
fato corroborou para uma maior consistência e aprofundamento nos resultados da diversidade 
microbiana. 
 A partir do sequenciamento massivo notou-se que de 16-70 % das sequencias foram 
classificadas até gênero. No total foram obtidos 175 gêneros distintos dos quais 33 foram 
relacionados com a degradação da molécula de LAS e/ou compostos aromáticos, 
correspondendo de 2,0 - 19,5 % do total das sequencias obtidas nas amostras. As maiores 
porcentagens foram obtidas na Etapa III (15,9-19,6 %) em que houve um aumento da CLE em 
relação à Etapa II (2,0-6,1 %). Dessa formal, acredita-se que as condições impostas na Etapa 
III favoreceu o aumento de organismos que utilizam compostos aromáticos no seu 
catabolismo. 
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Resumo. Foi avaliada a remoção de LAS de água residuária de lavanderia em reator 
anaeróbio de leito fluidificado (RALF) com TDH de 18 horas após 330 dias de operação. 
Após inoculação em circuito fechado, a operação dividiu-se em quatro etapas: I - adaptação 
(sacarose e etanol), II - 18±12 mg.L-1 de LAS (sacarose e etanol), III - 25±9 mg.L-1 de LAS 
(etanol), IV - 20±6 mg.L-1 de LAS (ausência de co-substrato). Pela caracterização da água de 
lavanderia detectou-se elevada concentração de LAS e DQO. A remoção de DQO manteve-se 
elevada (83±14 % na etapa I para 912±147 mg.L-1 afluente a 95±5% na etapa IV para 
837±226 mg.L-1 afluente). A remoção de LAS aumentou ao longo da operação, sendo 
facilitada pela substituição de sacarose por etanol e elevada na ausência de co-substrato 
(52±24%, 73±19% e 76±20%, para etapas II, III e IV). Pelo balanço de massa, verificou-se 
que 69,6% do LAS foi biodegradado. Compostos xenobióticos foram detectados no efluente 
do reator, incluindo compostos aromáticos (etapa IV) que não interferiram na remoção do 
surfactante. Por PCR/DGGE verificou-se que para o Domínio Bacteria os organismos se 
diferenciaram, sobretudo, pelo co-substrato. Para o Domínio Arquea maior similaridade foi 
observada entre as regiões do reator. 
 
Introdução 
 
 Surfactantes são os principais componentes dos detergentes e produtos de limpeza. 
Estes compostos podem ser encontrados em água residuária industrial e esgoto sanitário, 
como por exemplo, água residuária de lavanderia comercial. 
 Este setor de serviços consome volumes significativos de água em seus processos e, 
por isso, muitos países, devido à escassez deste recurso natural, têm investido em tecnologias 
de tratamento para reuso e aproveitamento de tal água residuária. No entanto, é preciso 
considerar a necessidade de seu tratamento prévio, visto que, além dos surfactantes e outros 
compostos xenobióticos, apresenta elevada turbidez, cor, alcalinidade e demanda química de 
oxigênio, que podem levar a prejuízos ambientais. 
 Alquilbenzeno linear sulfonado (LAS) é o agente tensoativo mais utilizado 
mundialmente devido ao seu bom desempenho e baixo custo. Trata-se de uma molécula 
assimétrica composta por uma cadeia alquílica e um anel benzênico que ocupa diferentes 
posições, compondo diferentes homólogos. A este anel se liga um grupo sulfônico na posição 
para. 
 No Laboratório de Processos Biológicos, algumas configurações de reatores 
anaeróbios foram estudadas com a finalidade de obter-se remoção satisfatória do LAS 
(DUARTE, 2006b; OLIVEIRA et al, 2009; DELFORNO et al., 2012; OLIVEIRA et al, 2013; 
OKADA et al., 2013).  
 Oliveira et al.(2013) obtiveram remoção acima de 90% de LAS em reator anaeróbio de 
leito fluidificado (RALF), em condição mesofílica, com areia como material suporte. Todavia, 
os autores avaliaram a remoção do LAS comercial (Sigma-Aldrich). Provavelmente, 
características relacionadas à transferência de massa, bem como à diluição do surfactante 
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devido à recirculação, conferem destaque a essa tecnologia em relação a outras possibilidades 
de tratamento.  
 No presente trabalho, prosseguiu-se com estudo da remoção de LAS em RALF com 
biomassa imobilizada em areia utilizando-se água residuária de lavanderia comercial. Isto 
porque, dentre todos os ramos que utilizam  surfactantes, a lavanderia comercial de roupas usa 
esse composto em maior concentração. 
 O principal foco deste estudo, no entanto, se refere à utilização de diferentes co-
substratos na alimentação do reator. Uma vez que, diferentes fontes de carbono podem 
contribuir para formação de populações diversificadas, espera-se que a existência de rotas 
metabólicas distintas capazes de utilizar partes diferentes da estrutura molecular auxiliem na 
degradação do tóxico. 
 
Material e Métodos 
 
Caracterização da Água de lavanderia  
 Foi realizada caracterização da água de lavanderia comercial por meio de análises 
físico-químicas. A água foi coletada em lavanderia comercial e encaminhada para análise em 
laboratório antes de ser utilizada na alimentação do reator. Tais características da água 
residuária são de especial relevância no funcionamento do reator. Os parâmetros físico-
químicos analisados estão descritos na Tabela 1. 
 
Tabela1- Parâmetros físico-químicos para caracterização da água de lavanderia comercial 

PARÂMETROS REFERÊNCIAS 
pH e Alcalinidade 
 

Dillalo; Albertson (1961) modificada por 
Ripley et al. (1986) 
 

Íons (NO3, NO2, Fosfato, Fluoreto, Brometo, 
Cloreto) 
 

Cromatógrafo de Íons. Condições: eluente de 
4,5mM de Na2CO3/0,8mM de NaHCO3 com 
vazão de 1,0 mL.min-1, coluna ION PAC 
AS23 à temperatura de 30ºC, detector de 
condutividade, bomba supressora de auto 
regeneração de ânions 

Alquilbenzeno Linear Sulfonado (LAS) Duarte (2006a) 
Ácidos orgânicos voláteis Penteado et al. (2013) 
Sólidos suspensos Método Gravimétrico 
DQO, NTK, Metais pesados Sólidos suspensos 
 
Reator Anaeróbio de Leito Fluidificado (RALF) 
 Para o desenvolvimento desse trabalho foi utilizado um RALF confeccionado em 
acrílico com 100 cm de altura e 4,0 cm de diâmetro interno preenchido com areia. O inóculo 
foi proveniente de reator UASB usado no tratamento de resíduos de suinocultura, instalado no 
Departamento de Engenharia Rural, Universidade Estadual Paulista – UNESP, Campus de 
Jaboticabal. O tempo de detenção hidráulica aplicado (TDH) foi de 18 horas com vazão de 70 
mL.h-1 baseada no volume útil de 1256 mL. O reator foi condicionado em câmara climatizada 
com temperatura de 30±1 ºC. 
 
Substrato Sintético 
 O surfactante utilizado neste trabalho foi o LAS oriundo da água residuária de uma 
lavanderia comercial situada na cidade de São Carlos, São Paulo.  
 Amostra de água de lavanderia foi coletada previamente para utilização na 
alimentação do reator. Após a determinação da concentração de LAS na água coletada, 
soluções estoques foram armazenadas em frascos de antibióticos, congeladas e usadas a cada 
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alimentação. Esgoto sintético formulado por Torres (1992) e modificado por Duarte (2006b) 
foi utilizado como base da alimentação do reator, como pode ser observado nas Tabelas 2 e 3. 
Para armazenar o substrato durante a alimentação do reator utilizou-se frasco Duran® de 5L 
que foi mantido sob refrigeração. 
 

Tabela 2 - Composição do substrato sintético. 
Nutrientes Quantidade  
Extrato de levedura 
Bicarbonato de sódio 
Solução de Sais (Tabela 4.2) 
Sacarose 
Etanol 

0,50 g.L-1 
0,40 g.L-1 
5,0 mL.L-1 
0,2 g.L-1(II) 
0,15 mL.L-1(II)/0,3 mL.L-1(III) 

(II),(III)Concentrações para etapas II e III, respectivamente 
 

Tabela 3- Composição da solução de sais. 
Sais inorgânicos Quantidade (g/L) 
NaCl 50,0 
MgCl2.6H2O 1,4 
CaCl2.2H2O 0,9 

Fonte: Torres (1992) modificado por Duarte (2006b) 
  
 As concentrações de etanol e sacarose utilizadas foram estabelecidas considerando a 
concentração de etanol equivalente a de sacarose. Essa equivalência foi calculada em termos 
de DQO por meio das seguintes equações: 
  
C2H5OH + 3O22CO2 + 3H20  (Equação 1) 
(etanol) 
C12H22O11 + H2O  2C6H12O6  (Equação 2) 
(sacarose)                    (glicose) 
2C6H12O6 + 12O2 12CO2 + 12H2O (Equação 3)  
   
 Amostras do afluente e efluente do reator foram analisadas seguindo a frequência e 
parâmetros apresentados na Tabela 4.  

 
Tabela 4 - Análises para monitoramento do reator. 

Parâmetro Frequência das 
análises      Referência 

pH (unidade) 2X semana 
APHA (2005) 

DQO filtrada (mg/L) 2X semana  

Alcalinidade(mgCaCO3/l) 2X semana 
Dillalo e Albertson 
(1961) modificada por 
Ripley et al. (1986) 

LAS (mg/L) 2X semana  Duarte (2006a) 
Ácidos voláteis (mg/L) 1xsemana Penteado et al. (2013) 
Sólidos suspensos 1xsemana Método Gravimétrico 

 
Cromatografia gasosa e espectrometria de massas (CG/EM) 
 Ao final das etapas de operação após adição da água residuária de lavanderia (etapas 
II, III e IV) o efluente do reator foi analisado por CG/EM, com o objetivo de avaliar os 
subprodutos gerados.  As análises foram feitas de forma terceirizada pela empresa Central 
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Analítica localizada no Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas em 
Campinas, SP. Para a análise por Headspace, as amostras foram aquecidas a 70º C por cinco 
minutos e os vapores gerados foram analisados por CG/EM. Enquanto, para a análise por 
injeção direta , a amostra foi extraída em diclorometano, concentrada e analisada por CG/EM. 
Foi utilizado espectrômetro de massas tipo quadrupolo linear QP-5000 Shimadzu e para a 
identificação dos compostos detectados nos cromatogramas das amostras foi utilizada a base 
de dados de espectros de massas NIST105, NIST21 e WILEY139.  
 
Análises PCR-DGGE 
 A análise da diversidade da comunidade microbiana foi realizada utilizando a técnica 
de PCR/DGGE. Foram retiradas amostras ao final de cada etapa de operação após a adição da 
água de lavanderia (etapas II, III e IV) a partir do material de suporte (MS) e do separador de 
fase (SF). As análise foram realizadas para os domínios Bacteria e Archaea, tal como descrito 
por Duarte et al. (2008). Para o domínio Archaea, foram utilizados os primers 1100F e 1400R 
(Kudo et al, 1997). Para o domínio Bacteria, foram utilizados os primers 968F e 1392R 
(Nübel et al., 1996). As análises multivariadas dos perfis de bandas do DGGE foram 
realizadas por meio da aplicação do software BioNumeric 2.5, as quais foram analizadas 
utilizando a correlação Pearson. Os dendogramas foram construídos pelo método UPMA 
(Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Averages). 
 
 Extração de LAS adsorvido e balanço de massa 
 Ao final da operação do RALF, foram retiradas amostras de biomassa do reator para 
determinação do LAS adsorvido e cálculo do balanço de massa de LAS. A determinação de 
LAS adsorvido em biomassa foi baseada em método descrito por Duarte et al. (2008).  
 
Fluxograma Experimental  
 

O fluxograma experimental do trabalho encontra-se delineado na Figura 1.  
Figura 1 – Fluxograma experimental. 

 
Resultados e Discussão 
 
Caracterização da água residuária de lavanderia comercial 
 Por meio da caracterização das amostras de água residuária de lavanderia (Tabela 5), 
verificou-se concentração de LAS entre 982 e 2682 mg.L-1, resultando em diluições de 1:49 e 
1:134 para se obter concentrações no afluente de aproximadamente 20 mg.L-1 do surfactante. 
 O valor obtido para DQO bruta foi maior na amostra 2 (2502mg.L - 1 e 2682 mg L- 1, 
para amostras 1 e 2, respectivamente), bem como a concentração de LAS. Braga e Varesche 
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(2014) encontraram correlação positiva entre DQO e LAS na caracterização de água 
residuária da mesma lavandaria utilizada no presente estudo. 
 A concentração de sólidos em suspensão total variou entre 0, 0895 mg L- 1 na amostra 
1 e 0,0355 mg L- 1 na amostra 2. Em ambas as amostras predominaram sólidos suspensos 
voláteis em relação a sólidos suspensos fixos, provavelmente devido à baixa concentração de 
íons inorgânicos. 
 Observaram-se baixos valores para compostos nitrogenados. Em relação ao N-
amoniacal, observou-se 1,8 mg.L-1 na amostra 1, enquanto este composto não foi detectado na 
amostra 2. Obteve-se 1,8 mg.L-1 e 0,7 mg.L-1 de nitrato  e 7,7 e 35,9 mg.L-1 de NTK, para 
amostras 1 e 2, respectivamente. Para fosfato, a média obtida foi de 30,0±1,1 mg.L-1. Assim, 
as concentrações de macro nutrientes presentes no efluente de lavandaria se aproximam às do 
esgoto doméstico. 
 O pH ligeiramente ácido das amostras (média de 6,51±0,35), provavelmente, está 
associado à característica ácida do detergente comercial utilizado na lavagem. Baixos valores 
de alcalinidade foram observados nas amostras (21,3±1,8 mgCaCO3.L - 1). Delforno et al. 
(2014) analisaram água residuária de lavanderia e encontraram alcalinidade total média mais 
elevada de 489±279 mgCaCO3.L-1. 
 Foi encontrada ampla variedade de ácidos orgânicos nas amostras caracterizadas, em 
geral, em baixas concentrações. Ácido lático foi encontrado em concentração mais elevada na 
amostra 1 (93 mg L- 1), sendo que este ácido orgânico está relacionado às formulações de 
detergentes (NARAYANAN et al., 2004). 
 Os detergentes de uso doméstico são uma fonte potencial de metais pesados. 
Concentração de 0,01 mg L-1 de cobre foi encontrado em ambas as amostras. A concentração 
de zinco variou entre 0,44 mg L-1 e 0,14 mg L-1 nas amostras 1 e 2, respectivamente. As 
concentrações de cobre em detergentes são universalmente baixas, enquanto as concentrações 
de zinco podem variar significativamente entre as marcas (AONGHUSA; GRAY, 2007). 
 

Tabela 5 – Caracterização da água residuária de lavanderia utilizada na alimentação do reator 
Parâmetro Amostra 1 Amostra 2 Parâmetro Amostra 1 Amostra 2 

LAS (mg.L-1) 982 2682 Ácidos Orgânicos 
DQO bruta 1952 2502 Cítrico 2,9 0 

DQO filtrada 1542 2300 Málico 3,1 0 
pH 6,16 6,86 Succínico 5,8 0,5 

AT (mgCaCO3.L-1) 23,1 19,5 Lático 93 3,1 
AP (mgCaCO3.L-1) 7,1 11,5 Fórmico 6,9 0 

SST (g.L-1) 0,0895 0,0355 Acético 3,8 4,2 
SSF (g.L-1) 0,0095 0,0025 Propiônico 16,7 0 
SSV (g.L-1) 0,08 0,03 Isobutírico 1,1 4,4 

Sulfato(mg.L-1) 231,1 5,34 Isovalérico 3,9 0 
Fluoreto (mg.L-1) 0,6 0 Metais pesados 
Cloreto (mg.L-1) 121,6 12,8 Zinco 0,44 0,14 

Fosfato (mgP.L-1) 9,28 10,02 Níquel 0,02 0,01 
Amônia (mgN.L-1) 1,8 0 Ferro 2,2 0,8 
Nitrato (mgN.L-1) 1,8 0,7 Manganês 0,09 0,02 

NTK (mg.L-1) 35,9 7,7 Cobre 0,01 0,01 
Etanol 134,7 27,8 Cromo 0,05 0,03 

 
Desempenho do RALF  
 Os parâmetros de monitoramento do RALF ao longo das etapas de operação estão 
delineados na Tabela 6. Os valores de pH afluente obtidos mantiveram-se próximos à 
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neutralidade durante toda a operação (7,1 a 7,4), e os valores de efluentes foram ligeiramente 
superiores, variando entre 8,1 e 8,2. O tamponamento do sistema foi efetivo, sendo que foi 
obtida elevada alcalinidade a bicarbonato no efluente do reator em todas as etapas 
operacionais - 266±100 mgCaCO3, 228±39 mgCaCO3, 250±53 mgCaCO3 e 
446±69mgCaCO3 para as etapas I, II, III e IV, respectivamente. 
 Baixas concentrações de ácidos orgânicos foram observadas no efluente. Apesar de 
um ligeiro aumento após o acréscimo da água de lavanderia (34,3±10,8 mg L-1 na etapa I e 
37,3±32,6 mg.L-1 na etapa II), houve decréscimo na concentração nas duas últimas etapas, 
19,4±14,4 mg L-1 na etapa III e 18,1±11,8 mg L-1 na etapa IV. 
 Parâmetros como pH, alcalinidade e ácidos orgânicos são úteis para indicar a 
instabilidade do processo de digestão anaeróbia. Alterações bruscas nesses parâmetros podem 
afetar o metabolismo da microbiota presente no reator, comprometendo, dessa forma, todo o 
processo. Assim, a capacidade de tamponamento satisfatória, bem como diminuição da 
produção de ácidos orgânicos evidenciam a estabilidade do sistema obtido ao longo do 
período reacional. 
 A estabilidade do sistema é um fator chave na remoção biológica anaeróbia de LAS 
(LOBNER et al., 2005). Okada et al. (2013) observaram 49±4 % e 29±6% de eficiência de 
remoção de LAS em reatores ESGB e UASB, respectivamente. Os autores relataram maior 
eficiência de remoção de LAS no ESGB relacionando-a à estreita faixa de reduzidas 
concentrações de ácido acético no efluente do reator (1-22 mg.L-1). Especificamente neste 
estudo, as concentrações médias de ácido acético obtidas no efluente foram inferiores a 5 mg 
L-1, resultando em satisfatória eficiência de remoção do tóxico (67%), sendo superior às 
obtidas por Okada et al. (2013). Assim como o reator ESGB, o RALF é operado a elevadas 
taxas de recirculação, o que resulta em elevada transferência de massa e facilitada à utilização 
do substrato, tais como ácidos orgânicos gerados no processo.  
 A diminuição de sólidos em suspensão no efluente do reator ao longo das etapas 
operacionais também evidencia a estabilidade atingida pelo sistema (0,0853±0,038 mg L- 1 na 
etapa I a 0,032±0,033 mg L- 1 na etapa IV). 
 Estabilidade operacional é uma vantagem dos reatores de leito fluidificado, 
principalmente, quando operados a baixas cargas. Neste trabalho, a carga orgânica 
volumétrica aplicada (COV) e DQO afluente foram, respectivamente, de 912±147 mgCOD.L-

1.d -1 e 684±110 mg L-1 para a etapa I (adaptação). Após a adição da água residuária de 
lavandaria, os valores aumentaram ligeiramente para 1163±189 mgCOD.L - 1.d - 1 e 867±140 
mg L- 1, respectivamente, na etapa I e de 940±208 mgCOD.L - 1.d - 1 e 705±156 mg.L- 1 na 
etapa II. Estes valores diminuíram para 837±226 mgCOD.L - 1.d - 1 e 630±166 mg.L- 1 na 
etapa IV, devendo-se, sobretudo, à retirada do co-substrato metabólico. 
 A eficiência de remoção de DQO foi elevada ao longo das etapas de operação. 
Eficiência de remoção de 83±14% foi obtida durante a etapa de adaptação da biomassa (I), 
sendo que após a adição da água residuária de lavanderia esta eficiência aumentou para 
89±3% na etapa II, 89±5% na etapa III e 95±5 % na última etapa (IV). Desta forma, a adição 
da água residuária contendo LAS e outros compostos xenobióticos não afetou a degradação da 
matéria orgânica, assim como observado por Oliveira et al. (2010) e Delforno et al.(2014) em 
estudos envolvendo LAS padrão (Sigma-Aldrich) e RALF e efluente de lavanderia e reator 
ESGB, respectivamente. Observou-se com a alta eficiência de remoção de DQO em todas as 
etapas (superior a 80%) que o RALF é altamente eficiente na remoção de matéria orgânica 
mesmo na presença de compostos tóxicos. 
 A eficiência de remoção de LAS aumentou ao longo das etapas, progredindo com a 
estabilidade alcançada pelo sistema (redução de ácidos orgânicos no efluente). Essa eficiência 
aumentou de 52±24% na presença de sacarose e etanol (50%/50%) como co-substrato para 
73±19% na presença de apenas etanol (100%). Na ausência de co-substrato na etapa IV, a 
remoção LAS obtida foi ligeiramente superior à obtida na etapa III (76±20 %). Sanz et al. 
(2003) observaram maior biodegradabilidade do LAS na ausência de co-substratos em reator 
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UASB concluindo que o surfactante pode ser parcialmente utilizado como fonte de carbono e 
energia pelas bactérias anaeróbias. 
 Na etapa I, a presença de um co-substrato complexo (sacarose) pode ter favorecido a 
competição entre a utilização do referido composto como fonte de carbono, ao invés da 
molécula do LAS. Na etapa II, a substituição do co-substrato complexo por apenas um álcool 
de cadeia curta (etanol) favoreceu a eficiência de remoção de LAS. O processo de co-
metabolismo é um exemplo importante da influência que substratos compostos de carbono 
secundários facilmente degradáveis podem ter sobre a biodegradação de poluentes. Além 
disso, os álcoois de cadeia curta, como etanol, podem ser utilizados para reativar bactérias 
com capacidade para degradar o LAS (SCHÖRBERL, 1989). 
 Apesar da ausência de co-substrato possivelmente ter favorecido a utilização do LAS 
como fonte de carbono e energia, a degradação de outros compostos orgânicos presentes na 
água residuária de lavandaria (solventes orgânicos, surfactantes, branqueadores entre outros) 
pode ter sido prejudicada, assim como pode ter prejudicado a degradação do LAS. 
 Quarenta compostos foram identificados por CG/EM nas amostras de efluente 
coletadas ao final de cada etapa (II, III e IV). Três ésteres predominaram no efluente da etapa 
II: éster octadecílico do ácido hexadecenóico, éster eicosilíco do ácido hexadecenóico e éster 
hexadecenílico do ácido eicosanóico (26%, 16% e 11%, na análise por headspace). Estes 
compostos estão relacionados à composição da água residuária de lavanderia, uma vez que os 
ésteres de ácidos graxos são amplamente utilizados na produção de tensoativos e 
emulsificantes (SARNEY;VULFSON, 1995). Eriksson et al (2003) caracterizaram  águas 
cinzas e encontraram estes três compostos em elevada quantidade. 
 Na análise por headspace do efluente coletado ao final da terceira etapa, o solvente 
orgânico trimetilpentano foi detectado predominantemente (63%). Na análise por injeção 
direta na etapa II, ftalatos foram os principais componentes detectados (52% e 23% de ftalato 
de octila e butila, respectivamente). Estes compostos são utilizados como plastificantes e 
como emulsificantes para tintas e cosméticos (PETROVIC; BARCELO, 2000). Na fase IV 
foram detectados em grande quantidade triclorometano, decametil ciclopentassiloxano, 
dodecametil ciclohexassiloxano e dimetil formamida (26%, 22%, 22%, 19%) na análise por 
headspace, enquanto na análise por injeção direta foram encontrados dimetilpropil fenóxi 
etanol e nonil fenóxi etóxi etanol (22% e 9%, respectivamente). Estes compostos são 
reportados na literatura como "produtos de consumo perfumados", um termo que relaciona 
produtos com fragrância ou perfume, como desodorantes, detergentes, amaciantes, produtos 
de higiene pessoal e materiais de limpeza (STEINEMANN et al, 2011). 
 Produtos de lavanderia possuem formulações complexas e relativamente pouco se sabe 
sobre a composição desses produtos. Muitos destes compostos são classificados como tóxicos 
ou perigosos e podem ou não ser degradados no tratamento biológico anaeróbio. Portanto, a 
caracterização qualitativa do efluente é importante, principalmente, para investigar possíveis 
compostos xenobióticos que podem interferir na degradação do surfactante. 
 De acordo com o balanço de massa global realizado ao final da operação, o total de 
LAS afluente foi de 7861 mg, 0,9% ficou adsorvido e 69,6% foi degradado  biologicamente. 
 
Análises PCR-DGGE 
 Observou-se maior variação dos coeficientes de similaridade para o Domínio Archaea 
(64% a 99%) do que para o Domínio Bacteria (67% a 92%) (Figura 2). Para o domínio 
Archaea, de maneira geral, amostras com mesma constituição de co-substratos foram mais 
semelhantes entre si do que aquelas com constituição diferente. Observou-se similaridades de 
91%, 77%, e 99%, para os grupos MS II - SP II (etapa II: etanol e sacarose como co-substratos), 
MS III – SP III (etapa III: etanol como co-substrato) e MS IV – SP IV (etapa IV sem co-
substrato), respectivamente. Este comportamento pode ser explicado devido ao fato de que co-
substratos diferenciados promovem rotas metabólicas distintas e, consequentemente, diferentes 
populações microbianas. 
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Tabela 6 – Parâmetros físico-químicos do RALF. 

*AT – Alcalinidade Total; AP – Alcalinidade Parcial; AB – Alcalinidade a bicarbonato 
 
Coeficiente de similaridade de 92% foi observado entre as amostras da biomassa do 

material suporte (MS) e do separador de fases (SF) para o Domínio Bacteria na etapa II 
(sacarose e etanol como co-substratos). No entanto, para as etapas III (somente com etanol) e 
IV (sem co-substrato) a similaridade foi maior entre as regiões do reator. Verificou-se para as 
regiões do reator das etapas III e IV similaridade de 89% e 73% para o Domínio Bacteria 
referente às populações do MS e do SF do reator. O tempo de operação na etapa II (92 dias) 
foi maior do que nas demais; em função disso, pode ter ocorrido melhor adaptação dos 
microrganismos nessa etapa; propiciando assim, maior similaridade entre as populações. 

Parâmetros Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV 
DQO (mg L-1)         

Afluente 684±110 867±140 705±156 630±166 
Efluente 110±72 98±26 76±41 32±28 

Remoção (%)  82,9±13,6 88,5±3,0 89,2±5,4 94,9±4,6 
COV(mg COD. L-1. d-1) 912±147 1163±189 940±208 837±226 

LAS (mg.L-1)         
Afluente - 18.2±11.5 25.4±8.8 20.1±6.0 
Efluente - 8,3±5,9 6,0±3,8 4,2±2,7 

Remoção (%)  - 51,7±23,9 72,9±18,8 75,6±19,6 
AP* (mgCaCO3.L-1)          

Afluente 219±51 176±18 225±52 296±44 
Efluente 219±72 185±27 202±34 364±56 

AT* (mg CaCO3.L-1)          
Afluente 322±60 276±30 341±81 413±61 
Efluente 299±101 249±38 263±43 466±71 

AB* (mg CaCO3.L-1) 266±100 228±39 250±53 446±69 
pH         

Afluente 7,4±0,3 7,1±0,2 7,2±0,1 7,4±0,2 
Efluente 8,2±0,1 8,2±0,1 8,2±0,2 8,1±0,3 

AO (mg.L-1)         
Ácido cítrico 5,1±0 2,6±1,2 0,2±0,8 - 
Ácido Málico 2,4±2,1 0,8±0,4 0,3±0,6 0,4±1,3 

Ácido succínico 5,2±0,2 4,8±1,7 2,3±2,6 1,0±2,3 
Ácido lático 8,8±8,3 2,0±1,3 0,3±0,6 0,6±1,1 

Ácido fórmico 10,2±11,0 9,1±8,1 5,5±4,1 1,2±1,6 
Ácido acético 4,2±0,2 3,7±0,2 0,9±1,6 0,4±1,3 

Ácido propiônico 5,8±0,6 2,8±2,2 1,0±1,8 0,1±0,3 
Ácido isobutírico 3,9±1,2 3,3±1,3 0,7±1,2 1,1±2,3 

Ácido Butírico - - 1,9±4,9 0,5±1,2 
Ácido isovalérico 3,5±0,3 5,8±6,0 0,6±1,4 0,3±1,0 

Ácido valérico - 16,2±13,2 0,5±1,7 5,5±10,9 
Ácido caprióico - - 3,8±7,2 5,5±6,8 

Total 34,3±10,8 37,3±32,6 19,4±14,4 18,1±11,8 
SST(g.L-1) 0,0853±0,038 0,045±0,013 0,045±0,025 0,032±0,033 
SSF(g.L-1) 0,001±0,0009 0,005±0,006 0,016±0,012 0,001±0,001 
SSV(g.L-1) 0,084±0,039 0,042±0,013 0,029±0,014 0,031±0,032 
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Além disso, os valores de similaridade observados entre as amostras do reator podem ser 
explicadas pela diferença na formação do biofilme em cada região. O regime hidrodinâmico 
no RALF é turbulento devido à recirculação do efluente onde os microrganismos 
naturalmente se aderem em uma fina camada no MS. Situação oposta é observada no SF onde 
a biomassa desenvolvida não é perturbada pela alta vazão de recirculação do reator. 

No perfil de bandas de todas as amostras, pode-se notar que a presença da água de 
lavanderia e o co-substrato empregado (sacarose+etanol; etanol; sem co-subtrato) 
favoreceram algumas populações em detrimento de outras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Análise de cluster do perfil das bandas do DGGE para o (a) domínio Bacteria e domínio 
Archaea (b). MS indica biomassa de material de suporte, SF indica a biomassa do separador de fases e 
os algarismos II, III e IV refere-se as etapas II, III e IV, respectivamente. 
 
Conclusões 
 
 Maior remoção de matéria orgânica e do surfactante foi obtida na etapa IV com a 
retirada dos co-substratos, em que maior estabilidade operacional (menores concentrações de 
ácidos orgânicos e sólidos efluente) foi atingida. O favorecimento de populações microbianas 
diversas foi corroborado pelas análises por PCR/DGGE, onde se verificou elevada 
diferenciação devido aos co-substratos empregados, principalmente, para o Domínio Bacteria. 
Assim, a variação de co-substratos (sacarose e etanol, somente etanol e ausência destes) pode 
favorecer elevada diversidade microbiana facilitando a estabilidade do sistema e promovendo 
satisfatória remoção de DQO e do LAS nessa configuração reacional.   
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Resumo  
Neste estudo foi empregado a tecnologia 454-pirosequenciamento para investigar as 
comunidades microbianas de um reator de leito fluidificado no tratamento de águas 
residuária de lavandaria diluída em substrato sintético. Foram analisadas biomassas da 
areia usada como material suporte (A) e do separador de fase (SF) em duas fases, com a 
sacarose (A-IV e SF-IV) e sem sacarose (A-V e SF-V) como co-substrato. Foi gerado total de 
18.523 seqüências do rRNA 16S representada por 92 gêneros bacterianos. A remoção da 
sacarose do substrato sintético alterou a comunidade microbiana, uma vez que a semelhança 
entre as duas fases foi baixa. Foram identificados 23 gêneros relacionados com a 
degradação do LAS. Gemmatimonas, Desulfobulbus e Zoogloea foram os gêneros mais 
abundantes relacionados com a degradação do surfactante. 
 
Introdução 
 

A composição taxonômica das comunidades ambientais é um indicador importante da 
sua ecologia e função. Isto nos permite comparar a complexidade das comunidades e 
distingui-las em função do repertório metabólico representado pelas sequências dos 
metagenomas (Tringe et al., 2005). Desta forma, podemos correlacionar as características 
ambientais com os padrões de distribuição dos táxons microbianos (Raes et al., 2011). 

A técnica de pirosequenciamento vem sendo amplamente aplicada aos estudos da 
diversidade microbiana (Tringe et al., 2005; Edwards et al., 2006; Sogin et al., 2006; Huber et 
al., 2007; Dinsdale et al., 2008; Raes et al., 2011; Okada, 2012; Delforno et al., 2014).  

O pirosequenciamento é um método de sequenciamento de DNA, baseado no princípio 
do sequenciamento por síntese. A detecção da incorporação das bases difere do 
sequenciamento de Sanger, pois é baseada na detecção da liberação do pirofosfato, em vez de 
terminação da cadeia com dideoxinucleotídeos (Nyrén, 1987). A abordagem desenvolvida 
para monitoramento do sequenciamento em tempo real sem a necessidade de eletroforese foi 
inicialmente proposto por Ronaghi et al. (1996). 

O sequenciador 454 Genome sequencer FLX System (454 GS FLX - Roche, Life 
Sciences) é capaz de produzir sequências de até 300 pb, excedendo 1 milhão de pb por dia 
(Droege e Hill, 2008). Este melhoramento permitiu maior acurácia da tecnologia 454 de 
sequenciamento. De acordo Ronaghi (1998) a técnica de pirosequenciamento pode ser 
amplamente aplicada, sendo alternativa para a caracterização de comunidades microbianas de 
ambientes complexos.  

Delforno et al. (2014) avaliaram o efeito da adaptação da biomassa para a degradação 
de LAS em água residuária de lavanderia em reatores EGSB. Por meio da análise de 
pirosequenciamento, os autores identificaram gêneros relacionados a degradação de 
compostos aromáticos e redução de sulfato (Syntrophorhabdus e Desulfobulbus). 

Logo, a água residuária de lavanderia comercial precisa passar por tratamento antes de 
ser descartada no ambiente, a fim de obedecer às normas ambientais. Nesse contexto, com 
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este trabalho pretendeu-se avaliar a comunidade microbiana envolvida nesse processo 
empregando técnicas de biologia molecular. 
 
Material e Métodos 
 

A partir do DNA das amostras do material suporte (areia) e separador de fases do final 
das Etapas IV e V da operação do reator anaeróbio de leito fluidificado (RALF) foi realizado 
Pirosequenciamento da região V4 do rRNA 16S, as condições de operação estão apresentadas 
na Tabela 1. O pirosequenciamento foi realizado no Instituto de Agrobiotecnologia Rosário 
(INDEAR, Rosário, Argentina) por meio de convênio com a Profa. Dra. Claudia Arenas 
Etchebehere da Universidade de Montevidéu.  

 
Tabela 1: Etapas finais de operação do RALF alimentado com água residuária de lavanderia. 

Etapa Alimentação 
DQO** Remoção de LAS** Remoção de TDH Duração 
(mg/L) DQO (%) (mg/L) LAS (%) (h) (dia) 

IV SS + AL 691±103 95±2 23.6±10 52.8±16 23 125 
V SS* + AL  666±161 89±5 28±10 39±20.6 18 67 

SS: substrato sintético (extrato de levedura, sacarose, bicarbonate de sódio e solução salina, adaptado de Duarte 
et al. (2006)), * sem sacarose, ** concentração afluente, AL= água de lavanderia diluída. 

 
As amostras foram lavadas sucessivamente em tampão fosfato e centrifugadas 6000 

rpm por 10 minutos. Os pellets foram armazenados a -20°C. O DNA extraído foi purificado 
com Illustra GFX PCR DNA e Gel Band Purification kit (GE Healthcare) e quantificado em 
espectrofotômetro Nanodrop ND-2000 (Nanodrop Inc., Wilmington, DE, USA). Após a 
desidratação com etanol do DNA a amotra foi enviada para o instituto de Agrobiotecnologia 
Rosário (INDEAR) para análise de pirosequenciamento em equipamento FLX GS-454 (Life 
Sciences, Roche).  

Foram utilizados quatro barcodes com 10 pb, tag, além dos primers forward e reverse 
designados para cada amostra (Tabela 2). As amostras foram combinadas com microesferas 
magnéticas (beads) e amplificadas por meio de PCR em emulsão. As microesferas ligadas aos 
fragmentos de DNA foram depositadas em distintos poços. (Margulies et al., 2005). 

 
Tabela 2: Barcode de referências das amostras da areia (A) e do separador de fases (SF) das 
etapas IV e V de operação do reator. 
Amostra Barcode Tag+Primer Forward Primer Reverse 
A-IV CTCGCGTGTC CACGACGTTGTAAAACGACAY

TGGGYDTAAAGNG 
CAGGAAACAGCTA
TGACC 

SF-IV CACGTGTCGC CACGACGTTGTAAAACGACAY
TGGGYDTAAAGNG 

CAGGAAACAGCTA
TGACC 

A-V TCTCTATGCG CACGACGTTGTAAAACGACAY
TGGGYDTAAAGNG 

CAGGAAACAGCTA
TGACC 

SF-V TGATACGTCT CACGACGTTGTAAAACGACAY
TGGGYDTAAAGNG 

CAGGAAACAGCTA
TGACC 

 
Os dados do pirosequenciamento foram processado utilizando o Ribosomal Database 

Project (RDP) Pyrosequencing Pipeline (http://pyro.cme.msu.edu/index.jsp) (Cole, 2009).  O 
primeiro passo foi selecionar as sequencias baseado nos seguintes parâmetros: comprimento 
das seqüências maior que 200 pb e coeficiente de qualidade maior ou igual a 25. 

As seqüências foram localizadas por meio dos barcodes dentre as outras amostras das 
placas, com tolerância de até duas bases, assim uma vez identificada as amostras os barcodes 
foram removidos das sequencias. Leituras menores que 200 pb ou que continham uma ou 
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mais ambiguidades foram removidas, bem como as leituras que não foram relacionadas a 
nenhum domínio. 

As quimeras foram removidas utilizando DECIPHER  de acordo com Wright et al. 
(2012). As sequências foram alinhadas com a ferramenta INFERNAL (Inference of RNA 
alignments) ALIGNER (Nawrocki e Eddy, 2007) e atribuídas taxonômicamente com 97% 
(agrupamento hierárquico (Edgar, 2010) similaridade empregando RDP classifier 
(Ribossomal Database Project). 

As single UTO foram removidas de acordo com Medinger et al. (2010) e Tedersoo et 
al. (2010). Posteriormente as sequencias representativas de cada UTO foram selecionadas a 
partir do dereplicate (ferramento do RDP). 

 A classificação taxonomica das UTO foi realizada utilizando o RDP-Classifier 
(Ribossomal Database Project) adotando limite de confiança de 50% (Wang et al., 2007). 
Medidas de alfa (α) e beta (β) diversidade foram calculadas utilizando o software PAST 
(Paleontological Statistics Software) como proposto por Hammer et al. (2001). 

As sequências foram submetidas ao European Nucleotide Archive 
(http://www.ebi.ac.uk), com números de acessos: ERS377587 (amostra da biomassa da areia 
da etapa IV), ERS377589 (amostra da biomassa do separador de fases da etapa IV), 
ERS377588 (amostra da biomassa da areia da etapa V) e ERS377590 (amostra da biomassa 
do separador de fases da etapa V); o número de acesso do projeto é PRJEB5054. 
 
Resultados e Discussão 
 

A análise de pirosequenciamento das amostras da areia e do separador de fases 
resultou em total de 18.523 sequências (somando as quatro amostras). Desse total, foram 
selecionadas 13.089 sequências, com 221-244pb (média ponderada: 225,4 pb). 

Foram obtidas, cerca de 2.971 a 3.771 sequências para cada amostra. Ao todo foram 
definidas 682 UTOs, porém 248 unidades taxonômicas organizacionais (UTOs) continham 
apenas uma sequência e, por isso, foram descartadas restando 434 UTOs. Sendo assim, 291 
UTOs foram atribuídas às amostras da areia e 375 atribuídas às amostras do separador de 
fases. 

 
Índices ecológicos 

 
Para avaliar a complexidade da comunidade microbiana das amostras do RALF foram 

calculados índices ecológicos (diversidade, dominância, equitabilidade e riqueza) utilizando o 
software PAST. A diversidade foi expressa pelos índices de Shannon-Wiener (H`) e Alpha de 
Fisher. 

O índice de Shannon-Wiener (H`) segundo Krebs (1999), é utilizada para determinar a 
diversidade em um sistema. De acordo com Bush et al. (1997) este índice atribui maior peso 
às espécies raras, cuja variação é de 0 (quando a amostra contém apenas uma espécie) a um 
valor máximo correspondente a S espécies (Krebs, 1999) 

Neste estudo, observou-se de 3,47 a 4,59 para o índice H’ entre as quatro amostras.   
Desse modo, verificou-se para biomassa do SF-IV (4,59±0,1) maior quantidade de UTOs 
(217). Todavia, para aquela da areia (A-IV) verificou-se maior número de UTOs (7) com 
maior quantidade de sequências (11 a 897, total de 1945 sequências), por conseguinte, menor 
diversidade devida alta dominância. Verificou-se para as amostras da Etapa V maior 
homogeneidade no que diz respeito a distribuição das UTOs cujos valores foram próximos; ou 
seja, 3,98 e 3,87 para A-V e SF-V, respectivamente.  

Okada (2012) analisou por meio de pirosequenciamento, a diversidade filogenética da 
biomassa da manta de lodo e do separador de fases de reatores UASB usados na remoção de 
surfactante aniônico (LAS) em água residuária de lavanderia comercial. Este autor observou 
pouca variação no índice de Shannon (4,9 a 6,0), e maior diversidade para a biomassa da 
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manta de lodo. Menor índice de Shannon foi atribuído à amostra com maior parcela de UTOs 
únicas (com apenas uma sequência).  

As medidas de dominância e equitabilidade foram obtidas pelos índices de Berger-
Parker e Equitabilidade de Pielou (J’). Quanto maior o índice de Dominância, maior a 
dominância por uma ou poucas espécies e menor a diversidade (Simpson, 1949). O índice de 
Berger-Parker descreve a importância da espécie mais dominante na amostra (Magurran, 
2004). Foram observados valores baixos referente à este índice no presente estudo (SF-
IV:0,09 a A-IV:0,26), e consequentemente, distribuição mais uniforme dos táxons na 
comunidade microbiana em cada amostra (valores próximos de 0 indicam presença 
equilibrada de todos táxons, enquanto, valores próximos de 1 indicam domínio de um táxon). 
Maior diversidade (maios número de espécies) de acordo com o índice H’ correspondeu à 
menor dominância para a amostra SF-IV. 

A amostra A-IV apresentou menor índice de equitabilidade de Pielou (0,62), e 
consequentemente maior índice de Berger-Parker (0,26), devido a elevada abundância de 
Desulfobulbus representado com 1.945 sequências (58,5%). 

A diversidade de espécies de uma amostra está relacionada com a relação entre o 
número de espécies (riqueza de espécies) e a distribuição do número de indivíduos entre as 
espécies (eqüitabilidade) (Walker, 1989).  

O índice de equitabilidade de Pielou (J`) expressa a relação entre a diversidade real e a 
diversidade máxima teórica, e varia entre 0 e 1, atingindo o máximo quando todas as espécies 
estão representadas pelo mesmo número de indivíduos. É portanto uma medida de 
uniformidade da comunidade (Brunel e Cancela da Fonseca, 1979). Observou-se pouca 
variação deste índice entre as amostras (A-IV:0,62-SF-IV:0,78), indicando significativa 
uniformidade na distribuição da comunidade microbiana. A própria riqueza de espécies pode 
ser utilizada como medida geral da diversidade (Connell, 1978). 

 O índice de riqueza de Margalef (d’) é uma medida utilizada para estimar a 
abundância numérica de uma comunidade com base na distribuição numérica dos indivíduos 
das diferentes espécies. Quanto maior for o índice maior é a diversidade das comunidades 
amostrada (Melo, 2009). Para as amostras do RALF este índice variou de 26,67 (A-V) a 42,84 
(SF-IV). Estes valores corroboram com o índice H’ que atribuiu maior diversidade para SF-IV 
e menor para A-V. 
 Ao analisar a composição de UTOs e abundância relativa (número de sequências) 
observou-se para A-V menor número, tanto de UTOs (215), como de sequências (3053), 
justificando assim a baixa riqueza obtida por meio dos índices acima mencionados, vale 
ressaltar que houve retirada da sacarose do substrato sintético nessa etapa (Etapa V). 
 Para amostra SF-IV (com sacarose) observou-se maior número de UTOs (346), em 
relação as amostras A-V (215), SF-V (255) e A-IV (266). Maior riqueza dessa amostra (SF-
IV) é justificada pelos maiores valores dos índices de dominância nas amostras A-IV 
(0,26±0,13), A-V (0,14±0,04) e SF-V (0,17±0,06) comparadas a SF-IV (0,09±0,01) 
diminuindo assim a equitabilidade das mesmas. Observou-se nas amostras da biomassa da 
Etapa IV maior número de UTOs que na biomassa da etapa sem a sacarose (Etapa V). Esses 
valores foram atribuídos, tanto à ausência desse co-substrato, como à maior concentração de 
LAS (27,9±9,6 mg.L-1) e, consequentemente, outros compostos xenobióticos na Etapa V.  

Ao comparar a biomassa das diferentes regiões do reator, notou-se menor riqueza para 
aquelas da areia, em relação a do separador de fases. Além disso, notou-se também que, essa 
riqueza diminuiu na etapa, sem a sacarose. Atribuiu-se a maior riqueza das amostras do 
separador de fases a condição facultativa dessa região do reator e presença de sacarose, por 
conseguinte, favorecendo à manutenção e crescimento de populações diversas de bactérias. 

Por meio dos índices mencionados anteriormente foi possível comparar diferentes 
comunidades em termos de diversidade ou riqueza, mas não foi possível avaliar o quanto as 
comunidades e eram distintas (ou similares) umas das a outras, em termos de composição de 
espécies. Para lidar com essa questão, é necessário utilizar medidas de diversidade beta (β) ou 
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diversidade diferencial, que é uma medida de como a variedade (e em alguns casos a 
abundância) de espécies diferenciam-se entre comunidades ou amostras. Quanto menos 
espécies as amostras compartilham, mais alta é a diversidade β. 

A maneira mais simples de medir a diversidade β é pelo uso dos coeficientes de 
similaridade. Estes coeficientes comparam comunidades de forma qualitativa ou quantitativa. 
Os índices qualitativos, ou coeficientes binários, mais utilizados são o índice de Jaccard (Sj) e 
o índice de Sorensen (Ss). A desvantagem destes índices é que eles não levam em conta as 
abundâncias das espécies.  

De modo geral a diversidade β entre as amostras do RALF foi alta (Tabela 3), já que a 
similaridade entre as amostras avaliada pelos índices de Jaccard e de Sorense foram baixas, 
com exceção na comparação das amostras da Etapa V, quando foram obtidos 45% e 62% de 
similaridade de acordo com Jaccard e Sorense, respectivamente. 

 
Tabela 3: Índices de similaridade de Jaccard e Sorense da biomassa do RALF. 
Índice Amostra A-IV SF-IV A-V SF-V 

Jaccard 

A-IV 1 
 

  
SF-IV 0,3218 1   
A-V 0,1425 0,10433 1 

 SF-V 0,1326 0,12127 0,45511 1 

Sorense 

A-IV 1 
 

  
SF-IV 0,4869 1   
A-V 0,2495 0,18895 1  
SF-V 0,2342 0,21631 0,62553 1 

 

O valor médio do índice de similaridade de Sorense para este estudo foi 0,3235, 
considerado baixo, porém maior, quando comparado com o valor encontrado por Hu et al. 
(2012). Os autores verificaram em média 0,25 de similaridade de Sorense ao compararem a 
biomassa de 16 sistemas de tratamento de águas residuárias utilizando Pirosequenciamento-
454. 

 
Classificação taxonômica - Gêneros 
 
 Classificou-se o total de 92 gêneros na biomassa do RALF, sendo os 9 gêneros mais 
comuns que representam 81,5% das seqüências classificadas foram: Gemmatimonas, 
Desulfobulbus, Zoogloea, Terrimonas, Longilinea, Ferruginibacter, Prosthecobacter, 
Turneriella e Bdellovibrio, sendo 1,3% a 26,5% das seqüências classificadas. 

Desulfobulbus e Gemmatimonas foram os dois gêneros mais abundante na A-IV 
(58,5%) e A-V (25,5%) respectivamente, ao passo que Rhodanobacters (3,3%) e 
Gemmatimonas (34%) foram mais abundantes no SF-IV e SF-V, respectivamente. 

Considerando todas as amostras houve predominância de gêneros aeróbios ou 
microaerófilos, devido a predominância destes microrganismos nas amostras da Etapa V 
(Figura 1). Por exemplo Rhodanobacter (3,3-0%), Terrimonas (0 - 6,5%) Zoogloea (0,8-
9,2%) para amostras da areia e separador de fases respectivamente. 

A condição anaeróbia facultativa do separador de fases foi essencial para a remoção de 
LAS (39-75%) devido ao gêneros aeróbios e anaeróbios identificados no reator. Entre os 
gêneros relacionados com a degradação do LAS foram identificados grupos aeróbios ou 
microaerófilos (6,2% a 47,5%), anaeróbios ou anaeróbios estritos (0,24% a 60%) e anaeróbios 
facultativos (0,11% a 2,23%) (Figura 1). De acordo com Yieng (2006) algumas das reações 
envolvidas na degradação LAS exigem condição aeróbia (ω-oxidação), enquanto outras 
podem ocorrer em condição aeróbia ou anaeróbia (degradação de compostos aromáticos, 
dessulfonação e β-oxidação). 
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Figura 1: Condições da respiração da comunidade bacteriana como bactérias aeróbias, 
anaeróbias ou facultativas em cada etapa de operação cada porção do RALF. 
 

Entre os gêneros identificados 44 foram observados em outros estudos envolvendo a 
degradação de LAS, o que representa 52% da abundância relativa total. Uma vez que a 
maioria (27%) é capaz de degradar compostos aromáticos, justifica assim que a degradação 
biológica do tensoativo tenha ocorrido no RALF com águas residuária de lavandaria. 

Com relação ao metabolismo da comunidade microbiana do reator (Figura 2), a 
segunda maior abundância de gêneros foi capaz de utilizar os compostos nitrogenados (25%). 
Observou-se com a caracterização da água residuária de lavandaria (Braga e Varesche, 2014) 
os seguintes valores de compostos nitrogenados: NTK (32,4±26,2 mg/L), amônia (11±7 
mg/L), nitrato de (8,4±6,8 mg/L) e nitrito (2,1±0,8 mg/L), a qual, juntamente com o extrato de 
levedura, pode ter sido fontes de nitrogênio melhorando, assim, o desenvolvimento desses 
microrganismos. 

A presença de Nitrosomonas na biomassa da Etapa IV, levou à oxidação da amônia a 
nitrito e a presença de Nitrospira na Etapa V favoreceu a oxidação de nitrito a nitrato. Ambos, 
nitrito e nitrato foram observados no efluente do RALF. 

Abboud et al. (2007) observaram um aumento de 60% para 90% na degradação de 
LAS com a adição de outra fonte de carbono (glicose, sacarose, maltose e manitol) e de 
nitrogênio (nitrato amônia, cloreto de amônia, caseína, extrato de levedura e triptona) com  
consórcio de bactérias anaeróbias facultativas. Por outro lado, no presente estudo, maior 
eficiência de remoção de LAS (58,8±16%) foi observada na Etapa I, em comparação com a 
Etapa II (39,3±20,6%). Nesta última etapa, quando houve a remoção de sacarose da 
alimentação, houve um decréscimo de 8,8% na produção de ácidos orgânicos, 
conseqüentemente, a menor degradação do surfactante. 

Entre os gêneros identificado 4% e 21% são capazes de utilizar a sacarose e o extrato 
de levedura, respectivamente. A adição de co-substratos complexos (extrato de levedura e 
sacarose) pode ter favorecido a formação de consórcios microbianos necessários para a 
degradação do LAS, bem como proporcionado os nutrientes necessários para manter viável a 
atividade dos microrganismos e micronutrientes, aminoácidos e vitaminas para o crescimento 
das arquéias metanogênicas. 

Neste estudo, foram observados seis gêneros capazes de metabolizar hexoses e 
dissacáridos, incluindo a sacarose: Terrimonas (5,5 a 6,5%), Longilinia (2-3%), 
Ignavibacterium (0,45-0,66%), Bellilinea (0,5-0,51%), Bosea (0,24-0,48%) e Azohydromonas 
(0,13-0,36%) (Brenner et al, 2005; Lino et al, 2010). Com a exceção de Bosea que também 
foi favorecido pelo sulfato afluente da Etapa V e Terrimonas, os demais gêneros foram apenas 
observados na Etapa IV (com sacarose). Terrimonas foi proposto por Xie e Yokota (2006b) 
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são bastonetes gram-negativos do filo Bacteroidetes e foram encontrados em outro RALF 
preenchido com areia para o tratamento de água residuária com LAS (Oliveira et al., 2013).  

Longilinea possui representantes anaeróbios estritos, são bactérias filamentosas 
pertencentes a Classe Anaerolineae e foi isolado de lodos termofílicos e mesofílicos (Yamada 
et al., 2006). Provavelmente, os representantes deste gênero foram originados do lodo 
mesófilo utilizado como inóculo do reator. 

Durante toda a operação do reator ocorreu a seleção de microrganismos consumidores 
de sulfato, tais como membro pertencentes ao gênero Bosea que estão relacionados com a 
redução de sulfato e tiossulfato a sulfeto (Brenner et al., 2005). A presença destes gênero é 
justificada pela concentração de sulfato afluente, sendo que sua presença foi maior (0,47%) na 
Etapa V com maior concentração de sulfato afluente (16 ± 20,2 mg/L) em relação à Etapa IV 
(0,24%) com 8±4,2 mg/L de sulfato afluente. Outro gênero observado neste estudo e 
relacionado com a redução do sulfato foi Desulfobulbus (Brenner et al., 2005). 
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Figura 2: Metabolismo microbiano do RALF alimentado com água residuária de lavanderia 
diluída. 
 

Entre as seqüências analisadas 19,2% foram relacionadas com gêneros capazes de 
utilizar ácidos orgânicos voláteis e álcoois. De acordo com Stackebrandt et al. (2013) 
Turneriella parva (1,5% de sequências classificados neste estudo) é capaz de produzir lipase, 
utilizar ácidos graxos de cadeia longa e álcoois de cadeia longa como fonte de carbono e 
energia. Espécies de Magnetospirillum (0,5%) são microaerofílicos, quimioorganotróficos e 
utilizam ácidos orgânicos, tais como malato, succinato e lactato como fonte de carbono 
(Schleifer et al., 1991). Estes ácidos orgânicos estavam presentes no efluente do RAF durante 
todo o funcionamento do reator e, por conseguinte, podem ter favorecidos esse grupo. 

No presente estudo o separador de fases foi mantido aberto, assim, houve manutenção 
de um ambiente facultativo. Tais condições podem ter favorecido meio satisfatório para o 
desenvolvimento de organismos acumuladores de fósforo (1,2%). Isto é corroborado pela 
análise de pirosequenciamento desta região em que foram observados três gêneros com esta 
habilidade: Aquabacterium, Cloacibacterium e Thiovirga (Kalmbach, 1999; Ito et al, 2005; 
Allen, 2006; Cerqueira et al 2012.). 

Apenas 0,52% das sequências analisadas estavam relacionados com gêneros capazes 
de degradar surfactantes não iônicos. Cetobacterium (0,5%) foi relatado por Finegold et al. 
(2003) como degradadores de polietileno e produtos de degradação do tensoativo não iônico 
(linear álcool etoxilado). Nonilfenol etoxilado e Tetrametil butil fenoxi etoxilado, ambos 
surfactantes não iônicos, foram detectados na água residuária de lavanderia, os subprodutos 
de degradação destes compostos podem ter favorecido os representantes deste gênero. 



467 

Na biomassa do RALF foram identificados 23 gêneros relacionados com a degradação 
do LAS. Assim, o consórcio microbiano foi importante para a degradação do surfactante. Isto 
é devido à complexidade necessária para essas reações, envolvendo ruptura do anel 
aromático, dessulfonação, reações de β e ω-oxidação. Entre os gêneros identificados apenas 
algumas espécies de Clostridium e Synergistes pode realizar dessulfonação e β-oxidação, 
respectivamente. 

O gênero mais abundante associada com a degradação de LAS foi Desulfobulbus 
(0,05-58,5%). Com a caracterização da água residuária foi observado 154,9±46,9 mg/L de 
sulfato, o que, juntamente com as proteínas presentes no extrato de levedura usada no 
substrato sintético e o LAS, foram fontes de enxofre necessárias para o desenvolvimento de 
tais microrganismos. Este gênero foi mais abundante na A-IV (58,5%), quando a eficiência de 
remoção de LAS foi maior (52,8±16%). Apesar da maior concentração do surfactante ter sido 
observada na Etapa V e considerando que ambas as etapas continham a mesma concentração 
de extrato de levedura, o maior tempo de operação na Etapa IV pode ter favorecido melhor 
desenvolvimento dos representantes desse gênero. 

Além disso, eles têm aparato enzimático para a clivagem de compostos aromáticos e 
contribui na remoção de compostos de C através de redução desassimilativa de sulfato 
(Delforno et al., 2014) e quando eles removem o grupo sulfonado como fonte de enxofre, a 
cadeia de carbono dessulfonada é libertado como fenol correspondente (Elsgaard et al., 2003). 
Por análise qualitativa de CG/EM foi detectado metil-fenol (3,44%) no efluente do reator 
(Etapa V). Este composto é usado na produção de agentes de limpeza, desinfetantes, 
tensoativos e corantes ou pode ser obtida como produto da degradação do LAS (Lewis, 2001). 

Cinco gêneros foram relacionados com a degradação de fenol. Entre eles Zoogloea e 
Geobacter com abundância relativa de 9,2% (SF-V) e 1,26% (A-IV), respectivamente. As 
espécies de Geobacter são as primeiras redutoras de Fe (III) que realizam oxidação 
dissimilatória completa. Também, são os únicos microrganismos descritos capazes de acoplar 
a oxidação de compostos monoaromáticos, incluindo tolueno, à redução de Fe(III) (Kuever et 
al., 2005).  Entre os metais pesados analisados nas água residuária de lavandaria foi 
observado concentrações mais elevadas de ferro (0,22±0,22 mg/L) o que pode ter favorecido a 
seleção deste gênero na biomassa do reator. 

Outros gêneros relacionados com a clivagem de compostos aromáticos com maiores 
abundâncias foram Zoogloea e Gemmatimonas com 10% e 26,5% do total das sequências 
classificadas, respectivamente. Algumas espécies de Zoogloea estão associadas a bactéria 
fixadoras de nitrogênio isoladas de solo plantação de arroz (Xie e Yokota, 2006a) e são 
observadas principalmente em ambientes de altas concentrações orgânicas, tais como águas 
residuárias e sistemas aeróbios de tratamento de águas residuárias (Bergey e Holt, 1994). 

Na Etapa V, 40,1% (A) e 46,6% (SF) das sequências classificadas foram relacionadas 
com Gemmatimonas. Este gênero inclui espécies capazes de degradar anel aromático (fenol, 
tolueno e hidroxi-benzoatos) (Krieg et al., 2010) e podem ter contribuído para a degradação 
LAS neste estudo. 

Em menor número, mas também capaz de degradar compostos aromáticos (fosfato 
naftil, fosfato naftol, nitro-fenil-galactopyranoside) o gênero Ferruginibacter foi observado 
em todas as amostras. Oliveira et al. (2013) também encontraram membros relacionados com 
Zoogloea e Ferruginibacter quando avaliaram a degradação LAS em um RALF com areia 
como material de suporte. 

A influência das condições de operação do reator e os parâmetros ambientais na 
diversidade e estrutura das comunidades microbianas em reatores anaeróbios merece mais 
estudos. Estes resultados forneceram uma visão sobre a estrutura da comunidade bacteriana e 
a diversidade no RALF com e sem sacarose como co-substrato, bem como em ambas as 
regiões do reator (areia e separador de fases). As diferenças na composição microbiana em 
pode ser explicado pelas condições de tratamento das águas residuárias, o que poderia refletir 
alterações no consumo de substrato e a degradação LAS. 
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 Conclusões 
 
Pela análise filogenética foi observado que a degradação do LAS ocorreu na presença de 
grande variedade de gêneros bacterianos e o RALF favoreceu esta diversidade de 
microrganismos, devido às diferentes condições fornecidas pelo reator, tanto no biofilme da 
areia como no separador de fases. Com a remoção de sacarose do substrato sintético 
observou-se mudança na comunidade microbiana, uma vez que a semelhança entre as Etapas 
IV e V foi baixa. Maior riqueza foi observada para as amostras do SF devido à pequena troca 
de gases com a atmosfera, permitindo melhor desenvolvimento de alguns microrganismos. 
Entre os gêneros identificados, a maioria foi capaz de degradar compostos aromáticos que 
justificam a degradação biológica do LAS. A presença de bactérias que participam na 
degradação de compostos nitrogenados, sulfurosos, fosfatados, ácidos orgânicos e álcoois foi 
observada no reator. As informações obtidas neste estudo, pode ser usado como base para 
futuras pesquisas, incluindo o isolamento de microrganismos específicos, análise filogenética 
de grupos microbianos importantes no tratamento de águas residuárias (bactérias 
degradadoras LAS) e novos microrganismos em RALF usado para tratar LAS de água 
residuária de lavanderia. 
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Resumo. O grau de tratamento de esgoto sanitário necessário para atendimento da 
legislação requer a remoção de nitrogênio, além da remoção de sólidos suspensos e matéria 
orgânica. Os processos de tratamento biológicos são adequados para remover matéria 
orgânica e nutrientes, principalmente o nitrogênio, presentes no esgoto sanitário. A remoção 
de nutriente por processo convencional (tratamento terciário) é onerosa em função das 
várias unidades e sistemas de recirculação e by pass requeridos. Em contra partida, a 
nitrificação e desnitrificação simultâneas permitem alcançar a remoção combinada de 
matéria carbonácea e nitrogenada em uma única unidade. O reator de leito estruturado, com 
biomassa imobilizada, submetido a aeração intermitente e recirculação do efluente 
possibilita as condições ambientais adequadas para remoção de matéria orgânica e 
nitrogênio. Essa configuração de reator tem sido estudada com êxito em escala de bancada 
para tratamento de esgoto. Portanto, esta pesquisa propõe um aumento de escala desse tipo 
de sistema para avaliar sua eficiência, estabilidade e operacionalidade no tratamento de  
esgoto doméstico. 
 
Introdução 
 

O esgoto sanitário causa impactos quando atinge corpos d’água, provocando a 
mortandade de comunidades aquáticas, riscos à saúde humana, impossibilitando o consumo 
de água, entre outros. No Brasil, o saneamento básico é um tema que merece destaque devido 
ao seu déficit, principalmente em algumas áreas menos desenvolvidas, desprovidas de redes 
de coleta de esgoto. Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) feita pelo 
IBGE em 2008, apenas 27,19% do território nacional trata o esgoto gerado, e os principais 
tipos de tratamento são por lagoas facultativas (12,08%) e reatores anaeróbios (10,15%). 

A disposição de esgotos sanitários em corpos hídricos requer a adequação das cargas 
de matéria orgânica e nitrogênio ao potencial de absorção e autodepuração desses. Os 
processos biológicos aplicados ao tratamento de esgoto possibilitam a remoção de matérias 
carbonácea e nitrogenada, permitindo o atendimento dos padrões contemplados na resolução 
CONAMA nº 357 de 2005, complementada pela resolução CONAMA nº 430 de 2011. 
 Nos processos convencionais, a remoção biológica de nitrogênio ocorre em duas 
etapas distintas, denominadas nitrificação e desnitrificação. A nitrificação ocorre 
sequencialmente à remoção de matéria carbonácea pela introdução de mais oxigênio e 
controle do tempo de retenção celular. Já a desnitrificação é realizada em uma unidade 
independente, demandando a adição de fonte externa de carbono. 
 Segundo Metcalf e Eddy (2003), o processo de nitrificação e desnitrificação 
simultâneas (NDS) é uma tecnologia em que a nitrificação e a desnitrificação ocorrem no 
mesmo reator. Na NDS apenas uma unidade realiza a nitrificação e a desnitrificação enquanto 
que processos convencionais requerem duas unidades, uma para nitrificação e outra para 
desnitrificação. Desse modo, a NDS é de interesse para tratamento de esgoto, pois apresenta 
como principal vantagem a redução de custos envolvidos na construção e operação das 
unidades. 
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A coexistência de populações distintas em um mesmo reator para remoção de matéria 
orgânica e nitrogênio pode ser facilitada pela imobilização da biomassa, formando as 
biopartículas. Esses sistemas propiciam a retenção das comunidades microbianas em 
biofilmes, formando camadas externas onde predomina a nitrificação, e camadas internas 
onde ocorre a desnitrificação. Além disso, a integração tanto os processos distintos de 
remoção de nitrogênio como de matéria orgânica em uma mesma unidade dispensam ou 
diminuem a adição de fonte externa de carbono. 

Estudos indicaram a viabilidade de reatores com vários processos numa mesma 
unidade. Moura (2011) utilizou um reator de leito estruturado em escala de bancada de NDS 
com aeração intermitente, com controle de temperatura e recirculação do efluente. Foi obtida 
uma remoção de nitrogênio total de 82% para esgoto sintético. Atualmente, Moura 
desenvolve seu projeto de doutorado, dando continuidade ao estudo, alimentando o sistema 
com esgoto sanitário. Os resultados, ainda não divulgados, indicam a utilização dessa 
configuração de reator em situação real. 

Há uma maior viabilidade para a utilização do reator de leito estruturado em um 
sistema descentralizado de tratamento, pois os sistemas descentralizados podem ser mais 
simples e com baixo custo de operação quando comparados a sistemas centralizados 
(Moussavi et al., 2010). Algumas tecnologias já são utilizadas para esses sistemas, como 
tanques sépticos com telas filtrantes, tanques sépticos seguidos de filtros biológicos, filtros de 
leito fixo com recirculação e intermitente, sistemas de wetlands, entre outros (Crites e 
Tchobanoglous, 1998). Porém, a maioria dessas tecnologias são mais aplicadas em zonas 
rurais, áreas afastadas ou como pré-tratamento e se prestam à remoção apenas da fração 
carbonácea do esgoto. 

Portanto, objetiva-se avaliar o comportamento desse reator em uma escala maior, um 
fator fundamental para ser considerado uma tecnologia aplicável em situações reais, pois 
possibilita a viabilização do tratamento de esgoto em nível terciário com custos reduzidos, 
além de ser uma alternativa para áreas pequenas e mais afastadas de centros urbanos, em 
função da simplicidade operacional. 

 
Material e Métodos 
 
Reator 

O reator será construído a partir de módulos de fibra de vidro, de formato cilíndrico, 
com diâmetro interno de aproximadamente 0,80 m e 2,0 m de altura, com 0,2 m de borda 
livre. O volume total será de aproximadamente 0,85 m³. A Figura 1 representa 
esquematicamente o sistema descrito. 
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Figura 1 - Esquema ilustrativo do reator. 

 
O sistema será operado em escoamento ascendente e alimentação contínua. A entrada 

de efluente bruto será localizada na base do reator (representada por A1) e a saída do efluente 
tratado (A2) estará situada na zona superior do reator, a 1,80 m da base. A saída para 
recirculação do efluente será localizada a 1,70 m da base do reator (A3). A entrada da 
recirculação do efluente será a mesma de efluente bruto (A1). Para promover a aeração no 
sistema, será utilizado um compressor de ar ligado a um difusor de ar (A10). 
 
Meio suporte 

Baseada na estrutura de hastes utilizadas por Moura (2011) serão utilizadas duas 
estruturas (gaiolas de aço) para fixação da espuma de poliuretano (meio suporte) com 
dimensões de 0,8 m de altura e 0,65 m de diâmetro cada uma. Para manter a porosidade do 
reator em 57%, serão utilizados 250 recortes prismáticos de base quadrada em cada gaiola, 
com 0,03 m de lado e altura de 0,8m, sendo a disposição das espumas no interior do reator 
representada no corte C-C da Figura 1. 

 
Inóculo 

O inóculo que será utilizado neste estudo é o lodo biológico proveniente da estação de 
tratamento de águas residuárias da Fábrica de Motores da Volkswagen, localizada no 
Município de São Carlos, Estado de São Paulo. A imobilização do lodo será feita por 
recirculação em circuito fechado: haverá recirculação do inóculo mantido em um reservatório 
ligado ao reator que estará preenchido com água (80%) e esgoto sanitário (20%), e esta 
recirculação cessará apenas quando houver pequena quantidade de lodo presente no 
reservatório e o restante aderido ao meio suporte. A aeração será mantida continuamente para 
que as bactérias nitrificantes, mais sensíveis no processo de NDS, se desenvolvam. 

 
Alimentação 

Após a fase de adaptação, a alimentação será realizada com esgoto real vindo do 
reservatório que recebe o efluente do emissário municipal situado na área 2 do Campus de 
São Carlos, da Universidade de São Paulo (USP), ao lado do prédio da Engenharia 
Ambiental. 
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Análises físico-químicas e microbiológicas 

Para avaliar o funcionamento do sistema serão realizadas análises físico-químicas 
tanto de amostras afluentes como efluentes do reator, descritas na Tabela 1. Além disso, 
análises microbiológicas serão realizadas com a finalidade de reconhecer a comunidade 
biológica presente no biofilme do meio suporte, podendo ser examinadas por dois métodos: 
(a) microscopia óptica de contrate de fase e fluorescência em microscópio ou (b) microscopia 
eletrônica de varredura com tratamento das amostras segundo método descrito por Araújo 
(1995). 

 
Tabela 1 - Variáveis que serão analisadas na pesquisa. 

Váriável Metodologia 
pH Potenciométrico (APHA, 2005) 

Alcalinidade Titulométrico (Dilallo e Albertson, 1961 modificado por Ripley 
et al.,1986) 

Nitrogênio Total Kjeldahl (APHA, 2005) 
Nitrogênio Amoniacal Cromatografia Iônica (LPB-EESC/USP) 

Nitrito, nitrato Cromatografia Iônica (LPB-EESC/USP) 
ST, SST e SSV Gravimétrico (APHA, 2005) 

DQO Colorimétrico (APHA, 2005) 
 
Procedimento experimental 

O reator será inoculado por recirculação de lodo biológico em circuito fechado. A 
duração desse período dependerá da fixação do mesmo no meio suporte. Desde a fase da 
inoculação serão dadas condições para que os microrganismos nitrificantes desenvolvam-se 
dentro do reator, como aeração contínua na faixa de 2,0 a 3,5 mg.L-1, valor observado em 
Nocko (2008).  

Fixada a biomassa no reator, o sistema passará a ter seu circuito aberto, e a 
alimentação com esgoto sanitário será contínua. O tempo de detenção hidráulica (TDH) 
inicial será mantido em 12 horas, com razão de circulação entre 3 e 5. A aeração intermitente 
será iniciada com um período de aeração de uma hora e um período de não aeração de duas 
horas. Essas condições de operação foram definidas por Moura, Damianovic e Foresti (2012) 
para manutenção de NDS em um reator de leito estruturado e fluxo contínuo. 

Durante o funcionamento do sistema serão coletadas amostras duas vezes por semana 
tanto afluente como efluente. Serão observadas as concentrações de NTK, N-amoniacal, N-
nitrito, N-nitrato e DQO em cada fase de operação. Com esses dados obtidos será possível 
avaliar as variações desses parâmetros, e encontrar a eficiência e estabilidade de remoção 
carbonácea e nitrogenada da condição operacional em questão. 

As eficiências de remoção de matéria orgânica (DQO), nitrogênio e alcalinidade 
apontarão as possíveis modificações necessárias para o sistema ser aprimorado. Caso a 
nitrificação não seja eficiente, o período de aeração será aumentado, após verificação da 
concentração e distribuição de OD no reator. Caso o problema seja a desnitrificação, hipóteses 
serão formuladas: poderá ser ampliado o período de não aeração e/ou verificar a necessidade 
de adição de doador de elétrons; a redução do período de aeração visará diminuir o consumo 
da DQO pelas bactérias heterótrofas aeróbias.  Além disso, serão avaliadas as dificuldades 
operacionais visando corrigir eventuais problemas no sistema em função dos resultados 
obtidos para as condições operacionais iniciais e poderão ser propostas alterações no TDH. 
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Resumo. Este trabalho buscou avaliar a influência da relação C/N e da fonte de carbono no 
processo de nitrificação e desnitrificação simultâneas em reator de fluxo contínuo e leito fixo 
estruturado. O sistema foi operado com TDH de 11,2±0,6 horas, aeração intermitente (2h 
aerado e 1h sem aeração) e razão de recirculação de efluente igual a 5. Hastes cilíndricas de 
espuma de poliuretano foram utilizadas como meio suporte para a biomassa. A carga 
carbonácea afluente foi mantida constante (1,07 kg DQO.m-3.dia-1) ao longo de todo o 
período experimental, sendo as relações C/N testadas (9,7±1; 7,6±1; 2,9±1 e 2,9±0,4) obtidas 
a partir da variação na carga nitrogenada aplicada. Duas fontes orgânicas foram avaliadas: 
sacarose e peptona de carne. A eficiência média de remoção de DQO manteve-se acima de 
90%. A eficiência máxima de remoção de N-total (84,6±10,1%) foi obtida para relação C/N 
de 2,9±1, com concentrações efluentes médias de NTK e N-NH4 de 5,9 e 4,3 mg.L-1, 
respectivamente. A análise estatística da eficiência de remoção de N-total confirmou que a 
fonte de carbono não exerceu influência sobre os processos de remoção de nitrogênio. A 
obtenção de eficiências de desnitrificação superiores às calculadas estequiometricamente, em 
função do doador de elétrons, indicou a ocorrência de possíveis vias complementares para 
remoção de nitrogênio, como o processo anammox. 
 
 
Introdução 
 
 O processo convencional de remoção biológica de nitrogênio ocorre em duas etapas 
sequenciais, denominadas nitrificação e desnitrificação. Em grande parte dos sistemas 
existentes, a nitrificação ocorre na unidade que promove a remoção de matéria orgânica e a 
desnitrificação em uma unidade independente, demandando a introdução de doadores 
externos de elétrons, normalmente adicionados na forma de matéria orgânica prontamente 
biodegradável. A desnitrificação pode ocorrer também pela via autotrófica, sendo os elétrons 
provenientes de substâncias inorgânicas. Uma das vias de remoção de nitrogênio, 
complementar à desnitrificação heterotrófica, e que pode ser estabelecida quando a 
disponibilidade de elétrons é reduzida, é o processo anammox (anaerobic ammonium 
oxidation) (Barana et al., 2013). 

Uma das formas de minimizar os custos envolvidos em sistemas convencionais de 
tratamento é desenvolver sistemas compactos que integram os processos de remoção de 
nitrogênio e de matéria orgânica em uma mesma unidade. 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; Meng et al., 
2008; Liu et al., 2010; Moura et al., 2012).  
 A coexistência de populações microbianas distintas em um mesmo reator para 
remoção de matéria orgânica e nitrogênio pode ser facilitada pela utilização de biomassa 
imobilizada, que possibilita a estratificação da comunidade microbiana envolvida e o 
transporte de oxigênio. Nesse sentido, reatores de leito fixo e estruturado apresentam-se como 
boa opção, uma vez que permitem a retenção de biomassa em biofilmes e promovem uma 
distribuição regular do meio suporte no reator, evitando a colmatação. 
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 Essa configuração de reator associada ao controle de alguns parâmetros operacionais, 
tais como: concentração de oxigênio dissolvido (OD) e disponibilidade de matéria orgânica 
prontamente biodegradável, permite que os mecanismos de nitrificação e desnitrificação 
ocorram simultaneamente, concomitantemente à remoção carbonácea. Chiu et al. (2007), Von 
Münch; Lant; Keller (1996) e Zeng et al. (2003)  afirmam que o conteúdo orgânico disponível 
no sistema deve possibilitar o equilíbrio entre as taxas de nitrificação e desnitrificação, sem 
que ocorra o acúmulo de intermediários (nitrito e nitrato), resultando em relação C/N ideal 
próxima a 10. Entretanto, a relação C/N existente em diversas classes de águas residuárias é 
inferior à faixa ótima apontada na literatura. Nesses casos, observa-se que a remoção de N-
total fica limitada pela falta de doadores de elétrons biodisponíveis para a desnitrificação 
heterotrófica. 
 Nesse sentido, este trabalho teve por objetivo avaliar a influência da relação C/N e da 
fonte de carbono no processo de nitrificação e desnitrificação simultâneas em um reator de 
fluxo contínuo e leito fixo estruturado. O sistema foi alimentado com água residuária 
sintética. Peptona de carne e sacarose foram as fontes de carbono testadas. 

 
Material e Métodos 
 
Aparato experimental 
Reator Biológico: O reator foi construído a partir de um tubo cilíndrico de acrílico, com 
diâmetro interno de 14 cm e 90 cm de altura (headspace de 20 cm). Os volumes total e útil do 
reator foram de 11,0 e 5,5 L, respectivamente. A razão de recirculação igual a 5 (QR:QA) foi 
adotada conforme o trabalho de Moura; Damianovic e Foresti (2012), no qual observou-se 
que tal razão era suficiente para garantir regime de escoamento de mistura completa no reator. 
A aeração do sistema foi realizada com aerador de aquário, ligado a um timer, de maneira a 
permitir que o sistema permanecesse 2 horas com aeração e 1 hora sem aeração. Além disso, 
o sistema foi mantido em uma câmara climatizada a 30±1ºC (Figura 1). 
 
Meio Suporte e Inóculo: O reator foi preenchido com 13 estruturas cilíndricas de espuma de 
poliuretano, cada uma com 3 cm de diâmetro e altura de 60 cm, cuja disposição no interior do 
reator pode ser visualizada no corte C-C da Figura 1. O inóculo utilizado no experimento foi 
obtido a partir da mistura (50% em volume) de 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) e de lodo oriundo de reator UASB aplicado ao 
tratamento de águas residuárias da Avícola Dacar (Tietê/SP). Esta mistura foi imobilizada nas 
estruturas de espuma segundo a metodologia proposta por Zaiat et al. (1994). 
 
Alimentação e substrato sintético 

Duas composições de água residuária sintética, ambas baseadas no meio proposto por 
Torres (1992) foram utilizadas. A primeira possuía características físico-químicas 
semelhantes à de esgoto doméstico após tratamento preliminar, cuja fonte de carbono foi 
sacarose. A outra contemplou o uso da peptona de carne como fonte de carbono, o que 
proporcionou a obtenção de efluente sintético com alto teor proteico. As composições da água 
residuária utilizadas em cada condição experimental testada estão disponíveis em Santos 
(2014). Solução de micronutrientes (Torres, 1992) e solução de vitaminas (Touzel e 
Albagnac, 1983) também foram adicionadas ao efluente sintético a fim de proporcionar o 
adequado desenvolvimento dos microrganismos de interesse.  

A relação C/N foi variada de acordo com a condição experimental, mantendo-se 
sempre a concentração de carbono afluente fixa em 500 mg DQO.L-1 (carga carbonácea 
afluente média de 1,10 kg DQO. m-3. dia -1) e alterando-se a relação C/N pela concentração de 
nitrogênio (mg NTK.L-1). 
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Figura 1: Esquema do reator de leito ordenado (A1 = entrada do afluente; A2 = entrada da 
recirculação; A3 = saída do efluente; A4 = saída para recirculação; A9 = aeração; A5, A6, A7, A8 = 
pontos de coleta de amostras). 
 

A Tabela 1 apresenta a caracterização afluente dos substratos sintéticos utilizados em 
cada uma das condições experimentais. A concentração afluente de alcalinidade foi definida 
de maneira a suprir a demanda exigida para a oxidação completa da carga nitrogenada 
aplicada em cada condição experimental (7,14 mg CaCO3 por mg de NH4

+ oxidado). 
 
Tabela 1: Caracterização das condições experimentais testadas e médias das principais variáveis do 
afluente com respectivos desvios padrão. 

Condição 
Tempo de 
operação 

(dias) 

Fonte 
orgânica 

DQO     
(mg.L-1) 

Alcalinidade 
Total 

(mg.L-1) 

NTK 
(mg.L-1) 

N-amoniacal 
(mg.L-1) 

N-total 
(mg.L-1) 

Relação 
C/N 

1 58 Sacarose 481±24,1 238±4,5 51,3±6,8 43,4±5,7 51,5±7,0 9,7±1 

2 75 Peptona 489±28,2 279±9,8 62,7±5,3 ND 62,8±5,5 7,6±1 

3 70 Peptona 489±27,0 762±31,2 179,4±10 69,0±22,8 179,2±10,3 2,9±1 

4 31 Sacarose 529±41,3 525±10,8 193,4±22,3 100,1±19,6 194,7±22,3 2,9±0,4 
ND: dados não disponíveis. 

 
Operação do reator 
Fase de adaptação: Após a inoculação, o reator foi alimentado com água residuária sintética à 
base de sacarose (relação C/N de 9,7). O sistema foi mantido, durante nove dias, sob aeração 
contínua, com TDH de 24 horas e razão de recirculação de efluente igual a 5. A vazão de 
alimentação foi de 0,24 L.h-1. O objetivo desta fase foi permitir o desenvolvimento da 
biomassa nitrificante autotrófica, a qual possui uma velocidade de crescimento menor do que 
a biomassa desnitrificante heterotrófica. Determinou-se o final desta fase no momento em que 
50% do N-amoniacal adicionado foi oxidado a nitrato. 
 
Fase de operação com TDH reduzido e aeração intermitente: Finalizada a fase de adaptação, 
o reator passou a ser operado com aeração intermitente e TDH de 11,2±0,6 horas, 
preservando-se a razão de recirculação de 5. A duração dos períodos aerados e não aerados foi 
de 2 horas e 1 hora, respectivamente, de acordo com definido por Moura; Damianovic e 
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Foresti (2012) durante operação de reator de leito estruturado tratando esgoto sintético. Desta 
maneira, procurou-se garantir que a concentração de oxigênio dissolvido no meio 
permanecesse em torno de 2,0 a 3,5 mg.L-1 nos períodos aerados e próxima a zero nos 
períodos não aerados. A caracterização afluente e o tempo de operação de cada condição 
operacional estão sintetizados na Tabela 1.  
 
Monitoramento do reator 
Análises físico-químicas: Durante o período experimental foram analisados: pH, alcalinidade, 
NTK (Nitrogênio Total Kjeldahl), N-amoniacal (N-NH4

+), nitrito (N-NO2
-), nitrato (N-NO3

-), 
sólidos totais (ST), sólidos suspensos totais (SST), sólidos suspensos voláteis (SSV), oxigênio 
dissolvido (OD) e DQO (demanda química de oxigênio). A concentração de OD no meio 
líquido do reator foi monitorada com sonda de medidor por luminescência Hach, modelo 
LDO HQ10. Alcalinidade total foi determinada pelo método de Dilallo e Albertson (1961) 
modificado por Ripley et al.(1986). As análises de NO3

-, NO2
- e N-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). As demais análises foram feitas segundo os métodos 
descritos em Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2005). 
 
Estudo de atividade anammox: Para avaliar o estabelecimento do metabolismo anammox no 
sistema, realizou-se teste de atividade específica com biomassa retirada do reator ao final da 
Condição 2. O sistema foi alimentado com meio nutriente específico, adaptado de Van de 
Graaf et al. (1996). A composição dessa solução nutriente foi ajustada de maneira a garantir 
concentração inicial de 30 mg.L-1 de N-NH4

+, 30 mg.L-1 de N-NO2
- e 40 mg.L-1 de N-NO3

-. 
Para manter as condições anóxicas, antes de iniciar os testes, os reatores em batelada foram 
submetidos à fluxo de argônio, por 10 minutos. Amostras para as análises dos compostos 
nitrogenados foram retiradas a cada hora, por um período total de 8 horas. 
 
Caracterização física e biológica do biofilme: Ao final do período experimental, amostras da 
biomassa foram submetidas à ensaios com microssensor de OD e microscopia eletrônica de 
varredura (MEV) para caracterização do biofilme formado, com respeito à concentração de 
oxigênio em relação à espessura e ao arranjo dos microrganismos. No ensaio de MEV, 
amostras foram coletadas e submetidas a tratamento específico para posterior observação, de 
acordo com Araújo (1995). Tais análises foram realizadas em microscópio eletrônico de 
varredura Zeiss®, modelo DSM 960. Microssensor de OD do tipo Clark foi confeccionado e 
calibrado segundo procedimento descrito em Lu e Yu (2002). Amostras de biofilme foram 
retiradas do reator e submetidas à aeração constante até o início da análise, para assegurar que 
o perfil fosse obtido em estado estacionário. A amostra de espuma foi disposta em recipiente 
específico, de maneira que a mesma permanecesse imersa no efluente líquido tratado no 
reator. Após a calibração, o microssensor foi verticalmente introduzido no biofilme, com 
auxílio de micromanipulador e microscópio invertido; percorrendo profundidade equivalente 
ao raio da haste cilíndrica (aproximadamente 1,5 cm). A sonda realizou medidas seguindo 
deslocamentos verticais fixos, pré-determinados no equipamento. Computador foi utilizado 
para armazenamento dos dados, os quais foram posteriormente analisados por meio do 
software Matlab® 7.14. 
 
Resultados e Discussão 
 
 O reator foi operado continuamente durante 243 dias. A estatística descritiva do 
efluente em cada uma das condições experimentais está apresentada na Tabela 2.  
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Tabela 2: Concentrações efluentes médias das variáveis monitoradas em cada condição experimental. 
Variáveis Condição 1 Condição 2 Condição 3 Condição 4 

pH 7,67±0,17 8,08±0,10 8,06±0,20 7,66±0,11 
Alcalinidade (mg CaCO3.L-1) 170±27,8 219±41,0 455±77,5 139±67,3 

NTK (mg.L-1) 21,2±9,0 4,7±4,0 5,9±2,8 30±15,4 
N-NH4

+ (mg.L-1) 17,7±8,6 1,7±2,0 4,3±3,0 24,4±7,3 
N-NO3

- (mg.L-1) 1,0±1,6 13,4±11,9 11,0±11,9 4,7±3,4 
N-NO2

- (mg.L-1) 0,8±0,7 1,1±1,1 2,5±1,4 2,0±0,9 
N-total (mg.L-1) 24,0±8,6 17,7 ±7,4 21,0±10,2 36,7±14,7 
DQO (mg.L-1) 45,0±19,4 29,0±12,4 13,0±9,7 23,0±9,0 

Eficiência de remoção de DQO (%) 91,5 ± 5 A 94,3 ± 3A 97,2 ± 2 A 96 ± 2 A 
Eficiência de remoção de N-total (%) 53,3±12,9 71,8±12,5 84,6±10,1B 81,5±5,3B 

Relação C/N 9,7±1,0 7,6±1,0 2,9±1,0 2,9±0,4 
Os resultados seguidos pela mesma letra nos itens referentes às eficiências de remoção não apresentaram 
diferença estatística (Teste de Tukey, p=0,05) 
 

A Figura 2 retrata a variação da concentração de NTK nas amostras afluente, efluente 
e a eficiência de oxidação de N-NH4

+ ao logo do período experimental. No início da 
Condição 1 (a partir do 25º dia de operação) foi constatada queda na oxidação de N-NH4

+, 
passando de uma eficiência de cerca de 70% para 37%. Foi verificado que a concentração de 
OD no interior do reator não se mantinha na faixa desejada para o período aerado (2,0 a 3,5 
mg.L-1). A partir da constatação de dificuldades na transferência de massa de oxigênio, foi 
adotado procedimento de limpezas e substituições constantes da pedra porosa utilizada para a 
difusão de oxigênio e também o descarte do material em suspensão. Os descartes ocorreram 
quando a concentração de material em suspensão no reator em questão excedia 0,182 kg 
STV.m-3. Considerando os resultados de concentração de sólidos na biomassa em suspensão 
estimou-se o valor médio do tempo de retenção celular no sistema (θC) de 4 dias. Tal valor 
encontra-se no limite da faixa recomendada para sistemas nitrificantes convencionais, que 
segundo Metcalf e Eddy (2003) varia entre 4 e 7 dias. Uma possível explicação para obtenção 
de valor inferior ao recomendado é que em sistemas NDS o crescimento da biomassa é mais 
reduzido. Porém, essa menor concentração de biomassa não se reflete na atividade 
metabólica. Yamagiwa (2005) obteve melhores taxas de remoção de matéria orgânica e 
nitrogênio em biorreator utilizando sistema com biomassa aderida do que quando o sistema 
foi operado com biomassa suspensa.  

A partir do melhor controle da concentração de OD e do descarte do excesso de 
biomassa em suspensão, as eficiências de oxidação de N-NH4

+ e de remoção de N-total 
aumentaram na Condição 2, como pode ser observado nas Figuras 2 e 3. Tal fato mostra o 
equilíbrio entre as taxas de nitrificação e desnitrificação, garantindo processo NDS eficiente 
quando a disponibilidade de substrato orgânico e nitrogenado é suprida (Von Münch; Lant; 
Keller, 1996; Zeng et al., 2003, Chiu et al., 2007).  

Com objetivo de avaliar o comportamento da remoção de nitrogênio em condições 
limitadas de doadores de elétrons para desnitrificação foi testada a relação C/N de 2,9. Na 
Condição 3, peptona de carne foi utilizada como fonte de carbono e nitrogênio ao sistema, 
porém cloreto de amônio foi adicionado para reduzir a relação C/N média para 2,9±1,0. Na 
Condição 4, sacarose foi utilizada como fonte de carbono para o sistema, sendo que a relação 
C/N média foi de 2,9±0,4. 

No início da operação da Condição 3, observou-se queda na eficiência de oxidação de 
N-NH4

+ (Figura 2), refletindo na remoção de N-total (Figura 3). Essa queda na oxidação de 
N-NH4

+ ocorreu devido problemas na manutenção da concentração adequada de OD no meio 
líquido. A partir do 165º dia de operação, o sistema adquiriu estabilidade na remoção de N-
total. Eficiências de oxidação de N-NH4

+ superiores a 90% foram alcançadas, resultando em 
concentrações efluentes de NTK e N-NH4

+de 5,9±2,8 e 4,3±3,0 mg.L-1, respectivamente. Na 
Condição 4, observou-se novamente queda na eficiência média de oxidação de N-NH4

+, uma 
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vez que a concentração efluente média nessa fase foi de 24,4±4,3 mg.L-1.Assim, a eficiência 
média de remoção de N-total caiu de 84,6±10,1 para 81,5±5,3%. 

 

Figura 2: Variação da concentração de NTK nas amostras afluente, efluente e a eficiência de oxidação 
de NTK ao longo de todo o período experimental. 
 

Como a eficiência de desnitrificação manteve-se muito elevada mesmo com reduzida 
disponibilidade de elétrons, comparou-se o montante de DQO removido no sistema com a 
DQO teórica requerida pela desnitrificação heterotrófica nas condições experimentais 
estudadas. Para que o processo de desnitrificação heterotrófica ocorra, é necessária uma 
relação DQO/N-NO3

- maior que 4 (Philips; Laanbroek; Verstraete, 2002). Assim, 
considerando relação DQO/N-NO3

- de 4,5, as concentrações afluentes médias de NTK em 
cada condição experimental e, calculando-se a diferença entre essa variável e as frações de 
nitrogênio restantes no efluente final (NTK, N-NO3

- e N-NO2
-) constatou-se que seriam 

necessários cerca de 127, 196, 720 e 705 mg DQO.L-1 para que a desnitrificação acontecesse 
pela via heterotrófica nas Condições 1, 2, 3 e 4, respectivamente. Os dados práticos 
mostraram que nas Condições 1, 2, 3 e 4 houve remoção de DQO de 436, 460, 476 e 506 mg 
DQO.L-1. Deste modo, observou-se que as parcelas de nitrogênio removidas nas Condições 3 
e 4 foram superiores ao montante que teoricamente poderia ser desnitrificado no sistema pela 
via heterotrófica, considerando que toda a matéria orgânica afluente seria utilizada para 
desnitrificação. Nesse sentido, levantaram-se hipóteses sobre a ocorrência de processos 
complementares de remoção de nitrogênio. Sob reduzida disponibilidade de elétrons, o 
processo anammox pode ser umas das vias de remoção de nitrogênio, complementar à 
desnitrificação heterotrófica (Barana et al., 2013). Testes de atividade anammox foram 
realizados e os resultados encontrados indicaram a presença de microrganismos capazes de 
consumir N-NO2

- e N-NH4
+ e produzir N-NO3

-. A atividade anammox específica média 
(AAE, também chamada de velocidade específica de consumo de N-amoniacal) foi de 9,6 mg 
N.g SSV-1.h-1.  

A Tabela 3 mostra as cargas de nitrogênio aplicadas em cada condição experimental e 
as respectivas frações de nitrogênio removidas. 
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Figura 3: Variação da concentração de N-total nas amostras afluente, efluente e a eficiência de  
remoção de N-total ao longo de todo o período experimental. 
 
   
Tabela 3: Valores médios das cargas aplicadas e removidas durante o experimento. 

Variáveis Condição 
1 

Condição 
2 

Condição 
3 

Condição 
4 

Carga nitrogenada aplicada (kg N.m-3.dia-1) 0,109 0,134 0,380 0,412 

Carga de NTK oxidado (kg N.m-3.dia-1) 0,063 0,123 0,368 0,349 

Carga de N-total convertido a N2 (kg N.m-3.dia-1) 0,060 0,100 0,336 0,334 

Eficiência de remoção de N-total (%) 53,3±12,9 71,8±12,5 84,6±10,1 81,5±5,3 
   

A partir dos dados disponíveis na Tabela 3, observou-se que a capacidade de oxidação 
de N-NH4

+ foi influenciada positivamente pela diminuição da relação C/N (Fu et al., 2009). 
Também pode ser observado que o reator apresentou melhor desempenho na conversão de 
nitrogênio a N2 na Condição 3, com peptona de carne como fonte de carbono e sob relação 
C/N de 2,9±1,0. Eficiência média de remoção foi de 84,6±10,1%, resultando em carga de N-
total removida de 0,336 kg N.m-3.dia-1. No trabalho realizado por Fu et al.(2009), a máxima 
eficiência de remoção de N-total (90,6%) foi obtida na condição em que o reator de 
membrana foi operado com relação C/N de 9,3. A carga de nitrogênio convertida a N2 nesse 
caso foi de 0,132 kg N.m-3.dia-1. Meng et al. (2008) operaram reator de membrana com 
circulação interna de ar e obtiveram eficiência máxima de remoção de N-total de 72,8%. A 
relação C/N correspondente foi de 10,04 e a carga nitrogenada removida foi de 0,118 kg N.m-

3.dia-1. Os resultados de ANOVA e Teste Tukey (p=0,05) indicaram que não houve influência 
da fonte de carbono no processo de remoção de nitrogênio. Para esses testes foram 
considerados apenas os resultados das condições experimentais 3 e 4. Logo, o principal fator 
que influenciou a remoção de N-total foi a relação C/N. Com relação à remoção de DQO, a 
análise estatística comparativa das eficiências de remoção obtidas mostrou que não houve 
diferença estatística entre as 4 fases estudadas. 
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A Figura 2 apresenta o perfil de concentração de oxigênio dissolvido obtido no 
biofilme presente no meio suporte.   

Figura 4: Perfil de OD feito com microssensor ao longo da espessura de biofilme desenvolvido em 
reator de leito fixo e ordenado. 
 

A representação adotada leva em conta que o centro da estrutura cilíndrica de espuma 
de poliuretano situa-se na profundidade 0 µm. Desta maneira, as medições de OD foram 
realizadas seguindo o sentido radial. Antes do microssensor atingir a superfície do biofilme, a 
concentração de oxigênio estava relativamente alta (4,5 mg.L-1), já que não houve consumo 
bacteriano efetivo. Quando o equipamento atingiu o biofilme (a partir de 1570 µm), observou-
se o consumo progressivo de oxigênio pelas bactérias aeróbias. A partir 900 µm até a 
profundidade zero, a concentração de OD manteve-se abaixo de 0,250 mg.L-1, caracterizando 
ambiente adequado para estabelecimento do metabolismo anóxico. Tal estratificação das 
regiões reacionais viabilizou o desenvolvimento de diferentes vias de degradação biológica do 
nitrogênio (nitrificação autotrófica, desnitrificação heterotrófica e processo anammox), a 
partir do estabelecimento de microrganismos específicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Imagens da microscopia eletrônica de varredura: Euglypha tuberculata (A); bactéria 
filamentosa, cocos e bacilos (B). 
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Amebas do gênero Euglypha tuberculata, microrganismo caracterizado pela ausência 
de carapaça e pelo revestimento celular formado por escamas sobrepostas, foram identificadas 
na região mais superficial do biofilme (Figura 5A). Segundo Canler et al. (1999) apud 
Fernandes et al (2013), a presença de Euglypha tuberculata é indicativa da ocorrência de 
nitrificação. Além disso, foi possível observar na Figura 5B a presença de aglomerados de 
cocos, com morfologia semelhante a Nitrosococcus (Bergey, 1989). Estes microrganismos 
são importantes pela capacidade de oxidar N-amoniacal (Rittmann; Mccarty, 2001; Metcalf; 
Eddy, 2003), realizando a nitrificação do meio sintético afluente. 

A Figura 6A retrata a diversidade microbiana presente na área mais interna do 
biofilme, ou seja, na zona anóxica. Assim, pode-se observar a grande quantidade de bacilos e 
cocos (dispostos em pontos isolados). A área circulada na Figura 6A foi ampliada e melhor 
visualizada em B, evidenciando . um  aglomerado central de cocos semelhante às bactérias 
anammox, agregadas em clusters. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Imagem da comunidade microbiana presente nas zonas mais internas do biofilme (A); 
ampliação da área circulada na imagem anterior, com ênfase nas bactérias anammox (B). 

 
Conclusões  

O reator de leito fixo e estruturado submetido à aeração intermitente possibilitou a 
remoção concomitante de matéria carbonácea e nitrogenada para concentração orgânica 
afluente de 500 mg DQO.L-1,  relações C/N de 9,7;7,6 e 2,9, TDH de 11,2±0,6 horas e 
recirculação de efluente (QR = 5QA). A eficiência média de remoção de DQO manteve-se 
acima de 90% ao longo de todo o período experimental. A eficiência máxima de remoção de 
N-total foi de 84,6±10,1%.   

A eficiência média de remoção de nitrogênio total e a carga de nitrogênio removida 
foram incrementadas à medida que a relação C/N foi reduzida para 2,9, independentemente da 
fonte orgânica disponível como doador de elétrons. O estabelecimento do processo anammox, 
como via complementar de remoção de nitrogênio em condições de baixa relação C/N foi 
verificado. A diversidade de espécies microbianas, caracterizadas por MEV e o gradiente de 
concentração de OD no biofilme, verificado com as análises de microsensores, permitiram o 
estabelecimento das condições necessárias ao estabelecimento do processo SND e do 
metabolismo anammox.  
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Resumo. O reator anaeróbio compartimentado (RAC) figura como uma tecnologia em 

potencial a ser aplicada no processamento de vinhaça de cana-de-açúcar, um tipo de água 

residuária concentrada, produzida pela indústria sucroalcooleira fortemente presente na 

região de São Carlos/SP. Uma das vantagens mais significativas do RAC frente às demais 

tecnologias de tratamento anaeróbio é a sua capacidade de separar acidogênese e a 

metanogênese no sentido longitudinal do reator, permitindo que o mesmo se comporte como 

um sistema de duas fases. Estratégias empregadas para aumentar a eficiência do tratamento 

em outras configurações de reatores anaeróbios, como a recirculação aplicada em reatores 

de manto de lodo, podem decorrer em efeitos adversos ao RAC. O objetivo geral deste 

trabalho será avaliar o desempenho de um RAC no tratamento de vinhaça de cana de açúcar, 

através da avaliação da influência da recirculação do efluente tratado em termos de 

eficiência de tratamento, geração de biogás, comportamento hidrodinâmico e sua relação 

com os parâmetros cinéticos intrínsecos e de transferência de massa: difusividade efetiva e 

coeficiente de transferência de massa na fase líquida.  

 
Introdução 
 

Vinhaças resultantes da produção de álcool de cana-de-açúcar apresentam valores de 
demanda química de oxigênio (DQO) na faixa de 20,00 a 84,90 g.L-1, dependendo da matéria 
prima no processo produtivo (Wilkie et al., 2000). Estes valores de DQO caracterizama 
vinhaça como uma água residuária de elevado potencial poluente. 

A taxa de geração de vinhaça corresponde, em média, a 13 L para cada litro de etanol 
produzido (Willington; Marten, 1982; BNDES; CGEE, 2008), valor que pode chegar a 20 L, 
dependendo das características da tecnologia de produção e da matéria-prima empregadas. 

O processo biológico anaeróbio de conversão da matéria orgânica, denominado 
digestão anaeróbia, constitui-se uma opção viável para redução da carga orgânica e para o 
aproveitamento do potencial energético da vinhaça. A digestão anaeróbia reduz a carga 
poluidora da vinhaça sem perda do potencial de fertilização e gera biogás, combustível gasoso 
com conteúdo energético elevado, semelhante ao gás natural, composto principalmente por 
hidrocarbonetos de cadeia curta e linear, que pode ser utilizado para geração de energia 
elétrica, térmica ou mecânica. 

De acordo com van Haandel (2005), reatores UASB tratando vinhaça em escala real 
com carga orgânica aplicada de 20 kg DQO.m-³.dia-1 apresentaram 80% de eficiência de 
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remoção, correspondendo a 400 kg DQO digerida.m-3 de álcool e com produção de 100 kg de 
metano.m-3 de álcool. Para uma eficiência de conversão em energia elétrica de 35 a 40% é 
esperada a geração de cerca de 500 kWh.m-3 de álcool. 

Apesar da grande potencialidade de geração de energia, em escala real a degradação 
anaeróbia de vinhaça está associada principalmente a reatores com inúmeros problemas 
operacionais e dificuldade na manutenção do processo anaeróbio. Muito pouco avanço 
científico tem sido observado no desenvolvimento e obtenção de critérios racionais de projeto 
de reatores para atingir o potencial máximo de produção de biogás. 

Um reator que apresenta potencialidade na degradação de efluentes concentrados é o 
reator anaeróbio compartimentado (RAC), devido ao sistema de tanques em série e de fluxo 
ascendente. O sistema é projetado para que o fluído seja alimentado no primeiro 
compartimento, percorrendo-o de forma ascendente, e deixando-o por meio de um 
tubointroduzido no fundo do próximo compartimento. O mesmo conceito é válido para os 
compartimentos subsequentes.  

Os sólidos são mantidos no interior do reator em função da própria configuração do 
mesmo. As bactérias crescem lentamente e sedimentam devido às características do 
escoamento e produção de gás. A parcela mais significativa de sólidos permanece no primeiro 
compartimento, sendo os demais responsáveis pelo polimento do efluente. Naturalmente 
ocorrem perdas de sólidos, uma vez que o sistema é desprovido de um sistema se separação 
trifásico, no entanto as perdas ocorrem com velocidade reduzida (Barber; Stuckey, 1999). 

Além de sua capacidade de desenvolver lodo granular, o RAC apresenta inúmeros 
outros benefícios que o tornam um dos sistemas anaeróbios mais estáveis para o tratamento de 
águas residuárias (Uyanik, 2002). Provavelmente a vantagem mais significativa do reator 
anaeróbio compartimentado é a sua capacidade de separar acidogênese e a metanogênese no 
sentido longitudinal do reator, permitindo que o mesmo se comporte como um sistema de 
duas fases (Weiland; Rozzi, 1991). 

A operação em duas fases pode aumentar a atividade acidogênica e metanogênica pelo 
fato das bactérias acidogênicas se acumularem nas primeiras câmaras (Cohen et al., 1980, 
1982), e de que diferentes grupos de bactérias podem se desenvolver em meios que 
apresentarem condições mais favoráveis. As vantagens da operação em duas fases têm sido 
amplamente estudadas (Pohland; Ghosh, 1971; Ghosh et al., 1975; Cohen et al., 1980, 1982). 

Recircular o efluente tratado é uma estratégia empregada na operação de reatores 
anaeróbios de manta de lodo (UASB) que tratam efluentes concentrados. Esse tipo de água 
residuária naturalmente conduz a uma cinética com inibição por excesso de substrato no 
reator e a recirculação do efluente tratado é aplicada para diluir a água residuária, fazendo 
com que o sistema não entre em colapso e opere em um ponto com cinética mais favorável. 
No entanto,no caso de reatores compartimentados, pouco se sabe a respeito da cinética 
individual de cada câmara e se todas de fato requerem diluição do afluente, portanto os efeitos 
da recirculação ainda são apenas parcialmente conhecidos. 

Teoricamente, a recirculação deveria ter um efeito negativo na hidrodinâmica uma vez 
que promove mistura, a qual promove perda de sólidos e rompe microestruturas de bactérias 
que vivem em relações de simbiose (Henze; Harremoës, 1983) e aumenta a quantidade de 
espaços mortos (Grobicki; Stuckey, 1992; Nachaiyasit, 1995). A mistura causada pela 
recirculação também tem sido relatada como uma causa para o retorno ao sistema de uma 
única fase de digestão, portanto os benefícios da separação entre acidogênese e metanogênese 
são parcialmente perdidos. Bachmann et al. (1985) verificou que a atividade metanogênica foi 
mais uniformemente distribuída em todo o reator depois que a recirculação foi empregada. 

Os parâmetros cinéticos intrínsecos, em conjunto com os parâmetros de transferência 
de massa, revelam quais as velocidades limitantes em cada uma das câmaras do reator, bem 
como evidenciam a real influência da recirculação do efluente tratado sobre a capacidade de 
especialização da biomassa e sua extensão sobre a eficiência do tratamento. 

Parâmetros cinéticos intrínsecos são aqueles obtidos em sistemas com células 
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imobilizadas, onde as condições de resistência à transferência de massa são desprezíveis 
(Zaiat, 1996). Sua importância reside na possibilidade de melhor interpretação da cinética de 
consumo de substrato, bem como comparação com outros dados cinéticos de células 
imobilizadas. 

Uma vez que se trata de um reator heterogêneo, além do entendimento acerca da 
cinética, é também importante o estudo dos fenômenos de transferência de massa que ocorrem 
no RAC. De uma forma geral, pode-se agrupar as transferências entre aquela que ocorre entre 
o seio da fase líquida até a superfície da biopartícula (transferência externa) e aquela que 
ocorre no interior do grânulo (transferência interna). 

A transferência de massa interna é avaliada através do parâmetro De (difusividade 
efetiva do substrato na biopartícula). Uma regra bastante aceita considera a difusividade de 
um substrato em biofilmes anaeróbios como sendo 80% do valor da difusão do substrato em 
água (Droste; Kennedy, 1986). A transferência de massa externa, por sua vez,é avaliada 
através do parâmetro ks (coeficiente de transferência de massa na fase líquida), geralmente 
correlacionados em função das propriedades físicas do líquido, velocidade superficial e 
características geométricas das biopartículas. 

O objetivo geral deste trabalho será avaliar o desempenho de um reator anaeróbio 
compartimentado no tratamento de vinhaça de cana de açúcar.Para tanto, será avaliada a 
influência da recirculação do efluente tratado em termos de eficiência de tratamento, geração 
de biogás, comportamento hidrodinâmico e sua relação com os parâmetros cinéticos 
intrínsecos e de transferência de massa: difusividade efetiva e coeficiente de transferência de 
massa na fase líquida. 

 
Material e Métodos 

 
O procedimento experimental proposto compreende a operação de um reator 

compartimentado tratando vinhaça de cana de açúcar, aumentando gradativamente a carga 
orgânica volumétrica (controlada pela vazão de alimentação) para diferentes razões de 
recirculação de efluente tratado (100%, 200%, 300% e 400%).  

Serão avaliadas, em cada câmara do reator, nas diferentes razões de recirculação, a 
eficiência do tratamento, a geração de gás, parâmetros cinéticos intrínsecos e de transferência 
de massa.  

O reator empregadocompreenderá a um reator anaeróbio construído em PVC, com 
quatro compartimentos com 650 mm de altura e 100 mm de diâmetro (Figura 1), perfazendo 
um volume reacional de 5 L em cada câmara (4 x 5 = 20 L). 
 

 
Figura 1 – Reator anaeróbio compartimentado 
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Com o propósito de seinvestigar o efeito do aumento da razão de recirculação no 
comportamento hidrodinâmico do reator compartimentado, será realizado ensaio 
hidrodinâmico, onde será observado o tempo de detenção hidráulico real aplicado ao sistema 
e o nível de mistura para cada razão de recirculação. 

Para caracterização do efluente, monitoramento do reator e controle operacional serão 
analisadas as seguintes variáveis, de acordo com Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater (APHA/AWWA/WEF, 2005): 
- Físicas: Sólidos (totais, suspensos, dissolvidos e sedimentáveis) e temperatura. 
- Químicas: Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Demanda Química de Oxigênio 
(DBO), nitrogênio (orgânico, amoniacal, nitrito, nitrato), fosfato total, óleos e graxas, pH, 
potássio, sódio, sulfatos, ácidos voláteis (por titulação e cromatografia), alcalinidade e 
carboidratos.  

A composição do biogás, em termos de hidrogênio, metano e dióxido de carbonoserá 
analisada por meio de cromatografia gasosa, com emprego de cromatógrafo gasoso modelo 
GC-2010 (Shimadzu Corp.,Japão), equipado com coluna capilar Carboxen 1010 PLOT (30 m 
x 0,32 mm) e detector de condutividade térmica.  

Para a determinação da difusividade efetiva será adaptada a metodologia apresentada 
por Vela et al. (1999). Uma única determinação será ampliada para toda a operação do reator, 
tendo em vista que não é esperada alteração na difusividade devido o aumento da razão de 
recirculação.No entanto, admite-se que essa difusividade não corresponde precisamente à 
observada em todas as câmaras, tendo em vista que a composição do substrato é alterada à 
medida que ele passa pelas câmaras do reator. Consequentemente, cada câmara, em cada 
condição de carga orgânica e recirculação, deverá apresentar uma difusividade diferente. O 
emprego de uma única difusividade é uma simplificação imposta neste trabalho. 

Uma vez que se trata de um parâmetro intimamente associado à velocidade superficial, 
o coeficiente de transferência de massa na fase líquidaserá calculadopara todas as cargas 
orgânicas aplicadas, bem como para as diferentes razões de recirculação,empregando as 
correlações disponíveis na literatura científica. 

O diâmetro médio das biopartículas, necessário para os cálculos relativos à 
transferência de massa será aferido através do método apresentado por Del Nery et al. (2008). 

Para cada razão de recirculação, após alcançado estado estacionário, serão 
determinados os parâmetros cinéticos intrínsecos para cada câmara do reator. Na 
determinação dos parâmetros cinéticos duas metodologias poderão ser empregadas. A escolha 
por uma delas dependerá da difusividade efetiva encontrada para a vinhaça nos grânulos. Se a 
condição de Bi < 0,3 for observada, será empregado o método de Vieira et al. (1997), caso 
contrário, será empregado o método de Ryu et al.(1984). 
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Resumo: Dois reatores UASB modificados, em escala piloto, um sem recirculação (R1) e outro 
submetido a recirculação de 200% (R2), foram alimentados com vinhaça de cana-de açúcar 
com DQO média de 20g/L, visando a produção de biogás. Os reatores foram submetidos a 
cargas orgânicas volumétricas (COV) crescentes de 0,6 a 7 kgDQO/m3.dia, durante 200 dias de 
operação. A eficiência  média de remoção de  DQO  foi de 88,9±11,1% em R1 e 94,0±5,1% em 
R2, com a DQO remanescente associada, principalmente à perda de sólidos no efluente. A 
concentração de ácidos voláteis no efluente  aumentou em ambos os reatores a partir de COV 
de 5 kgDQO/m3.dia, atingindo 850 mg/L, com acúmulo de ácidos acético e propiônico em R1 e 
388 mg/L em R2. A porcentagem de metano no gás foi de 46,5 a 74,2 e de 52,6 a 76,1% em R1 e 
R2, respectivamente. Os resultados parciais indicam que a recirculação empregada no reator 
R2 é positiva ao desempenho de remoção de DQO, redução de sólidos no efluente e na 
produção de biogás.   

 
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, 
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por hidrocarbonetos de cadeia curta e linear (metano) e pode ser utilizado para geração 
de energia elétrica, térmica ou mecânica. 

 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 1 medidor de biogás 
(Figura1). Neste trabalho serão apresentados somente resultados de 2 reatores UASB. 

 

 
Figura 1: Desenho esquemático do sistema de geração de biogás a partir da degradação 
anaeróbia da vinhaça. 
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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 um 
tanque de recirculação do efluente tratado de 20 a 100L, dependendo da vazão de 
alimentação dos reatores. A vinhaça e o efluente para recirculação são recalcados a 
partir  dos respectivos tanques de armazenamento para os reatores UASB durante 24 
horas diárias. As bombas de sistema de recalque e do sistema de recirculação são 
Grundfos modelo DDC 9-7AR e DDA 30-4AR. 
 
Caracterização da vinhaça  

A vinhaça utilizada para alimentação dos reatores foi coletada na Usina São 
Martinho em Pradópolis-SP (Agosto-Dezembro-2013) e na Usina Rio Pardo em 
Cerqueira César-SP (Dezembro-2013). A coleta da vinhaça na Usina São Martinho era 
realizada diretamente da saída da coluna de destilação. A vinhaça da Usina Rio Pardo 
foi coletada depois do equipamento de concentração da vinhaça. A vinhaça utilizada na 
operação dos reatores UASB foi diluída para tingir a DQO de 20g/L (diluição 1:10). Na 
Tabela 1 estão apresentados os resultados da caracterização das amostras de vinhaça.   

 
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 2), localizado na cidade de Pereiras-SP. O volume de 60L de lodo anaeróbio 
preencheu totalmente a área de reação dos reatores.  
 
Aumento de vazão e de cargas orgânicas  
 O planejamento experimental apresentado na Tabela 3 está baseado nas cargas 
orgânicas inicial e final do trabalho de pesquisa. 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). 

 
Análises físico-químicas 

O monitoramento da vinhaça, dos efluentes líquidos dos reatores R1 e R2, 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).  As demais análises estão sendo realizadas de acordo com 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2005). 
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Tabela 1: Caracterização da vinhaça da Usina São Martinho e da Usina Rio Pardo 
PARÂMETROS  Vinhaça* 

28/07/2013 
Vinhaça* 

08/10/2013 
Vinhaça*  

22/10/2013 
Vinhaça**  

diluída 
ÁCIDOS VOLÁTEIS (mg CaCO3 .L-1) 2370 1350 2650 1286 
ALCALINIDADE TOTAL (mg CaCO3 .L-1) 210 105 226 307 
DBO BRUTA (mg O2 .L-1) 15140 8238 17502 7314 
DQO BRUTA (mg O2 .L-1) 32200 19960 28650 18750 
FENOL (mg C6H5OH .L-

1) 2,050 3,03 2,99 0,688 
NITROGÊNIO AMONIACAL (mg N .L-1) 58 88 119 64 
NITROGÊNIO NITRATO (mg N-NO3

- .L-1) 462,22 87,38 381,56 260,70 
NITROGÊNIO NITRITO (mg N-NO2

- .L-1) 0,010 0,016 < 0,001 < 0,001 
NITROGÊNIO TOTAL KJELDAHL (mg N .L-1) 836 392 873 614 
pH  4,49 4,50 4,42 4,72 
SÓLIDOS TOTAIS (mg .L-1) 26632 15093 27752 17989 
SÓLIDOS TOTAIS FIXOS (mg .L-1) 7686 3985 10028 3913 
SÓLIDOS TOTAIS VOLÁTEIS (mg .L-1) 18946 11108 17724 14076 
SÓLDOS SUSPENSOS TOTAIS (mg .L-1) 5700 2610 5440 2750 
SÓLIDOS SUSPENSOS FIXOS (mg .L-1) 350 230 1260 417 
SÓLIDOS SUSPENSOS VOLÁTEIS (mg .L-1) 5350 2380 4180 2333 
SÓLDOS DISSOLVIDOS TOTAIS (mg .L-1) 20932 12483 22312 15239 
SÓLDOS DISSOLVIDOS FIXOS (mg .L-1) 7336 3755 8768 3496 
SÓLIDOS DISSOLVIDOS VOLATEIS (mg .L-1) 13596 8728 13544 11743 
SULFATO (mg SO4

2- .L-1) 900 660 1425 625 
SULFETO (mg S2- .L-1) 6,980 1,980 3,110 3,600 
ZINCO (mg Zn .L-1) 0,358 0,123 0,313 1,291 
CHUMBO (mg Pb .L-1) 0,25 0,10 0,30 0,40 
CADMIO (mg Cd .L-1) 0,088 0,001 0,079 0,032 
NÍQUEL (mg Ni .L-1) 0,151 0,052 0,185 0,482 
FERRO (mg Fe .L-1) 9,57 6,66 10,53 59,8 
MANGANÊS (mg Mn .L-1) 2,36 1,78 2,73 5,61 
COBRE (mg Cu .L-1) 0,327 0,117 0,278 0,363 
CROMO TOTAL (mg Cr .L-1) 0,041 0,031 0,087 0,052 
CÁLCIO (mg Ca .L-1) 509 296,0 671 773 
MAGNÉSIO (mg Mg .L-1) 255,8 121,0 244,3 134 
SÓDIO (mg Na .L-1) 47,5 1350 2600 26,1 
POTÁSSIO (mg K .L-1) 2650 23,0 37,4 1140 
*vinhaça Usina São Martinho com as datas de coleta; ** vinhaça concentrada da Usina Rio Pardo, após 
diluição. 

 
 
Tabela 2: Caracterização físico-química do lodo utilizado como inóculo 

PARÂMETROS  LODO INÓCULO 
SÓLIDOS TOTAIS (mg/L) 44313 
SÓLIDOS TOTAIS FIXOS (mg/L) 7593 
SÓLIDOS TOTAIS VOLÁTEIS (mg/L) 36720 

 
 
Tabela 3: Variação dos parâmetros operacionais durante a operação dos reatores  

Reator Vazão da 
vinhaça 
(L/dia) 

Vazão de 
recirculação (L/dia) 

% recirculação COV (kgDQO/m3.dia) 

1 1,8-19,2 0 0 0,57-7 
2 1,8-19,2 3,6-36,4 200 0,57-7 

 
 
Resultados e discussão 
 O reator 1 (R1) foi operado por  200 dias e o reator 2 (R2)  por 150 dias. O 
aumento de carga foi realizado de acordo com o planejamento operacional apresentado 
na Tabela 3. A operação dos reatores é diferenciada pela vazão de recirculação.  
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Variação da eficiência de remoção de DQO em função da COV 
 Os valores de COV aplicados aos reatores R1 (sem recirculação) e R2 (200%) 
variaram de 0,59 a 6,75 kgDQO/m3.dia. A DQO da vinhaça durante o período 
operacional foi de 20,07±2,95 g/L.  A estatística descritiva sobre o desempenho dos 
reatores em relação à remoção de matéria orgânica está apresentada na Tabela 4. 

A elevada carga orgânica da vinhaça está associada à carga de sólidos.  Os 
valores de sólidos totais (ST) da vinhaça variaram  de 10570 a 38060 mg/L, com  média 
de 20660±7869 mg/L e os valores de sólidos suspensos totais (SST) variaram de 433 a 
20720 mg/L e média de 4677±5528 mg/L.   
 
Tabela 4: Estatística descritiva do desempenho de R1 e R2 em relação à remoção de 
matéria orgânica 

Parâmetro R1 R2 
DQO efluente bruta (g/L) 0,147 a 10  0,186 a 4,823  
DQO efluente filtrada (g/L) 1,015 a 3,293  0,612 a 1,703  
Eficiência de remoção bruta (%) 45,8 a 99,4  71,8 a 99,2  
Eficiência de remoção filtrada (%) 77,3 a 92,4  88,2 a 95,9 
Eficiência média de remoção de DQO (efluente 
bruto) (%) 

88,9±11,1 94,0±5,1 

Sólidos suspensos totais efluente (mg/L) 1623±2319  1275±1849  
Sólidos Suspensos voláteis efluente (mg/l) 751±829 557±668 

 
Os resultados parciais até o momento indicam que a recirculação empregada no 

reator R2 é positiva ao desempenho de remoção de DQO, possivelmente devido ao 
aumento do transporte de massa nos grânulos com o aumento da velocidade 
ascensional.  

Os valores de sólidos suspensos de R1 são superiores aos valores de R2, 
indicando que a falta de recirculação aumentou a saída de sólidos do R1. 

A redução da eficiência de remoção de DQO (Figura 1b) foi observada a partir 
de COV de 5,0 kgDQO/m3.dia.  A perda de sólidos com o efluente dos reatores 
(Figura1c) contribuiu para o aumento de DQO e para redução da eficiência dos reatores 
e esteve associada também à perda de biomassa dos reatores, conforme dados de sólidos 
suspensos voláteis.  

 
Ácidos voláteis por titulação e por cromatografia 

Os resultados de ácidos voláteis fazem parte do conjunto de variáveis utilizado 
para avaliação da possibilidade de aumento de cargas dos reatores.  

 
Resultados de ácidos voláteis  por titulação 

A concentração de ácidos voláteis da vinhaça variou de 1146 a 4351 mg/L com 
valor médio de 2398±918 mg/L. Os valores de ácidos voláteis do efluente de  R1 
variaram de 57 a 850 mg/L e do efluente de R2 variou de 59 mg/L a 388 mg/L e 
aumentaram com o aumento da COV aplicada (Figura 2). 

A avaliação preliminar dos resultados indica que  R2 com 200% de recirculação 
apresentou menor concentração  de ácidos no efluente, que indicam maior equilíbrio da 
população microbiana em todas as cargas orgânicas aplicadas.  
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Figura 1: (a) DQO efluente bruta R1 (♦), DQO efluente bruta R2 (▲), DQO efluente 
filtrada R1 (x), DQO efluente filtrada R2 (+). (b) Eficiência de remoção de DQO bruta 
R1(♦), Eficiência de remoção de DQO bruta R2 (▲), Eficiência de remoção de DQO 
filtrada R1(x), Eficiência de remoção de DQO filtrada R2(+).(c) Sólidos suspensos 
totais R1(♦), Sólidos suspensos voláteis R1(x), Sólidos suspensos totais R1(▲),Sólidos 
suspensos voláteis R1(+).  
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Figura 2: Variação de ácidos voláteis em função da carga orgânica aplicada. R1(♦), 
R2(Δ). 

 
Resultados de ácidos voláteis por cromatografia  

Os resultados parciais de ácidos voláteis por cromatografia gasosa, que 
discriminam os ácidos formados, seguem o mesmo comportamento observado pelos 
ácidos por titulação.  

De maneira geral, com o incremento das cargas orgânicas volumétricas ocorre o 
aumento da concentração dos ácidos acético, propiônico e butírico (Tabela 5, Figura 3). 
Entretanto, para as mesmas cargas orgânicas, R1 apresenta valores maiores de ácido 
acético e ácido propiônico no efluente do reator.  

 
Tabela 5: Ácidos acético, propiônico e butírico presentes no efluente de R1 e R2 em 
função da carga orgânica volumétrica aplicada  

COV Ácido acético 
(mg/L) 

Ácido propiônico 
(mg/L) 

Ácidos butírico e 
isobutírico 

(mg/L) 
 R1 R2 R1 R2 R1 R2 
0-2 42,0±63,4 5,1±7,1 18,9±26,9 4,9±8,3 2,0±3,6 8,86±12,23 
2,1-4,0 62,1±80,4 31,9±16,9 34,0±54,8 29,5±18,00 18,1±19,7 29,87±9,86 
4,1-6,0 238,4±185,7 32,4±10,0 128,6±102,2 45,08±56,79 33,5±10,4 31,81±13,03 

 
Apesar das mesmas cargas orgânicas aplicadas a R1 e R2, as respostas de R1 e 

R2 em relação à aplicação de COV não foram similares. As COV aplicadas a R1 entre 
4,0 e 6,0 kgDQO/m3.dia resultaram no acumulo de ácido acético e ácido propiônico no 
efluente em torno de 4 vezes superiores aos acumulados com COV de 2,0 e 4,0 
kgDQO/m3.dia. Enquanto, para as mesmas COV aplicadas a R2 este comportamento 
não foi observado.  

Existem muitos aspectos para serem abordados sobre a bioquímica da digestão 
anaeróbia da vinhaça a partir da presença e da concentração dos ácidos apresentados e 
também sobre a influência da taxa de recirculação aplicada aos reatores. A elevada 
concentração de matéria orgânica na vinhaça pode conduzir a uma inibição microbiana 
por excesso de substrato. A recirculação do efluente tratado objetiva diluir 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 (Elefsiniotis et. al, 2005) e da COV aplicada . Como as cargas orgânicas 
aplicadas foram semelhantes, a característica da água residuárias, diferenciada em R2 
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pela diluição, a recirculação do efluente, pode ter sido determinante para a diferença no 
acúmulo de ácidos. 

O ácido acético é considerado o mais importante percursor de metano e o 
efluente de R2 apresentou menor concentração deste ácido. O maior acúmulo de ácido 
propiônico acorreu em R1.  

As inter-relações entre as acidogênicas, as acetogênicas e as arquéias 
hidrogenotróficas e acetotróficas são gerenciadas pela pressão de hidrogênio no meio 
líquido. Provavelmente, falta de recirculação em R1 (maior DQO afluente)  resultou em 
maior pressão de hidrogênio, devido a elevada atividade das bactérias acidogênicas 
geradoras de hidrogênio e na maior produção de ácido propiônico. A oxidação do ácido 
propiônico é desfavorável termodinamicamente na digestão anaeróbia e a sua 
biodegradação ocorre através de reações enzimáticas peculiares (Wang et.al, 1999).  A 
presença de elevadas concentrações de ácido propiônico no efluente de reatores 
anaeróbios pode levar à perda da atividade metanogênica.   

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. 
O comportamento das populações microbianas poderá ser estudado com a continuação 
do incremento das cargas orgânicas e a análises dos ácidos orgânicos.  

O procedimento experimental adequado será extremamente importante para 
atuar no equilíbrio das relações microbianas. Intervenções como interrupção da  
alimentação e redução das cargas aplicadas deverão ser realizadas em caso de 
verificação de sobrecarga orgânica, com elevada produção de ácidos orgânicos e 
principalmente geração de ácido propiônico.    

Confirmando as avaliações anteriores, o reator R2 com 200% de recirculação 
apresentou resultados de ácidos que indicam maior equilíbrio da população microbiana 
em todas as cargas orgânicas aplicadas.  

 
Composição de biogás  
 Os resultados da composição de biogás estão apresentados na Tabela 4 e na 
Figura 4.  
 
Tabela 4: Variação de metano na composição do biogás durante o período operacional 

Reator  Metano(%) Faixa  
R1 61,1±8,4 (46,5-74,2) 
R2 65,8±5,8 (54,3-74,8) 

 
Verificou-se redução da porcentagem de metano no biogás com   o aumento de 

COV (Figura 4). Os maiores valores de porcentagem de metano no biogás foram 
obtidos em R1 a partir da COV de 3 kgDQO/m3.dia, entretanto R1 apresentou menor 
variação com o aumento de COV durante o período operacional (Tabela 6) .   

Os valores de porcentagem de metano estão de acordo com vários autores 
trabalhando com vários tipos de vinhaça (Braun e Huss,1982 e Nandy et al., 2002).  

Aspectos sobre os efeitos do aumento da carga orgânica e da taxa de 
recirculação sobre a eficiência de remoção de DQO e geração de metano serão 
realizados com a continuidade dos experimentos, com previsão de atingir cargas 
orgânicas volumétricas de até 20 kgDQO/m3.dia.  
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a 

b 
 
Figura 3: Variação da concentração de ácido acético (■), de ácido propiônico (Δ) e de 
ácido butírico e isobutírico (x) no efluente de R1(a) e R2(b) em função da carga 
orgânica volumétrica. 
 
 

 
Figura 4: Variação da porcentagem de metano no biogás de R1(♦), R2(Δ) 
em função da  carga orgânica volumétrica 
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4- Conclusões preliminares  
 
Os resultados parciais indicaram que a falta de recirculação (Reator 1) pode 

interferir na remoção de DQO, produção e acúmulo de ácidos orgânicos  e geração de 
metano. Menor transferência de massa para os grânulos devido à menor velocidade 
ascensional no interior do reator e maior concentração do afluente do reator em R1 
possivelmente podem ter influenciados nestes resultados. 

Os maiores valores de porcentagem de metano no biogás foram obtidos em R1 a 
partir da COV de 3 kgDQO/m3.dia, entretanto R1 apresentou menor variação com o 
aumento de COV durante o período operacional 

As avaliações preliminares indicaram que o reator R2 com 200% de recirculação 
apresentou menores concentrações de ácido voláteis no efluente,  que indicam maior 
equilíbrio da população microbiana em todas as cargas orgânicas aplicadas. 

Os resultados de  eficiência de remoção de DQO, geração de ácidos voláteis e de 
produção de metano, associados às cargas aplicadas e às taxas de recirculação, 
evidenciaram que o estudo que está sendo realizado permitirá eleger as condições  
operacionais (cargas volumétricas e taxas de recirculação) de reatores anaeróbios para 
produção de metano e geração de energia.    
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Resumo. No tratamento anaeróbio é importante que os microrganismo se mantenham no 
sistema tempo suficiente para que ocorram as reações metabólicas possibilitando, 
consequentemente, um eficiente tratamento da água residuária. O reator anaeróbio de fluxo 
ascendente de manta de lodo (UASB), a tecnologia mais difundida dentre os sistemas de 
tratamento anaeróbio, é caracterizada pela autoimobilização da biomassa em forma de 
grânulos. Os grânulos são partículas densas, compostas por uma mistura simbiótica de 
grupos microbianos, nos quais cada um exerce sua função para a degradação da matéria 
orgânica em biogás. O papel do grânulo é fundamental para o processo, pois seu 
agrupamento nesta forma permite um maior contato entre os microrganismos e a água 
residuária a ser tratada permitindo, assim, uma boa eficiência do sistema. Considerando a 
importância do grânulo, o presente estudo pretende conhecer melhor essa estrutura com 
ênfase na sua resistência. 

 
Introdução 

 
O presente estudo visa analisar os grânulos de reatores do tipo UASB utilizados no 

processamento da vinhaça. Dentre os reatores anaeróbios de alta taxa, o reator UASB tem 
sido o mais popular (Romasamy et al., 2004; Abbasi et al., 2012). A tecnologia UASB se 
tornou atraente devido a vários fatores, tais como baixo custo operacional, baixa produção de 
lodo, além de ser um sistema compacto (Abbasi et al., 2012; Show et al., 2004). 

Para a compreensão adequada do tratamento anaeróbio da água residuária em reator 
UASB é necessário conhecer e entender os grânulos que compõem o sistema. Sabe-se que os 
grânulos oriundos de um reator UASB estão intimamente relacionado com os grânulos do 
lodo do inóculo, água residuária e com as características hidráulicas do reator. 

Em reatores USAB os microrganismos se autoimobilizam na forma de grânulos. A 
granulação é um importante fenômeno, pois influencia na estabilidade dos processos. Muitos 
pesquisadores vêm estudando o fenômeno da granulação, mas ainda não há consenso sobre 
seu mecanismo de formação.  

A tendência dos microrganismos em agregar-se em sistemas biológicos de tratamento 
permite que ocorra uma maior retenção da biomassa no sistema, reduzindo, desta forma, o 
arraste dos microrganismos para fora dos reatores. A permanência da biomassa por mais 
tempo no sistema trouxe vários benefícios, como, por exemplo, a capacidade de tratar um 
maior volume de água residuária, com maior carga orgânica e, consequentemente, diminuição 
dos volumes de reatores.   

MacLeod et al. (1990) propuseram modelo de grânulos em três camadas superpostas, 
onde a camada mais interna é composta principalmente por metanogênicas que podem atuar 
como centro de nucleação para o início da formação do grânulo, a camada intermediária é 
composta por microrganismos produtores de H2 e também por consumidores de H2, já a 
camada mais externa é composta por espécies mistas (varetas, cocos, e bactérias 
filamentosas). Mas, sabe-se que também ocorre dos microrganismo se apresentarem em 
camadas não muito bem estabelecidas. 

Além da estrutura microbiana no grânulo, outro fator importante é a sua resistência. 
Pereboom (1970) definiu a resistência estrutural do grânulo como a resistência ao atrito e/ou 
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ruptura do grânulo devido a força mecânica ou tensão de cisalhamento. Conhecer a resistência 
do grânulo ao cisalhamento é importante, pois grânulos resistentes geralmente se mantêm 
íntegros, garantindo a permanência dos microrganismos no reator. A estrutura do grânulo, seu 
diâmetro e sua resistência mecânica são aspectos interessantes que podem vir a influenciar o 
desempenho do sistema. 

 
Material e Métodos 

 
Reator UASB 

No presente estudo serão analisados os grânulos oriundos de três reatores do tipo 
UASB (Figura 1) em escala piloto, tratando vinhaça de destilaria de álcool da cana de açúcar. 
Os reatores, que já estão em operação, são operados em paralelo e a alimentação com vinhaça 
é igual para os três sistemas, mas apresentam taxas de recirculação diferentes.  Os três 
reatores (R1, R2 e R3) diferem entre si da seguinte maneira: R1 não tem recirculação; R2 
apresenta 200% de recirculação e R3, 400% de recirculação. 

 
Figura 1: Esquema do reator do tipo UASB. 

 
 A vazão da vinhaça variará de de 1,3 a 73,8 L.d−1 para os 3 reatores. Não haverá vazão 
de recirculação para R1. A vazão de recirculação,  gradativamente, desenvolver-se-á de 2,6 
L.d−1 a 147,6 L.d−1 para R2 e de 5,2 a 295,2 L.d−1 para R3. A carga orgânica volumétrica 
estará variando de 0,43 a 23,92 gDQO.(L.d)−1. A DQO da vinhança não variará no decorrer 
da operação, será mantida em 20 g.L−1. O aumento da carga, portanto, será controlada pelo 
aumento da vazão. 

Cada reator do tipo UASB apresenta as seguintes características: quatro metros de 
altura; diâmetro interno de 19,5 centímetros; e foi inoculado com lodo até 186,5 centímetros a 
partir da base.  Os reatores foram inoculados com lodo proveniente de reator UASB, tratando 
resíduo do abatedouro de aves Rosaves, localizado em Pereira, São Paulo.  

No decorrer da operação dos reatores, serão coletadas amostras do lodo granulado para 
análise da sua estrutura morfológica, da distribuição de tamanho e resistência mecânica. 
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Água residuária 
A vinhaça é a água residuária utilizada no presente estudo para alimentação dos 

reatores UASB. Este resíduo é proveniente da usina Rio Pardo, localizada no Município  
Cerqueira César em São Paulo. A vinhaça empregada é concentrada, necessitando desta forma 
de diluição antes de sua utilização. A diluição da vinhaça é feita de 1 para 10, obtendo-se 
concentração de 20 gDQO.L−1 para vinhaça afluente ao reator.  

 
Medição da distribuição do tamanho dos grânulos 

A medição de distribuição do tamanho dos grânulos será realizada de acordo com a 
metodologia de Del Nery et al. (2008). De acordo com esta, serão separados 10 ml das 
amostras de grânulos, a serem analisadas, e misturadas a 1000 ml de água. Após a mistura, 
será necessário esperar a sedimentação dos grânulos para descarte do sobrenadante. Esse 
processo repete-se três vezes e chama-se etapa de lavagem. Em seguida, colher-se-á a amostra 
de grânulos sedimentados para depósito na placa de Petri, com cuidado para mantê-los 
separados.   

A dimensão dos grânulos será identificada em duas etapas: primeiro serão capturadas 
as imagens da placa de Petri contendo os grânulos por vídeo macroscopia (Figura 2); em 
seguida, as dimensões serão identificadas por análise de imagem através do software 
analisador de imagem. 

 

 
 

Figura 2: imagem de grânulos expostos em placa de petri para analise de imagem. 

 
Neste estudo, está sendo considerado diâmetros a partir de 0,2 mm como grânulos e os 

diâmetros abaixo de 0,2 mm como finos e esses são descartados na etapa de lavagem. Esse 
valor foi estabelecido a partir de testes com amostras dos grânulos utilizados para inocular os 
reatores. Após a etapa de lavagem, os grânulos que sedimentaram apresentaram diâmetros 
variando de 0,2 até 4,5 mm (Figura 3). 
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Figura 3: gráfico de frequência dos diâmetros dos grânulos do inóculo. 

 
Estrutura morfológica 

Para analisar a morfologia dos grânulos do inóculo, da manta de lodo do reator e, 
também, dos grânulos que eventualmente sejam expelidos no efluente do reator, serão 
utilizadas a microscopia óptica de contraste de fase e fluorescência e a microscopia eletrônica 
de varredura (MEV), já que esta é frequentemente utilizada para análise da estrutura 
superficial e interna dos grânulos anaeróbios (Liu et al., 2002).  

A microscopia óptica de contraste de fase é uma técnica que pode ser utilizada para 
melhorar o contraste, facilitando a visualização de detalhes de uma amostra. A microscopia 
eletrônica de varredura, ou MEV, revela superfícies com grande nitidez de detalhes. Portanto, 
através destas, será possível perceber como os microrganismos se arranjam no grânulo e 
também o formato que adquirem (esférico, alongado, achatado, etc.). 

 
Agitador mecânico utilizado para mensurar a resistência do grânulo 

A resistência do grânulo pode ser definida como a resistência ao atrito ou ruptura por 
força mecânica ou tensão de cisalhamento (Pereebom, 1997). O desenvolvimento dos 
grânulos com adequada resistência mecânica é um fator importante para o sucesso do 
tratamento anaeróbio em sistema UASB (Show et al., 2004).  

Para analisar a força dos grânulos oriundos dos reatores UASB, tratando vinhaça, 
serão coletadas amostras de 10 ml do lodo granular empregado como inóculo, do grânulo da 
manta e, eventualmente, de grânulos expelidos no efluente dos reatores UASB. As amostras 
dos grânulos da manta de lodo serão coletadas no reator em períodos em que os sistemas 
estejam submetidos a diferentes cargas orgânicas volumétricas. 

Essas amostras serão colocadas em um agitador Jar Test, modelo- JT- 102/6 e o 
equipamento será completado com água até o volume de 1000 ml. Após agitação, com 
velocidade em torno de 200 rpm, durante 30 minutos, o frasco ficará em repouso para a 
sedimentação dos grânulos e fragmentos. Em seguida, será descartado o sobrenadante e 
coletados amostra dos grânulos sedimentados para avaliação.  

Os grânulos sedimentados serão comparados com os que não passaram pelo 
procedimento de agitação com Jar Test. Ou seja, a análise qualitativa da resistência dos 
grânulos será feita comparando suas dimensões antes e depois de serem submetidos a 
agitação.  
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Resumo. Para superar os problemas de entupimento com a disposição aleatória do leito em 
reatores de leito fixo (APBB), foi desenvolvido na EESC-USP, um reator anaeróbio em escala 
de laboratório com o leito ordenadamente disposto (ABFSB). Espera-se com esta 
configuração evitar o entupimento e ao mesmo tempo manter as vantagens da imobilização 
da biomassa. Um estudo comparativo entre os dois reatores poderá dar informações 
confiáveis a respeito das melhorias alcançadas. O ABFSB ainda não foi utilizado com 
efluentes reais, sendo importante avaliar o processamento anaeróbio da vinhaça nesta 
configuração. Os reatores foram operados durante 40 dias nas condições: TDH=2,5 dias e 
COV=2,4 g DQO L−1 d−1. Ambos apresentaram bom desempenho na remoção de DQO bruta 
e solúvel: médias de 88% e 89%, respectivamente; manutenção da alcalinidade e baixa 
concentração de ácidos. O ABFSB apresentou maior produção volumétrica e rendimento de 
metano (0,6 contra 0,5 L CH4.Lreator−1.d−1 e 0,30 contra 0,26 L CH4.g DQOremov.−1, 
respectivamente). O modelo cinético proposto se ajustou bem aos dados de decaimento de 
DQO. As constantes cinéticas de primeira ordem estimadas foram 0,38 h−1 para o ABFSB e 
0,138 h−1 para o APBB, mostrando que o ABFSB converteu matéria orgânica a uma taxa 
2,75 vezes maior do que o APBB. 
 
Introdução 

 Os reatores anaeróbios com biomassa imobilizada em material suporte, chamados de 
leito fixo (APBB – anaerobic packed bed bioreactor) podem ser uma boa alternativa para o 
processamento anaeróbio de vinhaça. As vantagens do APBBs estão associadas à sua 
principal característica - a possibilidade de alcançar altas concentrações de biomassa no seu 
interior. Espera-se que o maior número de microrganismos dentro do reator possa acarretar 
em uma mais rápida e eficiente degradação de substratos complexos, maximizando a 
produção e o rendimento de metano. Outros benefícios como alta resistência à presença de 
tóxicos e maiores resiliências a choques de cargas, além de menor produção de lodo, explicam 
o interesse no estudo e aplicação destes reatores no tratamento de efluentes industriais.  
 Apesar das vantagens, a principal característica dos APBBs (alta retenção de biomassa 
e/ou sólidos), está também associada à principal restrição da sua utilização – a formação de 
caminhos preferenciais no seu interior e o seu entupimento. Este tipo de problema é 
comumente encontrado em reatores nos quais o meio suporte está disposto aleatoriamente, 
chamados de “leito empacotado”. Como resultados da obstrução do meio reacional, há 
diminuição do volume útil dos reatores, queda nos parâmetros de desempenho e até a falha 
total do sistema.  
 É possível que pelos problemas supracitados, os APBBs tenham recebido pouca 
atenção no processamento de vinhaça de cana de açúcar no Brasil, não sendo registradas 
pesquisas com a sua utilização para a produção de metano. Por outro lado, na literatura 
encontram-se estudos de sistemas em escala real que fazem uso desta tecnologia, inclusive no 
tratamento de vinhaças advindas de matéria primas diversas, como melaço de cana de açúcar 
(Szendrey, 1983; Bories e Rayal, 1988) e vinho (Bories et al., 1982). Os bons resultados 
apresentados nestes trabalhos indicam que os APBBs podem ser promissores para a 
recuperação de metano a partir da vinhaça. No entanto, continua-se apontando que o principal 
motivo de falha destes reatores é a alta retenção de sólidos no seu interior. Portanto, é 
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provável que as vantagens teóricas dos reatores de leito fixo não estejam sendo plenamente 
aproveitadas na prática. 
 Para superar esses problemas, foi desenvolvido recentemente no LPB (Laboratório de 
Processos Biológicos da Escola de Engenharia de São Carlos - EESC/USP) o ABFSB 
(anaerobic bioreactor with a fixed-structured bed). Esta é uma nova configuração de reator, 
que apresenta o meio suporte disposto ordenadamente ao longo do seu comprimento. A ideia 
é prevenir os problemas hidrodinâmicos comuns em reatores de leito empacotado, eliminando 
os caminhos preferenciais e a possibilidade de entupimento, porém mantendo a biomassa em 
suporte inerte, para reter todas as vantagens da imobilização. Espera-se que desta forma o 
ABFSB possa apresentar melhor desempenho que os APBBs para altas cargas orgânicas, 
culminando com maior quantidade de metano produzida. 
 O ABFSB foi apresentado e estudado por Camiloti et al. (2013) e Mockaitis et al. 
(2014) que avaliaram o desempenho do sistema no tratamento de efluente sintético. Estes 
estudos indicaram que bons resultados podem ser alcançados com esta configuração. No 
entanto, nenhum deles se destinou a fazer uma comparação com os APBB, dos quais este 
novo reator evoluiu. Para que se possa visionar o ABFSB como uma tecnologia no futuro, 
como já é o APBB, antes que o mesmo seja testado em escala piloto, é necessário o seu 
estudo em escala de laboratório, onde várias caraterísticas do processo podem ser avaliadas 
para o aumento racional de escala.  
 Considerando o exposto, apenas um estudo comparativo entre os dois reatores poderá 
dar informações confiáveis a respeito dos reais benefícios alcançados pelo ABFSB. Além 
disso, ressalta-se o ABFSB ainda não foi utilizado com efluentes reais, sendo importante 
avaliar o processamento anaeróbio da vinhaça de cana-de-açúcar nesta nova configuração. 
 
Material e Métodos 
 
Configuração dos reatores anaeróbios 
 A Figura 1 mostra o esquema dos reatores anaeróbios contínuos, e a Tabela 1 enumera 
as dimensões destes reatores.  
 

 

Figura 1 – Desenho esquemático dos biorreatores utilizados na pesquisa. 
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Tabela 1– Dimensões e características dos reatores. 
Característica ABFSB APBB 

Diâmetro Interno 8 cm 8 cm 
Volume Útil 3,4 L 2,6 L 
Altura Total 78 cm 82 cm 
Altura Útil 73 cm 75 cm 

Porosidade do leito 92,6% 72,3% 
 
Vinhaça 

A vinhaça é coletada mensalmente no tanque de equalização da Usina São Martinho, 
localizada na cidade de Pradópolis – SP. Após a coleta e a chegada do material ao LPB, o 
efluente é armazenado em reservatórios plásticos de polipropileno de 20 L, e mantidos em 
freezer (-20°C) antes do uso, a fim de preservar suas características físico-químicas. Como a 
qualidade da vinhaça varia ao longo da safra, a Tabela 2 apresenta os valores dos parâmetros 
mais importantes analisados em 3 amostras no ano de 2013.  

 
Tabela 2 - Composição de três amostras de vinhaça utilizada nos experimentos. 

Parâmetros  Unidades Amostras 
1 2 3  

pH  4,49 4,50 4,42  
DQO bruta (mg O2 .L−1) 32.200 20.000 28.700  

DQO solúvel (0.45 µm) (mg O2 .L−1) 18.000 16.000 23.000  
DBO5 Bruta (mg O2 .L−1) 15.100 8.250 17.500  

N. Amoniacal (mg N .L−1) 60 90 120  

Sulfato (mg SO4
2− 

.L−1) 900 660 1425  

Sulfeto (mg S2− .L−1) 6.980 1.980 3.110  
 
Análises Físico-Químicas 
 A mensuração dos parâmetros usuais para avaliação e controle de tratamento 
anaeróbio como DQO total e solúvel, pH, alcalinidade, serão realizados duas vezes por 
semana. A medição da quantidade de biogás gerada por cada reator será feita com o auxílio de 
frascos de Mariotte. As determinações de ácidos voláteis intermediários e composição do 
biogás serão realizadas por meio de cromatografia gasosa. 
 
Planejamento Experimental 
 A presente pesquisa está se desenvolvendo em duas etapas distintas. Como estratégia 
para avaliar os limites operacionais do ABFSB, assim como a sua comparação com o APBB, 
optou-se inicialmente por alimentar ambos os reatores com vinhaça diluída e ir 
gradativamente aumentando a sua concentração e, desta forma, o carregamento orgânico. 
Nesta etapa, o TDH será mantido fixo em 2,5 dias. Serão então realizados os estudos 
comparativos, determinados os coeficientes cinéticos aparentes (k1

app), assim com a 
determinação das COVs ótimas para cada sistema. Na etapa seguinte, a concentração de 
vinhaça será fixada e o TDH passara a ser diminuído pelo aumento da vazão de alimentação. 
Espera-se desta maneira ter uma boa amplitude de dados, que possam auxiliar no alcance dos 
objetivos desta pesquisa. 
 
Considerações sobre a diluição e alimentação dos reatores 
 A análise de DQO total já demonstra por si só um efluente com alto teor de matéria 
orgânica, razão pela qual optou-se por não aplicar a vinhaça aos reatores na concentração 
natural, e sim após diluições. Isto foi decidido a fim de assegurar que os reatores não fossem 
submetidos a um grande choque de carga orgânica, o qual poderia incapacitá-los de 
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exercerem a digestão anaeróbia e assim a comparação entre as duas configurações, objetivo 
principal desta pesquisa. Além disso, foi adicionada quantidade de bicarbonato de sódio na 
quantidade de 0,3 gramas para cada grama de DOQ da vinhaça.  

  
Etapa 1 - Aumento da carga orgânica volumétrica pela concentração 
 A carga orgânica a ser aplicada no início dos experimentos (2,5 g DQO.L-1.d-1) foi 
escolhida com base nos experimentos analisados na revisão bibliográfica. A Tabela 3 
apresenta as concentrações de matéria orgânica (DQO) com as respectivas cargas a serem 
aplicadas aos reatores, assim como os intervalos de tempo estimados para a sua mudança. 
Vale ressaltar que tanto os valores das cargas como os intervalos para o aumento destas 
podem variar segundo o desempenho mais ou menos satisfatório de cada reator. 

 
Tabela 3 – Cargas Orgânicas Volumétricas a serem aplicadas em cada um dos reatores com o 

tempo de operação. 

Etapa 1 COV 
(g DQO.L−1d−1) 

Concentração 
(g DQO.L−1) 

Tempo de Operação 
(d) 

Fase I 1-2,4 6 0 – 40 
Fase II 3,75 9,375 41 – 72 
Fase III 5 12,5 73 – 104 
Fase IV 7,5 18,75 105 – 136 
Fase V 10 25 137 - 168 

 
Perfil espacial e temporal 
 Após a obtenção dos parâmetros de desempenho de ambos os reatores e a sua 
comparação, em cada carga aplicada será realizado um perfil espacial e temporal. Estes perfis 
são feitos mediante a coleta de amostras ao longo dos 6 pontos de coleta de cada reator. As 
amostragens são realizadas começando do ponto final (P6 - saída do efluente) para o ponto 
inicial (P1 - entrada do afluente). Em seguida serão realizadas análises dos parâmetros: DQO 
(solúvel), ácidos orgânicos e pH. Com os resultados de decaimento da DQO solúvel e os tempos 
de detenção em cada ponto de coleta, será realizado um ajuste do modelo cinético de Monod 
modificado de maneira a verificar se com este é possível descrever matematicamente a 
degradação da matéria orgânica ao longo do comprimento de cada reator. Será estimada então 
a constante cinética aparente (k1

app) de cada sistema. Espera-se verificar o efeito do aumento 
de carga nestes coeficientes, assim como obter o seu valor ótimo, o qual pode ser utilizado 
para projeto e aumento de escala dos reatores. O modelo cinético será o mesmo utilizado por 
Mockaitis (2012), Camiloti et al. (2013) e Mockaitis et al. (2014). Este é uma simplificação 
da equação cinética de Monod. O modelo considera a existência de uma concentração residual 
de matéria orgânica (Cr, g.L−1) na qual a taxa de reação é zero, como mostrado na equação 1. 
O modelo também considera que o reator está operando em regime permanente, a temperatura 
constante e que o padrão do escoamento é similar a um reator em pistão.  
 
𝐶 = 𝐶𝑟 + (𝐶𝑖 − 𝐶𝑟). 𝑒−𝑘1

𝑎𝑝𝑝.𝜃ℎ
      Equação 1.  

 
onde C é a concentração de DQO no líquido (mgO2.L−1), Ci é a concentração de matéria 
orgânica inicial, no θh de 0 h (mgO2.L−1), θh é o tempo de detenção hidráulica relativo a C 
(h), e k1

app é o coeficiente cinético aparente de primeira ordem (h−1). 
 
Etapa 2 – Aumento de carga orgânica volumétrica pela diminuição do TDH 
Após determinada a carga orgânica máxima suportada com estabilidade por cada reator com a 
concentração da vinhaça na Etapa 1, a Etapa 2 será destinada à tentativa de diminuição do 
TDH tanto quanto possível. Será buscado nesta etapa avaliar se maiores velocidades 
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ascensionais aplicadas podem contribuir para o melhoramento dos sistemas. Benefícios como 
auxílio no desprendimento de bolhas de biogás presas dos interstícios do leito, diminuição da 
resistência à transferência de massa e menor risco de entupimento são desejados com esta 
estratégia. Além disso, é necessário saber quanto se pode diminuir o TDH de forma a avaliar 
se o sistema seria seguro em TDH próximos daqueles comumente aceitos para projeto, como 
24, 16 e 8 horas..  
 Considerando que os reatores tenham estabilidade dos parâmetros operacionais com a 
máxima carga desejada na etapa 1 (10 g DQO.L-1.d-1), a Tabela 4 apresenta a estratégia de 
diminuição do TDHs, com as COVs e o tempo estimado entre o aumento destas.  
 
Tabela 4 – Cargas Orgânicas Volumétricas a serem aplicadas em cada um dos reatores com o 

aumento da vazão de alimentação, e os respectivos períodos de operação estimados. 

Etapa 2 COV 
(g DQO.L.d−1) 

TDH 
(d) 

Tempo de Operação 
(d) 

Fase VI 12,5 2 169 – 202 
Fase VII 14,7 1,7 202 – 234 
Fase VIII 20,8 1,2 235 – 267 
Fase IX 25 1 268 – 300 
Fase X 30 0,8 301 – 333 

* Concentração fixa em 25 g DQO.L
-1

. 
 
Resultados e Discussão 
 
Fase I – Desempenho dos reatores 
 Até a data do presente Seminário Temático, foram obtidos dados de 40 dias de 
operação. Sendo assim, apenas os dados referentes a este período estão aqui apresentados. Os 
reatores ABFSB e APBB foram submetidos às mesmas condições operacionais de 
temperatura = 30 ºC; COV = 2,4 g DQO.L−1.d−1 e TDH = 2,5 dias. 
  
Estabilidade Operacional 
 Apesar da suplementação de alcalinidade no afluente, a média de pH de saída dos 
reatores (8,5 para o ABFSB e 8,6 para o APBB) indica que ambos os sistemas estão 
produzindo alcalinidade, conseguindo assim tamponar o pH frente a formação de ácidos 
orgânicos, inerente ao processo anaeróbio. Além disso, pode-se constatar que em nenhum 
momento o pH apresentou quedas súbitas, o que indicaria desequilíbrio do processo. A Figura 
2 apresenta todos os valores de pH medidos ao longo do monitoramento. 

  

 
Figura 2 - Monitoramento do pH afluente e de saída dos reatores ao longo da fase I. 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

0 10 20 30 40

ABSFB
APBB
Afluente

pH
 

Tempo (d) 



511 

 Os valores de alcalinidade bicarbonato e ácidos voláteis totais podem ser vistos na 
Figura 3. A alcalinidade produzida pelos reatores aumentou regularmente até o 25º dia de 
operação, quando os valores de ambos estabilizou próximo a 1.850 mg.L−1. Estes resultados 
são parecidos com os de Jhung e Choi (1995), os quais processando vinhaça diluída com 
condições operacionais muito semelhantes obtiveram alcalinidade bicarbonato de 1.725 
mg.L−1. Pelos valores médios de A.P. (2.000 mg.L−1) pode-se constatar que ambos os 
sistemas operaram com estabilidade. De acordo com Jenkins et al. (1991) a alcalinidade 
bicarbonato deve estar acima de 1.200 mg.L−1 para uma operação estável do reator. 
 

  
 

 

 

 

Figura 3 - Comparação entre alcalinidade e ácidos voláteis produzidos pelos reatores na Fase I. 
 

 A estabilidade operacional e a segurança dos sistemas também podem ser avaliadas 
pelas baixas concentrações de ácidos voláteis. As médias foram 96 mg.L−1 para o ABFSB e 
170 mg.L−1 para o APBB. Estas concentrações consideravelmente baixas indicam que a etapa 
metanogênica não está sendo a etapa limitante, e os reatores não estão sobre estresse. Jhung e 
Choi (1995) já registravam 400 mg.L−1 de ácidos na mesma condição operacional. No 
entanto, para garantir maior contato, eles aplicaram uma taxa de recirculação de efluente de 
500%. Mshandete et al. (2004) aplicando altas e baixas taxas de recirculação em reator de 
leito fixo tratando resíduo de lixiviado de produção batata, observaram que o reator com baixa 
recirculação teve maior estabilidade operacional. A instabilidade observada no reator com alta 
taxa de recirculação (COV de 12 g DQO.L−1.d−1) foi atribuída ao fato de que a rápida mistura 
promoveu rápida difusão de ácidos orgânicos acumulados nos interstícios do leito para dentro 
do biofilme, o que prejudicou o sistema de maneira geral. 
 Outro parâmetro utilizado para avaliar a estabilidade operacional dos sistemas é a 
relação AI (alcalinidade intermediária)/AP. De acordo com Ripley et al. (1986) valores de 
AI/AP superiores a 0,3 indicam a ocorrência de distúrbios no processo de digestão anaeróbia. 
No entanto, Foresti (1994) comenta que pode ocorrer estabilidade do processo para valores de 
AI/AP diferentes de 0,3. A Figura 4 mostra as variações desta relação em ambos os reatores 
ao longo da Fase I de operação. A linha tracejada indica o valor de 0,3. 
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Figura 4 – Variação da razão AI/AP nos reatores ao longo da primeira fase de 
operação. 

 
Qualidade dos ácidos voláteis 
 A média das concentrações de ácidos voláteis medidos nos dois reatores é apresentada 
na Tabela 5. 
 

Tabela 5 – Composição média dos ácidos orgânicos no efluente de cada reator na Fase I. 

Ácido Concentração (mg.L-1) 
ABFSB APBB 

Acético 25,6  18,5  
Propiônico 43 72 
Isobutírico 21,2 19,5 

Butírico 17,5 17,5 
Isovalérico 18,6 19,3 
Valérico 15,7 15,8 
Capróico 8,9 8,9 

Número de amostras analisadas = 7. 
 

 Apesar de as concentrações de ácido acético e propiônico perfazerem as maiores 
concentrações entre os ácidos, as baixas concentrações destes ácidos são o indicativo mais 
confiável de que ambos os sistemas estão trabalhando de maneira estável. Pelo conhecimento 
das etapas que envolvem a completa degradação de um substrato por via anaeróbia, as baixas 
concentrações destes dois ácidos demonstram que o equilíbrio entre as populações 
acidogênica e metanogênica foi alcançado.   

 
Conversão de Matéria Orgânica 
 As conversões médias de DQO total e DQO solúvel estiveram na faixa de 88,5% a 91%, 
respectivamente para o ABFSB (Figura 5 – A) e na faixa de 86% a 93% e 88,5% a 93%, 
respectivamente para o APBB (Figura 5– B). Estes dados demonstraram a plena capacidade 
de ambos os sistemas para processarem anaerobiamente a vinhaça na concentração atual. 
Observa-se que os dois reatores mantiveram alta eficiência na conversão de matéria orgânica 
ao longo da Fase I. Resultados semelhantes para uma COV de 3 g DQO.L-1d-1 foram obtidos 
por Parawira et al. (2006) processando efluente de lixiviado da produção de batata em reator 
de leito empacotado (remoção de DQO total = 96%). As pequenas diferenças entre a conversão 
de DQO total e solúvel apresentada por ambos os sistemas demonstram que apenas uma 
pequena quantidade de sólidos sai do reator com o efluente. De acordo com Camiloti et al. 
(2013) este é um indicativo de que a aderência da biomassa no biofilme foi efetiva. 
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Figura 5 - Eficiência de conversão de matéria orgânica total e solúvel nos reatores. 

  
Produção de biogás e metano 
 A produção de biogás, metano e rendimento de metano são apresentadas na Tabela 6. 
Pode-se observar que quantidade alta de metano está sendo produzida pelos microrganismos 
na digestão anaeróbia de vinhaça. Observa-se que a quantidade média de metano produzida 
por litro de reator foi 20% maior para o ABFSB (0,6 contra 0,5 L.Lreator

-1.d-1). Este, já pode ser 
um indicativo de maior obtenção de metano assegurado pelo ABFSB, onde se eliminam os 
caminhos preferenciais e evita-se a perda de volume útil do reator. Assim, maior volume 
reacional pode ser o motivo para a maior quantidade de metano registrada para este reator. 

 
Tabela 6 – Produção de biogás, metano e condições operacionais dos reatores na Fase I. 

Reator 
Prod. 

Biogás 
(L.Lreator

−1.d−1) 

CH4 
(%) 

Prod. CH4 
(L.Lreator

−1.d−1) 
Y CH4 

(L CH4. g DQO remov.) 

ABFSB 0,83 72 0,60 0,30 
APBB 0,67 74 0,50 0,26 

 
 Comparando os dados da Tabela 6 com outros trabalhos, verifica-se que o rendimento 
de metano apresentado nesta Fase I foi muito superior. Em relação à Parawira et al. (2006) a 
quantidade de metano foi bem maior do que os 0,07 L CH4 g DQO remov.

−1 apresentados pelo 
APBB utilizados por aqueles pesquisadores. Muito embora, a porcentagem de metano e de 
conversão de DQO solúvel tenham sido maiores naquela em relação a esta pesquisa (78% e 
96%, respectivamente). Os resultados apresentados aqui estão bem próximos daqueles 
apresentados por Jhung e Choi (1995), que também usaram vinhaça diluída. Porém observam-
se aqui, maiores quantidades e rendimento de metano. Para o TDH de 2,6 dias e COV de 2,5 g 
DQO.L−1.d−1 eles obtiveram 82% de conversão de DQO, 0,31 L de biogás.g DQO remov.

−1, 
com 75% de metano no biogás. Neste caso, o YCH4 foi aproximadamente 0,23 
LCH4.gDQOremov.

−1. Ressalta-se que, diferentemente daqui, aqueles pesquisadores aplicaram 
500% de recirculação ao sistema. Infelizmente, poucas pesquisas revisadas tiveram as 
mesmas condições operacionais de carga orgânica e TDH da Fase I deste trabalho, sendo 
portanto difícil a comparação dos resultados. No entanto, conforme a carga orgânica for sendo 
aumentada, certamente, com os dados obtidos em condições operacionais semelhantes, será 
possível a comparação para uma análise mais crítica do processo.    

 
Perfil espacial e Temporal 
 O conhecimento da cinética do processo de conversão biológica é importante para o 
projeto de reatores anaeróbios e previsão da qualidade do efluente final. Deste modo, para 
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avaliar o efeito do aumento de carga orgânica na cinética do processo, e determinar as 
condições ótimas de velocidade de conversão, primeiramente foi proposta a utilização do 
modelo simplificado de Monod para estimarem-se os coeficientes cinéticos aparentes (k1

app). 
Após a estimativa destes, tendo em vista se o modelo se ajustou bem aos dados experimentais, 
será possível então, avaliar tanto o efeito do aumento de COV nestes parâmetros, como 
também observar e comparar e sua variação se houver entre os dois sistemas. Os dados 
experimentais de concentração e θh obtidos dos dois reatores foram ajustados ao modelo 
cinético com o auxílio do software origin 8.0 (2010). A Figura 6 apresenta os gráficos com o 
respetivo ajuste plotado em linha contínua.  
 Observa-se na Figura 6 que em ambos os casos houve bom ajuste do modelo cinético 
aos dados experimentais. Para o ABFSB, considerando o θh de 60 horas (2,5 dias), o ajuste 
do modelo cinético deu os seguintes valores: concentração inicial de DQO de 4.895 mg.L-1 e 
concentração de DQO residual de 607 mg.L-1. Desta forma, estimado um k1

app igual a 0,38 h-1 
(R2=0.99). Para o APBB, considerando o mesmo θh, o valor de k1

app foi igual a 0,138 h-1, 
com uma DQO inicial de 5.051 mg.L-1, e uma DQO residual de 477 mg.L-1 (R2=0,988) 
(Figura 5.9). Após a DQO residual ter sido alcançada, a biomassa ao longo do restante do 
comprimento do reator não converteu mais matéria orgânica. De acordo com Mockaitis et al. 
(2014), após um período longo de operação, esta biomassa sem efeito de conversão de DQO é 
suscetível de ser eliminada do biofilme (devido ao efeito de lavagem). Comparando estes 
dados com aqueles registrados por Mockaitis et al. (2014), onde se utilizou o mesmo modelo 
cinético para ajuste dos dados do reator ABFSB, observa-se que o modelo cinético se ajustou 
melhor aos dados desta pesquisa, no trabalho citado o valor de R2 foi igual a 0.86.   

 

   
Figura 6 - Ajuste dos dados experimentais dos reatores ao modelo cinético proposto. 

 
Conclusões 
 
 A partir dos resultados obtidos com os 40 dias de operação da Fase I desta pesquisa, as 
seguintes conclusões, ainda que parciais, podem ser enunciadas: 
 

• Ambos os reatores estão operando com estabilidade e apresentando bom desempenho 
em termos de: conversão de matéria orgânica (DQO bruta e solúvel), quantidade 
absoluta de metano, porcentagem de metano no biogás e rendimento de metano; 

• Comparando os resultados de produção e rendimento de metano com outros trabalhos 
que tiveram condições operacionais semelhantes de COV e TDH, os valores obtidos 
neste trabalho foram melhores para os dois sistemas;  

• O ABFSB produziu maior quantidade de biogás e de metano (20%) do que o APBB, 
além de apresentar também maior rendimento de metano;  
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• O modelo cinético proposto se ajustou bem aos dados experimentais de ambos os 
sistemas, se adequando bem para descrever a velocidade de conversão de matéria 
orgânica e a concentração final do DQO solúvel em cada sistema; 

• Pelos valores obtidos com o ajuste do modelo cinético, o ABFSB degradou matéria 
orgânica a uma taxa 2,75 vezes maior do que o APBB na Fase I;  

• Para o melhor entendimento dos limites operacionais do ABFSB, e para que se possa 
concluir com maior clareza se existem vantagens em relação ao APBB, é necessário 
prosseguir como aumento de COV pela concentração da vinhaça até o limite desejado 
(10 g DQO.L-1.d-1), ou até o máximo que se alcançar com estabilidade nesta estratégia 
operacional (Fase I); 

• Para o entendimento do efeito do aumento de vazão nos sistemas, é necessário dar 
continuidade aos experimentos com aumento de COV pela diminuição do TDH (Fase 
II desta pesquisa), pois é possível que com a aplicação de maiores velocidades 
ascensionais os reatores venham a apresentar desempenho e cinética diferentes 
daqueles obtidos em toda a Etapa I.  
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Resumo. O presente trabalho estudou o aumento de capacidade de tratamento de um reator 
UASB por meio da adição de material suporte para adesão celular (Biobob®). Avaliaram-se 
as eficiências de remoção de matéria orgânica (expressa como DQO) e de sólidos em 
suspensão (expressos como SST). O reator híbrido, no qual a biomassa está presente em 
suspensão e imobilizada no material suporte, foi submetido a baixos valores de tempo de 
detenção hidráulica (TDH) e altas velocidades ascensionais (vs). A operação do reator 
anaeróbio, de volume útil igual a 12,5 m³, foi conduzida em duas etapas. Na primeira, o 
sistema foi operado como um reator UASB, com TDH de 8,8 h e vs de 0,63 m.h-1. Na segunda 
etapa, introduziu-se 5,0 m³ de material suporte Biobob® no leito reacional do reator, 
transformando-o em reator anaeróbio híbrido (HAnR). Nessa condição, variou-se a vazão de 
alimentação, tendo o TDH variado entre 7,4 h (vs de 0,66 m.h-1) a 3,9 h (vs de 1,25 m.h-1). Em 
ambas as etapas, o sistema foi alimentado com esgoto sanitário à temperatura ambiente, 
após tratamento preliminar (gradeamento e caixa de areia). Para condições de operação 
similares, o reator anaeróbio híbrido (HAnR) apresentou melhor desempenho na remoção de 
DQO e SST que o reator UASB, com aumento das eficiências de até 18% e 30%, 
respectivamente. Para vs de 1,25±0,02 m.h-1 e TDH de 3,9±0,1 h, o HAnR apresentou 
concentrações médias no efluente tratado de 205±46 mg DQO.L-1 e 73±30 mg SST.L-1 e 
eficiências de remoção de 55±9% DQO e 63±14% SST. 
 
Introdução 
 
 Nas últimas décadas, foram desenvolvidos vários novos processos e tecnologias para o 
tratamento de águas residuárias. Entretanto, o tratamento de esgotos sanitários ainda 
representa um grande desafio atualmente, visto que o crescimento populacional intenso, 
notadamente em países em desenvolvimento como o Brasil, não é acompanhado pelas obras 
de infraestrutura necessárias, em especial as de saneamento. Como consequência, estabelece-
se uma situação de precariedade em relação à saúde da população e a conservação ambiental. 
No Brasil, a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de 2008 mostrou que somente 55,2% 
dos municípios brasileiros possuem rede coletora de esgotos sanitários, e apenas 28,5% 
realizam algum tipo de tratamento do esgoto coletado (IBGE, 2010). Desta forma, é de 
extrema importância o desenvolvimento de tecnologias eficientes e econômicas que 
viabilizem a aplicação de sistemas de tratamento de forma ampla e satisfatória para a 
melhoria das condições de saneamento. 

Neste contexto, muitas estações de tratamento de esgotos sanitários implantadas no 
Brasil foram projetadas utilizando, de forma combinada, reatores anaeróbios (UASB) e 
aeróbios (Lodos Ativados) para a remoção da matéria orgânica e do nitrogênio orgânico e 
amoniacal. Contudo, com o intenso crescimento populacional e o consequente aumento da 
vazão afluente de esgotos nestas estações, a concepção original dos reatores UASB apresenta 
dificuldades para tratar efluentes com elevadas cargas volumétricas e concentrações de 
sólidos, como os esgotos sanitários, onde a velocidade ascensional e a digestão da DQO 
particulada são as etapas limitantes do processo (Lettinga e Hulshoff Pol, 1991; Foresti et al., 
2006; van Haandel et al., 2006). 
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Sob o prisma da gestão e sustentabilidade socioeconômica, grande parte das estações 
de tratamento de esgotos sanitários em operação no Brasil enfrentam dois fatores principais: 
(i) o gerenciamento e a disposição do lodo biológico gerado; e (ii) a necessidade de se 
aumentar a capacidade de tratamento para acompanhar o crescimento populacional. 

Estes fatores refletem diretamente nos custos operacionais das estações de tratamento, 
influenciando nas decisões de implantação e gestão das mesmas. Neste sentido, alternativas 
tecnológicas que possibilitem o aumento de capacidade de tratamento destas estações, 
conjuntamente com a redução da geração de lodo biológico são de extrema relevância para o 
setor. 

Uma das alternativas é o aumento da concentração inicial de biomassa no sistema, 
fazendo com que o substrato seja o fator limitante nos processos de produção e manutenção 
celular. Essa condição pode ser alcançada por meio de reatores de leito fixo, nos quais tem 
sido observado um crescimento regulado da biomassa (Zaiat et al., 1994). Com a utilização de 
biomassa imobilizada nos reatores biológicos, pode-se aumentar consideravelmente a massa 
de microrganismos contida nestes reatores, aumentando, consequentemente, a capacidade 
nominal de tratamento dos mesmos. 

Assim, o presente trabalho objetivou estudar a viabilidade de aumento da capacidade 
de tratamento de um reator UASB por meio da adição de material suporte para adesão de 
biomassa (Biobob®), transformando-o em reator anaeróbio híbrido, caracterizado pela 
presença de biomassa suspensa e biomassa aderida. 
 
Material e Métodos 
 
 A investigação experimental foi realizada em um reator anaeróbio híbrido (leito fixo e 
manta de lodo), em escala piloto, contendo material suporte para a imobilização celular 
(Biobob®) tratando esgoto sanitário proveniente do tratamento preliminar (gradeamento e 
caixa de areia) da estação de tratamento de esgoto Itaipu (ETE Itaipu), localizada na cidade de 
Niterói, estado do Rio de Janeiro, sob concessão da Concessionária Águas de Niterói S/A. 

A planta piloto foi projetada para reproduzir em escala reduzida (200 vezes menor) a 
estação real, obedecendo às mesmas cargas volumétricas aplicadas e taxas de aplicação 
superficial. Para tanto, em termos gerais, a estação piloto de tratamento foi constituída por um 
reator anaeróbio de volume útil igual a 12,5 m³ e um selo hídrico de 0,3 m³ de volume útil, 
por um reator anóxico de volume útil igual a 2,3 m³, por um reator aeróbio de volume útil 
igual a 6,3 m³ e por fim, por um decantador secundário de alta taxa de área superficial igual a 
1,1 m² (lamelas modelo TUBEdek FS41.84, fornecidas pela empresa GEA Sistemas de 
Resfriamento Ltda). Embora a planta piloto tenha sido constituída pelos processos unitários 
citados acima, o presente estudo restringiu-se somente ao reator anaeróbio. Todos os reatores 
e o decantador secundário foram confeccionados em plástico reforçado com fibra de vidro 
(PRFV). 

A foto da instalação experimental é apresentada na Figura 1. 
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Figura 1 – Fotos da instalação experimental: (1) reator anaeróbio, (2) selo hídrico, (3) 
medidor de biogás, (4) reator anóxico, (5) reator aeróbio e (6) decantador secundário. 

 
Em termos específicos, o reator anaeróbio de 12,5 m³ de volume total, com geometria 

cilíndrica de 1,7 m de diâmetro interno, altura útil de 5,5 m, foi constituído por seis 
compartimentos, a saber: (i) alimentação (0,18 m); (ii) leito de lodo (0,83 m); (iii) leito de 
Biobob® (2,20 m); (iv) separação sólido-líquido-gás (1,67 m); (v) selo hídrico (1,00 m); e (vi) 
saída de efluente (0,15 m). 

O fluxograma de processo do reator anaeróbio piloto é mostrado na Figura 2. 

 
Figura 2 – Fluxograma de processo do reator anaeróbio piloto. 

 
A fase experimental foi dividida em seis etapas principais e mais três etapas 

adicionais, sendo que, para estas últimas, repetiram-se as mesmas condições operacionais da 
quarta, sexta e segunda etapa, respectivamente. Na primeira etapa, com a finalidade de utilizar 
os resultados como padrão para as etapas subsequentes, a planta piloto foi operada como um 
reator UASB na condição equivalente à vazão de projeto da ETE Itaipu (82 L.s-1), 
obedecendo-se as cargas volumétricas aplicadas e taxas de aplicação superficial, ou seja, 
vazão afluente igual a 1,4 m³.h-1 (TDH de 8,8 h e vs de 0,63 m.h-1) e sem a adição de material 
suporte para a imobilização celular. Para a partida do sistema, o reator foi inoculado com lodo 
proveniente do reator UASB em operação da ETE Itaipu. 

Posteriormente, na segunda etapa, objetivando-se avaliar o desempenho do reator 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
(6) 
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anaeróbio quanto a remoção de matéria orgânica e retenção de sólidos suspensos, foi 
adicionado um volume igual a 5,0 m³ (aproximadamente 40% do volume útil do reator) do 
material suporte Biobob® no leito reacional (leito empacotado), mantendo-se a vazão afluente 
igual a 1,5 m³.h-1 (TDH de 7,4 h e vs de 0,66 m.h-1). Nas etapas subsequentes, terceira a sexta, 
a vazão afluente do reator anaeróbio, contendo 5 m³ do material suporte Biobob®, foi 
aumentada gradativamente (incremento de 0,36 m³.h-1 por etapa) até que se alcançou a vazão 
afluente de 2,8 m³.h-1 (valor equivalente a 200% da vazão de projeto da ETE Itaipu). Para 
estas condições, o tempo de detenção hidráulica foi reduzido de 7,5 h (vs de 0,66 m.h-1) para 
3,9 h (vs de 1,25 m.h-1). Para as etapas sétima a nona, as vazões afluentes de 2,1 m³.h-1 (5,2 h 
de TDH e vs de 0,94 m.h-1), 2,8 m³.h-1 (3,9 h de TDH e vs de 1,25 m.h-1) e 1,4 m³.h-1 (7,5 h de 
TDH e vs de 0,65 m.h-1) foram repetidas, respectivamente. 

Para todas as etapas o sistema foi alimentado com esgoto sanitário, à temperatura 
ambiente, proveniente do tratamento preliminar, após gradeamento (espaçamento de 20 mm) 
e caixa de areia, da ETE Itaipu. 

O material utilizado para fixação da biomassa no HAnR (Biobob®) consistia em uma 
matriz de poliuretano (PU) envolta por uma estrutura rígida de polipropileno (PP), com 
geometria cilíndrica de 45 mm de diâmetro e 60 mm de altura. As principais características 
deste suporte eram sua alta área superficial para adesão celular (proporcionada pela espuma 
de PU) e a alta porosidade do leito empacotado (70 %) que evitava a sua colmatação por 
acumulação de sólidos. 

Amostras compostas do afluente e efluente do reator foram coletas diariamente por 
meio de bombas peristálticas automáticas (coleta de 100 mL a cada 1 h durante 24 h.d-1) e 
conservadas em temperatura até 4°C. Análises de parâmetros como demanda química de 
oxigênio, nitrogênio amoniacal, nitrogênio total Kjeldahl e sólidos foram realizados segundo 
o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (1998). Alcalinidade total 
e ácidos voláteis totais foram analisadas utilizando método titulométrico proposto por Dilallo 
& Albertson (1961) e modificado por Ripley et al. (1986). 
 
Resultados e Discussão 
 
 A planta piloto foi operada durante 468 dias ininterruptos à temperatura média de 
26±2ºC. Os principais resultados experimentais são apresentados Tabela 1 e Figura 3. 

Para todas as condições testadas, o HAnR apresentou desempenho satisfatório quanto 
à remoção de DQO e SST, quando comparado com outros sistemas anaeróbios aplicados ao 
tratamento de esgotos sanitários citados na literatura (Metcalf e Eddy, 2003), obtendo seu 
melhor desempenho para TDH igual a 7,4 h e vs igual a 0,66 m.h-1 com 72±10% e 79±11% de 
eficiência na remoção de DQO e SST, respectivamente. 
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Tabela 1 – Resultados médios de DQO e SST afluente e efluente, eficiência de remoção de DQO e SST em função do tempo de detenção hidráulico 
(TDH), da velocidade ascensional aparente (vs) e da carga orgânica volumétrica (COV) aplicados. 

 UASB HAnR 
Parâmetros Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Etapa 9 
Vazão afluente 
(m³.h-1) 1,4 1,5 1,8 2,1 2,5 2,8 2,1 2,8 1,5 

TDH (h) 8,8 7,4 6,1 5,2 4,4 3,9 5,2 3,9 7,5 
vs (m.h-1) 0,63 0,66 0,79 0,94 1,11 1,25 0,94 1,25 0,65 
COV 
(kg DQO.m-3.d-1) 1,7±0,4 1,8±0,6 2,0±0,3 2,5±0,7 1,4±0,5 2,2±0,6 1,9±0,5 2,6±0,6 1,6±0,3 

DQO afluente 
(mg.L-1) 610±122 644±225 571±81 611±192 229±96 409±103 457±123 471±109 549±93 

DQO efluente 
(mg.L-1) 236±83 172±62 228±57 222±66 148±50 216±65 181±42 205±46 187±29 

Remoção DQO 
(%) 61±12 72±10 59±11 61±16 48±15 46±15 59±11 55±9 65±6 

SST afluente  
(mg.L-1) 220±78 262±101 242±52 267±87 157±70 197±63 204±59 203±75 221±67 

SST efluente  
(mg.L-1) 95±63 54±35 94±37 73±41 51±27 98±36 50±18 73±30 55±17 

Remoção SST 
(%) 60±23 79±11 60±16 72±16 64±16 49±19 75±9 63±14 73±11 
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Figura 3 – Gráficos de valores (esquerda) e Box-plot (direita) de distribuição dos 

resultados de DQO e SST afluente e efluente ao longo da operação do reator anaeróbio, 
respectivamente. 

 
Como evidenciado nos gráficos da Figura 4, para condições de operação similares, o 

reator HAnR, submetido à carga hidráulica volumétrica (CHV) de 2,9±0,1 m³.m-3.d-1, 
apresentou melhor desempenho que o reator UASB, submetido a CHV de 2,7±0,2 m³.m-3.d-1, 
acrescendo em até 18% e 32% as eficiências de remoção de DQO e SST, respectivamente. 
 

  
Figura 4 – Eficiência de remoção de DQO (esquerda) e SST (direita) em função da carga 

hidráulica volumétrica e TDH aplicados ao reator anaeróbio. 
 

Embora o reator UASB, submetido à vs de 0,63±0,05 m.h-1 e TDH de 8,8±1,1 h, tenha 
apresentado boa qualidade do efluente tratado com concentrações médias de 236±83 mg 
DQO.L-1 e 95±63 mg SST.L-1 e bom desempenho quanto às eficiências de remoção de DQO 
(61±12%) e SST (60±23%), o HAnR apresentou melhor qualidade do efluente tratado, 
mesmo quando submetido a maiores velocidades ascensionais e menores TDH. Para a vs de 
1,25±0,02 m.h-1 e TDH de 3,9±0,1 h, o HAnR apresentou concentrações médias no efluente 
tratado de 205±46 mg DQO.L-1 e 73±30 mg SST.L-1 e eficiências de remoção de 55±9% 
DQO e 63±14% SST. 

Observou-se que não há uma tendência clara de piora da eficiência de remoção de 
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DQO com o aumento da COV aplicada. Ou seja, para as condições testadas, a COV não foi o 
fator determinante. Contudo, a variação do TDH teve grande impacto na eficiência de 
remoção de DQO, como pode ser evidenciado nos gráficos da Figura 5. 
 

  
Figura 5 – Eficiência de remoção de DQO em função da carga orgânica volumétrica 

aplicada (esquerda) e do tempo de detenção hidráulico (direita). 
 
 

A eficiência na remoção de matéria orgânica do HAnR decresceu de 72±10% para 
55±9% de remoção de DQO quando o TDH decresceu de 7,4 h para 3,9 h. 

O HAnR submetido ao TDH de 5,2 e velocidade ascensional aparente de 0,94 m.h-1 
apresentou eficiência na remoção de DQO (61±16%) e concentração média no efluente 
tratado (222±66 mg DQO.L-1) similares às obtidas pelo reator UASB, porém com uma COV 
de 2,5 kg DQO.m-3.d-1, 47% maior do que a aplicada no reator UASB (1,7 kg DQO.m-3.d-1). 

Também se observou que a eficiência de remoção de SST foi afetada pelas variações 
do TDH e da velocidade ascensional, como pode ser evidenciado nos gráficos da Figura 6. 
 

  
Figura 6 – Eficiência de remoção de SST em função da velocidade ascensional aplicada 

(esquerda) e do tempo de detenção hidráulico (direita). 
 

Para os valores de TDH de 7,4 a 3,9 h e para as velocidades ascensionais de 0,66 a 
1,25 m.h-1, desconsiderando os resultados da sexta etapa, as eficiências de remoção de sólidos 
em suspensão totais, com valores médios entre 60 e 79% SST, foram superiores à eficiência 
média de remoção apresentada pelo reator UASB, que foi de 60% SST. 

O HAnR submetido ao TDH de 3,9 (oitava etapa), apresentou eficiência na remoção 
de SST (63±14%) e concentração média no efluente tratado (73±30 mg SST.L-1) similares às 
obtidas pelo reator UASB, porém com velocidade ascensional aparente de 1,25 m.h-1, 98% 
maior do que a aplicada no reator UASB (0,63 m.h-1). 

Na sexta etapa, em que o reator foi operado por um período de 79 dias, também 
submetido ao TDH de 3,9±0,4 h, velocidade ascensional aparente de 1,25±0,07 m.h-1, obteve-
se concentração média de SST efluente de 98±36 mg.L-1. A baixa eficiência na remoção de 
SST, com valor médio na ordem de 49±19%, foi devida ao escape de sólidos do leito 
reacional para o efluente tratado, ocasionado pelo excesso de lodo acumulado no reator. 
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Na Figura 7 são apresentados os dados de produção de metano e temperatura do 
esgoto sanitário afluente, bem como o rendimento da produção de metano ao longo da 
operação do reator anaeróbio. Os valores médios da produção de metano nas condições 
normais de temperatura e pressão (CNTP), do volume de biogás e temperatura do esgoto 
sanitário afluente para cada TDH e COV são apresentados na Tabela 2. 
 

  
Figura 7 – Valores da produção de metano e temperatura (esquerda) e do rendimento da 

produção de metano (direita) ao longo da operação do reator anaeróbio. 
 

Tabela 2 – Os valores médios da produção de metano na CNTP, do volume de biogás e 
temperatura do esgoto sanitário afluente para cada TDH e COV. 

 UASB HAnR 
TDH (h) 8,8 7,4 6,1 5,2 4,4 3,9 5,2 3,9 7,5 
COV 
(kg DQO.m-3.d-1) 

1,7±
0,4 

1,8±
0,6 

2,0±
0,3 

2,5±
0,7 

1,4±
0,5 

2,2±
0,6 

1,9±
0,5 

2,6±
0,6 

1,6±
0,3 

Temperatura 
afluente (ºC) 24±1 25±1 27±1 29±2 28±1 29±1 26±1 24±1 26±1 

Volume Biogás 
(m3.d-1) 

1,0±
0,6 

1,2±
0,5 

1,5±
0,5 

2,4±
0,7 

0,9±
0,6 

2,1±
1,2 

1,0±
0,7 

1,8±
1,0 

1,6±
0,6 

Produção de 
Metano (kg.d-1) 

0,7±
0,4 

0,8±
0,4 

0,9±
0,3 

1,4±
0,5 

0,5±
0,4 

1,3±
0,8 

0,6±
0,5 

1,2±
0,6 

1,1±
0,4 

 
Observou-se que o aumento da produção de metano foi acompanhado pelo aumento da 

temperatura do esgoto afluente bem como pelo aumento da COV aplicada ao reator 
anaeróbio. A máxima produção metano, com valor médio de 1,4±0,5 kg CH4.d-1, ocorreu para 
as condições de temperatura do esgoto afluente igual a 29ºC, COV de 2,5 kg DQO.m-3.d-1 e 
TDH de 5,2 h. 

Com a diminuição do TDH e o aumento da COV aplicada, houve aumento da remoção 
de DQO e consequente aumento na produção de biogás. Contudo, como esperado, a relação 
CH4.DQOremovida

-1 não se alterou significativamente ao longo da operação do HAnR, 
mantendo-se com valor médio de 31% do valor máximo estequiométrico (250 g.kg-1 
DQOremovida). Outros autores mostraram evidências que, no tratamento de águas com baixas 
concentrações de matéria orgânica, como esgoto sanitário, uma quantidade substancial do 
metano produzido encontra-se dissolvido no efluente (Singh et al., 1996; Uemura e Harada, 
2000; Aiyuk et al., 2004). 

Para Singh et al. (1996), a quantidade relativamente baixa de CH4 produzido 
comparada com a DQO removida (40% em relação ao valor teórico) pode ser atribuída 
também à ocorrência de reações de redução de sulfato e à supersaturação do CH4 no líquido. 
Isto implica que o tratamento de esgotos sanitários reduz a vantagem intrínseca de um 
processo anaeróbio como um sistema de recuperação de energia. 

Durante toda a operação do HAnR por 399 dias consecutivos, não observou-se 
aumento da perda de carga no leito reacional, evidenciando que não houve acumulo de sólidos 
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nos interstícios e colmatação do leito. Também não observou-se a formação de escuma na 
câmara de separação de biogás. 

Para efeito ilustrativo, na Figura 8 são apresentadas as fotos do afluente e efluente do 
HAnR, após ter alcançado o estado de equilíbrio dinâmico aparente (Etapa 2). 
 

 
Figura 8 – Fotos do afluente (esquerda) e efluente (direita) do HAnR. 

 
Conclusões 
 
 Constatou-se a viabilidade técnica da aplicação do reator anaeróbio híbrido (leito fixo 
e manta de lodo) como unidade principal de tratamento de esgotos sanitários quando 
comparado à utilização de reatores UASB.  

Outro resultado também constatado e de igual importância foi a viabilidade técnica da 
aplicação do material suporte para a imobilização celular, Biobob®, para o aumento de 
capacidade de tratamento de reatores UASB, sem a necessidade de ampliações físicas do 
reator. 

Embora o reator UASB, submetido à vs de 0,63±0,05 m.h-1 e TDH de 8,8±1,1 h, tenha 
apresentado boa qualidade do efluente tratado com concentrações médias de 236±83 mg 
DQO.L-1 e 95±63 mg SST.L-1 e bom desempenho quanto às eficiências de remoção de DQO 
(61±12%) e SST (60±23%), o HAnR apresentou melhor qualidade do efluente tratado mesmo 
quando submetido a maiores velocidades ascensionais e menores valores de TDH. Para a vs 
de 1,25±0,02 m.h-1 e TDH de 3,9±0,1 h, o HAnR apresentou concentrações médias no 
efluente tratado de 205±46 mg DQO.L-1 e 73±30 mg SST.L-1 e eficiências de remoção de 
55±9% DQO e 63±14% SST. 

Para condições de operação similares, o HAnR submetido a carga hidráulica 
volumétrica (CHV) de 2,9±0,1 m³.m-3.d-1, apresentou melhor desempenho que o reator 
UASB, submetido a CHV de 2,7±0,2 m³.m-3.d-1, acrescendo em até 18% e 32% as eficiências 
de remoção de DQO e SST, respectivamente. 
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Resumo. Com os problemas advindos do lançamento de despejos nos corpos d’água com 
altas concentrações de nitrogênio e fósforo, notadamente a eutrofização, tem-se buscado 
desenvolver tecnologias de tratamento que visem a remoção desses compostos. Esses 
nutrientes não são removidos nos processos biológicos convencionais, requerendo, dessa 
forma, um pós-tratamento ou uma adequação dos sistemas atuais. Entretanto, a remoção 
completa de nitrogênio e fósforo por via biológica usualmente demanda custos adicionais 
pela adição de uma fonte externa de carbono, uma vez que grande parte da matéria orgânica 
já foi consumida no processo biológico anterior. Portanto, estudos vêm sendo realizados de 
forma a buscar fontes de carbono que tenham um custo acessível e que tenham grande 
disponibilidade. Diante disso, o glicerol tem se mostrado uma fonte promissora, sobretudo no 
Brasil, por ser um subproduto da produção de biodiesel e por apresentar um custo 
relativamente baixo comparado a outras fontes de carbono. Este trabalho tem por objetivo 
avaliar o uso de glicerol como doador de elétrons para desnitrificação e remoção biológica 
de fósforo em um reator submetido a aeração intermitente e com biomassa suspensa.   
 
Introdução 
 
 Nos anos recentes, a preocupação com relação a remoção de nutrientes tem aumentado, 
notadamente com relação ao nitrogênio e ao fósforo, devido aos diversos problemas causados 
pela descarga destes poluentes no ambiente aquático (Bassin, 2012). Segundo vários autores 
(Metcalf e Eddy, 2003, Von Sperling et al., 2009; Bassin, 2012), um dos principais problemas 
advindos das altas concentrações de nitrogênio e fósforo está relacionado à eutrofização 
acelerada dos corpos d’água. 
 A remoção de nitrogênio e fósforo dos esgotos se mostra como uma das técnicas mais 
eficazes no controle da eutrofização e pode ser realizada tanto por processos biológicos, 
quanto físico-químicos ou uma combinação de ambos. A remoção por via biológica se mostra 
mais econômica se comparada à remoção físico-química, principalmente devido aos gastos 
com insumos químicos e disposição do lodo. Dessa forma, tem-se buscado aperfeiçoar cada 
vez mais a remoção de nutrientes por via biológica, em vistas a atender aos requisitos legais.  
 A remoção biológica completa de nitrogênio envolve etapas de nitrificação (zona 
aeróbia) e desnitrificação (zona anóxica – presença de nitrato). Já na remoção biológica de 
fósforo, faz-se necessário a existência de uma zona anaeróbia (ausência de oxigênio livre ou 
combinado) e uma zona aeróbia para o desenvolvimento dos organismos acumuladores de 
fósforo, sendo este eliminado através do descarte de lodo em excesso. 
 Atualmente, tem-se estudado processos biológicos para remoção simultânea de 
nitrogênio e fósforo, sendo a DQO solúvel um fator limitante para a desnitrificação 
heterotrófica e para a liberação de fósforo na zona anaeróbia, com posterior incorporação na 
biomassa aeróbia (Tam et al., 1992; Isaacs e Henze, 1995; Ahmed, Z. et al., 2008; Wang et 
al., 2009). Porém, ocorre que nem sempre há matéria orgânica suficiente para promover a 
remoção satisfatória de nutrientes do sistema, sendo necessária a suplementação através de 
uma fonte externa de carbono.  
 Várias fontes de carbono têm sido testadas para a desnitrificação conjunta ou não com a 
remoção biológica de fósforo, tais como: metanol, etanol, ácido acético, entre outros, sendo 
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que alguns fatores determinantes na escolha da fonte de carbono são: custo, disponibilidade, 
produção de lodo, cinética, grau de utilização pela biomassa, segurança na estocagem, 
manuseio, transporte, etc. (Fernández-Nava et al., 2010).  
 Alguns estudos têm sido realizados usando o glicerol como doador de elétrons para 
remoção biológica de nitrogênio e fósforo separadamente. Esta fonte de carbono se mostra 
promissora, uma vez que é um subproduto da produção de biodiesel com tendência de 
aumento de disponibilidade, sobretudo no Brasil, devido aos incentivos crescentes à produção 
deste biocombustível, fazendo com que haja cada vez mais glicerina no mercado. Ademais, se 
comparado com outras fontes de carbono, o glicerol possui menor custo.  
 Esta proposta de pesquisa propõe-se a investigar a eficácia da utilização de glicerol na 
remoção conjunta de nitrogênio e fósforo. 
 
Material e Métodos 
 

A operação do reator está dividida em duas fases distintas. A primeira fase consiste em 
promover a desnitrificação heterotrófica utilizando o glicerol (GOH) como fonte única de 
carbono. Na Figura 1, pode-se observar um esquema do aparato experimental que será 
utilizado nesta fase. Já a segunda fase consiste em submeter o reator à aeração intermitente, 
criando fases de aeração e não aeração a fim de que ocorra, no mesmo reator, a desnitrificação 
e a remoção biológica de fósforo do sistema. O glicerol será usado como doador de elétrons 
durante a fase de não-aeração.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 1: Esquema do sistema de tratamento para a primeira fase de operação 
 

Na segunda fase operacional, serão criadas três fases distintas no reator: a fase anóxica 
onde ocorre eliminação de nitrato com o uso de glicerol como fonte de carbono; a fase 
anaeróbia com a consequente liberação de ortofosfatos para o meio, sendo o glicerol usado 
como substrato orgânico biodegradável para a geração de ácidos graxos voláteis e a fase 
aeróbia para a acumulação de ortofosfatos pelos organismos acumuladores de fósforo 
(OAP’s), usando o oxigênio como aceptor de elétrons.  Para que isso ocorra, serão feitas 
algumas modificações no reator conforme pode ser observado na Figura 2. Vale ressaltar que 
a alimentação do sistema com glicerol será realizada somente durante a fase não aerada, a fim 
de evitar a oxidação da fonte de carbono durante a fase aeróbia.   

 

TDH (h) 4 
Vazão Alimentação (L.h-1) 0,86 
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Figura 2: Esquema do sistema de tratamento para a segunda fase de operação 

 
O reator é construído em acrílico e possui formato cilíndrico, com diâmetro interno de 

8,1 cm e 67 cm de altura útil total, resultando no volume útil de aproximadamente 3,45 L.  
O fluxo de alimentação (A) do reator é ascendente, realizado através de bombas 

dosadoras e feito de forma contínua. A saída do efluente (E) ocorre pelo ponto 9. O sistema 
também possui recirculação interna (R), numa vazão de recirculação de 5 vezes a vazão de 
alimentação, para garantir a mistura completa no reator. A recirculação será realizada através 
de outra bomba dosadora.   

O corte C-C’ representa uma tela de aço inox perfurada de forma que haja uniformidade 
na distribuição das linhas de fluxo de alimentação. As saídas 3, 4, 5, 6 e 7 serão utilizadas 
para coleta de amostra e descarte de biomassa no interior do reator no decorrer de sua 
operação. O sistema contará também com um separador trifásico (funil de plástico), 
localizado na parte superior do reator, permitindo a coleta dos gases formados e minimizando 
o carreamento de sólidos junto ao efluente final. A faixa de temperatura do sistema será de 20 
a 25ºC.   

Para a aeração do sistema na segunda fase operacional do reator será utilizado um 
aerador de aquário, provido de difusor de micro bolhas conectado na extremidade da 
mangueira de saída do ar a fim de manter a concentração de OD na faixa de 2,5 ± 0,5 mg.L-1.  

O inóculo a ser utilizado para partida do reator é o lodo biológico proveniente da 
estação de tratamento de águas residuárias da Fábrica de Motores da Volkswagen, localizada 
no município de São Carlos, estado de São Paulo. Este lodo de inóculo provém de um tanque 
de nitrificação e, portanto, apresenta biomassa nitrificante bem desenvolvida. Para a partida 
do sistema será feito a adaptação do lodo em condições anóxicas, para que haja 
desenvolvimento da biomassa desnitrificante heterotrófica.  

O reator será alimentado com substrato sintético, com características similares à de 
efluente típico de um sistema de tratamento secundário aeróbio, a fim de propiciar a remoção 
de nitrogênio (na forma de N-NO3

-) e fósforo (na forma de P-PO4
-3).  

A fonte principal de matéria orgânica do substrato é o glicerol (Glicerol PA com 99,5% 
de pureza). Partindo da relação estequiométrica da reação de desnitrificação com glicerol 

TDH (h) 10 
Vazão Alimentação (L.h-1) 0,35 
Período aeração (h) 2,5 
Período não aeração (h) 2,5 
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como doador de elétrons, tem-se que seria necessário, para uma desnitrificação completa, 2,35 
gGOH/gN-NO3

- reduzido, que resultaria numa relação DQO/N-NO3
- de 2,86 e numa relação 

C/N de 0,92. Entretanto, para a partida do reator durante a primeira fase operacional, será 
utilizada a relação C/N aproximada de 1,0 (relação DQO/N-NO3

- de 3,11), baseada nos 
resultados obtidos por Grabinska-Loniewska et al. (1985), que também utilizaram glicerol 
como fonte de carbono. De qualquer forma, serão testadas outras razões DQO/N-NO3

-, a fim 
de se estabelecer a melhor condição operacional.  

Já na segunda fase operacional, como a remoção biológica de fósforo demanda a 
geração de ácidos graxos voláteis e considerando que uma parte da DQO será utilizada para 
desnitrificação heterotrófica, pretende-se partir de uma relação DQO/P de 30 e, com base nos 
resultados obtidos, ajustar esta relação.  

A Tabela 1 apresenta as fontes de macro a micronutrientes necessários ao metabolismo 
microbiano. A concentração de GOH está baseada na relação DQO/N (1ª Fase) e DQO/P (2ª 
Fase); a fonte de N-NO3

- baseada no valor de 30 mg.L-1, típica de efluentes domésticos 
nitrificados; e a fonte de P-PO4

-3 baseada no valor de 10 mg.L-1, típica de esgotos domésticos 
brutos. Os outros macronutrientes e a solução de micronutrientes estão conforme Torres 
(1992). Uma vez preparado, o substrato será armazenado sob refrigeração a 4ºC, para evitar 
sua fermentação.  

 
Tabela 1: Composição da água residuária sintética 

Macronutrientes  Concentração (mg.L-1) 
Componente 1ª Fase 2ª Fase 
Glicerol (C3H8O3) 76,70 246,40 
DQO-GOH 93,30 300,00 
Nitrato de Sódio (NaNO3) 182,04 
Sulfato de magnésio (MgSO4.7H2O)  12,55 
Fosfato de potássio monobásico (KH2PO4)  14,33 
Cloreto de sódio (NaCl) 125,00 
Cloreto de Cálcio (CaCl2.2H2O) 4,50 
Bicarbonato de Sódio (NaHCO3) 50,00 

Micronutrientes 
Componente Concentração (mg.L-1) 
Ácido Nitrilotriacético (NTA)  12,80 
FeCl3. 6H2O 1,35 
MnCl2.4H2O 0,10 
CoCl2.6H2O 0,02 
ZnCl2 anidro 0,10 
CuCl2.2H2O 0,03 
H3BO3 0,01 
Na2MoO4. 2H2O 0,02 
Na2SeO3.5H2O 0,03 
NiCl2.6H2O 0,12 
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O monitoramento do sistema será realizado através de análises físico-químicas 
conforme frequência estabelecida na Tabela 2.  

 
Tabela 7: Análises físico-químicas que serão realizadas na pesquisa 

Parâmetro 
(Unidade) Método 

Frequência (por 
semana) Referência 

1ª Fase  2ª Fase  

pH potenciométrico 3 vezes  3 vezes  APHA (2005) 4500-H+ B 
Oxigênio dissolvido 
(mgO2.L-1) potenciométrico - 3 vezes  APHA (2005) 4500-O G 

Alcalinidade 
(mgCaCO3.L-1) titulométrico 3 vezes 3 vezes Dillalo e Albertson (1961) 

modificada por Ripley et al. (1986)  
Ácidos Voláteis 
(mg.L-1) cromatografia - HPLC - 1 vez  Moraes et al. (2000) 

DQO (mgO2.L-1) espectrofotométrico 3 vezes 3 vezes APHA (2005) 5220 D 

N-NH4
+ (mgN.L-1) cromatografia de íons 1 vez  1 vez  APHA (2005) 4110 B 

N-NO2
- (mgN.L-1) cromatografia de íons 3 vezes 3 vezes APHA (2005) 4500-NO2

- C 

N-NO3
- (mgN.L-1) cromatografia de íons 3 vezes 3 vezes APHA (2005) 4500-NO3

- C 

P-PO4
-3 (mgP.L-1) cromatografia de íons 1 vez  3 vezes  APHA (2005) 4110 B  

SST (mg.L-1) gravimétrico 1 vez  1 vez  APHA (2005) 2540 D 

SSV (mg.L-1) gravimétrico 1 vez  1 vez  APHA (2005) 2540 E 

SSF (mg.L-1) gravimétrico 1 vez  1 vez  APHA (2005) 2540 E 
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Resumo. Neste trabalho, foi estudada a viabilidade de utilização do metano como doador de 
elétrons para desnitrificação em ambiente anaeróbio como alternativa para pós-tratamento 
de efluente de reatores UASB. Foram avaliados os desempenhos de dois tipos de inóculos no 
enriquecimento de comunidade capaz de realizar a desnitrificação metilotrófica em ambiente 
anóxico. O inóculo (A) era composto por uma mistura de sedimento marinho e sedimento de 
mangue, enquanto o inóculo (B) consistia de lodo proveniente de reator UASB empregado no 
tratamento de despejo líquido de abatedouro de aves. Os reatores foram alimentados com 
meio de cultura, solução de nitrito e nitrato e eram submetidos ao fluxionamento de metano, 
que configurava como único doador de elétrons disponível. Para o reator “A” a eficiência na 
desnitrificação ficou entre 4,5 e 99% e para o inóculo “B” a faixa de remoção encontrada foi 
de 1,5% a 99%. A despeito das dificuldades encontradas na operação dos reatores, os 
ensaios realizados sugerem que o processo de desnitrificação metanotrófica em ambiente 
anóxico é potencialmente viável, no entanto, o controle dos parâmetros de operação 
configura condição essencial para seu desenvolvimento e aplicação. 
 
Introdução 
 

As exigências quanto à remoção de nitrogênio de águas residuárias vêm se tornando 
cada vez mais rigorosas. Observa-se, em contrapartida, a vasta aplicação de reatores 
anaeróbios de manta de lodo (UASB) para tratamento de esgoto sanitário, que, embora 
apresente vantagens para remoção de matéria carbonácea, são insuficientes no que tange à 
remoção de nutrientes. 

Assim, é imperioso que sejam adotados sistemas de pós-tratamento do efluente de 
reatores UASB. O método mais convencional utilizado é a nitrificação autotrófica e a 
desnitrificação heterotrófica, sendo que esses processos ocorrem, tradicionalmente, em 
reatores distintos. A desnitrificação heterotrófica, contudo, depende da presença de matéria 
orgânica prontamente biodegradável para desempenhar o papel de doador de elétrons na 
desnitrificação. O reator UASB, contudo, produz, em geral, efluente com baixa concentração 
de compostos orgânicos facilmente biodegradáveis. Em decorrência disso, pode ser preciso 
adicionar fonte de carbono exógena, o que representa um aumento no custo operacional capaz 
de inviabilizar a opção pelo uso de sistemas baseados nesse tipo de reator como primeira 
unidade de tratamento biológico do sistema de tratamento. 

Nesse contexto, delineia-se a possibilidade de utilizar o metano como doador de 
elétrons para desnitrificação, sendo que esse composto é o principal componente do biogás 
gerado nos reatores anaeróbios. Diversos autores tem confirmado o potencial de aplicação do 
metano como doador de elétrons para desnitrificação; sendo que a oxidação do metano pode 
ser aeróbia (THALASSO et al., 1997) ou anaeróbia (RAGHOEBARSING et al., 2006). 

Embora a compreensão acerca da via aeróbia esteja mais bem estabelecida, a oxidação 
do metano acoplada à desnitrificação pela via anaeróbia parece ser mais eficiente sob o ponto 
de vista estequiométrico (MODIN et al., 2007). Não obstante existam evidências 
experimentais da aplicação potencial desse processo, o mecanismo permanece pouco claro. 
As pesquisas mais recentes defendem que o microrganismo responsável pela oxidação do 
metano gera oxigênio molecular intracelularmente a partir do nitrito, e que a oxidação do 
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metano ocorra aerobiamente, seguindo a mesma rota das metilotróficas aeróbias (ETTWIG et 
al., 2010). 

Raghoebarsing et al. (2006) e Ettwig et al. (2008) observaram que a comunidade de 
microrganismos que realizam a oxidação anóxica do metano acoplada à desnitrificação tem 
preferência pela utilização do nitrito e que a adição de pequenos volumes de água do mar 
contribuiu para o aumento da atividade desnitrificante. A hipótese mais aceita atualmente é 
que atividade da comunidade metilotrófica desnitrificante seja limitada pela falta de 
micronutrientes. 

As pesquisas que enfocaram a oxidação anóxica do metano acoplada à desnitrificação 
utilizaram reatores em bateladas sequenciais e biomassa suspensa. O lento crescimento dos 
microrganismos e os problemas com lavagem de biomassa a cada troca de alimentação, 
relatados por Kampman et al. (2012), indicam que o emprego de biomassa imobilizada pode 
ser vantajoso para aplicação do processo. 

Acresce que os autores que realizaram enriquecimento de comunidade desnitrificante 
metilotrófica utilizaram, como inóculo inicial, sedimento marinho (RAGHOEBRASING et 
al., 2006; ETTWIG et al., 2010; KAMPMAN et al., 2012). Hu et al. (2008), contudo, 
utilizaram como inóculo uma mistura de sedimento marinho, lodo de digestor anaeróbio e 
lodo proveniente de um sistema de lodo ativado e Islas-Lima et al. (2004) utilizaram como 
inóculo lodo de reator anaeróbio utilizado para tratamento de esgoto sanitário. Convém 
pontuar que a possibilidade de utilizar lodo de reator anaeróbio contribui para a viabilização 
da aplicação dessa tecnologia, especialmente num país de dimensões continentais como o 
Brasil, em que muitas localidades não teriam acesso a sedimento marinho para inoculação de 
um sistema de tratamento de água. 

À luz dessas considerações, a hipótese desse trabalho de pesquisa é que é possível 
utilizar o metano como doador de elétrons associado à desnitrificação na ausência de 
oxigênio. Este trabalho buscou avançar na compreensão do processo de desnitrificação com 
metano como doador de elétrons pela via anóxica, a fim de estudar a viabilidade de aplicação 
desse processo como pós-tratamento de efluente de reator anaeróbio tratando esgoto sanitário. 
Para tanto, foi utilizada biomassa imobilizada e avaliado dois inóculos: (A) sedimento 
marinho misturado a sedimento de mangue e (B) de reator UASB que trata despejo líquido de 
um abatedouro de aves. 

 
Material e Métodos 
 

Para proceder ao enriquecimento de comunidade microbiana capaz de realizar a 
desnitrificação metanotrófica, em ambiente anóxico, foram utilizados reatores de bateladas 
sequenciais, compostos por frascos de vidro borosilicato de volume efetivo 1.129 ± 12 mL. 
Os reatores foram mantidos em câmara a temperatura de 30 ± 2 ºC e sob agitação de 130 rpm. 

O enriquecimento da comunidade microbiana foi testado para dois inóculos, sendo um 
composto por uma mistura de sedimento marinho oriundo da praia do Gonzaga (Santos/SP) e 
sedimento de mangue, originário de Cubatão (SP), doravante designado “inóculo A”. O outro 
inóculo testado era oriundo de reator UASB empregado no tratamento de água residuária de 
abatedouro de aves (Tietê/SP), doravante designado por “inóculo B”. 

Cada um dos inóculos foi testado em triplicata, tendo sido ainda operados dois tipos de 
controle. O primeiro tipo de controle consistiu um reator em batelada sequencial operado sem 
adição de metano, i.e, eram fornecidos os nutrientes e as formas nitrogenadas nas mesmas 
concentrações utilizadas para os demais reatores, mas o meio era apenas submetido ao 
fluxionamento de nitrogênio, a fim de garantir a condição de anaerobiose. Esse controle 
objetivou acompanhar o eventual consumo das formas nitrogenadas pela respiração endógena 
e foi feito para ambos os tipos de inóculos testados. Os reatores controle foram designados 
“A0” e “B0”, sendo que o índice “0” indica que nenhum doador de elétrons externo foi 
adicionado. 
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As triplicatas do inóculo A, do inóculo B e os reatores “A0” e “B0” foram operadas 
com biomassa imobilizada em cubos de espuma de poliuretano com aresta de 12 mm, 
encaixados em espiral de PVC de 12 mm de diâmetro e altura de mesma dimensão. Em cada 
um dos reatores foram utilizados 39,5 ± 0,9 g de material suporte, o que correspondia a 
aproximadamente 100 unidades de material suporte. O material suporte foi inoculado segundo 
o procedimento de inoculação descrito por Zaiat (1997). 

As estratégias de operação de cada um dos reatores em batelada sequencial é 
apresentado na Tabela 1. 

Tabela 1: Estratégias de operação de cada um dos reatores em batelada sequencial 
Identificação reatores A B A0 B0 

Fluxionamento de 
Nitrogênio sim sim sim sim 

Fluxionamento de 
Metano sim sim não não 

Presença de aceptor de 
elétrons (NO2

- e NO3
-) sim sim sim sim 

 
Os reatores foram operados em ciclos de três dias, sendo que o período de ciclo foi 

determinado pela observação do tempo necessário para consumo das formas nitrogenadas nas 
primeiras semanas de operação. A cada final do ciclo de operação, o meio era completamente 
trocado, ou seja, os reatores eram esvaziados com auxílio de um sifão e preenchidos com 
meio recém-preparado. Os reatores eram então submetidos ao fluxionamento de nitrogênio 
por dez minutos, seguido de fluxionamento de metano. Convém destacar que a etapa de 
fluxionamento de metano era suprimida para os reatores “A0” e “B0”. Foram utilizados 700 
mL de meio reacional e 430 mL como headspace. 

O meio reacional consistia em solução de micronutrientes, preparado conforme 
Martins (2007), adaptado de van der Graaf et al. (1996), ao qual era adicionado solução de 
nitrito de sódio e nitrato de sódio, em concentrações compatíveis às encontradas no esgoto 
sanitário (Tabela 2). 

 
Tabela 2: Composição do meio nutricional utilizado nos reatores em bateladas sequenciais 

Componente Concentração 

NaNO2 34 mg.L-1 

NaNO3 42 mg.L-1
 

Solução micronutriente 1 1 mL.L-1 

Solução micronutriente 2 1 mL.L-1 

A composição das soluções de micronutrientes é apresentada na Tabela 3. 
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Tabela 3: Composição das soluções de micronutrientes 
Solução micronutriente 1 

Componente Concentração (g.L-1) 
EDTA 5 
FeSO4 5 

Solução micronutriente 2 
Componente Concentração (g.L-1) 
EDTA 15 
ZnSO4.7H2O 0,43 
CoCl2.6H2O  0,24 
MnCl2.4H2O 0,99 
CuSO4.5H2O 0,25 
NaMoO4.2H2O 0,22 
NiCl2.6H2O 0,19 
Na2SeO3.5H2O 0,09 
H3BO4  0,014 

Fonte: Martins (2007), adaptado de van der Graaf et al. (1996) 

O monitoramento dos reatores foi feito conforme a Tabela 4, no início e ao final de 
cada um dos ciclos. 

Tabela 4: Análises físico-químicas para monitoramento dos reatores em batelada 

Parâmetro Método Referência Frequência 

pH  Potenciométrico APHA (2005) 

No início e no 
final de cada ciclo 

de batelada 

Alcalinidade  Titulométrico Ripley et al. 
(1986) 

Nitrato  Cromatografia iônica  

Nitrito Cromatografia iônica  
 
A cromatografia iônica foi feita em cromatógrafo de íons Dionex ICS – 5.000, 

equipado com supressora de ânions (cuja função é substituir os cátions presentes na amostra 
por íon H+) e detecção por condutividade. A coluna foi mantida a 35 ºC e a fase móvel 
utilizada foi solução de carbonato (4,5 mM) e bicarbonato de sódio (0,8 mM). Essa análise era 
capaz de fornecer não só as concentrações de nitrito e nitrato, mas também de outros ânions, 
como cloretos, fosfatos e sulfatos. 

Foram realizadas, ainda, outras análises cromatográficas, que visavam inferir acerca 
dos possíveis processos metabólicos que poderiam ocorrer. Assim, foram feitas algumas 
análises de nitrogênio amoniacal, a fim de verificar a ocorrência de redução assilimilativa de 
nitrato a amônia. Essas análises foram feitas com o emprego de cromatografia iônica, 
utilizando o cromatógrafo Dionex ICS – 5.000, equipado com supressora de cátions 
(responsável por substituir os ânions presentes na amostra por OH-) e detecção por 
condutividade, tendo sido utilizado solução de 12 mM de ácido sulfúrico como fase móvel. 

Foram também realizadas análises de ácidos voláteis por cromatografia gasosa para 
verificar a produção de intermediários orgânicos, especialmente o metanol. Para tanto, foi 
utilizado o mesmo método empregado por Maintiguer et al. (2008) com detector FID. Esse 
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método é capaz de detectar os ácidos acético, propiônico, butírico, isobutírico, valérico, 
isovalérico e capróico, além de metanol, etanol e acetona. 
 
Resultados e Discussão 
 

As Figuras 1 e 2 apresentam, respectivamente, o desempenho do frasco inoculado com 
sedimento marinho (reatores A) e com lodo de reator anaeróbio (reatores B), em termos das 
concentrações das formas nitrogenadas no início e no final dos ciclos de operação. 

 

 
Figura 1: Comportamento das formas nitrogenadas no reator em batelada sequencial inoculado com 
mistura de sedimento marinho e sedimento de mangue (inóculo A). Os índices (1), (2) e (3) indicam, 
respectivamente, o período que não foi acrescentada solução de macronutrientes, o período que os 

macronutrientes foram dosados nas concentrações do meio van der Graaf et al. (1996) e o período que os 
macronutrientes foram adicionados me baixas concentrações. 

 
É possível observar que, nos primeiros 60 dias de operação, o consumo das formas 

nitrogenadas se deu de forma bastante satisfatória, sendo que as eficiências de desnitrificação 
ficaram acima de 80% em 10 dos 13 ciclos. No entanto, a partir do início da adição de solução 
contendo sais de cálcio e magnésio (identificado pela primeira linha pontilhada, da esquerda 
para direita), a remoção das formas nitrogenadas caiu de forma bastante abrupta, tendo o 
consumo médio das formas nitrogenadas ficado entre 0 e 67%, com média de 23 ± 35%. 
Quando essa queda de desempenho foi notada, as quantidades de sais de cálcio e magnésio 
foram modificadas, conforme pode ser observado na Tabela 5.  

Mesmo com a diminuição da concentração dos macronutrientes, a eficiência da 
desnitrificação não alcançou novamente os patamares observados no início da operação. 
Observa-se, inclusive, uma clara tendência de aumento das concentrações das formas 
nitrogenadas ao final dos ciclos de operação, o que parece indicar que a queda de desempenho 
foi contínua a partir do final do segundo mês de operação. 
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Figura 2: Comportamento das formas nitrogenadas no reator em batelada sequencial inoculado com lodo 
de reator anaeróbio que trata despejo líquido de abatedouro de aves (inóculo B). Os índices (1), (2) e (3) 
indicam, respectivamente, o período que não foi acrescentada solução de macronutrientes, o período que 
os macronutrientes foram dosados nas concentrações do meio van der Graaf et al. (1996) e o período que 

os macronutrientes foram adicionados me baixas concentrações. 
 
À semelhança do que foi observado no monitoramento do reator A, a remoção das 

formas nitrogenadas ficou entre 50% e 99% nos 60 primeiros dias de operação. É forçoso 
destacar, contudo, que o inóculo dos frascos “B” contém muito material capaz de manter a 
respiração endógena, fenômeno que pôde ser observado no frasco controle (B0). Convém 
lembrar que à biomassa do reator B0 não foi fornecido nenhum doador de elétrons. Ainda 
assim, a remoção das formas nitrogenadas foi completa nos primeiros 25 dias de operação, 
indicando que a respiração endógena proveu doador de elétrons para desnitrificação nesse 
período. 

A partir do 60º dia de operação, o desempenho do reator caiu de forma bastante 
significativa, mesmo fenômeno observado para o reator A. 

 
Tabela 5:Solução de macronutrientes 

Sal 

Concentração van de 
Graaf et al. (1996) 

(mg.L-1)  
(60ºao 130º dia de operação) 

Concentração 
modificada (mg.L-1) 

(131ºao 185º dia de 
operação) 

KH2PO4 27,2 0,54 

MgSO4.7H2O 300 6,0 

CaCl2.2H2O 180 3,6 
 
É razoável creditar a queda de desempenho do processo à dosagem de 

macronutrientes, uma vez que esse fenômeno foi observado de forma concomitante para as 
triplicatas dos dois inóculos. Uma das hipóteses para essa queda de desempenho relacionada à 
dosagem de macronutrientes seria o aumento da concentração de sulfato no meio, que poderia 
induzir a precipitação química de algum metal importante para o metabolismo dos 
microrganismos metilotróficos. Essa hipótese foi sugerida a partir da realização de ensaios 
cinéticos, que revelou que, durante a primeira hora de operação, cerca de 50% da 
concentração de sulfato era consumida, permanecendo praticamente constante após esse 
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período ao longo de todo ciclo (dados não apresentados). Convém destacar que esse 
comportamento repetiu-se para o magnésio e para o cálcio. 

É digno de nota que, embora as evidências indiquem que a dosagem da solução de 
macronutrientes tenha influenciado a piora do desempenho do reator, as concentrações, tanto 
de macro quanto de micronutrientes, são compatíveis com a utilizada por Raghoebarsing et al. 
(2006), sendo que esses autores utilizaram cada um dos compostos presentes nas soluções 
propostas por van de Graaf et al. (1996) em quantidades cerca de 20% superiores. 

Uma segunda hipótese está relacionada ao efeito tóxico do EDTA, presente nas 
soluções de micro e de macronutrientes. A ação quelante do EDTA poderia provocar 
deficiência de metais traço disponíveis para célula, notadamente o cobre, que integra a 
composição e influencia a expressão da enzima metanomonooxigenase (MMO). Na oxidação 
aeróbia do metano, a MMO é responsável pela conversão de metano a metanol e Ettwig et al. 
(2010) identificaram a presença dessa enzima em comunidade metilotrófica anóxica, levando 
os autores a proporem a rota metabólica segundo a qual a redução do nitrito levaria à geração 
de oxigênio intracelular que, por sua vez, seria utilizado na oxidação do metano. Assim, uma 
deficiência em cobre poderia prejudicar a ocorrência desse processo, uma vez que a 
interrupção da oxidação do metano comprometeria a fonte de carbono da célula. 

Outra hipótese para a queda da atividade desnitrificante está associada ao acúmulo de 
subprodutos tóxicos que poderiam ter efeito inibitório sobre a comunidade microbiana. Na 
rota de oxidação aeróbia do metano, este é convertido a metanol que é, na sequência, oxidado 
a formaldeído. Hanson & Hanson (1996) relataram que o acúmulo de formaldeído pode inibir 
a atividade da comunidade metanotrófica aeróbia. Considerando a tese de Ettwig et al. (2010), 
segundo a qual a oxidação do metano ocorreria segundo o mesmo mecanismo, tanto para a 
comunidade aeróbia quanto para anaeróbia, é possível que o acúmulo de formaldeído tenha 
tido algum efeito inibitório para os microrganismos anaeróbios metilotróficos desnitrificantes. 
Nesse sentido, a adoção de reator de batelada sequencial pode ter colaborado para o acúmulo 
de subprodutos tóxicos. 

Outro fator que parece influenciar a capacidade do sistema é a presença de 
micronutrientes no meio nutricional. Raghoebarsing et al. (2006) e Ettwig et al. (2008) já 
haviam levantado a questão do requerimentos nutricionais, ao observar que o acréscimo de 
1,0 mL de água do mar por litro de meio nutricional havia colaborado para o aumento da 
atividade desnitrificante. O meio nutricional utilizado por Raghoebarsing et al. (2006) 
apresentava composição similar à proposta por van de Graaf et al. (1996), sendo que a maior 
parte dos compostos apresentava concentração 25% superior à proposta inicialmente. Vale 
pontuar, contudo, que Raghoebarsing et al. (2006) utilizou três vezes menos molibdênio, além 
de ter acrescentado 0,0625 mg.L-1 de tungstato de sódio. 

Além do monitoramento das formas nitrogenadas, foi também feito monitoramento do 
pH e da alcalinidade dos frascos “A”, e “B”, i.e, tanto do reator em batelada sequencial 
submetido a metano quanto dos reatores controle. Os resultados desse monitoramento, bem 
como a síntese dos outros parâmetros monitorados são apresentados nas Tabelas 6 e 7. 
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Tabela 6: Síntese dos parâmetros de monitoramento dos frascos inoculados com sedimento marinho 

Parâmetros 
Reator “A” Reator “A0” 

Início ciclo Final ciclo η Início ciclo Final ciclo η 

NO2
-(mg.L-1) 16,7 ± 4,5 7,5 ± 6,8 0,06 a 0,74 14,1 ± 5,1 4,5 ± 4,7 0,01 a 0,98 

NO3
- (mg.L-1) 25,3 ± 7,5 14,7 ± 10,9 0,01 a 0,99 30,7 ± 9,8 36,7 ± 21,7 0,0 a 0,67 

N (mg.L-1) 10,8 ± 2,9 5,6 ± 4,0 0,05 a 0,99 12,3 ± 2,9 11,3 ± 2,4 0,0 a 0,45 

pH 6,8 ± 0,1 7,0 ± 0,1 - 7,5 ± 0,1 7,0 ± 0,1 - 

Alcalinidade 
parcial 

(mg CaCO3.L-1) 
12,8 ± 6,1 35,4 ± 3,7 - 6,8 ± 0,9 9,2 ± 3,6 - 

Alcalinidade total 
(mg CaCO3.L-1) 

18,5 ± 8,7 45,1 ± 3,5 - 8,9 ± 1,2 11,9 ± 4,0 - 

 
Não obstante os valores de pH de ambos os reatores terem se mantido na faixa neutra 

durante o período de operação, é notável que a geração de alcalinidade foi mais acentuada no 
frasco com metano, sendo cerca de dez vezes superior.  

Embora a eficiência de desnitrificação do nitrito seja superior no frasco sem metano, é 
preciso considerar que parte desse nitrito foi oxidado a nitrato, sem representar a remoção do 
nitrogênio do meio. 

 
Tabela 7: Síntese dos parâmetros de monitoramento dos frascos inoculados com lodo de reator UASB 

Parâmetros 
Reator “B” Reator “B0” 

Início ciclo Final ciclo η Início ciclo Final ciclo η 

NO2
-(mg.L-1) 16,8 ± 5,2 6,5 ±6,0 0,03 a 0,99 15,7 ± 5,8 8,7 ± 7,1 0,0 ± 0,98 

NO3
- (mg.L-1) 23,4 ± 7,4 7,9 ± 7,8 0,05 a 0,99 34,8 ± 15,5 33,6 ± 25,9 0,0 ± 0,98  

N (mg.L-1) 6,8 ± 2,7 3,5 ± 3,4 0,02 a 0,99 12,6 ± 3,6 9,2 ± 6,5 0,0 a 0,98 

pH 6,7 ± 0,2 7,0 ± 0,1 - 7,4 ± 0,2 7,1 ± 0,4 - 

Alcalinidade 
parcial 

(mg CaCO3.L-1) 
14,1 ± 2,6 35,2 ± 5,0 - 8,4 ± 1,7 8,9 ± 0,9 - 

Alcalinidade total 
(mg CaCO3.L-1) 

16,2 ± 7,1 45,6 ± 8,1 - 13,1 ± 0,3 12,6 ± 2,0 - 

 
Observa-se que houve geração de alcalinidade no frasco B, sendo que a alcalinidade 

final foi de 2,5 a 3 vezes superior a inicial. Quanto ao frasco controle, é razoável dizer que 
não houve geração de alcalinidade. Em ambos os casos, o pH se manteve próximo ao neutro 
durante toda operação. 

Foram também realizadas diversas análises de ácidos voláteis por cromatografia 
gasosa, mas nenhum intermediário orgânico foi detectado. É possível que esses intermediários 
orgânicos sejam gerados e a transferência interespécies se dê de maneira imediata, 
dificultando a identificação desses compostos. 

Os resultados obtidos no presente trabalho parecem indicar que ambos os inóculos 
testados foram capazes de fornecer comunidades que realizem a desnitrificação metilotrófica 
em ambiente anóxico. O comportamento das formas nitrogenadas foi parecido para ambos os 
inóculos e, ainda que a manutenção da estabilidade do processo tenha se mostrado difícil, é 
possível inferir que eles apresentaram desempenho similar. 
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São sugeridas duas possíveis causas para a dificuldade na manutenção da estabilidade 
do processo. A primeira refere-se às questões nutricionais, tanto de macronutrientes quanto de 
micronutrientes, já previamente discutidas. 

Outro fator que pode ter influenciado a dificuldade da estabilidade do processo refere-
se à manutenção da pressão parcial de metano nos frascos. A estratégia de fornecimento de 
metano nos frascos consistia no fluxionamento desse gás através de uma pedra porosa, tendo 
sido também empregado um rotâmetro para limitar a quantidade de metano fluxionado, além 
de garantir que todos os frascos recebem a mesma quantidade de metano. A despeito disso, a 
manutenção de altas pressões parciais de metano nos frascos não foi bem-sucedida. Islas-
Lima et al. (2004), variaram a pressão parcial do metano entre 1,8 e 35,7 kPa, tendo relatado 
que as velocidades de consumo de nitrato não sofrem alteração quando a pressão parcial do 
metano fica igual ou superior a 8,8 kPa. A pressão parcial média relativa a metano foi de 0,49 
± 0,39 atm para o frasco “A” e 0,51 ± 0,34 atm para o frasco “B”. 

Valentine & Reeburgh (2000) também citam a pressão parcial do metano como um 
fator importante no processo de oxidação de sulfato dependente do metano (SDMO: Sulphate 
Dependent Methane Oxidation), argumentando que as regiões profundas onde se localizam 
sedimentos marinhos antigos, a pressão parcial de metano chega a 50 atm (aproximadamente 
5.070 kPa), enquanto em regiões cujo sedimento é mais recente a pressão parcial costuma 
ficar entre 20 e 200 kPa. Segundo os referidos autores, isso explicaria a diferença entre a 
ocorrência do SDMO entre as duas regiões. É forçoso pontuar, contudo, que as altas pressões 
parciais (na faixa dos 200 kPa) citadas são impraticáveis em reatores biológicos. 

A resistência a transferência de massa gás-líquido pode configurar outro limitante. 
Nesse sentido, uma aplicação possível para o processo estudado é o pós-tratamento de 
efluente de reatores UASB, uma vez que esse tipo de efluente é rico em metano dissolvido. 
Isso ocorre porque esse composto, produzido durante a conversão anaeróbia da matéria 
orgânica, possui baixos coeficientes de transferência de massa, ficando, preferencialmente, 
dissolvido em meio líquido. Pauss et al. (1990) relatam ter observado concentração de metano 
12 vezes superior ao que seria esperado para os valores de equilíbrio. 
 
Conclusões 
 

O desenvolvimento de comunidades microbianas capazes de realizar a redução das 
formas nitrogenadas utilizando metano como doador de elétrons em ambiente anóxico é 
potencialmente viável, tanto para sedimento marinho, quanto para lodo de reator anaeróbio 
como inóculo inicial. O controle das condições operacionais e a compreensão do processo 
bioquímico, incluindo o entendimento dos requerimentos nutricionais envolvidos, configuram 
o maior desafio para que esse processo seja aplicável. 
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Resumo. Lixiviados de aterro sanitários são efluentes caracterizados por sua elevada 
recalcitrância devido à, principalmente, sua elevada concentração de matéria orgânica 
refratária e elevada concentração de nitrogênio amoniacal. Neste cenário, a presente 
pesquisa visa à remoção de amônio do lixiviado do aterro sanitário de São Carlos/SP por 
adsorção em coluna preenchida com zeólitas e pela regeneração da coluna por nitrificação 
biológica utilizando reator de leito fixo estruturado conectado à coluna. Os resultados 
demonstram que foi possível a utilização da coluna por três vezes até o momento, os estudos 
de adsorção/regeneração ainda estão em andamento. Além disso, a coluna também se 
mostrou apta a adsorção da matéria orgânica presente no lixiviado. 
 
Introdução 
 
 As características dos lixiviados variam de acordo com o tempo do aterro e condições 
hidrológicas (sazonalidade). Devido à natureza desta água residuária, os lixiviados são uma 
mistura heterogênea de elevada recalcitrância, constituído por compostos orgânicos 
xenobióticos, metais pesados, contaminantes inorgânicos, ácidos húmicos e fúlvicos e 
elevadas concentrações de compostos nitrogenados (Wiszniowski et al., 2007). 
 Em lixiviados de aterros sanitários, a forma predominante de nitrogênio é a amoniacal, 
como bicarbonato de amônio e amônia livre, as quais provocam efeitos inibitórios no 
tratamento biológico desta água residuária. O bicarbonato de amônio é formado pela 
decomposição do nitrogênio orgânico neutralizado pelo ácido carbônico formado pelo CO2 
(da decomposição da matéria orgânica) e umidade do aterro (Contrera, 2008). 
 Uma forma de remoção de nitrogênio consiste na utilização de colunas de troca iônica 
com zeólitas, por exemplo. A clinoptilolita, uma zeólita natural, é um trocador de íons com 
elevada afinidade por amônio. Estudos anteriores demonstraram que a clinoptilolita e outras 
zeólitas naturais podem ser eficazes na remoção amônio de águas residuárias (Jorgensen & 
Weatherley, 2003). 
 Aiyuk et al. (2004a) conceberam sistema compacto de baixo custo para remoção de 
carbono e nitrogênio de esgoto sanitário. Nesse sistema, os autores propuseram regeneração 
biológica da zeólita e utilização do efluente nitrificado gerado na regeneração para irrigação 
na agricultura. A zeólita regenerada biologicamente apresentou 94,8% da capacidade inicial 
de adsorção de nitrogênio amoniacal. 
 O tratamento biológico é o método tradicional para a remoção de amônio de águas 
residuárias, mas o uso das zeólitas pode oferecer uma série de vantagens que incluem a 
capacidade de operar com cargas de choque, que causam inibição de processos biológicos e 
em ampla gama de temperaturas (Jorgensen & Weatherley, 2003; Aiyuk et al., 2004b). 
Portanto, a utilização de zeólitas no processo de remoção de nitrogênio pode oferecer grande 
vantagem em relação às mudanças de composição dos lixiviados em função da idade do aterro 
e sazonalidade. 
 A adsorção em zeólita, por se tratar de processo físico-químico, não modifica a 
estrutura do composto e permite a separação de amônio da corrente líquida. Portanto, a 
adsorção do amônio presente no lixiviado em zeólita pode melhorar a tratabilidade do 
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lixiviado pela redução do nitrogênio amoniacal. Adicionalmente, a viabilização de 
recuperação da zeólita por meio da nitrificação permite a utilização de compostos oxidados de 
nitrogênio para potencializar o tratamento do lixiviado via anammox, além da reutilização da 
zeólita regenerada. 
 Muitas pesquisas foram realizadas utilizando zeólitas na remoção de amônio de 
lixiviados (Turan et al., 2005; Karadag et al., 2007; Karadag et al., 2008; Aziz et al., 2010; 
Halim et al., 2010b) e algumas pesquisas utilizam a regeneração biológica de zeólitas 
contendo amônio adsorvido (Lahav & Green, 2000; Aiyuk et al., 2004b; Jung et al., 2004; 
Rahmani & Mahvi, 2005; Wei et al., 2011). No entanto, pesquisas contemplando a remoção 
de amônio de lixiviado por adsorção em zeólita e sua posterior regeneração bilógica por 
nitrificação são desconhecidas até o momento. 
 O presente trabalho visa agregar conhecimento sobre a remoção de nitrogênio e sobre 
o tratamento de lixiviados de aterro sanitário. A remoção de amônio foi por adsorção em 
coluna de troca iônica com zeólita e sua regeneração por nitrificação biológica. Futuramente 
será realizada utilização do efluente nitrificado após regeneração, visando ao favorecimento 
de biomassa anammox capaz de remover os compostos nitrogenados presentes no lixiviado.  
  
Material e Métodos 
 
Ensaios de adsorção em coluna e regeneração 

A remoção de amônio foi testada em coluna de troca iônica com volume de 4,440L e 
dimensões de 78,5 x 800mm preenchida com zeólitas (Figura 1). 

A capacidade limite da coluna foi determinada a partir a curva de saturação. Em geral, 
curva de capacidade limite tem formato "S" para a maioria processos de adsorção de água e 
tratamento de águas residuárias.  

Inicialmente, as vazões seriam ajustadas para que os tempos de contato entre o 
lixiviado e a zeólita fossem de 2, 4, 6, 12 e 24 horas. No entanto, o teste com 2 horas de 
contato com o lixiviado bruto apresentou-se satisfatório. E foi adotado somente este tempo de 
contato em todos os ensaios, no caso tempo de detenção hidráulica (TDH).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Esquema da coluna de troca iônica 
 
  
 Foi testada coluna preenchida com zeólitas com trocador iônico e posteriormente a 
coluna foi regenerada utilizando reator de leito estruturado inoculado com biomassa 
nitrificante previamente enriquecida em ensaios em bateladas (Martins & Foresti, 2012). O 
líquido regenerante utilizado nos ensaios foi 1 ou 1,5 ou 2 g NaHCO3.L-1 (dependendo o 
ensaio) em solução utilizando água de torneira. 

  

efluente 

amostradores 

afluente 
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Foi desenvolvida uma solução de micronutrientes baseado em Van Graaf et al. (1996) 
para utilização em todos os ensaios biológicos. Foi adicionado Vanadato de Amônio e 
alterada as concentrações dos demais sais. A nova solução está apresentada na Tabela 1. Esta 
solução de micronutrientes foi usada em toda pesquisa e a biomassa nitrificante enriquecida 
utilizada como inóculo no reator de leito fixo nitrificante (RLFN) foi alimentada com esta 
solução, assim como para adesão da biomassa nitrificante na espuma de poliuretano no 
RLFN. 

 
Tabela 1. Composição da Solução Traço de metais criada por Martins & Foresti (2012) 

Componentes Quantidades – q.s.p. 1000mL de água 
EDTA 10g 

ZnSO4.7H2O 0,45g 
CoCl2. 6H2O 0,25g 
MnCl2. 4H2O 1,0g 
CuSO4. 5H2O 0,25g 

NaMoO4.2H2O 0,22g 
NiCl2. 6H2O 0,2g 

Na2SeO3 0,09g 
H3BO3 

NH4VO3 

0,02g 
0,025g 

 
 Foram realizados dois ensaios com ciclos de adsorção/regeneração conforme Tabela 2. 
O primeiro ciclo de regeneração do ensaio 1 foi realizado em sistema fechado, o segundo 
ciclo foi realizado com alimentação contínua sem recirculação. 

A alimentação do sistema de regeneração foi feita de forma contínua, com entrada 
localizada na base da coluna de troca iônica e a saída, na parte superior da coluna, foi 
conectada ao RLFN com material suporte composto de hastes de espuma de poliuretano 
cilíndricas, representada por A1 (fluxo ascendente) (Figura 2). A saída do efluente nitrificado 
está situada na zona superior do reator, a 70 cm da base.  Nos ensaios com recirculação da 
fase líquida (Ensaio 2) foi instalada uma saída de recirculação para a coluna foi instalada a 65 
cm da base do reator (A4), a vazão de recirculação foi de 5 Qafluente. Além do ponto de 
alimentação, a zona inferior do reator foi provida de uma entrada independente para a 
recirculação, representada pelo ponto A2. As saídas A5, A6, A7 e A8 foram utilizadas para 
eventual coleta de amostra e descarte de biomassa no interior do reator, conforme Moura et al. 
(2012). 

Para a alimentação do reator e recirculação do efluente, foram utilizadas bombas 
dosadoras. A temperatura do RLFN foi mantida a 30ºC, a coluna de adsorção foi mantiada a 
temperatura ambiente (25 ± 3 ºC). A vazão afluente foi ajustada para o TDH de 
aproximadamente 2 horas.  

A aeração do meio líquido foi feita utilizando-se o mesmo tipo de soprador de aquário 
descrito anteriormente, conectados na extremidade da mangueira de saída do ar (A9).  
 

Tabela 2. Ensaios em coluna  
Ensaio Ciclo 

1 Adsorção 
 Regeneração (1 g NaHCO3.L-1)  em circuito fechado  
 Adsorção 
 Regeneração (1 g NaHCO3.L-1) contínua sem recirculação  
  

2 Adsorção 
 Regeneração (1 g NaHCO3.L-1) contínua com recirculação  
 Adsorção 
 Regeneração (1,5 g NaHCO3.L-1) contínua com recirculação  
 Adsorção 
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Figura 2. Esquema do sistema de regeneração contínua e com recirculação em escala de bancada 

 
Resultados e Discussão 
 
 O estudo da utilização de zeólitas em fluxo contínuo (colunas) permitiu a obtenção de 
dados que possibilitam a real aplicação deste material em sistemas de escalas mais próximas à 
escala real, ou seja, a possibilidade de realizar muitas regenerações. Neste estudo, procurou-se 
obter a curva de saturação da coluna, de forma a possibilitar a visualização prática do 
comportamento da zeólita quando submetido ao contato com o lixiviado. 
 
Ensaio 1: adsorção em coluna e regeneração em circuito fechado e contínua sem recirculação 

O lixiviado, com concentração de 2.411 mg N-NH4
+.L-1, foi bombeado em fluxo 

ascendente pela coluna com vazão de aproximadamente 840 mL.h-1,  resultando em tempo de 
detenção hidráulica de 2 horas. A coluna foi preenchida com 3.615,67 g de zeólita e o volume 
útil foi de 1,68 L. A coluna foi operada durante 24 h até que ocorresse a saturação do mineral. 
A Figura 3  apresenta a curva de saturação da zeólita para as condições do experimento. 
 

 
Figura 3. Curva de saturação para o lixiviado com zeólita virgem (pH 8,2; Q: 840ml.h-1; Co: 2.411 mg 

N-NH4
+.L-1) 

 
 Dessa maneira, a partir da integração da curva representada na Figura 3, a adsorção na 
coluna foi de 35,25 g N-NH4

+. Adotando-se q=11,32 mg N-NH4
+/gzeo calculado a partir dos 

ensaios em batelada (Martins & Foresti, 2012), a massa adsorvida seria de 40,20g N-NH4
+. 

Então, massa adsorvida na coluna foi de 87,7 % do valor teórico. 
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 Vale ressaltar que alguns aspectos relativos à operação da coluna podem ter influência 
nos resultados obtidos, assim como a não-idealidade do fluxo ascendente na coluna, o que 
provoca utilização incompleta da capacidade da coluna. Além disso, o comprimento da coluna 
também pode interferir no desempenho do processo de troca iônica. Inglezakis (2005) sugere 
que a coluna de troca iônica deve ser maior que 20-30 cm de comprimento. Neste trabalho de 
pesquisa, o volume útil da coluna preenchida por zeólita (aproximadamente 1,6 L) ocupava 
cerca de 80 cm do comprimento total da coluna. 

Após a adsorção do amônio na zeólita, a coluna foi esvaziada e, sem nenhum tipo de 
lavagem ou pré-tratamento, o líquido regenerante foi bombeado para a coluna e depois para o 
reator nitrificante de leito fixo. Quando o reator ficou cheio, o sistema começou a operar em 
circuito fechado. O volume total deste sistema foi de 7,7 L (coluna e RLFN) e a vazão de 
reciclo foi de 23 L.h-1. 
 Foram monitoradas as concentrações dos compostos nitrogenados no tempo durante 
12 dias. Para quantificar a regeneração, o sistema foi esvaziado e foi realizado o balanço de 
massa a partir das concentrações dos compostos nitrogenados e do volume efluente retirado. 
O sistema foi esvaziado três vezes, ou seja, foram realizados três balanços de massa, a partir 
de agora chamado de determinações (Figura 4). 
 

 
Figura 4. Monitoramento da regeneração em sistema fechado 

 
 A partir do balanço de massa, foi possível determinar que 9,52g N-NH4

+ foram 
dessorvidos da coluna após 12 dias de operação da regeneração. A Tabela 3 mostra que a 
relação de nitrogênio nitrificado (N-NO2

- + N-NO3
-)/nitrogênio dessorvido (N-NO2

- + N-
NO3

- + N-NH4
+) foi acima de 79% indicando que o reator nitrificou quase todo amônio 

dessorvido. 
 

Tabela 3. Valores para balanço de massa da regeneração em sistema fechado 

Determinação 
 
 

Volume 
(L) 

Massa de N-
NH4

+ efluente 
(g) 

Massa de N 
Nitrificado (g) 

 

Massa de 
Nitrogênio 
dessorvida 

acumulada (g) 

Relação N-
nitrificado/N-

dessorvido (%) 
1 7,7 1,00 3,81 4,81 79,27 
2 7,7 0,52 1,98 7,31 79,15 
3 7,7 0,46 1,75 9,52 79,23 

  
 A Figura 5 apresenta a curva de saturação da zeólita regenerada para as condições do 
experimento. A massa de N-NH4

+ adsorvido na coluna foi de 10,97g N-NH4
+ após 14 horas. 
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Figura 5. Curva de saturação para o lixiviado com zeólita regenerada (pH 8,2; Q: 840ml.h-1; Co: 

2.020,7 mg N-NH4
+.L-1) 

 
 A segunda regeneração foi realizada conforme o capítulo material e métodos, de forma 
contínua, mas sem recirculação do RLFN para a coluna. Todo efluente foi armazenado e 
quantificado quanto aos compostos nitrogenados e volume para o balanço. 
 A segunda regeneração teve duração de 20 dias e, conforme Tabela 4 foi dessorvido 
32,67 g de Nitrogênio da coluna. A porcentagem de nitrogênio nitrificado foi acima de 90%. 
A Tabela 4 mostra que, após a quinta determinação, a massa de nitrogênio nitrificado teve um 
decréscimo, apesar de quase todo nitrogênio ter sido nitrificado. Isso indica que a dessorção 
do amônio foi prejudicada. Para tentar minimizar o decréscimo da taxa de dessorção, foi 
adicionada a recirculação entre o RLFN e a coluna  a partir do ensaio 2. 

 
Tabela 4. Valores para balanço de massa da regeneração contínua (1 g NaHCO3.L-1) sem recirculação 

Determinação 
 
 
 

Volume 
(L) 

Massa de N-
NH4

+ efluente 
(g) 

Massa de N 
Nitrificado 

(g) 
 

Massa de 
Nitrogênio 
dessorvida 

acumulada (g) 

Relação N-
nitrificado/N-

dessorvido (%) 
 

1 40 0,71 8,20 8,91 92,07 
2 15 0,14 2,44 11,48 94,64 
3 46 0,29 4,88 16,66 94,39 
4 33,4 0,14 3,09 19,89 95,63 
5 67 0,19 5,28 25,35 96,54 
6 70 0,30 2,97 28,62 90,91 
7 53,6 0 2,88 31,50 100 
8 24 0 1,17 32,67 100 
9 38 0 1,56 34,23 100 

 
Ensaio 2: adsorção em coluna e regeneração em sistema contínuo com recirculação 

 Neste ensaio, o lixiviado foi coletado em período de chuvas e a concentração 
inicial de amônio foi de 1.061,9 mg N-NH4

+.L-1. O ensaio foi encerrado com 47 horas mesmo 
a coluna não estando completamente saturada (Figura 6).  A massa inicial de zeólita no ensaio 
2 foi de 3.763,18g e, neste caso, o volume útil da coluna foi de 1,6 L. O TDH calculado no 
primeiro ciclo de adsorção foi de aproximadamente 2,4 h. A coluna adsorveu 30,08 g N-NH4

+ 
com q1=7,99 g N-NH4

+. gzeo. O ciclo foi terminado antes da completa saturação da coluna. 
Neste ensaio foi determinada, também, a concentração de DQO efluente da coluna, a 

concentração de DQO afluente neste ensaio foi de 1.935 mg O2.L-1. Embora não fosse o 
enfoque do trabalho, constatou-se a remoção de matéria orgânica nesse ensaio. A massa de 
matéria orgânica removida foi de 8,655 g DQO.   
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Figura 6. Curva de saturação para o lixiviado com zeólita virgem (pH 8,0; Q: 660ml.h-1; Co: 1040 mg 

N-NH4
+.L-1) 

 
 A regeneração da coluna neste ensaio durou 22 dias e dessorveu 30,31 g N-NH4

+. A 
Tabela 5 mostra que, após 134 L de efluente, todo nitrogênio dessorvido da coluna foi 
oxidado. Assim como na regeneração sem recirculação, a dessorção foi prejudicada após a 4° 
determinação (Tabela 5). Ou seja, o processo de dessorção não foi favorecido pela 
recirculação nessas condições estudadas 30,31g N em 406 de efluente nitrificado, pois, o 
processo de regeneração contínuo sem recirculação que durou 20 dias foram dessorvidos 
34,23 g de Nitrogênio da coluna em 387 L. Na seguinte regeneração foi aumentada a 
concentração de NaHCO3 para 1,5 g.L-1 para verificar se o processo de dessorção é 
favorecido.  
 
Tabela 5. Valores para balanço de massa da regeneração (1 g NaHCO3.L-1) contínua com recirculação 

Determinação 
 
 
 

Volume 
regenerado 

(L) 
 

Massa de 
amônio 

efluente (g) 
 

Massa de N 
Nitrificado 

(g) 
 

Massa de 
Nitrogênio 
dessorvida 
acumulada 

(g) 

Relação N-
nitrificado/N-

dessorvido 
(%) 

 
1 70 3,01 3,81 6,82 55,87 
2 64 0,38 5,28 12,48 93,22 
3 40 0 4,06 16,54 100 
4 82 0 7,22 23,76 100 
5 70 0 4,22 27,99 100 
6 80 0 2,31 30,31 100 

 
 A concentração de nitrogênio amoniacal do lixiviado, na curva de saturação da coluna 
após a primeira regeneração, foi de 1.959,3 mg N-NH4

+.L-1. O ensaio durou 35 horas e a 
coluna adsorveu 41,872 g N-NH4

+ (Figura 7) com q= 11,12 g N-NH4
+. gzeo. este valor é 

muito próximo ao q=11,32 mg N-NH4
+/gzeo calculado a partir dos ensaios em batelada 

(Martins & Foresti, 2012). Por problemas técnicos não foi determinada a adsorção de DQO 
neste ciclo de adsorção. 
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Figura 7. Curva de saturação para o lixiviado com zeólita regenerada 1 (pH 8,36; Q: 840ml/h; Co: 
1.959,3 mg N-NH4

+.L-1) 
 

Tabela 6. Valores para balanço de massa da regeneração (1,5 g NaHCO3.L-1) contínua com 
recirculação 

Determinação 
 
 

Volume 
regenerado (L) 

Massa de amônio 
efluente (g) 

Massa de N 
Nitrificado (g) 

 

Massa de Nitrogênio 
dessorvida acumulada 

(g) 

Relação N-
nitrificado/N-

dessorvido 
1 50 2,04 4,66 6,70 69,57 
2 50 1,19 3,91 11,80 76,65 
3 20 0,40 1,49 13,69 78,96 
4 50 0,65 4,01 18,35 86,09 
5 50 0 3,64 21,99 100 
6 5 0 0,37 22,37 100 
7 48,3 0 3,86 26,22 100 
8 52 0 4,46 30,69 100 
9 10 0 0,68 31,37 100 

10 52 0 3,22 34,58 100 
11 10 0 0,42 35,00 100 

  
 Na terceira adsorção a coluna adsorveu 28,960g N-NH4

+ (Figura 8) . O tempo do 
ensaio foi de 26 horas com TDH calculado de 1,75 horas com q=7,7 g N-NH4

+. gzeo. A 
redução do valor de q no terceiro ciclo de adsorção pode ser devido ao TDH, pois 1,75 horas 
pode não ter sido suficiente para o contato do adsorvente (amônio) com o adsorvato (zeólita). 
Neste ensaio, foram adsorvidas 9,111 g de DQO, porém neste ensaio a concentração afluente 
de DQO foi de 3.544 mg O2.L-1.  
 Halim et al. (2010b) observaram capacidade de adsorção de 3,23mg DQO.gzeo-1 em 
coluna de troca iônica com zeólitas, já em ensaios em bateladas Halim et al. (2010a) a 
capacidade foi reduzida a 2,35mg DQO.gzeo-1. A capacidade de adsorção da coluna no 
primeiro ciclo foi 2,29 mg DQO.gzeo-1  e no terceiro foi 2,42 mg DQO.gzeo-1. Apesar da 
concentração afluente de DQO ser 83,1% superior ao do primeiro ciclo de adsorção, a 
capacidade foi elevada. Os mecanismos responsáveis pela remoção da MO na coluna não 
foram investigados até o momento e merecem atenção especial em pesquisas futuras. Os 
ensaios em coluna em sistema contínuo continuam em andamento. 
 

 
Figura 8. Curva de saturação para o lixiviado com zeólita regenerada 2 (pH 8,4; Q: 923ml.h-1; Co: 

1.797,2 mg N-NH4
+/L) 

  
 O efluente gerado na terceira regeneração (em andamento) será misturado ao lixiviado 
que passou pela coluna e utilizados como afluente em reator de leito fixo estruturado com 
biomassa anammox aderida para remoção global dos compostos nitrogenados presentes no 
lixiviado. 
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Conclusões 
 O sistema de adsorção de amônio do lixiviado com regeneração da zeólita tem se 
mostrado robusto, sendo que, até o momento, foram realizados três ciclos de 
adsorção/regeneração e a coluna continua em funcionando. A coluna se mostrou apta a 
remover DQO do lixiviado. 
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Resumo. A desnitrificação autotrófica usando sulfeto, associada à via heterotrófica 
com uso da matéria orgânica remanescente do tratamento anaeróbio, é uma alternativa 
atrativa por aproveitar os compostos reduzidos gerados pelo tratamento anaeróbio. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar a ocorrência simultânea dos processos de 
desnitrificação autotrófica e heterotrófica no tratamento de esgoto sanitário. Foi 
utilizado um sistema composto de dois reatores: um anaeróbio-anóxico e um aeróbio. 
Uma fração do efluente nitrificado foi reciclada para a câmara anóxica, na qual 
ocorria a desnitrificação utilizando os doadores provenientes da câmara anaeróbia. 
Observou-se que a disponibilidade de doadores de elétrons (principalmente sulfeto) 
limitou a desnitrificação, sendo que a recirculação de efluente nitrificado à câmara 
anóxica já era suficiente a uma taxa equivalente a 100% da vazão de alimentação. 
Para os maiores valores de TDH (12 h, 12 h e 9h nas câmaras anaeróbia, anóxica e 
nitrificante, respectivamente) ocorreu desnitrificação pelas vias heterotrófica e 
autotrófica usando sulfeto como doador de elétrons. Com a redução do TDH (7 h, 7 h e 
5 h nas câmaras anaeróbia, anóxica e nitrificante, respectivamente), observou-se 
apenas a desnitrificação autotrófica usando sulfeto. Possivelmente, em maior TDH, 
foram disponibilizados doadores orgânicos pela degradação de recalcitrantes, pela 
ocorrência de endogenia ou utilização do metano dissolvido. 
 
Introdução 
 
 O lançamento de efluentes contendo nitrogênio em corpos d’água pode implicar 
em vários problemas ambientais, entre eles a eutrofização de reservatórios e lagos, a 
toxicidade de nitrogênio na forma de amônia livre a peixes, e a associação do nitrogênio 
na forma de nitrato com a hemoglobina do sangue, causando doenças como a 
metemoglobinemia. 
 Em estações de tratamento de esgoto (ETE), o uso de sistemas anaeróbios, como 
o reator UASB (upflow anaerobic sludge blanket) implica na necessidade de pós-
tratamento de seus efluentes, dada à incapacidade desses sistemas removerem 
nitrogênio. Os processos convencionais de remoção de nitrogênio em ETE usualmente 
envolvem a nitrificação autotrófica seguida de desnitrificação heterotrófica. Porém, os 
efluentes de reatores anaeróbios usados no tratamento de esgoto sanitário apresentam 
concentração muito pequena de matéria orgânica prontamente biodegradável a ser usada 
na desnitrificação heterotrófica. 
 Uma alternativa é a aplicação complementar de desnitrificação autotrófica 
usando sulfeto como doador de elétrons, uma vez que os sulfetos estão presentes na 
forma solúvel e como sulfeto de hidrogênio (gasosa) em efluentes de reatores 
anaeróbios. Nesses processos, o sulfeto pode ser oxidado para sulfato ou enxofre 
elementar; além disso, enxofre elementar pode também ser usado como doador de 
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elétrons para a desnitrificação, sendo oxidado a sulfato (Koenig e Liu, 2001; Reyes-
Avila et al., 2004; Beristain-Cardoso et al., 2006). 
 Entre as vantagens desse processo, estão a menor produção de lodo, menor 
necessidade de controle da dosagem de elétrons e menor custo de doadores de elétrons 
quando comparados com materiais orgânicos, como metanol e etanol (Driscoll e 
Bisogni, 1978). A possibilidade de uso de sulfeto gerado pelo próprio processo de 
tratamento anaeróbio torna esse processo de desnitrificação ainda mais interessante pelo 
menor custo e redução dos odores gerados em ETE. 
 Lu et al. (2012), empregaram uma configuração piloto tratando esgoto sanitário 
salino (água do mar era usada para descarga sanitária), na qual o tratamento anaeróbio 
gerava sulfeto, que foi utilizado como doador de elétrons para a desnitrificação 
autotrófica ao se misturar o efluente nitrificado com o anaeróbio. Esse processo foi 
denominado redução de sulfato, desnitrificação autotrófica e nitrificação integrada 
(Sulfate reduction, Autotrophic denitrification and Nitrification Integrated – SANI®). 
Nessa configuração, o efluente a ser tratado possuía elevada quantidade de sulfato 
(cerca de 200 mg S/L), disponibilizando quantidade razoável de doadores para a 
desnitrificação autotrófica. Segundo os autores, a estequiometria de desnitrificação 
autotrófica do processo SANI® pode ser expressa pela equação 1: 
 
35,92g S2− + 100g NO3

− + 5,9g HCO3
− → 101,42g SO4

2− + 22,58g N2 + 2,15g Lodo Eq. 1 
 
 Ao contrário do efluente utilizado no processo SANI®, o esgoto sanitário 
apresenta sulfato em concentrações menores, demandando um aproveitamento mais 
eficiente do sulfeto gerado no tratamento anaeróbio. No intuito de reduzir as perdas de 
sulfeto por volatilização, Souza (2011) desenvolveu o sistema DANDE (digestão 
anaeróbia, nitrificação e desnitrificação endógena) composto por reatores anaeróbio-
anóxico e aeróbio. No sistema DANDE, a câmara anóxica situava-se acima da câmara 
anaeróbia, em um reator anaeróbio-anóxico de fluxo ascendente; parte do nitrogênio 
amoniacal no efluente anaeróbio era nitrificado no reator aeróbio e a outra parte do 
efluente anaeróbio era depois misturado com o efluente nitrificado para alimentar a 
câmara anóxica. Assim, esperava-se favorecer o processo de desnitrificação autotrófica 
usando sulfeto como doador de elétrons, permitindo, também, a ocorrência de 
desnitrificação heterotrófica usando residual orgânico e biogás. Porém, foram 
verificados problemas de mistura dos efluentes nitrificado e anaeróbio, além da 
presença de oxigênio dissolvido na zona de inserção do efluente nitrificado, indicando a 
necessidade de modificações na configuração. Dessa forma, o objetivo desse trabalho 
foi avaliar a ocorrência simultânea dos processos de desnitrificação autotrófica e 
heterotrófica em reator anóxico, a partir de modificações introduzidas na configuração 
do sistema DANDE. 
 
Material e Métodos 
 
 O desenvolvimento de configuração favorecendo a desnitrificação autotrófica 
usando sulfeto baseou-se no sistema DANDE apresentado por Souza (2011). A 
configuração consistiu de dois reatores: um anaeróbio-anóxico, e outro aeróbio (Figura 
1). O esgoto sanitário afluente foi introduzido na câmara anaeróbia e, em seguida, era 
misturado com efluente nitrificado para desnitrificação na câmara anóxica. O efluente 
dessa câmara foi nitrificado em reator aeróbio; parte do efluente nitrificado retornava à 
câmara anóxica e o restante era descartado. Aplicou-se escoamento ascendente no reator 
anaeróbio-anóxico e escoamento descendente no reator aeróbio. 
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Figura 1: Esquema da configuração experimental, composta por reator anaeróbio-
anóxico, de fluxo ascendente, e reator aeróbio, de fluxo descendente. 
 
 Os reatores foram construídos em acrílico, com volumes totais de 12,5 L nas 
câmaras anaeróbia e anóxica, e de 9 L na câmara nitrificante. As câmaras foram 
preenchidas com estruturas cilíndricas de espuma de poliuretano de 3 cm de diâmetro e 
altura de 55 cm. As câmaras (anaeróbia e anóxica) foram preenchidas com 13 estruturas 
de espuma enquanto a câmara nitrificante com 9 estruturas, gerando leito com 
porosidade de 65% e volumes úteis de 8,1 L nas câmaras anaeróbia e anóxica, e de 5,9 
L na câmara nitrificante. 
 Na partida da configuração experimental, foram utilizados inóculos provenientes 
de sistemas anaeróbio e aeróbio nas câmaras anaeróbia e nitrificante, respectivamente. 
Na câmara anaeróbia foi utilizado lodo proveniente de reator UASB usado no 
tratamento de água residuária de abatedouro de aves (Avícola Dakar S/A, Tietê/SP) e na 
câmara nitrificante foi utilizada biomassa do sistema de lodos ativados para tratamento 
de esgoto sanitário da indústria Volkswagen-Brasil (São Carlos-SP). A partida da 
câmara anóxica foi feita por auto-inoculação, no caso, usando o próprio esgoto sanitário 
e a biomassa residual proveniente das câmaras anaeróbia e nitrificante, para 
desenvolvimento de comunidade microbiana. 
 A partida do sistema deu-se apenas com o reator anaeróbio-anóxico, aplicando 
tempo de detenção hidráulico (TDH) de 6 h, nas câmaras anaeróbia e anóxica. Após 41 
dias, deu-se a partida do reator aeróbio, sem a recirculação do efluente nitrificado. Essa 
etapa de partida do reator aeróbio durou 57 dias, sendo aplicados TDH de 8 h nas 
câmaras anaeróbia e anóxica, e de 6 h na câmara nitrificante. 
 Após 98 de operação, decidiu-se iniciar a recirculação de efluente nitrificado à 
câmara anóxica. Nessa etapa, denominada B25%, aplicou-se vazão de recirculação 
correspondente a 25% da vazão afluente do sistema. Devido à dificuldade de 
nitrificação do efluente, aumentou-se o TDH da câmara nitrificante para 9 h, resultando 
em aumento do TDH das câmaras anaeróbia e anóxica para 12 h. Todavia, ainda 
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observaram-se concentrações de N-amoniacal em torno de 10 mg N/L no efluente final 
do sistema. Devido a essas concentrações de N-amoniacal, decidiu-se adicionar 
bicarbonato de sódio (NaHCO3) ao reator aeróbio, para fornecer a alcalinidade 
necessária para nitrificação do efluente. A adição de bicarbonato de sódio ao reator 
aeróbio deu-se por uma bolsa de soro fisiológico, cujo conteúdo foi substituído por 
solução de bicarbonato de sódio na concentração de 5 g/L; essa bolsa foi conectada a 
um equipo para regulagem da adição da solução de bicarbonato de sódio, que era 
realizada no topo do reator aeróbio. A solução de bicarbonato de sódio era adicionada a 
uma vazão média de 300 mL/d. 
 Na etapa B50%, aumentou-se a vazão de recirculação para um valor 
correspondente à 50% da vazão afluente do sistema. Mantiveram-se os TDH de 12 h nas 
câmaras anaeróbia e anóxica, e de 9 h na câmara nitrificante até a etapa B100%. 
 Na etapa B100%, a taxa de recirculação foi de 100%, sendo que entre os 175º e 
201º dias de operação não foi realizada adição de bicarbonato de sódio, a fim de 
verificar se ainda era necessária a adição de alcalinidade ao reator aeróbio. Se observava 
aumento da alcalinidade gerada na câmara anóxica, sendo que se esperava que, com o 
aumento da recirculação (e consequente aumento da atividade desnitrificante), seria 
possível a nitrificação do efluente sem adição de bicarbonato de sódio. Porém verificou-
se ainda a necessidade do fornecimento de alcalinidade, que passou a ser adicionada a 
partir do 202º dia de operação. 
 Na etapa Ci100% reduziu-se o TDH da câmara anaeróbia e anóxica para 7 h, e 
da câmara nitrificante para 5 h; a taxa de recirculação foi mantida em 100%. Durante 
essa etapa, houve um período com baixa concentração de oxigênio dissolvido (OD), 
entre o 285° e o 351º dias de operação, resultando em baixa taxa de nitrificação. Os 
dados da etapa Ci100% não foram apresentados por causa dessa baixa concentração de 
OD. A partir do 352º dia de operação deu-se início a etapa Cii100%, que corresponde as 
mesmas condições operacionais de Ci100% com concentração de OD suficiente para 
nitrificação completa do efluente. Os dados apresentados da etapa correspondem ao 
período entre o 352º e o 399º dia de operação da etapa Cii100%. 
 
Alimentação 

A alimentação consistiu de esgoto sanitário coletado na Área de Pesquisa em 
Tratamento de Esgoto Sanitário, do Laboratório de Processos Biológicos (LPB), situado 
na Área 2 do Campus de São Carlos, da Universidade de São Paulo (USP). Esse esgoto 
sanitário era proveniente de emissário municipal situado ao lado do edifício da Área de 
Pesquisa em Tratamento de Esgoto Sanitário. 
 
Análises Físico-químicas e Cromatográficas 
 Foram analisados os seguintes parâmetros: DQO e sulfeto de acordo com o 
Standard Methods of Water and Wastewater (2000), alcalinidade (Ripley et al., 1986), 
amônia, sulfato, nitrato e nitrito (cromatografia de íons) (USEPA, 1993). 
 
Resultados e Discussão 
 
 A alcalinidade do esgoto sanitário não foi suficiente para obter a nitrificação 
completa após a passagem do efluente pelas câmaras anaeróbia e anóxica. Nas etapas 
em que houve períodos sem adição de bicarbonato de sódio ao reator aeróbio (etapas 
B25% e B100%), Observaram-se maiores valores de N-amoniacal no efluente da 
câmara nitrificante (Figura 2a). A alcalinidade total do efluente da câmara anóxica 
apresentou médias entre 110 e 190 mgCaCO3/L (Figura 3b), concentrações menores 
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que as requeridas para nitrificação completa das concentrações de N-amoniacal do 
afluente (alcalinidade requerida: 180-250 mgCaCO3/L). 
 

(a) 

 

(b) 

 
 

(c) 

 

 
(d) 

 
Figura 2: N-amoniacal (a), nitrato (b), nitrito (c) e N-total (d) do afluente (AFL), da 
zona de transição da câmara anaeróbia para anóxica (ANB), e saídas das câmaras 
anóxica (ANX) e nitrificante (NIT) 
 

(a) 

 

(b) 

 
Figura 3: Alcalinidade parcial e total do afluente (AFL), da zona de transição da câmara 
anaeróbia para anóxica (ANB), e saídas das câmaras anóxica (ANX) e nitrificante (NIT) 
 
 Observou-se o aumento das concentrações de nitrato fornecidas à câmara 
anóxica com o aumento da taxa de recirculação. Das etapas B25% a B100%, a média de 
concentração de nitrato na zona de transição entre a câmara anaeróbia e anóxica 
aumentou de 0,4 para 5,2 mgN/L. Concomitantemente, observou-se aumento da 
eficiência de remoção de nitrogênio total entre as etapas B25% e B50% (de 36,8 para 
64,0%). Entre as etapas B50% e B100%, não se observou aumento significativo da 
eficiência de remoção de nitrogênio, os valores foram próximos, em torno de 65% 
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(Tabela 1). Portanto, a quantidade de nitrato e nitrito fornecida à câmara anóxica foi 
maior que a quantidade disponível de doadores de elétrons para desnitrificação a partir 
de uma taxa de recirculação de 100%. Nas etapas B100% e Cii100% observaram-se, 
também, maiores concentrações de nitrato no efluente da câmara anóxica, indicando que 
a desnitrificação foi limitada pela disponibilidade de doadores de elétrons. 
 
Tabela 1: Cargas aplicada e removida de nitrogênio, e eficiência de remoção de 
nitrogênio total do sistema DANDE 
 B25% B50% B100% Cii100% 
Carga aplicada (mgN/L.d) 33,9±5,5 49,3±18,5 43,3±16,4 45,1±9,4 
Carga removida (mgN/L.d) 12,9±6,9 32,7±17,0 28±13,6 21±9,6 
Eficiência (%) 36,8±14,8 64,0±9,3 62,7±13 44,7±15,2 
 
 Com o aumento da taxa de recirculação, também se observou a redução das 
concentrações de sulfeto no efluente da câmara anóxica (Figura 4b), até atingir valores 
praticamente nulos nas etapas com taxa de recirculação de 100% (etapas B100% e 
Cii100). Concomitantemente, verificou-se a redução de concentrações de nitrato entre a 
zona de transição e o efluente da câmara anóxica nas etapas B50% e B100% (de 2,7 
para 0,4 mgN/L, e de 5,2 para 1,3 mgN/L, respectivamente). O consumo de nitrato e 
sulfeto na câmara anóxica observados nas etapas B50% e B100% indicam a ocorrência 
da desnitrificação usando o sulfeto como doador de elétrons. Ressalta-se que também 
foi observado o aumento das concentrações de sulfato, um dos possíveis produtos da 
desnitrificação usando sulfeto como doador de elétrons, no efluente da câmara anóxica. 
Foram observadas diferenças de 1,6-4,4 mgS/L entre as concentrações médias de sulfato 
na zona de transição e o efluente da câmara anóxica (Figura 4a). 
 
 

(a) 

 

(b) 

 
Figura 4: Sulfato (a) e sulfeto (b) do afluente (AFL), da zona de transição da câmara 
anaeróbia para anóxica (ANB), e saídas das câmaras anóxica (ANX) e nitrificante (NIT) 
 
 Apesar de não ter se observado redução significativa da concentração de nitrato 
entre a zona de transição e o efluente da câmara anóxica na etapa Cii100%, observaram-
se valores nulos de sulfeto no efluente da câmara anóxica, indicando que a 
desnitrificação usando sulfeto ainda estava ocorrendo. Aparentemente, a ausência de 
redução significativa das concentrações de nitrato entre a zona de transição e o efluente 
da câmara anóxica deve-se à influência da mistura dos efluentes anaeróbio e nitrificado 
no ponto de coleta do efluente da câmara anaeróbia. Devido a essa influência da mistura 
dos efluentes, é possível que a concentração de nitrato medida na zona de transição não 
corresponda a toda parcela de nitrato fornecida à câmara anóxica. Também devido à 
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influência da mistura dos efluentes, observaram-se maiores concentrações de sulfato e 
menores concentrações de sulfeto na zona de transição com o aumento da taxa de 
recirculação, indicando que a desnitrificação usando sulfeto como doador já estava 
ocorrendo nessa região. 
 Trabalhos usando sulfeto como doador de elétrons para a desnitrificação 
estimam consumo de alcalinidade entre 0,89 a 1,77 mgCaCO3 por mgN-NO3 reduzido 
(Driscoll e Bisogni, 1978; Lu et al., 2012). Considerando que a concentração de nitrato 
na zona de transição foi em torno de 5 mg N/L, estimou-se o que o maior consumo de 
alcalinidade variou de 4 a 9 mg CaCO3/L. Essa variação da alcalinidade dificilmente 
seria mensurada aplicando-se métodos titulométricos. De fato, não foram observadas 
diferenças significativas das médias de alcalinidade da zona de mistura e do efluente da 
câmara anóxica na etapa Cii100% (as médias foram em torno de 115 mg CaCO3/L para 
a alcalinidade total; Figura 3). 
 Todavia, nas etapas B50% e B100% foi observada geração de alcalinidade na 
câmara anóxica, com aumento de cerca de 20 a 30 mg CaCO3/L (Figura 3). Essa 
produção de alcalinidade na câmara anóxica associada à maior remoção de nitrogênio 
nas etapas B50% e B100% (Tabela 1) indicam a possibilidade de desnitrificação pela 
via heterotrófica. Possivelmente, nas etapas B50% e B100% a desnitrificação ocorreu 
pela combinação de vias heterotrófica e autotrófica usando sulfeto, resultando em 
eficiência de remoção de nitrogênio maior que na etapa Cii100% (cerca de 60% de 
eficiência nas etapas B50% e B100%, e 45% na etapa Cii100%). Estima-se uma geração 
máxima de alcalinidade de 18 mg CaCO3/L para uma concentração de nitrato em torno 
de 5 mg N/L na zona de transição. Assim, considerando as limitações inerentes ao 
método empregado para mensurar alcalinidade (titulométrico), a geração de alcalinidade 
esperada pela via heterotrófica e o consumo de sulfeto observado na câmara anóxica, 
pode-se inferir que a geração de alcalinidade observada nas etapas B50% e B100% está 
relacionada com a ocorrência de desnitrificação heterotrófica associada à via autotrófica 
usando sulfeto. 
 Ao se admitir a possibilidade de desnitrificação heterotrófica nas etapas B50% e 
B100%, resta analisar quais seriam os possíveis doadores orgânicos. Para a 
desnitrificação heterotrófica usando metanol como doador, tem-se o consumo de 14 
mg DQO para 5 mg de nitrato reduzidos. É uma variação de DQO baixa, sendo que não 
foram observadas diferenças significativas entre as médias de DQO filtrada da zona de 
transição e do efluente da câmara anóxica nas etapas B50% e B100% (as médias foram 
em torno de 50 e 40 mg/L nas etapas B50% e B100%, respectivamente; Tabela 2). 
Além disso, há de se considerar que a maior parte das fontes de doadores orgânicos foi 
esgotada devido ao TDH aplicado nas etapas B50% e B100%. As possíveis fontes de 
doadores orgânicos estão relacionadas à degradação de compostos recalcitrantes, 
possível geração devido à endogenia da biomassa ou presença de metano dissolvido. 
Essas fontes podem estar mais disponíveis nas etapas B50% e B100%, que na etapa 
Cii100%, em função dos valores de TDH aplicados.  
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Tabela 2: Concentrações de DQO do afluente (AFL), da zona de transição da câmara 
anaeróbia para anóxica (ANB), e saídas das câmaras anóxica (ANX) e nitrificante (NIT) 
 B25% B50% B100% Cii100% 
DQO Total (mg/L) 
   Afluente (AFL) 
   Zona de Transição (ANB) 
   Anóxica (ANOX) 
   Nitrificante (NIT) 

 
504±107 
109±17 
140±80 
25±16 

 
428±118 
86±32 

149±191 
29±13 

 
456±85 
63±17 
66±22 
22±10 

 
335±98 
60±46 
46±28 
29±15 

DQO Filtrada 
   Afluente (AFL) 
   Zona de Transição (ANB) 
   Anóxica (ANOX) 
   Nitrificante (NIT) 

 
216±37 
66±14 
58±15 
19±13 

 
194±48 
55±30 
47±16 
12±9 

 
212±24 
40±13 
42±14 
17±12 

 
175±53 
38±23 
35±25 
21±7 

 
Conclusões 
 Os resultados da operação do sistema DANDE indicaram a viabilidade da 
configuração em aproveitar o sulfeto como doador de elétrons para a desnitrificação 
autotrófica no tratamento de esgoto sanitário. Porém, um dos principais limitantes do 
sistema é a disponibilidade de doadores de elétrons para a desnitrificação, no caso, o 
sulfeto gerado no tratamento anaeróbio. Apesar disso, a configuração proposta foi capaz 
de reduzir as perdas de sulfeto por volatilização e utilizá-lo eficientemente como doador 
de elétrons para a desnitrificação. Devido à limitação de doadores de elétrons, observou-
se que a recirculação de efluente nitrificado à câmara anóxica correspondente a 100% 
da vazão de alimentação é suficiente para fornecer os receptores de elétrons (nitrato e 
nitrito). Na etapa Cii100%, com TDH de 7 h, 7 h e 5 h nas câmaras anaeróbia, anóxica e 
nitrificante, respectivamente, observou-se eficiência de remoção de nitrogênio total de 
45% e carga removida de cerca de 20 mg N/L.d, associada à desnitrificação pela via 
autotrófica usando sulfeto. Aplicando-se TDH maior (12 h, 12 h e 9 h nas câmaras 
anaeróbia, anóxica e nitrificante, respectivamente), observou-se maior eficiência de 
remoção de nitrogênio total e carga removida (em torno de 60% e 30 mg N/L.d, 
respectivamente), associada à ocorrência de desnitrificação pelas vias heterotrófica e 
autotrófica usando sulfeto. Essa desnitrificação heterotrófica foi relacionada ao maior 
TDH que pode ter fornecido doadores orgânicos, possivelmente pela degradação de 
compostos recalcitrantes, endogenia ou metano dissolvido. 
 
Referências Bibliográficas 
 
APHA; AWWA; WPCF (2000). Standard Methods for the Examination of water and 

wastewater. 20. ed. Washington, DC, American Public Health Association 
Beristain-Cardoso, R.; Sierra-Alvarez, R.; Rowlette, P.; Flores, E. R.; Gomez, J.; Field, 

J. A. (2006) Sulfide oxidation under chemolithoautotrophic denitrifying conditions. 
Biotechnology and Bioengineering, 95, 1148-1157. 

Driscoll, C. T.; Bisogni, J. J. (1978) The use of sulfur and sulfide in packed bed reactors 
for autotrophic denitrification. Journal WPCF, 50, 569-577. 

Koenig, A.; Liu, L. H. (2001) Kinetic model of autotrophic denitrification in sulphur 
packed-bed reactors. Water Research, 35, 1969-1978. 

Lu H.; Ekama G.A.; Wu D.; Feng J.; van Loosdrecht M. C. M.; Chen G-H (2012). 
SANI® process realizes sustainable saline sewage treatment: Steady state model-
based evaluation of the pilot-scale trial of the process. Water Research, 46, 475-490. 



560 

Reyes-Avila, J. S.; Razo-Flores, E.; Gomez, J. (2004) Simultaneous biological removal 
of nitrogen, carbon and sulfur by denitrification. Water Research, 38, 3313-3321. 

Ripley, L. E.; Boyle, W. C.; Converse, L. C. (1986). Improved alkalinetric monitoring 
for anaerobic digestion of high-strength wastes. Journal WPCF, 58, 106-111. 

Souza, T. S. O. D. (2011) Desnitrificação autotrófica usando sulfeto como doador de 
elétrons para remoção de nitrogênio de efluentes de reatores anaeróbios utilizados no 
tratamento de esgotos sanitários. Tese (Doutorado). Escola de Engenharia de São 
Carlos, Universidade de São Paulo. São Carlos. 

USEPA (1993). The Determination of Inorganic Anions in Water by Ion 
Chromatography - Method 300.0. AGENCY, U. S. E. P. Cincinnati/Ohio: U. S. 
Environmental Protection Agency. 

 



561 

BIOSSORÇÃO DE URÂNIO POR CASCAS DE BANANA E SEMENTES DE 
MORINGA 

 
Milena R. Boniolo1, Felipe T. Todo2, Amauri A. Menegario3, Marcelo L. Garcia4 

 
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Geociências e Ciências Exatas (UNESP 

- Univ Estadual Paulista) 
2  Aluno de iniciação científica do Centro de Estudos Ambientais  (UNESP - Univ 

Estadual Paulista) 
3  Professor do Centro de Estudos Ambientais (UNESP - Univ Estadual Paulista) 

4  Professor do Departamento de Petrologia e Metalogenia (UNESP - Univ Estadual 
Paulista) 

 
RESUMO. A escassez qualitativa e quantitativa de água associada aos impactos ambientais 
impostos por águas residuárias tem agravado o cenário da situação ambiental brasileira. Um 
setor que merece destaque é o de mineração de urânio visto que o Brasil é a sexta maior 
reserva mundial deste elemento e existe grande quantidade de rejeitos acumulados contendo 
íons metálicos, semimetálicos e radiotóxicos. A biossorção tem se mostrado eficiente no 
tratamento das águas residuárias com íons que mesmo em baixas concentrações são tóxicos. 
Este trabalho teve como objetivo a redução da concentração de urânio em soluções por meio 
da biossorção. As biomassas escolhidas foram cascas de banana e sementes de moringa. As 
variáveis analisadas para os ensaios foram definidas com planejamento fatorial de 
experimentos. Em soluções de 200 mg.L-1 a quantidade de urânio adsorvida pelas sementes 
de moringa foi igual a 17,73 mg.g-1 e 2,39 mg.g-1 para as cascas de banana. 

 
Introdução 

 
Em decorrência do modelo de desenvolvimento sócio econômico adotado no Brasil, houve 

acréscimo da demanda de energias provenientes de diferentes fontes. A energia nuclear reapareceu 
no cenário brasileiro uma vez que o subsolo é rico em depósitos minerais energéticos, como 
exemplo pode-se citar o urânio, no qual o Brasil é a sexta reserva mundial deste elemento, sendo 
que apenas 30% do território nacional foi investigado. Associada a este cenário, encontra-se a 
atividade mineradora que gera significativos impactos na qualidade dos diferentes compartimentos 
ambientais. 

A área de estudos contemplada por este trabalho é a usina Osamu Utsumi, pertencente às 
Indústrias Nucleares do Brasil (INB) localizada em Caldas – MG, em fase de descomissionamento 
desde 1995. Nesta unidade era produzido o yellow cake como matéria prima para as usinas 
nucleares de Angra dos Reis – RJ, atualmente esta produção é realizada em Caetité – BA. 

A área de estudos escolhida apresenta inúmeros problemas relacionados a poluição, um dos 
que mais destaca-se é a drenagem ácida de minas (DAM) provocada pelas chuvas sobre as pilhas de 
rejeitos ao ar livre conhecidas como “bota fora” (BF). O solo no qual está disposto o material é rico 
em sulfeto de ferro (pirita) e contém quantidades significativas de metais.  Com ação das chuvas e 
presença de oxigênio, o enxofre é oxidado a ácido sulfúrico o que libera os íons metálicos para o 
ambiente. Esta água deve ser tratada antes de ser descartada no meio como sugerido por Fagundes 
(2008).  

A biossorção tem se mostrado eficiente no tratamento das águas residuárias visto que nos 
processos de tratamento, uma das dificuldades é a remoção de baixas concentrações de íons 
metálicos, que embora pareçam discretas são potencialmente tóxicas como tem sido demonstrado 
por Kadirvelu e Namasivayam (2003), Low et al (1995), Sekar et al (2004) e Kadirvelu (2003).  

Em estudos envolvendo a biossorção, após uma rotina de experimentos chega-se a resultados 
não satisfatórios do ponto de vista técnico para uma posterior aplicação. Tal lacuna pode ser 
preenchida com o uso de análise prévia dos materiais por ensaios de porosimetria de adsorção de 
nitrogênio (N2) como descrito por Rouquerol (1999). Além disso, a utilização de ferramentas 
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estatísticas como o planejamento fatorial de experimentos permite a análise multivariada e sua 
utilização tem inúmeras vantagens dentre as quais se destacam a redução no consumo de reagentes 
e geração de rejeitos no ambiente laboratorial bem como a avaliação da interação das variáveis de 
como propões Neto et al (2007) e Ferreira (1999). 

Este trabalho teve como objetivo a redução da concentração de urânio total por meio de 
técnicas de biossorção. Biomassas como cascas de banana e sementes de moringa foram 
caracterizadas por ensaios de porosimetria de adsorção de nitrogênio (N2) e estudadas na remoção 
do urânio. As variáveis em estudo e seus níveis foram determinados com o planejamento fatorial de 
experimentos. 

 
Material e métodos 

 
Preparo dos Biosorventes 

Cascas de banana (musa cavendishi) e sementes de moringa (moringa oleífera lam) foram 
desidratadas em estufa com circulação forçada de ar (FANEM Mod. 320 SE) no intervalo de 
temperatura de 35 – 40 ºC por 12h. O material obtido foi triturado no moedor (Tecnal Mod. TE 
633) e separadas nas frações de 125 e 250 µm com auxílio de peneiras granulométricas 
(Bronzinox). Os biosorventes foram armazenados para estudos posteriores em dessecador como 
realizado por Boniolo e Yamaura (2010). 

 
Ensaios de Porosimetria por Adsorção de Nitrogênio (N2) 

Foram utilizados 2 g de biomassa para cada ensaio em triplicata. Antes dos ensaios de 
adsorção e dessorção de nitrogênio, as amostras foram secas em estufa por 12h, e passaram pelo 
processo de degaseificação (DEGAS).  

As biomassas preparadas tiveram suas características físicas estudadas, incluindo área 
superficial (Sp m2.g-1), volume de poros (VP cm3.g-1) e diâmetro de poros (DP A0) medidas via 
adsorção e dessorção de N2(g) no analisador Acelerated Surface Area ADN Porosimetry System 
2020 (ASAP) Micromeritics a 77 K (- 196 oC).  
 
Ensaios em Batelada 

Alíquotas de 10 mL nas concentrações de 0,5 – 200 mg. L-1 de urânio foram adicionadas em 
tubos de 50 mL com as quantidades dos biosorventes estudadas. Nos ensaios iniciais, os frascos 
foram colocados sob agitação por 45 minutos (Labnet Orbit 300) e deixados em repouso por 15 
minutos para sedimentação das partículas de biomassa carregadas com íons de urânio. Após 
agitação, o sobrenadante foi separado com auxílio de seringas dosadoras e filtros seringa de acetato 
de celulose de 0,45 µm (Sartorius). As porções obtidas foram diluídas com água ultrapura Milli-Q e 
acidificadas a 2% com ácido nítrico para posterior análise em espectrômetro óptico com plasma 
indutivamente acoplado (ICP-OES) Thermo Scientific, modelo ICAP 600 série. As quantidades de 
urânio adsorvidas (mg) por massa dos biosorventes (g) foram calculadas pela Equação 1. 
 

 
 
Na qual q é a quantidade de urânio retida pelo biosorvente (mg.g-1), C0 é a concentração 

inicial da solução de urânio colocada em contato com as cascas de banana e sementes de moringa 
(mg.L-1), Cf é a concentração do urânio após o ensaio em batelada (mg.L-1), m é a massa dos 
biosorventes (g) e V é o volume da solução de urânio colocada em contato com os biosorventes (L). 

 
Planejamento Fatorial 
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Os ensaios de biossorção do urânio nos biosorventes supracitados foram realizados com base 
em planejamentos fatoriais simples 2n no qual o número 2 indica os níveis das variáveis estudadas e 
n indica a quantidade de variáveis estudadas, chamadas fatores. Os níveis das variáveis estudadas 
são representados pelos sinais +1 para nível máximo, -1 para o nível mínimo e 0 para o ponto 
central. 

No planejamento fatorial I, foi realizado um fatorial completo 23 com oito ensaios realizados 
em duplicata. Os fatores estudados foram tamanho da partícula do biosorvente: 125 e 250 µm, 
temperatura do ensaio em batelada 25 e 50°C e massa do biosorvente 0,1 e 0,2 g. O pH da solução 
inicial foi mantido em 1, o tempo de contato igual a 45 minutos e a velocidade de rotação 
empregada igual a 60 rpm. 

A partir dos resultados do Planejamento Fatorial I, o tamanho, a temperatura e a massa dos 
biosorventes foram mantidas no ponto ótimo e de máxima resposta para as sementes de moringa e 
mais três variáveis foram estudadas para ambos biosorventes no Planejamento Fatorial II 23 , o qual 
contou com 8 ensaios realizados em duplicata: pH: 1 e 5, concentração inicial da solução 10 e 50 
mg.L-1 e tempo de equilíbrio 20 e 100 minutos, sendo B e M utilizados para representar os 
biosorventes cascas de banana e sementes de moringa, respectivamente. 

A fim de investigar a máxima concentração que os biosorventes são capazes de remover foi 
realizado o Planejamento Fatorial III 22 com quatro ensaios em duplicata para cada material. Os 
fatores estudados anteriormente foram otimizados e variaram-se apenas a concentração da solução 
inicial 100 e 200 mg.L-1 e o tempo de equilíbrio 120 e 180 minutos. 

 
Resultados e discussão 

 
Na Tabela 1 são apresentadas as médias dos resultados dos ensaios adsorção de nitrogênio 

como área superficial SP (m2.g-1), volume de poros VP (cm3.g-1) e diâmetro de poros DP (Å), 
realizados em duplicata para cada biosorvente. 

 
Tabela 1: Parâmetros físicos médios obtidos pela análise de porosimetria de adsorção de N2 

para as sementes de moringa e cascas de banana. 

Biosorvente SP V P D P 
(m2.g-1 ) (cm3.g-1) (Å) 

Sementes de 
Moringa 0,5549 0,001484 131,752 

Cascas de 
Banana 0,1657 0,000351 133,551 

 
Observou-se que a área superficial das sementes de moringa é aproximadamente três vezes 

maior que a da casca de banana; 0,5549 e 0,1657 m2.g-1, respectivamente na média. O volume de 
poros nas sementes de moringa é uma ordem de grandeza maior que o da banana e a diferença entre 
o diâmetro dos poros não mostrou-se significativa sendo 131,752 (Å) para as sementes de moringa e 
133,551 (Å) para as cascas de banana.  

Pode-se sugerir, a partir dos resultados obtidos, que as sementes de moringa apresentam 
características físicas mais relevantes para serem utilizadas como biosorvente já que tem maior área 
de superfície especifica e maior porosidade quando comparada às cascas de banana. 

Com o objetivo de compreender o processo de biossorção estudado, fatores como temperatura 
(ºC), pH, concentração (mg.L-1), tempo de equilíbrio (min), tamanho (µm) e massa do biosorvente 
mb (g) foram estudados nos níveis apresentados pelas Tabelas 2, 3 e 4.  
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Na Tabela 2 é apresentada a matriz detalhada de experimentos do Planejamento Fatorial I (23) 
relacionada aos resultados de densidade de adsorção (q) calculados. 

 

Tabela 2: Matriz de experimentos relacionada às médias dos resultados de q (mg.g-1) 
calculados para as sementes de moringa (qM) e cascas de banana (qB). 

Ensaio Tamanho 
(µm) 

T 
(ºC) 

mb 
(g) 

qB qM 
(mg.g-1) (mg.g-1) 

1 125 25 0,1 0,7334 10,622 
2 250 25 0,1 0,4604 10,595 
3 125 50 0,1 0,6539 10,508 
4 250 50 0,1 0,5394 10,448 
5 125 25 0,2 0,4293 10,610 
6 250 25 0,2 0,271 10,600 
7 125 50 0,2 0,4226 10,547 
8 250 50 0,2 0,2064 10,485 

pH =1, vagitação=60 rpm, tequilíbrio=40 min, tsedimentação=15 min 
 

A partir dos resultados obtidos experimentalmente, um diagrama de Pareto (Figura 1) foi 
gerado para cada biosorvente a fim de observar qual o fator mais significativo no processo estudado 
e suas possíveis interações. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1: Diagrama de Pareto gerado a partir dos dados experimentais da Tabela 2 para os 

fatores massa do biosorvente (mb), tamanho (tam), temperatura (T) e suas interações. 
 

Nas Figuras 2 e 3 a seguir, são apresentados dois gráficos, um para cada biosorvente, de 
modo a sintetizar os resultados obtidos com o Planejamento Fatorial I. 
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Figura 2: Valores médios de densidade de adsorção q (mg.g

-1 
) relacionados as três variáveis 

estudadas: massa do biosorvente mb (g) (---), tamanho (µ) (...) e temperatura (ºC) (     ) para o 
biosorvente Banana. 
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Figura 3: Valores médios de densidade de adsorção q (mg.g

-1 
) relacionados as três variáveis 

estudadas: massa do biosorvente mb (g) (...), tamanho (µ) (    ) e temperatura (ºC) (---) para o 
biosorvente Moringa. 

 
Com a análise destes resultados, observou-se que para o biosorvente Banana, os fatores 

massa e tamanho do biosorvente foram mais significativos no processo enquanto que para a 
Moringa, a temperatura é o fator que mais interfere na obtenção da resposta dada pela densidade de 
adsorção (q).   

Ao reduzir o tamanho de 250 para 125 µm os valores de q foram maiores para as duas 
biomassas estudadas. Esta variação ocorreu de forma mais significativa para as cascas de banana, 
sendo as sementes de moringa, um biosorvente mais robusto frente a este cenário. 
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Ao observar-se a influência da temperatura no processo estudado, verifica-se que na maior 
parte dos ensaios realizados, a temperatura de 25ºC mostrou-se mais adequada ao processo 
estudado, da mesma forma as sementes de moringa sofreram menor alteração na remoção de urânio.  
Para estudos posteriores, a temperatura foi fixada em 25ºC, a massa dos biosorventes em 0,1g e 
embora o tamanho de 125 µm tenha resultado em melhores remoções para as cascas de banana, 
optou-se em trabalhar com a fração de 250 µm já que sua obtenção é mais rápida e prática e os 
valores de q não variaram tanto para as sementes de moringa. No Planejamento Fatorial II 
investigou-se a influência do pH, da concentração inicial da solução de urânio (mg.L-1) e do tempo 
de equilíbrio (min) na remoção do urânio, os resultados encontram-se na Tabela 3. 

 
Tabela 3: Matriz detalhada de experimentos do Planejamento Fatorial II relacionada a 

quantidade de urânio adsorvida (q) em mg.g-1 para o biosorvente Banana (qB) e moringa (qM). 
    t Co qB qM 

Ensaio pH (min) (mg.L-1) (mg.g-1) (mg.g-1) 

1 1 20 10 0,4921 0,5104 
2 5 20 10 0,6856 0,9038 
3 1 100 10 0,5234 0,5382 
4 5 100 10 0,6622 0,9177 
5 1 20 50 1,8352 2,1202 
6 5 20 50 3,7340 4,4744 
7 1 100 50 1,7594 2,2171 
8 5 100 50 3,9756 4,9674 

T = 25ºC, mb=0,1 g, tamanho = 250μm, vagitação=60 rpm, tequilíbrio=40 min, tsedimentação=15 min 
 

A partir dos resultados obtidos, foi gerado um gráfico que sintetiza todas as situações 
experimentais (Figura 4). 

 
Figura 4: Valores médios de densidade de adsorção q (mg.g-1 ) relacionados as quatro 

variáveis estudadas: tipo de biossorvente B e M (---), concentração inicial da solução de urânio (mg. 
g-1 ) (.....), pH (       ) e tempo (min) (     ). 
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Para o biosorvente Banana, em baixas concentrações (10 mg.L-1), as alterações nos níveis dos 
fatores pH e tempo de equilíbrio não foram significativas. Já em concentrações de 50 mg.L-1, os 
dois biosorventes apresentaram comportamento semelhante, ou seja, o pH, o tempo e a densidade 
de adsorção (q) são diretamente proporcionais. De forma geral, a moringa foi a biomassa com 
melhores valores de q. Para a Moringa, o pH mostrou-se como fator mais significativo visto que a 
alteração do valor de pH de 1 para 5 aumentou o valor de q calculado em todos os ensaios. 

A fim de encontrar a capacidade máxima de remoção que os biosorventes podem suportar, foi 
realizado o Planejamento Fatorial III, composto por um planejamento fatorial completo 22.  

Os experimentos realizados relacionados aos valores calculados de q (mg.g-1) encontram-se 
na Tabela 5. 

 
Tabela 5: Matriz de experimentos do Planejamento Fatorial III relacionada a quantidade de 

urânio adsorvida nas cascas de banana (qB) e nas  sementes de moringa (qM) em mg.g-1. 

Ensaio Co  
(mg.L-1) 

t 
(min) 

qB qM 

(mg.g-1) (mg.g-1) 

1 100 120 2,62 7,047 

2 200 120 2,39 17,73 

3 100 180 2,42 7,429 

4 200 180 4,90 17,07 
T = 25ºC, mb=0,1 g, tamanho = 250μm, vagitação=60 rpm, tequilíbrio=40 min, tsedimentação=15 min 

 
Ao analisar os resultados de qB da Tabela 5, observou-se que o tempo de equilíbrio não foi 

um fator significativo na biossorção de urânio pelas cascas de banana na concentração de 100 mg.L-

1, visto que a quantidade de urânio retida nas cascas de banana (qB) manteve-se em torno de 2,5 
mg.g-1 na média, quando o tempo foi alterado de 120 para 180 minutos. Já na concentração de 200 
mg.L-1, o aumento do tempo de contato de 120 para 180 minutos elevou o qB de 2,39 para 4,90 mg. 
g-1. Ou seja, em altas concentrações, como a de 200 mg.L-1, para que haja remoção significativa, 
deve-se elevar o tempo de contato do adsorvato com o biosorvente Banana de 120 para 180 
minutos. 

Os resultados de qM mostram que o aumento no tempo de equilíbrio não afeta de forma 
significativa a remoção já que ao elevar-se o tempo de contato de 120 para 180 minutos a remoção 
permanece em torno de 17,41 na média para a solução de 200 mg.L-1.  

Até o intervalo de concentração estudado, a Moringa não apresentou sinais de saturação de 
sua capacidade de biossorção, o que pode ser observado pelo comportamento linear entre a 
concentração inicial e os valores de q obtidos em todos os planejamentos fatoriais estudados. 

Com os dados da Tabela 5, foi gerado gráfico da Figura 4, no qual pode ser observado o 
comportamento dos dois biosorventes estudados. 
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Figura 5: Valores médios de densidade de adsorção q (mg.g

-1
) relacionados as variáveis estudadas: 

tipo de biossorvente B e M (---), concentração inicial da solução de urânio (mg.g
-1

) (....) e tempo 
(min) (     ).  

 
Em linhas gerais, pode ser observado que o biosorvente Moringa é o mais indicado para o 

intervalo de concentração estudado visto que os fatores concentração inicial da solução de urânio e 
densidade de adsorção foram diretamente proporcionais, e mesmo na concentração de 200 mg.L-1 
esta biomassa não apresentou sinais de saturação. 
 
Conclusões 

 
Os resultados da caracterização física indicaram que as sementes de moringa apresentam 

melhores características para a biossorção já que possui maior área superficial e maior volume de 
poros, iguais a 0,5549 m2 g-1 e 0,001484 cm3.g-1, respectivamente, quando comparada as cascas 
banana com valor de área superficial igual a 0,1657 m2 g-1 e volume de poros igual a 0,000351 
cm3.g-1. Tal hipótese confirmou-se ao se realizar os ensaios em batelada nas diferentes situações 
experimentais visto que a moringa apresentou melhores resultados da quantidade de urânio 
adsorvido pelos biosorventes q (mg.g-1) e mesmo na concentração de 200 mg.L-1 este biosorvente 
não apresentou sinais de saturação. Nas soluções de 200 mg.L-1 a quantidade de urânio adsorvida 
pelas sementes de moringa foi igual a 17,73 mg.g-1 e 2,39 mg.g-1 para as cascas de banana. 

Os estudos continuam a aplicar estes materiais em amostras de efluente obtido da usina 
Osamu Utsumi das Indústrias Nucleares do Brasil (INB) localizada em Caldas – MG. 
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Resumo. O presente trabalho propôs o estudo de um reator de leito fixo empacotado 

e fluxo ascendente tratando efluente de cervejaria em escala piloto, buscando reproduzir em 
uma maior escala os resultados obtidos nas etapas anteriores com reatores de bancada. A 
planta piloto foi instalada nas dependências da Cervejaria Baumgartner, localizada no 
município de Ipeúna-SP, sendo composta dos seguintes processos unitários: (i) tanque de 
recebimento e elevatória de efluente industrial, (ii) decantador primário (2,1 m³), (iii) tanque 
de equalização e sistema de alimentação do reator anaeróbio (10 m³), (iv) reator anaeróbio 
de leito fixo empacotado de fluxo ascendente (2,6 m³), e (v) selo hídrico e sistema de medição 
de biogás. Devido a problemas operacionais relacionados com o controle da vazão e pH de 
alimentação do reator anaeróbio, a atividade metanogênica não se estabeleceu de forma 
significativa durante todo o período de operação, predominando-se a atividade acidogênica, 
o que resultou em baixa ou nula remoção de DQO e SST. Ações corretivas serão tomadas 
para sanar os problemas operacionais e uma nova inoculação e partida serão realizadas 
para a próxima etapa experimental. 
 
Introdução 
 

Devido a grande popularidade da cerveja, a bebida se coloca em uma posição 
econômica importante no cenário mundial, ocupando a quinta posição entre as bebidas mais 
consumida no mundo, atrás do chá, refrigerante, leite e café (Fillaudeau et al., 2006). Segundo 
dados do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv, 2013), o Brasil é o nono 
consumidor per capita da bebida e o quinto país que mais produz cerveja no mundo, 
consumindo cerca de 47,6 litros por habitante por ano e produzindo 8,5 bilhões de litros por 
ano.  

Essa enorme produção demanda uma grande quantidade de água e consequentemente, 
produz grande quantidade de efluentes. Segundo dados da CETESB (Santos, 2005), para cada 
1 litro de cerveja produzida, consome-se entre 4 e 10 litros de água, gerando-se de 3 a 6 litros 
de efluente, os quais apresentam características bastante específicas. O processo produtivo da 
cerveja, por necessitar de frequentes operações de limpeza (equipamentos, pisos, garrafas, 
entre outras), gera quantidades significativas de efluentes. Estes geralmente possuem alta 
concentração de matéria orgânica e alto teor de sólidos em suspensão, apresentando valores 
que podem variar de 2000 a 6000 mg.L-1 de DQO e 2900 a 3000 mg.L-1 de SST (Simate et al, 
2011).  

Muitos trabalhos já foram realizados com o intuito de avaliar a viabilidade do 
tratamento da água residuária de cervejaria por reatores anaeróbios (Alvarado-Lassman et 
al.,2008; Öktem & Tüfekçi, 2006; Parawira et al., 2005; Xiangwen et al., 2007). Os 
resultados apresentados mostraram que a água residuária de cervejaria pode ser tratada de 
maneira eficiente por reatores anaeróbios e apresenta grande potencialidade para geração de 
biogás. Contudo, existem poucos estudos relacionados ao desenvolvimento de reatores 
anaeróbios de leito fixo para o tratamento desta água residuária, sendo este o tema principal 
do presente trabalho. 
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Reatores de leito fixo com biomassa imobilizada se destacam por permitir aplicação de 
elevados tempo de retenção celular com pequenos tempos de detenção hidráulica, pois 
proporcionam uma alta concentração celular dentro dos reatores (Zaiat et al, 1997). 

Simplificadamente, os leitos reacionais dos reatores de leito fixo podem ser de duas 
maneiras: 

(i) Leito empacotado: os suportes de biomassa são distribuídos de forma aleatória no 
leito, acomodando-se um ao outro conforme a sua geometria; 

(ii) Leito ordenado: os suportes de biomassa são dispostos de forma ordenada no leito 
reacional, sendo organizados de forma a ficarem dispostos em uma geometria pré-
estabelecida. O leito ordenado pode ser formado por peças randômicas organizadas ou placas 
paralelas. 

Os Reatores de leito fixo empacotado possibilitam uma maior concentração de 
biomassa nos reatores, pois consegue acomodar maior quantidade de suportes ao longo de seu 
leito, aumentando a área superficial para a adesão da biomassa. Contudo, esta configuração 
aumenta as possibilidades de acumulação de sólidos nos interstícios do leito o que leva ao 
risco de formação de zonas mortas e caminhos preferenciais indesejáveis no reator. Por outro 
lado, com a utilização de leito ordenado diminui-se o risco da acumulação de sólidos entre os 
suportes, melhorando consideravelmente a hidrodinâmica do reator. 

Nas fases anteriores deste projeto de pesquisa (Processo Fapesp nº 2010/20025-0), 
estudou-se o tratamento de água residuária de cervejaria em reatores anaeróbios de leito fixo 
empacotado e leito fixo ordenado, ambos de fluxo ascendente. Os reatores metanogênicos 
estudados apresentaram resultados promissores para o tratamento deste efluente industrial. 
Mesmo com tempo de detenção hidráulica considerado baixo para as cargas aplicadas (8 h), 
foi possível atingir boa eficiência de remoção de DQO para cargas orgânicas volumétricas 
aplicadas abaixo de 14,0 kg DQO m-3 d-1, com valor médio de aproximadamente 80%. 
Contudo, não foi possível observar diferenças significativas entre as configurações de reatores 
estudadas (leito fixo empacotado e leito fixo ordenado) e também entre os materiais suportes 
utilizados (PU e PP). As limitações atribuídas ao tamanho da escala dos reatores podem ter 
contribuído para a não diferenciação dos sistemas. 
 Neste contexto, o presente trabalho propôs o estudo de um reator de leito fixo 
empacotado e fluxo ascendente tratando efluente de cervejaria em escala piloto, buscando 
reproduzir em uma maior escala os resultados obtidos nas etapas anteriores com reatores de 
bancada. 
 
Material e Métodos 
 
Instalação Experimental 
 A planta piloto foi instalada nas dependências da Cervejaria Baumgartner, fabricante 
do Chopp Glarus, localizada no município de Ipeúna-SP. A instalação experimental era 
composta dos seguintes processos unitários: 

• Tanque de recebimento e elevatória de efluente industrial; 
• Decantador primário; 
• Tanque de equalização e sistema de alimentação do reator anaeróbio; 
• Reator anaeróbio de leito fixo empacotado de fluxo ascendente; 
• Selo hídrico e sistema de medição de biogás. 

 
O fluxograma e a foto da instalação experimental são apresentados nas Figuras 1 e 2, 

respectivamente. 
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Figura 1 – Fluxograma básico de processo da instalação experimental. 
 
 

 
Figura 2 – Foto da instalação experimental. 
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O efluente industrial, todo efluente gerado na cervejaria era encaminhado para o 
tanque de recebimento de efluente, de onde era bombeado para o decantador primário por 
meio de uma bomba centrífuga submersível Famac modelo FBS JAC 50 96 com vazão de 
operação de 5,0 m-3.h para uma altura manométrica de 7,0 mca. O sistema de bombeamento 
operava continuamente, acompanhando a oferta de efluente que chegava à caixa de recepção. 
Por meio de uma chave boia, a bomba ligava automaticamente quando atingia-se nível alto e 
desligava quando atingia-se nível baixo. O excedente de efluente industrial que não era 
bombeado para a planta piloto seguia par um sistema elevatório da fábrica que o bombeava 
para a rede de esgoto municipal. 

O decantador primário foi construído em fibra de vidro com geometria cilíndrica e 
fundo cônico, com diâmetro de 1,20 m e altura total de 2,30 m (altura cilíndrica de 1,20 m e 
altura do cone de 0,70 m), tendo volume útil de 2,10 m³. A sua alimentação acompanhava o 
funcionamento da bomba de efluente industrial e era realizada por uma tubulação central que 
descarregava no fundo do decantador (início da parte cônica), tendo uma saída lateral para o 
sobrenadante no topo. Periodicamente, o lodo acumulado no fundo do decantador era 
descartado por gravidade (abertura da válvula de fundo) e encaminhado para o sistema 
elevatório da fábrica. 

Após passar pelo decantador primário, o efluente industrial era encaminhado para o 
tanque de equalização, construído em fibra de vidro, com dimensões de 2,40 m de diâmetro e 
2,00 m de altura, e volume útil de 10 m³. Este tanque recebia efluente continuamente do 
decantador primário, acompanhando a geração de efluente industrial da fábrica e o excedente 
extravasava por uma tubulação no topo do tanque e era emcaminhado para o sistema 
elevatório da fábrica. 

Dentro do tanque de equalização foi instalada uma bomba centrífuga submersível 
Famac modelo FBS JAC 50 96 com vazão de operação de 5,0 m-3.h para uma altura 
manométrica de 7,0 mca que ficava ligada constantemente. A maior parte da água residuária 
bombeada por ela era recirculada para o próprio tanque de equalização para sua 
homogeneização e uma menor parte era encaminhada para a alimentação do reator anaeróbio. 
A vazão de alimentação do reator era controlada por uma válvula borboleta de acionamento 
proporcional automático que, por sua vez, era controlada por um manômetro digital instalado 
na linha de entrada do reator. Por meio de uma curva de calibração, pode-se correlacionar a 
pressão na linha de recalque imposta pela válvula automática (perda de carga) com a vazão de 
alimentação resultante, possibilitando assim o seu controle automatizado. 

O reator piloto foi construído em fibra de vidro com geometria cilíndrica, com 
diâmetro de 1,00 m e altura total de 3,50 m, tendo volume útil de 2,60 m³ e volume líquido de 
2,12 m³ (levando-se em consideração a porosidade do leito fixo de 70%). A alimentação e a 
coleta do efluente tratado do reator era realizada por ramais de PVC de 25 mm instalados no 
fundo e no top do reator, respectivamente. O topo do reator era fechado, com uma zona de 
coleta de biogás (head space) de 20 cm de altura. O biogás era coletado por uma tubulação de 
PVC de 25 mm e encaminhado para o selo hídrico, de onde será encaminhado para o sistema 
de medição de biogás o qual será constituído por um gasômetro de deslocamento de coluna 
com contador digital (sistema ainda não instalado). 

Como meio suporte para adesão da biomassa utilizou-se 1,60 m³ do material comercial 
BioBob® (Figura 3), o qual é constituído por uma matriz de espuma de poliuretano envolta 
por uma estrutura rígida (gaiola) de polipropileno. 
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Parâmetros Valores 
Diâmetro (mm) 45 
Altura cilíndrica (mm) 60 
Massa unitária (g) 12 
Quantidade de unidades por volume  
de leito empacotado (unid.m-3) 5500 

Massa específica em leito 
empacotado (kg.m-3) 66 

 
Figura 3 – Foto ilustrativa e características do material suporte utilizado (Biobob®). 

 
Água residuária 

A água residuária estudada era proveniente de fabricação do Chopp Glarus, cujo 
fluxograma simplificado do processo de produção é apresentado na Figura 4. 
 
 

 
 

Figura 4 - Fluxograma simplificado da produção de cerveja e principais pontos de geração de 
efluente industrial. 

 
 Posteriormente a cada processo de produção demonstrado acima, têm-se a lavagem de 
tanques, caldeiras e filtros, a qual é realizada com água quente e produtos químicos (soda 
cáustica e ácido nítrico). A água residuária era composta pelo efluente gerado nas lavagens 
juntamente com os resíduos gerados na produção da cerveja (bagaço de malte, trub e levedura 
decantada). Dessa forma, a característica da água residuária era dependente dos períodos de 
produção e de lavagem dos acessórios, sofrendo grandes variações, principalmente, na carga 
orgânica, sólidos suspensos e pH. A Tabela 1 apresenta os valores mínimos e máximos dos 
principais parâmetros físico-químicos da água residuária durante a etapa de operação. 
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 Tabela 1 - Parâmetros físico-químicos da água residuária estudada. 

Parâmetros Valores Mínimos e 
Máximos 

DQO (mg.L-1) 2550 - 11960 

DQO filtrada (mg.L-1) 1954 - 6411 
pH 4,6 – 12,3 

SST (mg.L-1) 213 - 627 

SSV (mg.L-1) 190 - 533 

Alcanilidade total (mg CaCO3.L-1) 27 - 4259 
  
Inoculação 
 O reator anaeróbio foi inoculado com 500 L de lodo proveniente de reator UASB 
tratando efluente de abatedouro de aves. O lodo de inóculo foi bombeado na enteada de 
alimentação do reator (base do reator) e o efluente foi recirculado por 24 h para favorecer a 
fixação da biomassa nos suportes. Decorrido este tempo, interrompeu-se a recirculação e 
iniciou-se a alimentação do reator com a água residuária de estudo. 
 
Métodos analíticos 
 Amostras do afluente e efluente do reator foram coletadas três vezes por semana, 
sendo analisados os parâmetros descritos na Tabela 2, os quais foram realizados segundo o 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (1998). 
 
 Tabela 2 - Variáveis analisadas e métodos analíticos utilizados. 

Variáveis Análisadas Método Analítico 
Temperatura (°C) Termométrico 

pH Potenciométrico 
DQO bruta Espectrofotométrico 

DQO filtrada* Espectrofotométrico 
SST Gravimétrico 

Alcalinidade Titulométrico 
Ácidos Voláteis Totais Titulométrico 

Ácidos Orgânicos Cromatografia líquida 
  (*) Amostra filtrada em membrana com porosidade de 1,2 µm. 
  
 Para as amostras de biogás do reator, serão realizadas análises de composição por 
cromatografia gasosa, identificando as concentrações de metano, hidrogênio e dióxido de 
carbono presentes na fase gasosa. A vazão de biogás produzido será contabilizada por um 
gasômetro de coluna a ser instalado na saída do selo hídrico. 
 
Procedimento experimental 

Após a inoculação, pretendia-se iniciar a alimentação do reator anaeróbio com vazão 
constante de 80 L/h, aplicando-se um tempo de detenção hidráulico (TDH) inicial de 26 h. 
Então, após a sua estabilização, pretendia-se aumentar a vazão em quatro etapas, avaliando o 
desempenho do sistema na remoção de matéria orgânica, retenção de sólidos e produção de 
biogás para TDHs de 18 h, 12 h e 8 h. 

Contudo, devido a dificuldade de se controlar a vazão de alimentação pelo sistema de 
controle proposto (válvula proporcional controlada por manômetro digital), a vazão de 
alimentação do reator teve muito variação, com valor médio de 53 ± 52 L.h-1.Na próxima 
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etapa do trabalho será modificado o sistema de alimentação colocando uma bomba dosadora 
dedicada para alimentar o reator, mantendo constante a vazão. 
 
Resultados Parciais e Discussão 

 
A planta piloto foi operada durante 92 dias ininterruptos, com temperatura média do 

efluente do reator anaeróbio de 27± 2 °C. Devido a alguns problemas operacionais durante a 
partida e operação inicial, a atividade metanogênica no reator anaeróbio não se estabeleceu de 
forma significativa até o momento avaliado, refletindo em uma baixa ou nula remoção de 
DQO e SST, como pode ser evidenciado nos gráficos das Figuras 5 e 6. Também não foi 
evidenciada a produção de biogás durante toda a etapa operacional. 

 

 
Figura 5 – Variação da DQO afluente e efluente do reator anaeróbio ao longo da operação. 

 

 
Figura 6 – Variação da concentração de SST no afluente e efluente do reator anaeróbio ao 

longo da operação. 
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Os principais problemas encontrados durante a partida e operação do sistema foram o 
controle da vazão e do pH afluente ao reator anaeróbio. 

A alimentação do reator anaeróbio teve grande variação ao longo da operação (Figura 
7). Embora tenham sido feitos vários testes para calibração da válvula proporcional que 
controlava a vazão de entrada do reator, o sistema não apresentou desempenho satisfatório. 
Como a abertura necessária da válvula de controle era muito pequena para se manter a vazão 
desejada, observou-se que ocorria um acúmulo de sólidos nesta abertura ao longo tempo, 
obstruindo-se a passagem do efluente e descalibrando o sistema de controle de vazão em 
apenas 1 dias de operação. 

Com este problema operacional, tanto o tempo de detenção hidráulico (TDH) quanto a 
carga orgânica volumétrica (COV) aplicados ao reator variaram muito, impactando 
negativamente no estabelecimento e manutenção do processo metanogênico no reator. Os 
valores médios de TDH e COV foram de 76 ± 58 h e 3,7 ± 4,9 kg. m³.d-1. 

 

 
Figura 7 – Variação da vazão de alimentação e TDH aplicado ao longo da operação 

  
O pH de alimentação também teve grande variação ao longo da operação (Figura 8). 

Além da acidificação ocorrida no tanque de equalização devido à acidogênese, também 
ocorreram descartes de soluções sanitizantes (soluções à base de NaOH e ácido cítrico) no 
efluente industrial, fazendo com que o pH do tanque de equalização oscilasse muito ao longo 
da operação. Embora tenha sido previsto um controle manual do pH no tanque de 
equalização, esta operação não foi suficiente para estabilizar  a alimentação em valores na 
faixa de 7,0 a 8,0, ideais para o estabelecimento da metanogênese. 

A falta de um controle mais eficiente do pH da alimentação do reator anaeróbio, 
principalmente durante a sua partida, ocasionou a deficiência do suprimento de alcalinidade 
necessária para tamponar os ácidos orgânicos formados durante a etapa acidogênica, levando 
à inibição e falência posterior da atividade metanogênica. 

Durante todo o período operacional do reator anaeróbio houve predomínio da 
atividade acidogênica em detrimento à metanogênica, com a formação de ácidos orgânicos, 
como apresentado na Figura 9. 
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Figura 8 – Variação do pH afluente e efluente do reator anaeróbio ao longo da operação. 

 

 
Figura 9 – Variação de AVT no afluente e efluente do reator anaeróbio ao longo da operação. 
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2. Instalação de sistema de controle automático de pH no tanque de equalização, 
composto por bombas dosadoras de NaOH e HCl controladas por pHmetro. 

3. Para a manutenção da alcalinidade da alimentação do reator anaeróbio, prevê-se a 
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dosagem de bicarbonato de sódio no tanque de equalização; 
4. Com o objetivo de suprir uma eventual deficiência nutricional de nitrogênio do 

efluente industrial, também está prevista dosagem de uréia no tanque de 
equalização, obedecendo a proporção de 1 g N para 100 g de DQO. 

5. Com o objetivo de acelerar a nova partida do reator, uma nova inoculação será 
realizada utilizando-se lodo anaeróbio metanogênico oriundo de reator tratando 
efluente de cervejaria. 

 
Conclusões 
 

Devido a dificuldade de se manter estável a vazão e o pH de alimentação do reator 
anaeróbio, o processo metanogênico não se estabeleceu de forma significativa, 
predominando-se a atividade acidogênica ao longo de todo o período operacional, com baixa 
ou nula eficiência de remoção de DQO e SST. 

Ações corretivas serão tomadas para sanar os problemas operacionais e uma nova 
inoculação e partida serão realizadas para a próxima etapa experimental. 
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Resumo. Um sistema combinado/ microaerado que utilizava membranas de silicone para 
microaeração foi utilizado para remoção do sulfato e conversão do sulfeto a enxofre 
elementar. Três reatores UASB (2,2 L) foram estudados combinados com uma membrana de 
silicone de 2 metros de comprimento: um reator controle (sem microaeração) – R1, Reator 
combinado microaerado - R2 e um reator combinado microaerado para avaliação da 
influencia dos valores de pH 7,0 e 7,5 – R3. A formação da biomassa foi observada no R2 
dois dias após o inicio da muicroaeração e durante 29 dias de operação a remoção de sulfeto 
dissolvido e no biogás foi de 90 e 98%, respectivamente. A alteração do pH de 7,5 para 7,0 
resultou na queda de eficiência de remoção de sulfeto presente no biogás de 98% para 50%. 
O enxofre elementar presente na biomassa foi quantificado e representou 21% da biomassa 
total. Entretanto o crescimento da biomassa pode ter propiciado condições anaerobias no 
interior da membrana e causado a redução do enxofre a sulfeto. Estudos futuros serão 
realizados com a lavagem da membrana a fim de eliminar a camada anaeróbia e promover a 
remoção mais estável do sulfeto. 

Introdução 

Sistemas anaeróbios de tratamento de água residuária em geral que contenham sulfato 
geram o sulfeto como produto. O sulfeto, conhecido também por gás sulfídrico, é 
caracterizado como um dos principais problemas nas estações de tratamento, devido ao seu 
mau odor e natureza corrosiva. Diversas alternativas para o tratamento do sulfeto na fase 
líquida têm sido utilizadas, como exemplo, o processo de oxidação química com o uso de ar, 
ozônio, peróxido de hidrogênio e ainda processos como stripping e precipitação com metais 
(Lens, Visser et al. 1998). O tratamento do sulfeto em sua fase gasosa tem sido realizado 
principalmente por absorção em solução aquosa, adsorção e conversão biológica  (Sublette 
1990; Syed, Soreanu et al. 2006; Abatzoglou and Boivin 2008) 

O uso de agentes químicos para tratamento resulta em produção de resíduos, altos 
custos e a produção de sulfato. Um processo alternativo para o tratamento do sulfeto é sua 
oxidação parcial a enxofre elementar, um intermediário insolúvel que pode ser separado e 
retirado do sistema para reuso (Janssen et al., 1999).O processo de oxidação do sulfeto a 
enxofre elementar pode ser realizado tanto por via química (Chen and Morris 1972) quanto 
por via biológica (Buisman and Lettinga 1990; Janssen, Lettinga et al. 1999; Alcantara, 
Velasco et al. 2004; Kleinjan, de Keizer et al. 2005), e tem sido reportado por trabalhos que 
utilizam baixas concentrações de oxigênio. A manutenção de baixas concentrações de 
oxigênio no meio justifica-se pela estequiometria da equação, segundo a qual, com elevada 
concentração de oxigênio no meio, o sulfeto pode ser reoxidado a sulfato. Desta forma, o 
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controle da transferência e da concentração de oxigênio no meio líquido é fundamental para o 
processo. 

Trabalhos têm sido realizados com aeração em um tanque próprio com controle da 
concentração e posterior injeção do líquido contendo oxigênio dissolvido no reator (Janssen, 
Meijer et al. 1998; Janssen, Lettinga et al. 1999; Alcantara, Velasco et al. 2004; Kleinjan, de 
Keizer et al. 2005). Essa técnica evita a turbulência no meio e permite maior controle sobre a 
dosagem de oxigênio no meio líquido reacional. Outra forma de aeração é a injeção direta de 
ar com vazão conhecida. (Buisman and Lettinga 1990; Lohwacharin and Annachhatre 2010).  

Uma alternativa para o controle da transferência de oxigênio é o uso de membranas 
poliméricas porosas, como as membranas de silicone (Camiloti 2012). O oxigênio é 
transportado através da membrana diretamente para o meio líquido em sua forma dissolvida 
(Côté, Bersillon et al. 1989). Tal transferencia implica em uma transferência mínima de 
oxigênio para o biogás e evita tamvém a turbulência do meio.  
 O presente teve por objetivo a avaliação da conversão biológica do sulfeto a enxofre 
elementar em reator combinado anaeróbio/microaerado com a utilização de membranas de 
silicone para a microaeração. A influência dos valores de pH na remoção do sulfeto da fase 
gasosa também foram avaliados. 
 

Materiais e Métodos 
 
Reatores 

O sistema usado foi composto por um reator UASB, responsável pela redução do 
sulfato e por um reator microaerado com membrana de silicone para microaeração, 
responsável pela oxidação parcial do sulfeto a enxofre elementar. A Figura 1 apresenta a 
representação esquemática do sistema, no qual o reator microaerado consistia em uma 
membrana de silicone (Figura 2-A) dentro de uma câmara (Figura 2-B). 

O reator UASB, com volume útil de 2,2 litros, foi inoculado com lodo granular 
proveniente de uma planta de tratamento de resíduo de indústria cervejeira (CCU Cervecera, 
Temuco- Chile). O reator foi alimentado com vinho diluído em água, apresentando uma carga 
volumétrica de 6.0 kgDQO.L-1.dia-1, e adição de bicarbonato de sódio (10 g.L-1) e sulfato de 
sódio (0.1 kgSO4

2-.L-1.dia-1). O Reator microaerado foi baseado em Camiloti (2012) e teve 
como característica o uso de membrana polimérica porosa (tubo de silicone comercial – 
Perfimed® Brasil) para a transferência de oxigênio. 

O efluente do reator UASB era conduzido por uma bomba de deslocamento positivo 
(Materflex®) para o interior da membrana, na qual era recirculado, com vazão de 2,7 L.h-1 e 
enviado novamente para a entrada do reator UASB. A membrana de silicone possuía diâmetro 
interno de 8,0 m, espessura de parede de 2,4 mm e 2 metros de comprimento. 

A câmara utilizada para acondicionar a membrana de silicone era constantemente 
alimentada com oxigênio puro. A câmara, além de acondicionar a membrana, possibilitou o 
controle de gases de entrada e saída da membrana. A câmara foi conectada a um frasco de 2L, 
utilizado para armazenamento de oxigênio. O frasco então era alimentado com oxigênio, o 
qual era recirculado para a câmara, ou seja, para o reator microaerado. A vazão de 
recirculação de oxigênio foi de 2,4 L.h-1. 

O reator microaerado e o reservatório de oxigênio foram conectados também a uma 
proveta para medida do consumo de oxigênio.  
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Figura 1: a) Reator UASB (1) combinado a reator microaerado (5) com membrana de silicone 

para microaeração (6),  (2-Bomba peristáltica, 3- Saída de efluente, 4- Saída do biogás, 7- 
Reservatório de oxigênio, 8- Cilindro para medida do consumo de oxigênio). 

 

  
Figura 1: Sistema combinado anaeróbio/microaerado. A- Membrana polimérica porosa – 

Tubo de silicone comercial, B – Câmara, C- Sistema combinado utilizado. 
   

Procedimento experimental 
Três reatores foram operados nesse estudo. Dois reatores (R1e R2) foram operados por 

100 dias, R1 sem microaeração (controle) e R2 com microaeração. O reator R3 foi operado 
por 78 dias em dois estágios para o estudo da influencia do valor de pH (pH 7,0 e 7,5) na 
remoção do sulfeto em fase gasosa. A tabela 1 sumariza as condições de estudo. 
 

Tabela1: Condições operacionais. 

 R1            R2              R3  
Etapa  1             2 3 1 2 3 

Anaer./ Microaerado AN AN MA MA AN MA MA 
pH 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,5 7,0 

Tempo de operação 
(dias) 101 20 30 59 23 43 16 

Métodos Analíticos 

A 

B 

C 
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O oxigênio dissolvido foi monitorado com sonda de medidor por luminescência Hach 
modelo LDO HQ10, pH foi monitorado por método potenciométrico com eletrodo específico. 
Os compostos de carbono foram monitorados pelo método de DQO (APHA, 1995). As 
amostras filtradas de DQO foram analisadas com a adição de sulfato de zinco em excesso a 
fim de eliminar a interferência do sulfeto na leitura de DQO conforme Hirasawa (2007). Os 
compostos de enxofre como Sulfato, Sulfito e Tiossulfato foram analisados por cromatografia 
iônica equipada com detector de condutividade e coluna IonPac® AS25HC Anion-Exchange 
Column Metrosep A Supp 4 - 250/4.0 analytical column using carbonate/bicarbonate eluent 
(4.5mmol Na2CO3/ 0.8 mmol NaHCO3 at 1 ml.min−1). A fase móvel utilizada foi solução de 
hidróxido de sódio 100 mM com fluxo de 1,0 mL. min-1. O íon sulfeto foi analisado por 
método colorimétrico de azul de metileno descrito em APHA (2005) (Seção 4500-S2-D). O 
conteúdo de enxofre elementar presente na biomassa foi estimado por analise elementar, para 
o qual a amostra foi seca a 95ºC e analisado em analisador elementar (euroEA 3000- 
Eurovector). 

A produção de biogás foi medida por proveta graduada invertida. A composição de 
biogás foi analisada por cromatografia gasosa (GC-TCD). Sulfeto de hidrogênio no biogás foi 
analisado por tubos colorimétricos de detecção de gás (RAE® system). 

O pH foi monitorado com sondas especificas e ajustado por HCl ou NaOH com vazão 
de 0,4 ml.min-1. 

 
Resultados 
 
Sistema combinado anaeróbio/microaerado 

O sistema combinado com a formação de biofilme no interior da membrana mostrou 
eficiente na remoção de sulfeto total dissolvido (STD) e de sulfeto de hidrogênio (H2S(g)) na 
fase gasosa durante a operação do reator R2. As concentrações sofreram diminuição 
significativa após o inicio da microaeração com a formação de biofilme na membrana, com 
remoção máxima de 90% do sulfeto dissolvido e 98% do sulfeto em fase gasosa. A 
concentração de H2S no biogás apresentou valores mínimos de 100 ppmv, apresentando 
média de 89,7%. Durante o período remoção (do dia 22 ao dia 55) a concentração de sulfeto 
de hidrogênio no biogás foi abaixo de 400 ppmv em 8 de 11 amostras. A unidade anaeróbia 
do reator combinado apresentou médias de remoção de DQO e sulfato de 88,0 ± 3,7% e 69,8 
± 11,8%, respectivamente. A Figura 3 apresenta os dados de STD e H2S(g) durante a operação 
do reator e apresenta em destaque o início da estratégia de microaeração. 

Após o vigésimo dia, com o início da microaeração, foi observada a queda abrupta nas 
cncentrações de sulfeto dissolvido e sulfeto no biogás. A partir do trigésimo dia de operação 
foi observada a formação do biofilme. O crescimento do biofilme foi observado até a 
completa obstrução da membrana, que ocorreu com 109 dias de operação. A partir do 50º dia 
de operação do R2, foi observada formação de biofilme mais espesso e escuro. Essa formação 
coincidiu com a queda de remoção do sulfeto. Foi levantada a hipótese de formação de um 
biofilme espesso que dificultou a transferência de oxigênio e a formação de diferentes 
camadas. A camada interior pode ter sido responsável por parte do consumo do enxofre pela 
sua redução à sulfeto, como demonstrado na Figura 4. 
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Figura 3: Perfil temporal da concentração de STD e H2S(g) durante a operação do reator R2. Em 
destaque o início da microaeração. 

  
 

 

 

 

 

 

Figura 4: Esquema representativo da formação de biofilme no interior da membrana com 
diferentes camadas. 

Ensaios em batelada foram realizados para confirmar a hipótese da redução do enxofre 
a sulfeto (Figura 5). Após a adição de etanol, como doador de elétrons, foi observado o 
aumento na concentração de STD, entretanto as concentrações de STD (μg.L-1) encontradas 
não são significativas para a conclusão de um consumo expressivo de enxofre formado.  

 

 

Figura 5: Perfil da concentração de sulfeto e oxigênio dissolvido em ensaio batelada com a 
adição de etanol. 
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O uso de câmara para a membrana de silicone (Figura 2) permitiu a análise de 
consumo de oxigênio assim como análise de da composição de gases que foram transferidos 
do interior da membrana para a atmosfera. Gás metano e CO2 foram transferidos durante toda 
operação do reator, com médias de 23,7 e 24,0%, respectivamente. Foi observada também a 
transferência de H2S(g) através da membrana, com concentração máxima de 3000 ppmv. Com 
a formação do biofilme na parede da membrana, a concentração dentro do módulo foi de 0 a 
250 ppmv, concentração provavelmente encontrado devido ao rompimento de parte da 
biomassa, o que permitiu tal transferência.  

Ao final da operação do reator, a biomassa formada no interior da membrana foi 
coletada para análise elementar a fim de determinar o conteúdo de enxofre elementar. A 
análise mostrou conteúdo aproximado de 21%.   

Por meio da concentração de cada composto de enxofre em cada corrente e seu 
respectivo fluxo, foi determinada a carga de cada composto e o balanço total de enxofre.  
Durante o período de maior remoção de sulfeto (dia 20 a 49) o balanço total de enxofre 
apresentou média de 53,5%. Para o reator R1 (controle) o balanço total foi de 86%, desta 
forma pode-se considerar que a diferença entre o balanço de R2 e R1 foi de aproximadamente 
30% , o qual refere-se à porcentagem de enxofre elementar presente na biomassa. A baixa 
diferença entre as porcentagens de enxofre elementar pode ser atribuída tanto à margem de 
erro dos métodos quanto à oxidação/redução do enxofre elementar a outros intermediários 
durante a operação. 

De maneira geral, a estratégia de microaeração utilizando membranas associada à 
formação de biofilme apresentou resultados relevantes quanto à remoção de sulfeto que 
apresentou concentrações abaixo de 400 ppmv em sua fase gasosa e abaixo de 5 mg.L-1 na 
fase líquida. Entretanto, foi observada a queda na remoção e o aumento das concentrações. 
Tal queda pode estra associada à redução da capacidade de transferência de massa pela 
formação do biofilme ou ainda pela alteração na comunidade microbiana.  

 
Avaliação da remoção de sulfeto em fase gasosa por alteração dos valores de pH 

As concentrações de sulfeto total dissolvido (STD) e de sulfeto de hidrogênio (H2S(g)) 
na fase gasosa sofreram diminuição significativa após mudança de pH da fase líquida, com 
remoção máxima de 98% do sulfeto em fase gasosa para o valor de pH próximo a 7,5 e 
remoção máxima de 50% do sulfeto em fase gasosa para o valor de pH próximo a 7,0. A 
Figura 6 apresenta as concentrações médias de STD e H2S(g) durante aa três etapas de 
operação do reator. 

   

Figure 6: Sulfeto Total Dissolvido  (a) e Sulfeto de hidrogênio no biogás (b) durante a etapa 
anaeróbia (etapa1), valor de pH de 7.5 (etapa 2) e valor de pH de 7.0 (etapa 3). 

(a) (b) 
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A estratégia de remoção do sulfeto presente no biogás foi baseada no deslocamento de 
equilíbrio para diferentes valores de pH, portanto, com o aumento do pH houve o 
deslocamento da forma H2S, presente no biogás, para o meio líquido na forma HS- e S2-, 
conforme Figura 7. Desta forma, as formas dissolvidas do sulfeto poderiam ser 
posteriormente tratadas no reator microaerado. 

 

 
Figura 7: Distribuição das formas de sulfeto para diferentes valores de pH. Adaptado de Lens 

et al.(1998). 

A composição de gases que foram transferidos do interior da membrana para a 
atmosfera foram em média 23,0 e 20,6% para gás metano e CO2, respectivamente. Foi 
observada também a transferência de H2S(g) através da membrana, com concentração máxima 
de 15 ppmv. Com a formação do biofilme na parede da membrana, a concentração dentro do 
módulo foi de 0 ppmv. 

Foi determinada também a carga de cada composto e o balanço total de enxofre por 
meio da concentração de cada composto de enxofre em cada corrente e seu respectivo fluxo. 
Durante o período com valor de pH 7,5 (dia 25 a 66) o balanço total de enxofre apresentou 
média de 41,8%, desta forma, para um balanço no qual o valor real sem micro aeração foi de 
86%, houve aproximadamente 40% de enxofre na biomassa durante o período. Para o período 
com valor de pH 7,0 o balanço total de enxofre apresentou média de 66,5%, no qual a 
estimativa de formação de enxofre é de aproximadamente 20%. Não foi observada 
concentração de tiossulfato no efluente, dessa forma, os dados não foram computados para o 
balanço final. 

Amostras do biofilme referente a cada período estudado e assim como formações de 
enxofre na parede da membrana foram coletadas para análises de biologia molecular e analise 
elementar.  

A estratégia de mudança de valores de pH pode ser considerada como uma estratégia 
eficaz para a remoção de sulfeto da fase gasosa, já que durante o período de valore de  pH 
mais elevado, a concentração mínima de H2S no biogás foi de 50 ppmv, enquanto para 
valores mais baixo de pH o valor mínimo foi de 2000 ppmv. 

 
Conclusões  
 
 O sistema combinado anaerobio/microaerado apresentou altas eficiências na remoção 
de sulfeto dissolvido e sulfeto presente no biogás, apresentando remoção máxima de 90 e 
98%, respectivamente. As altas remoção de sulfeto permaneceram estáveis por 29 dias de 
operação do sistema. A partir do 50º dia as remoções sofreram quada, coincidindo com o 
aumento da espessura da biomassa no interior da membrana. Por meio do  balanço de enxofre 
foi possível estimar, em média, 30% de enxofre elementar presente na biomassa. Análise 
elementar da biomassa foi realizada e foi estimado 30% de enxofre elementar presente na 
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biomassa retirada do reator R2. A estratégia de remoção de sulfeto presente no biogás pela 
alteração no pH resultou em remoção de 98% para  pH de 7,5 e 50% para o pH 7,0. As altas 
eficiências observadas foram devido a formação de biomassa no interior da membrana, 
entretanto é neceessária estratégias de lavagem que evitem a obstrução da membrana e a 
formação de camadas anaeróbias. 
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Resumo. A presença de antibióticos em matrizes ambientais tem sido relatada em diversos 
compartimentos diferentes, tais como solo, rios, lagos e águas residuárias em geral. A 
ocorrência desses antibióticos, destacando as fluoroquinolonas e as sulfonamidas. Issodeve 
principalmente pela a sua utilização terapêutica em humanos e animais. Aliado ao seu 
grande consumo, o desenvolvimento de métodos analíticos, usando principalmente 
cromatografia líquida com detecção por espectrometria de massas em tandem (LC-MS/MS), 
permitiu detectar esses compostos em baixas concentrações. Com a detecção desses analitos 
em baixas concentrações, novas tecnologias têm sido testadas para sua remoção. Assim, esse 
estudo propõe estudar a remoção desses antibióticos em águas residuárias após ser 
submetida a tratamento em reator anaeróbio. Foi desenvolvido um método de análise usando 
LC-MS/MS, tendo como etapa de preparo de amostra a extração em fase sólida (SPE) no 
modo online para avaliar a eficiência da remoção de antibióticos ao usar reator anaeróbio 
de fluxo ascendente e manta de lodo (UASB), tendo uma água residuária simulando esgoto 
sanitário. A SPE online necessitou de um volume de 1,5 mL de amostra do reator, tendo como 
única etapa de tratamento da amostra, adição de ácido fórmico e filtração em membrana de 
0,22 µm. O afluente e efluente do reator UASB foram injetados volume de 100 µL, obtendo 
limite de quantificação em torno de 7,0 a 71 ng L-1. 
 
Introdução 
 
 A presença de micropoluentes em águas residuárias tem sido um problema ambiental 
descrito nos últimos anos (Fatta-Kassinos, Meric, e Nikolaou, 2011). Nessa última década, a 
presença de fármacos em matrizes ambientais tem ganhado grande destaque, pois mesmo 
estando concentrações extremamente baixas (de µg L-1 a ng L-1) possuem efeitos 
ecotoxicológicos (Fent, Weston, e Caminada, 2006).  
 Os antibióticos são compostos utilizados em larga escala na medicina veterinária e na 
humana. Devido ao seu constante uso, relatos desses compostos em matrizes ambientais tem 
sido frequentes (Brown, Kulis, Thomson, Chapman, e Mawhinney, 2006). A presença de 
antibióticos em águas residuárias tem sido visto com preocupação pela possibilidade de 
mesmo em concentrações baixas, ser capaz de selecionar bactérias resistentes, bem como 
contribuir com a transferência de genes que conferem adaptação ao ambiente contendo tais 
contaminantes por meio transferência horizontal e vertical de DNA bacteriano e circular (da 
Silva et al., 2006).   
 A detecção dos antibióticos tem sido possível com o avanço tecnológico nas técnicas 
analíticas, principalmente, na área de cromatografia com detecção por espectrometria de 
massas (MS) (Richardson, 2010). Essa técnica analítica tem alta capacidade de detecção, além 
de identificar inequivocamente o composto; contudo, é necessário aplicar técnicas de preparo 
de amostra para evitar danos ao sistema de detecção.  
 O preparo de amostra é etapa essencial, principalmente em análises com concentrações 
em nível de traço. É a etapa crítica de um método analítico, demanda maior tempo, e um erro 
nessa etapa fornece resultados errôneos (Majors, 1991). Um método de preparo de amostra 
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deve conter poucos passos, passível de automatização, utilizar pequenos volumes de solvente 
orgânico e fornecer máxima recuperação do analito com alta precisão.   
 Dentre as inúmeras técnicas de preparo de amostra, a extração em fase sólida (SPE) 
tem sido aplicada em larga escala para análises ambientais. O modo offline em que usa um 
cartucho contendo um sorvente que retém o analito de interesse e elimina os interferentes, é a 
configuração mais usada. Um cerco volume de amostra é passado pelo sorvente usando um 
sistema à baixa pressão (vácuo). Em seguida, os interferentes são eliminados pela combinação 
de diferentes solventes orgânicos. E por últimos, os analitos são eluídos, usando solvente 
apropriado. Todas as etapas precisam ser estudadas. Em análises ambientais volumes de 100 a 
2000 mL de amostra são utilizados, para se concentrar ao máximo os analitos, e assim obter 
baixos limites de quantificação (LOQ). 

 O modo online tem os mesmos princípios, porém demanda o uso de aparato 
instrumental, como válvulas e bomba de alta pressão. Nesse modo utiliza uma coluna 
semelhante a uma coluna cromatográfica, contudo essa coluna contém um sorvente de SPE 
para concentrar o analito e eliminar os interferentes, igual ao modo offline. Ainda nesse modo, 
usa column switching, apenas o eluato da coluna do SPE será transferido para a coluna 
analítica por meio de comunição por válvulas.  Como vantagens, o modo online permite 
automatização, requer pequeno volume de amostra e usa volume diminuto de solvente 
orgânico; entretanto, uma vez processada a amostra, não como recuperar a mesma. 
 Em virtude da presença de medicamentos em águas residuárias, diversas tecnologias 
têm sido exploradas para remover esses contaminantes. Processos oxidativos avançados, 
ultrafiltração, biorreatores com membrana (MBR), processos aeróbios e biorreatores 
anaeróbios tem sido aplicado como alternativa para eliminar esses compostos(Kosutic, Dolar, 
Asperger, e Kunst, 2007). No entanto, estudo relacionados a reatores anaeróbios ainda são 
escassos. 
 Assim, devido à escassez de estudos relacionados com o uso de reatores anaeróbios 
para remoção de antibióticos, desenvolveu-se um método para análise de antibióticos em água 
residuária simulando esgoto sanitário. Esta água residuária é aplicada para tratamento em 
reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo (UASB), um dos principais reatores 
aplicados na área de saneamento. 
 
Material e Métodos 
  

Otimização do preparo de amostra (afluente e efluente reator UASB) 
 A técnica de SPE online utiliza coluna com fase polimérica hydrophilic lipophilic 
balanced (HLB) com partícula de 25 µm, dimensões 2,1 x 20 mm (Waters, EUA). Bomba LC 
10-AD (Shimadzu, Japão) foi usada para injeção da amostra, tendo fase móvel isocrática de 
água (H2O), com vazão de 1 mL min-1. 

A fase móvel necessária para manter os analitos na coluna de SPE foi estudada no 
modo isocrático, variando somente a proporção de fase orgânica de 2 a 50%, tendo como fase 
móvel a mistura de água com 0,1% de ácido fórmico e acetonitrila 0,1% de ácido fórmico. 

 Eluição dos analitos no modo backflush, a válvula de column switching teve sua 
posição modificada após 3 minutos (min), retornando a posição inicial após 10 min. 
 

Antibióticos 
Os fármacos estudados foram antibióticos da classe das fluoroquinolonas, 

sulfonamidas, e cafeína (Sigma-Aldrich, EUA). Das fluoroquinolonas foram analisadas 
norfloxacin, pefloxacin, ofloxacin, ciprofloxacin, enrofloxacin, norfloxacin-d5, enrofloxacin-
d5, ciprofloxacin-d8, adquiridos da Sigma-Aldrich (EUA). Da classe das sulfonamidas foram 
analisadas sulfacetamida, sulfametoxazol, trimetoprima, sulfamerazina, sulfametazina, 
sulfadimetoxina, sulfadiazina, sulfadimetoxina-d5, trimetoprima-d9, sulfametoxazol-(fenil-
13C6), sulfametazina-(fenil-13C6), também adquiridos da Sigma-Aldrich.  



590 

 
 
 

Análise por LC-MS/MS 
O sistema de análise é constituído de um cromatógrafo a líquido 1200 Infinity 

(Agilent, EUA) com detector com arranjo de diodo (UV/Vis). Também foi usado o 
espectrômetro de massas QTRAP 5500 (ABSCIEX, Canadá), monitorando os analitos usando 
pelo modo reações múltiplas (MRM). 
 Fase móvel constituída água contendo 0,1% de ácido fórmico (A) e acetonitrila com 
0,1% de ácido fórmico (B), com vazão de 0,6 mL min-1. A coluna cromatográfica usada foi 
uma Poroshell 120 EC-C18 com dimensões de 50 mm x 3,0 mm x 2,7 µm (Agilent, EUA). O 
gradiente de separação e eluição teve como início 95% de A e 5% de B, após 3,5 min foi para 
35% de A e 65% A permanecendo por 7 min, sendo modificado para 10% de A e 90%, 
retorno aos 13,3 min para 95% A e 5%B. A corrida cromatográfica teve um tempo de 13,3 
min.  

O detector de UV teve os comprimentos de onda de 254, 270 e 275 nm monitorados 
na análise dos antibióticos. Para análise usando LC-MS/MS usou-se as mesmas condições de 
preparo de amostra e de separação cromatográfica descritas acima. A interface de ionização 
usada foi electrospray, no modo positivo ([M+H]+), com voltagem do capilar em 5500 V, 
vazão do gás de arraste (N2) de 20 mL min-1, temperatura de secagem do solvente 650 ºC.  Os 
parâmetros de ionização de cada composto foram obtidos fazendo infusões diretas de soluções 
de cada composto. A Tabela 1 as transições selecionadas (MRM) usados na análise. 
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Tabela 1: Transições selecionadas para análise de antibióticos por LC-MS/MS. 
Antibióticos Íon precursor 

[M+H]+ (m/z) 
Íon produto 

[M+H]+ (m/z) 
 

Norfloxacin 
320 302 
320 276 
320 233 

 
Pefloxacin 

334 290 
334 233 
334 205 

 
Ciprofloxacin 

332 314 
332 288 
332 231 

 
Enrofloxacin 

360 316 
360 286 
360 245 

 
Ofloxacin 

362 344 
362 316 
362 245 

 
Sulfacetamida 

215 156 
215 108 
215 92 

 
Sulfametazina 

271 186 
271 108 
271 92 

 
Sulfamerazina 

265 156 
265 108 
265 92 

 
Sulfametoxazol 

254 156 
254 108 
254 92 

 
Sulfadimetoxina 

311 156 
311 108 
311 92 

 
Sulfadiazina 

251 156 
251 108 
251 92 

 
Trimetoprima 

291 261 
291 257 
291 230 

 
Cafeína 

195 109 
195 138 
195 83 

 
Demanda química de oxigênio e análise de ácidos orgânicos 

A demanda química de oxigênio (DQO) foi monitorada seguindo método 
colorimétrico oficial (APHA, 2005). 

Análise da concentração de ácido orgânicos e álcoóis como ácido acético, propiônico, 
isobutírico, butírico, isovalérico, valérico e capróico, assim como etanol, metanol, n-butanol e 
acetona foram realizadas por cromatografia gasosa (GC), utilizando um cromatógrafo 
GC2010 (Shimadzu, Japão), injetor automático (CombiPalm, Suiça) e detecção por ionização 
de chama (FID). Coluna cromatográfica HP-INNOWAX com dimensões 30 m x 0,25 mm x 
0,25 µm (Agilent J&W, EUA), com gás de arraste hidrogênio (H2) com vazão de 1,45 mL 
min-1. O injetor foi mantido à temperatura de 250 ºC, o detector a 240 ºC. O forno teve a 
seguinte a seguinte programação de aquecimento: 35 ºC (5 min) subindo com uma taxa de 3 
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ºC ·min -1 até 78 ºC, seguido de outro aquecimento a 35 ºC ·min-1 até 120 ºC (0,50 min), a 
taxa de 10 ºC ·min-1 até atingir 180 ºC (1 min), e por fim subida até 230 ºC  a 40 ºC ·min-1 (4 
min). 

O preparo da amostra consistiu em 2 mL de amostra, contendo 1g de cloreto de sódio 
e 200 µL de solução de ácido sulfúrico 2 mol L-1. Esta foi aquecida durante 13 min a 100 ºC, 
e 400 µL de volume de injeção, com agulha aquecida a 100 ºC. 
 

Água residuária simulando esgoto sanitário e reator UASB 
Água residuária usada simula a composição do esgoto sanitário fornecendo uma 

concentração de 550 mg O2 L-1 de DQO (Torres, 1992). Reator UASB de acrílico com 
volume de 3,6 L, operado com vazão de 2,5 mL min-1, tempo detenção hidráulica de 24 h, 
estando em temperatura de 25 ºC. 
 
Resultados e Discussão 
 

Otimização do preparo de amostra e separação cromatográfica  
 O preparo de amostra usando o SPE online foi escolhido em virtude dos métodos que 
utilizam SPE no modo offline terem como requisito o uso de grandes de volumes de amostra 
para atingirem LOQ baixos. Em sua maioria, o SPE offline usa volumes de amostra, variando 
de 100 a 2000 mL, para pré-concentrar ao máximo os analitos, e eliminar os interferentes. 
Contudo, ao se analisar amostras de reatores anaeróbios de bancada, que possuem volumes 
em torno de 1 a 5 L em sua maioria, volume de amostra maiores do que 100 mL, podem 
causar instabilidade no reator, retirando do estado de regime. Esse fato pode ser ainda piorado 
ao se fazer estudo de perfil temporal do reator. 
 Como alternativa para evitar esse comprometimento do reator UASB, optou-se pelo 
preparo de amostra usando SPE no modo online. O estudo usando SPE online tem sua 
otimização mais longa ao se comparar com preparo de amostra offline. É fundamental, estudar 
o volume morto do sistema, para saber quanto tempo os analitos demoram para se deslocar até 
alcançar o detector. Esse estudo foi feito usando um composto não-retido, a uracila. A uracila 
apresentou tempo de retenção (tr) de 0,15 a 0,22 min de acordo com o aumento da fase 
orgânica na composição fase móvel que variou de 2 a 50 %. Na Figura 1, demonstra o 
cromatograma da uracila, que apresentou um tr de 0,15 min. 
 

 
Figura 1: Cromatograma da uracila 20 mg L-1 tendo como fase móvel água 0,1 % de ácido 

fórmico: acetonitrila 0,1 % ácido fórmico na proporção 40:60. 
 
 A partir do tempo morto (tm) do sistema, foi possível calcular o fator de retenção (k) 
de todos os analitos analisados, aumentando gradativamente a composição de fase orgânica da 
fase móvel. O k é dado pela Equação 1.1 abaixo: 
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𝑥 =
tr − tm
𝑡𝑚

 
 
 
 Esse teste é essencial, já que a amostra ao ser injetada pelo amostrador automático, é 
direcionada para a coluna de SPE. Essa etapa é crítica, sendo necessário estabelecer o tempo 
para os analitos serem pré-concentrados, enquanto os interferentes são eliminados pela fase 
móvel que carrega a amostra para a coluna de SPE.   

Como esse método é composto 20 analitos, sendo 5 das classes das fluoroquinolonas, 
7 da classe das sulfonamidas, cafeína, e 7 padrões deuterados ou com carbono isótopo (13C) 
(padrões internos). É necessário garantir que esses compostos não eluam da coluna de SPE 
junto com os interferentes. Além disso, é necessário estudar a composição da fase móvel que 
está passando pela coluna analítica necessária para eluir os analitos para a mesma, em 
seguida, serem analisados pelo MS.  

Ao se estudar o k de cada composto é possível estabelecer, tempo necessário para 
concentrar os analitos, bem como a fase orgânica para eluir da coluna de SPE. A Figura 2 
mostra os resultados para os antibióticos da classe das fluoroquinolonas obtidos ao variar a 
porcentagem de fase orgânica de 2 a 50 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Gráfico do log K das fluoroquinolonas pela porcentagem de fase orgânica 
(acetonitrila 0,1% ácido fórmico). 

 
Com base na Figura 2, pode-se notar que as fluoroquinolonas ficam mais retidas com 

ao utilizar composição de fase móvel 95% de aquoso e 5% de fase orgânica. A Figura 3 
demonstra os resultados obtidos para os demais analitos desse método. Esses compostos 
possuem características físico-químicas diferentes entre si, e diverso das fluoroquinolonas. A 
cafeína e a sulfacetamida são os compostos mais hidrofílicos, ficando mais retidos em baixas 
proporções de fase orgânica, como 2 a 3% de fase orgânica. Contudo, ao utilizar a mesma 
proporção de 5% de solvente orgânico, foi possível reter os compostos, sem que nenhum 
deles tenha retenção próxima ou inferior ao tempo morto do sistema. Para os padrões internos, 
comportamento é igual porque a estrutura dos compostos são as mesmas apenas tendo um ou 
mais marcadores isotópicos. 
 Com base no k, foi utilizado como fase móvel de carregamento da amostra para a 
coluna de SPE uma fase isocrática 100 % aquosa (água). Enquanto isso, a coluna analítica 
está com fase móvel deixando condicionada, e foi estabelecida sendo 95% água com ácido 
fórmico 0,1% e 5% acetonitrila com ácido fórmico 0,1%. Foram necessário 1,5 min para 
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eliminar os interferentes presentes no afluente como também no efluente, como mostra a 
Figura 4.  
 Ao injetar diretamente o afluente do reator UASB, amostra com grande número de 
interferentes, os mesmos têm sinal intenso no início da corrida cromatográfica. Os analitos 
precisam ficar retidos na coluna de SPE online por um tempo superior a esse tempo, para 
evitar sua eluição nessa região, assim perder em detectabilidade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Gráfico do log K dos demais analitos pela porcentagem de fase orgânica 
(acetonitrila 0,1 % ácido fórmico). 

 

 
Figura 4: Cromatograma da injeção direta do afluente na coluna de SPE online. 

 
 Visto que são necessário 1,5 min para eliminar os interferentes presentes nas amostras, 
foi definido que após 3,0 min seria feito o giro na válvula conectando, a coluna de SPE com a 
analítica. Após feita essa etapa é necessário definir o modo de eluição dos analitos, tendo a 
tendo a opção de backflush e foreflush. A eluição feita usando um gradiente de fase móvel 
aumentando a concentração de solvente orgânico a fim de eluir os compostos pré-
concentrados na coluna de SPE para a coluna analítica, serem separados e detectados. 
 O teste para avaliar esse modo foi feito com os compostos que apresentam menor 
intensidade de sinal. Mais especificamente, a sulfacetamida e cafeína são pouco retidos e tem 
menor sinal devido fornecerem carbocátions instáveis, o que gera um sinal menor em relação 
aos demais compostos. Além, na detecção por UV, tem menor absortividade molar do que os 
demais compostos, nos comprimentos de onda selecionados. A Figura 5 mostra o 
cromatograma da sulfacetamida no modo foreflush e backflush. Conforme pode ser 
observado, no modo foreflush, ocorre a dispersão da banda cromatográfica, obtendo-se um 
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pico assimétrico. Para os demais analitos, caudas cromatográficas foram observadas no modo 
foreflush, indicando que a focalização dos picos fica comprometida nesse modo. No modo 
backflush, esses problemas não ocorreram, já que o a fase móvel elui os compostos no sentido 
contrário ao que foi injetado, isso fornece uma melhor focalização da banda cromatográfica, 
com mínima dispersão da banda, o que fornece um pico simétrico. 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Comparação entre os modos de eluição foreflush (a) e backflush (b) para 
sulfacetamida 20 mg L-1. 

 
 Após definida, os modos de eluição, tempos de carregamento da amostra na coluna de 
SPE e a fase móvel de eluição, a próxima etapa é a detecção utilizando o detector de MS. 
Sendo importante definir o volume de injeção para pré-concentrar ao máximo os analitos, 
eliminar os interferentes, e assim obter um sinal elevado, com pouco ruído vindo de artefatos 
da matriz, para obter um baixo limite de quantificação (LOQ).  

O volume de 100 µL de injeção de amostra, forneceu LOQs adequados variando de 
7,0 a 71 ng L-1 para a maioria dos antibióticos e 1000 ng L-1 para cafeína. Esses LOQs estão 
próximos aos descritos por muitos autores, usando SPE offline e grandes volumes de amostra 
(Feitosa-Felizzola, Temime, & Chiron, 2007). Aumentando o volume de injeção será possível 
ainda mais os LOQs. Já foi adquirido um sistema que permite subir o volume de injeção de 
500 a 1500 µL.  

Dessa maneira, espera-se em diminuir ainda mais o LOQs para níveis de pg L-1. 
Contudo, o projeto não foi continuado até sua validação e aplicação em amostras do reator 
UASB devido o equipamento QTRAP 5500 estar em manutenção desde o fim de novembro 
de 2013. 
  

Tratamento de água residuária simulando esgoto sanitário em reator UASB 
 Enquanto o método de análise estava em fase de desenvolvimento, a operação do 
reator UASB foi iniciada, para que o mesmo esteja em regime permanente antes de adicionar 
a sulfametazina, o primeiro antibiótico a ser estudado. O regime permanente foi considerado 
arbitrariamente quando o reator estivesse eficiência de remoção da carga orgânica 
estabilizada, medido pela DQO.  Além disso, a presença de ácidos orgânicos estivessem já em 
baixos níveis, inferior a 1,0 mg L-1.  
 O reator teve seu início no mês de junho de 2013. A Figura 6 mostra a eficiência de 
remoção de DQO do reator. A eficiência de remoção oscilou entre 86 a 92%, após 15 dias 
permaneceu entre 88 a 91% de eficiência. Cerca de um mês foi suficiente para observar a 
entrada em regime, com presença de ácidos orgânicos, como ácido acético, propiônico e 
butírico em níveis abaixo do limite de quantificação do método estabelecido (cerca 1,0 mg L-

1). 
 
 
 

  

(a) (b) 
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Figura 6: Eficiência de remoção de DQO durante tempo de operação do reator. 
 
Conclusões 
 
 O preparo de amostra usando SPE online demonstrou ser apropriado para análise tanto 
de afluente como de efluente do reator UASB. O tratamento das amostras foi simples, apenas 
foram acidificadas usando ácido fórmico seguida de uma simples filtração em membrana de 
0,22 µm.  
 A coluna de SPE com fase polimérica, pré-concentrou os antibióticos, e eliminou os 
interferentes de maneira adequada. Foram necessários apenas 3 minutos de carregamento de 
amostra na coluna de SPE, os analitos ficaram retidos e os interferentes foram eliminados. 
Dessa forma, foi possível atingir LOQ variando de 7,0 a 71 ng L-1 para os antibióticos e de 
1000 ng L-1 para a cafeína. 
 O reator UASB já está em operação e em regime permanente, adequado para receber a 
adição do antibiótico no seu afluente. O método está otimizado, contudo não foi validado e 
aplicado devido ao longo período de manutenção do sistema de LC-MS/MS. Com isso, não 
foi possível aplicar o método desenvolvido para aplicar no estudo da remoção de antibióticos 
usando reator UASB.  
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Resumo. Os antibióticos das classes das fluoroquinolonas e das sulfonamidas têm sido muito 
utilizados na terapêutica humana e veterinária. Destaca-se dentre esses grupos a 
ciprofloxacin (CIP) e o sulfametoxazol (SMTX) que em diversos compartimentos ambientais, 
destacando as estações de tratamento de esgoto. Diferentes tecnologias têm sido aplicadas 
para remover esses compostos. Contudo, pouco se sabe sobre o uso de reatores anaeróbios 
para esse fim. Dessa maneira, foram desenvolvidos dois métodos analíticos usando 
cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas (LC-MS/MS) para analisar a 
presença de antibióticos no afluente e efluente do reator anaeróbio RAHLF (reator anaeróbio 
horizontal de leito fixo). A extração em fase sólida (SPE) no modo offline foi usada na etapa 
de preparo de amostra usando dois cartuchos em série para eliminar interferentes. Dois 
reatores RAHLF foram usados, um tratando água residuária simulando esgoto sanitário 
contendo CIP e outro SMTX. Duas concentrações diferentes foram estudados sendo 2,0 e 5,0 
µg L-1 de CIP, e 20 e 40 µg L-1 de SMTX.  A eficiência de remoção foi de 97% nas 
concentrações estudadas. Os métodos analíticos foram eficientes e essenciais para estudar o 
comportamento desses antibióticos ao usar reator RAHLF. 
 
Introdução 
 Os antibióticos são medicamentos que são muito utilizados para diversas finalidades, 
dentre elas, na terapêutica de humanos como também de animais. Em virtude de seu grande 
uso, a presença em matrizes ambientais tem sido relatada (Kümmerer, 2009). Dentre os 
antibióticos, as classes que estão em destaque são as sulfonamidas e as fluoroquinolonas. 
Estas tiveram um aumento no seu consumo em diversos países da América Latina nos últimos 
anos (Wirtz, Dreser, e Gonzales, 2010). 
 A presença desses compostos no ambiente se deve principalmente pelo fato das 
estações de tratamento de esgoto (ETE) não serem projetadas para eliminar tais medicamentos 
(Fernández, et al., 2010). Em virtude disso, novas alternativas têm sido estudadas, como o uso 
de reatores biológicos.  

Reatores anaeróbios se destacam nessa área pela capacidade de reduzir ou mitigar 
compostos de diversas características, seja de origem orgânica ou mesmo inorgânica. Além 
disso, apresentam como vantagens menor demanda energética, e a menor produção de lodo 
quanto comparados com outros sistemas como aeróbios.  

Diversas configurações de reatores estão disponíveis, contudo na remoção de 
compostos xenobióticos o reator anaeróbio horizontal de leito fixo (RAHLF) apresenta 
excelente eficiência (Zaiat, Cabral, e Foresti, 1994). Esse reator já foi usado com sucesso para 
remoção de formaldeído em água residuária  (Oliveira et al., 2004), além de já ter sido testado 
em escala piloto para remoção de compostos recalcitrantes de postos de gasolina (Souza et al., 
2009). 
 Ferramentas analíticas são essenciais para análises de antibióticos em matrizes 
ambientais. A cromatografia líquida com detecção por espectrometria de massas (LC-
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MS/MS) tem sido muito usada para essa finalidade, já que permite separar os compostos com 
eficiência, além detectar e quantificar de forma inequívoca (Richardson, 2010).  
 Para atingir níveis de concentrações baixos conforme encontrados no ambiente, o 
preparo de amostra é etapa essencial, para eliminar ao máximo os interferentes e concentrar os 
analitos de interesse (Petrovic et al., 2010). 
 Diversas técnicas de preparo de amostra estão disponíveis. Para análise ambiental a 
extração em fase sólida (SPE) vem sendo muito usada já que apresenta comercialmente 
disponível diversas fases extratoras e configurações, dando alternativas para obter um bom 
desempenho (Locatelli, Sodré, e Jardim, 2011).  

O modo offline da SPE caracteriza por usar um sistema semelhante a um cartucho, que 
contém um sorvente (fase extratora) na sua parte inferior, esta fará extração do analito, e os 
interferentes serão eliminados. Em seguida, os analitos são eluídos em solvente apropriado e 
analisados. Essa configuração possibilidade análise de campo, muitas vezes, as amostras são 
coletadas em locais distantes de onde serão analisados. 

Atualmente, existem diversos cartuchos contendo diferentes fases extratoras, sendo 
essencial ao desenvolver um método analítico, escolher a fase extratora que fornece melhor 
limpeza da amostra, recuperando ao máximo seus analitos (Zorita, Larsson, e Mathiasson, 
2008). 
 Dessa maneira, esse estudo visa estudar a eficiência de remoção de antibióticos em 
baixas concentrações no reator RAHLF usando água residuária simulando esgoto sanitário. 
Para isso foi necessário desenvolver métodos analíticos usando LC-MS/MS. Dois métodos 
foram desenvolvidos, um para análise dos antibióticos da classe das fluoroquinolonas e outro 
para análise das sulfonamidas. Em ambos foram usados na etapa de preparo de amostra a SPE 
no modo offline, sendo otimizados a melhor fase extratora e as condições de extração. Com 
base nos dados obtidos pelas análise por LC-MS/MS foi possível estabelecer a cinética de 
remoção de ambos os compostos em estudo.   
  
Material e Métodos 
 

Preparo de amostra 
Foram testadas diversas fases extratoras para a etapa de preparo de amostra sendo 

Strata-XA, Chromabond HR-X, Oasis-HLB, Select-HLB, Empore-UR, Empore-C18, Strata 
XL.   

Para análise das fluoroquinolonas foram utilizadas a combinação de dois tipos de 
cartuchos de SPE, contendo fases diferentes e conectados em série. Foi utilizado a fase 
polimérica hydrophilic lipophilic balanced (Oasis HLB) e com fase polimérica aniônica 
Strata-XA. 

As sulfonamidas foram analisadas usando cartuchos também em série tendo as fases 
Chromabond HR-X e Strata-XA.  

O preparo de amostra otimizado para os dois métodos desenvolvidos foram bem 
semelhantes. Para as fluoroquinolonas os cartuchos eram condicionados com 6 mL de 
metanol e 6 mL de água. Em seguida, 100 mL de amostra com pH =3,0 (adição de ácido 
fórmico) são passados pelos cartuchos, após os cartuchos são lavados com de 3 mL de água 
contendo ácido fórmico (pH = 3,4). Os cartuchos são secos por 20 minutos, e a eluição dos 
analitos foi feita usando 6 mL de metanol. O eluato era seco sob fluxo de nitrogênio a 60 ºC, 
sendo em seguida novamente ressuspenso em 0,5 mL de fase móvel. 

As sulfonamidas tiveram como procedimento de preparo otimizado o 
condicionamento do cartucho com 5 mL de metanol e 5 mL de água acidificada (0,1% de 
ácido fórmico pH = 3,4). Foram usados 100 mL de amostra (pH = 3,0), em seguida os 
cartuchos foram lavados com 10 mL de água acidificada. Os cartuchos foram secos por 5 
minutos, sendo em seguida usado 5 mL de acetonitrila com 5% de ácido fosfórico para etapa 
de eluição. O eluato foi seco e ressuspenso igual ao descrito anteriormente. 



600 

 
Antibióticos 

Os fármacos estudados foram antibióticos da classe das fluoroquinolonas e 
sulfonamidas. Das fluoroquinolonas foram analisadas norfloxacin (NOR), pefloxacin (PEF), 
ciprofloxacin (CIP), enrofloxacin (ENR), e seus padrões deuterados como padrões internos 
norfloxacin-d5(NOR-d5), enrofloxacin-d5 (ENR-D5), ciprofloxacin-d8(CIP-D8), adquiridos 
da Sigma-Aldrich (EUA). Da classe das sulfonamidas foram analisadas sulfacetamida (SAC), 
sulfametoxazol (SMTX), trimetoprima (TMP), sulfamerazina (SMER), sulfametazina (SMZ), 
sulfadimetoxina (SDMX), sulfadiazina (SDZ), e seus padrões internos sulfadimetoxina-d5 
(SDMX-d5), trimetoprima-d9 (TMP-d9), sulfametoxazol-(fenil-13C6) (SMTX-C13), 
sulfametazina-(fenil-13C6) (SMZ-C13) também adquiridos da Sigma-Aldrich.  
 

Análise por LC-MS/MS 
Dois equipamentos foram usados. O primeiro usado foi a líquido cromatógrafo 

Prominence 20A (Shimadzu, Japão) acoplado ao espectrômetro de massas microToF-QII-
QToF (Brucker, EUA). O segundo equipamento é constituído de um cromatógrafo a líquido 
1200 Infinity (Agilent, EUA) acoplado ao espectrômetro de massas QTRAP 5500 
(ABSCIEX, Canadá). 
 Fase móvel em ambos os sistema foi constituída de água contendo 0,1% de ácido 
fórmico (A) e acetonitrila com 0,1% de ácido fórmico (B), com vazão de 0,6 mL min-1. A 
coluna cromatográfica usada foi uma Kinetex XB-C18 (Phenomex, EUA) com dimensões de 
100 mm x 2,1 mm x 2,6 µm para o QToF, e uma Poroshell 120 EC-C18 com dimensões de 50 
mm x 3,0 mm x 2,7 µm (Agilent, EUA).  

O gradiente de separação e eluição teve como início 95% de A e 5% de B, após 3,5 
min foi para 35% de A e 65% A permanecendo por 7 min, sendo modificado para 10% de A e 
90%, retorno aos 13,3 min para 95% A e 5%B. A corrida cromatográfica teve um tempo de 
13,3 min.  

A interface de ionização usada em ambos os métodos foi electrospray (ESI+), no 
modo positivo ([M+H]+). Os parâmetros otimizados para cada equipamentos se encontram na 
Tabela 1. Na Tabela 2 estão as transições de MRM usados na análise usando o QTRAP. 
 
Tabela 1: Parâmetros de ionização para análise dos antibióticos por LC-MS/MS. 

Parâmetros QTRAP QToF 
Voltagem do capilar 5500 V 4500 V 

Pressão do gás de nebulização 3,5 bar 4,0 bar 
Vazão do gás nebulizador 20 mL min-1 8 L min-1 

Temperatura de secagem do solvente 650 ºC 200 ºC 
 
 
Tabela 2: Transições monitoradas para análise de antibióticos por LC-MS/MS (QTRAP). 

Antibióticos Íon precursor 
[M+H]+ (m/z) 

Íon produto 
[M+H]+ (m/z) 

 
Norfloxacin 

320 302 
320 276 
320 233 

 
Pefloxacin 

334 290 
334 233 
334 205 

 
Ciprofloxacin 

332 314 
332 288 
332 231 

 360 316 
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Enrofloxacin 360 286 
360 245 

 
Sulfacetamida 

215 156 
215 108 
215 92 

 
Sulfametazina 

271 186 
271 108 
271 92 

 
Sulfamerazina 

265 156 
265 108 
265 92 

 
Sulfametoxazol 

254 156 
254 108 
254 92 

 
Sulfadimetoxina 

311 156 
311 108 
311 92 

 
Sulfadiazina 

251 156 
251 108 
251 92 

 
Trimetoprima 

291 261 
291 257 
291 230 

 
Validação analítica 

Os dois métodos desenvolvidos para fluoroquinolonas e sulfonamidas foram validados 
seguindo diretivas internacionais (ANVISA, 2003)(Thompson, Elisson, e Wood, 2002)(FDA, 
2001). Foram avaliados os parâmetros de limite de quantificação (LOQ), linearidade, precisão 
intra-dia e inter dias, exatidão e efeito de matriz.  

LOQ foi definido como o primeiro ponto da curva de calibração, tendo uma relação 
sinal/ruído 10:1. A precisão intra-dia e inter-dias foram feita em triplicata dos níveis baixo, 
médio e alto das curvas analíticas. A exatidão foi medida nos mesmos níveis da precisão e 
calculando a diferença entre a concentração nominal a experimental. O efeito de matriz foi 
estudado segundo preconizado por Matuszewski e Constanzer, 2003. 
 

Demanda química de oxigênio e análise de ácidos orgânicos 
A demanda química de oxigênio (DQO) foi monitorada seguindo método 

colorimétrico oficial (APHA, 2005). 
Análise da concentração de ácido orgânicos e álcoóis como ácido acético, propiônico, 

isobutírico, butírico, isovalérico, valérico e capróico, assim como etanol, metanol, n-butanol e 
acetona foram realizadas por cromatografia gasosa (GC), utilizando um cromatógrafo 
GC2010 (Shimadzu, Japão), injetor automático (CombiPalm, Suiça) e detecção por ionização 
de chama (FID). Coluna cromatográfica HP-INNOWAX com dimensões 30 m x 0,25 mm x 
0,25 µm (Agilent JeW, EUA), com gás de arraste hidrogênio (H2) com vazão de 1,45 mL 
min-1. O injetor foi mantido à temperatura de 250 ºC, o detector a 240 ºC. O forno teve a 
seguinte a seguinte programação de aquecimento: 35 ºC (5 min) subindo com uma taxa de 3 
ºC ·min -1 até 78 ºC, seguido de outro aquecimento a 35 ºC ·min-1 até 120 ºC (0,50 min), a 
taxa de 10 ºC ·min-1 até atingir 180 ºC (1 min), e por fim subida até 230 ºC  a 40 ºC ·min-1 (4 
min). O preparo da amostra consistiu em 2 mL de amostra, contendo 1g de cloreto de sódio e 
200 µL de solução de ácido sulfúrico 2 mol L-1. Esta foi aquecida durante 13 min a 100 ºC, e 
400 µL de volume de injeção, com agulha aquecida a 100 ºC. 

 
Água residuária simulando esgoto sanitário e reator RAHLF 

Água residuária usada simula a composição do esgoto sanitário fornecendo uma concentração 
de 250 mg O2 L-1 de DQO (Torres, 1992). Reator RAHLF de acrílico com volume de 2,0 L, 
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preenchido com espuma de poliuretana com volume útil de 1,5 L, tempo detenção hidráulica 
de 24 h, estando em temperatura de 25 ºC. 
 
Resultados e Discussão 
 

Preparo de amostra 
 Após terem sido testadas diversos cartuchos diferentes, bem como fases extratoras 
diversas, otimizou-se o método usando a combinação de dois cartuchos. Sendo o primeiro 
cartucho tendo como fase de troca iônica para eliminar intereferentes como íons inorgânicos e 
orgânicos presentes tanto no afluente como no efluente do reator. O segundo cartucho usado 
em série, tinha fase hydrophilic lipophilic balanced (HLB), recebendo uma amostra já com 
menor quantidade de interferentes, concentrando os analitos de interesse. Em ambos os 
métodos utilizou esse tipo de configuração, diferenciando para as sulfonamidas apenas o 
fabricante que teve melhor resultado para esses compostos. 
 O volume de amostra aplicado foi de 100 mL, demonstrou ser o suficiente para atingir 
os níveis de necessários para quantificar os antibióticos. O procedimento otimizado 
apresentou eficiência, obtendo recuperação adequada de 85 a 120% para ambos os métodos. 
 

Separação Cromatográfica (LC-MS/MS) 
 Um gradiente simples usando água contendo 0,1% de ácido fórmico e acetonitrila com 
0,1% de ácido fórmico foi suficiente para separar os compostos. Houve co-eluição dos 
analitos, contudo pelo monitoramento de transições de massas, foi possível identificar cada 
analito inequivocamente.  
 Nesse estudo foram utilizados dois métodos diferentes, em equipamentos também 
diferentes. O método da sulfonamidas usou um sistema híbrido quadrupolo-tempo de voo 
(QToF), já as fluoroquinolonas utilizaram o quadrupolo-ion trap linear (QTRAP). O QToF 
possui um detectabilidade inferior comparada ao QTRAP, contudo permite obter espectros de 
massas em alta resolução. Já o QTRAP, tem velocidade de varreduras muito rápidas, em torno 
de 2 ms, permite fazer MS3, fornecendo dados essenciais para identificação dos compostos. 
 As Figura 1 e 2 mostram  cromatogramas dos padrões das fluoroquinolonas e da CIP a 
5 µg L-1. Conforme pode ser observado, não há picos na transição além do da CIP, que 
apresenta pico simétrico, sem caudas cromatográficas.  
 

 
Figura 1: Cromatograma das fluoroquinolonas e seus padrões internos a 5 µg L-1. 
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Figura 2: Cromatograma extraído da CIP a 5 µg L-1. 
 

O mesmo pode ser observado para as sulfonamidas, e também para o SMTX, nas 
Figuras 3 e 4. 

 

 
Figura 3: Cromatograma das sulfonamidas a 10 µg L-1. 

 

 
Figura 4: Cromatograma extraído do SMTX a 10 µg L-1. 
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Validação e aplicação em amostra de reatores 
 Os métodos foram validados seguindo diretivas internacionais e todos os seus 
parâmetros estavam de acordo com essas normas (ANVISA, 2003) (Thompson, Elisson, e 
Wood, 2002)(FDA, 2001). Ambos os métodos apresentaram precisão intra e inter-dias 
inferiores a 13%. A exatidão dos métodos também foram adequadas, com variação a 19%. 

 O preparo de amostra foi etapa essencial por permitir limpeza da amostra, e 
eliminação de interferentes, obtendo seletividade no método, o que permitiu obter coeficientes 
de variação tão baixos como o observado. 
 A linearidade dos métodos foram avaliadas, sendo estabelecidos para as sulfonamidas 
de 0,4 a 50 µg L-1, e para as fluoroquinolonas variou de 0,15 a 5,0 µg L-1. Em ambos os 
métodos apresentaram comportamento linear sem falta de ajuste, com correlação acima de 
0,98.  
 O efeito de matriz foi estudado tem influência média de 35% para as sulfonamidas e 
fluoroquinolonas. Em ambos, observou-se a supressão de sinal. Para minimizar esse efeito, 
foram usadas padrões deuterados ou carbono isotópico, além disso, a calibração sempre foi 
realizada na própria matriz, seja afluente ou efluente, não comparando diretamente a 
linearidade obtida em água somente.  
 Após os métodos estarem totalmente otimizados e validados, foi adicionado os 
antibióticos CIP e SMTX aos reatores RAHLF em duas concentrações diferentes. Estes 
reatores estavam em operação previamente, enquanto os métodos estavam em 
desenvolvimento. A entrada em regime permanente foi considerada arbitrariamente quando 
houve estabilização da remoção de DQO e da presença dos ácidos orgânicos tais como ácido 
acético e propiônico.   
 As concentrações adicionadas aos reatores foram de 2,0 e 5,0 µg L-1 de CIP; 20 e 40 
µg L-1 de SMTX.  A remoção esteve em torno de 97 a 100% para ambos os compostos. A 
remoção de 100% se devia principalmente a limitação do método analítico, já que o LOQs 
não foram tão baixos como esperado, em virtude de se ter utilizado apenas 100 mL de amostra 
para evitar a perda do regime permanente do reator.   
 Com os dados obtidos pela análise do afluente, efluente e perfil do reator, foi possível 
estudar a cinética de remoção dos antibióticos. Contudo, é necessário ressaltar que não foi 
estudado o efeito de adsorção, dessa maneira, ao mencionar remoção é essencial ter em 
consideração que essa pode ter ocorrido devido a processos adsortivos, bem como 
biodegradação microbiana.  
 A cinética de remoção seguiu modelo de primeira ordem. Todos os modelos 
apresentaram correlação superior a 0,98 utilizando como residual os LOQs dos métodos, 0,4 
para sulfas e 0,15 para fluoroquinolonas. Foram obtidos a seguintes equações: 
 
𝑦 = 0,15 + 1,52𝑒−0,267t  para 2,0 µg L-1 de CIP. 
  
𝑦 = 0,15 + 4,37𝑒−0,248t  para 5,0 µg L-1 de CIP. 
 
𝑦 = 0,40 + 22,7𝑒−0,331t  para 20,0 µg L-1 de SMTX. 
 
𝑦 = 0,40 + 40,5𝑒−0,343t  para 40,0 µg L-1 de SMTX. 
 

A remoção de DQO antes e após adicionar teve sua constante de cinética variando de 
0,88 a 1,00 h-1. Dessa forma, é possível notar que houve co-metabolismo no processo de 
remoção dos antibióticos. Além disso, foi possível perceber que não houve inibição da 
remoção dos antibióticos mesmo dobrando a concentração dos mesmos.  

Esses experimentos são preliminares, necessitam ser melhorados e ainda ter outros 
parâmetros estudados, como dois ou três níveis de superiores de concentração dos antibióticos 
para definir melhor os parâmetros cinéticos. E ainda, avaliar a contribuição da adsorção nas 
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espumas de poliuretana no processo de remoção. 
  

Conclusões 
 
 Os métodos de SPE offline foram eficientes para análise de afluente e efluente de água 
residuária simulando esgoto sanitário tratada em reator RAHLF. Os métodos foram aplicados 
com sucesso no monitoramento do reator por cerca de três meses, mesmo aplicando diferentes 
concentrações.  

O reator RAHLF apresentou eficiência de 97% para remover tanto sulfametoxazol 
como ciprofloxacin. 

A cinética de remoção da DQO foi diferente da cinética de remoção dos antibióticos, 
indicando não ocorrência de co-metabolismo. Já a constante cinética de remoção de ambos os 
compostos apresentaram valores semelhantes, mesmo ao dobrar a concentração dos 
antibióticos, não houve inibição da remoção. 

A remoção foi avaliada sem levar em consideração os efeitos adsortivos, assim, para 
novos trabalhos ainda é necessário caracterizar a adsorção, e sua contribuição na remoção dos 
antibióticos. 
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Resumo. A produção animal, uma das principais portas de entrada de antibióticos no meio 
ambiente, representa uma das atividades mais expressivas do agronegócio brasileiro. A fim 
de assegurar uma alta produtividade e a competitividade do setor, a utilização de 
medicamentos com fins terapêuticos e de profilaxia tem-se tornado uma prática bastante 
comum. Em função disso, é necessário desenvolver estudos que buscam investigar diferentes 
processos de tratamento de efluentes com a finalidade de desenvolver processos eficientes 
para a biodegradação de antibióticos, uma vez que, a presença deles no meio ambiente pode 
perturbar o equilíbrio ecológico e levar ao desenvolvimento de bactérias multirresistentes. 
Dentre os diferentes tipos de tratamento de efluentes, a biodigestão anaeróbia surge como 
uma alternativa viável para a degradação de antibióticos devido, principalmente, à sua 
versatilidade e diversidade microbiana. Um dos reatores mais utilizados na biodigestão 
anaeróbia é o reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo (UASB). Dentro desse 
contexto, o objetivo principal deste trabalho é a modelagem matemática de um reator UASB 
aplicado à remoção de sulfametazina em águas residuárias de suinocultura, além da 
avaliação da influência dos parâmetros operacionais e de projeto no comportamento 
estacionário e dinâmico do reator. 
 
Introdução 
 
 A presença de antibióticos no meio ambiente tem levado ao desenvolvimento de 
diversos estudos que buscam investigar diferentes processos de tratamento de efluentes com a 
finalidade de desenvolver processos eficientes para a biodegradação destes compostos. 
 Embora alta eficiência na remoção de matéria orgânica pode ser encontrada usando 
processos biológicos, estes podem ser ineficientes na remoção de antibióticos (Adams et al., 
2002). Assim, é necessário avaliar a degradação de antibióticos associada à remoção da 
matéria orgânica através de tratamentos biológicos. Para o tratamento ser eficaz é necessário 
conhecer quais antibióticos e em quais concentrações estes estão presentes no efluente e, desta 
forma, desenvolver tecnologias capazes de detectar, quantificar e tratar essas substâncias 
(Rocha, 2013). Uma vez que, a presença de antibióticos no meio ambiente pode perturbar o 
equilíbrio ecológico e levar ao desenvolvimento de bactérias multirresistentes (Zhou et al., 
2006).   
 Entre os antibióticos utilizados na medicina humana e veterinária, a classe das 
sulfonamidas é uma das mais difundidas. Parte das sulfonamidas ministradas em humanos e 
animais não é metabolizada, sendo excretada na urina e nas fezes, tanto na forma de 
compostos inalterados quanto de metabólitos que ainda podem ser biologicamente ativos 
(Oliveira, 2012). 
 Dentro da classe das sulfonamidas destaca-se a sulfametazina, que é constituída pela 
estrutura básica das sulfonamidas acrescida de um anel de pirimidina com dois grupos metila 
substituintes (Figura 1). Ela está presente no ambiente devido, principalmente, à 
contaminação por águas residuárias de criação intensiva de animais, apresentando elevado 
grau de resistência à remoção biológica (Oliveira, 2012). 
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Figura 1. Estrutura química da sulfametazina (Oliveira, 2012). 

 Dentre os diferentes tipos de tratamento de efluentes, a biodigestão anaeróbia surge 
como uma alternativa viável para a degradação de antibióticos devido, principalmente, à sua 
versatilidade e diversidade microbiana, e também por resultar em estações de tratamento mais 
simples e compactas, com menor geração de excesso de lodo e com menores consumos 
energéticos e nutricionais (Santos-Neto et al., 2010; Korsak, 2008). 
 O processo de biodigestão anaeróbia envolve a utilização de microrganismos na 
degradação e estabilização de matéria orgânica complexa, na ausência de oxigênio, levando à 
formação de biogás (composto principalmente por CO2 e metano) e biomassa microbiana 
(Kelleher et al., 2002). De uma forma geral, o processo de biodigestão anaeróbia pode ser 
representado pela seguinte reação: 

𝑀𝑎𝑡é𝑟𝑖𝑎 𝑂𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑎 + 𝑁𝑢𝑡𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯�  𝑁𝑜𝑣𝑎𝑠 𝐶é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠 + 𝐶𝐻4 +𝐶𝑂2 (1) 

 Um dos reatores mais utilizados na biodigestão anaeróbia é o reator anaeróbio de fluxo 
ascendente e manta de lodo (UASB – Upflow Anaerobic Sludge Bioreactor). No entanto, o 
sucesso de sua utilização depende da formação de um leito denso de lodo (zona de digestão) 
na parte inferior do reator, onde ocorre a degradação anaeróbia das águas residuárias 
orgânicas e a produção de biogás. O biogás produzido provoca turbulência hidráulica ao 
deslocar-se para a parte superior do reator, proporcionando assim, uma mistura adequada 
dentro do sistema e eliminando a necessidade de um misturador mecânico. No leito do reator 
UASB ocorre também a formação de grânulos, que são constituídos por partículas contendo 
microrganismos em uma estrutura de autoimobilização. Essas partículas se deslocam ao longo 
do reator, devido ao fluxo causado pela turbulência hidráulica e, com o movimento elas 
acabam colidindo uma com as outras formando o núcleo do grânulo. Este processo é repetido 
inúmeras vezes, aumentando assim o tamanho do aglomerado de partículas que compõem o 
grânulo. A retenção do grânulo é facilitada pela presença de um separador de três fases 
(também conhecido como separador de gás-líquido-sólido) no topo do reator, onde a fase 
aquosa é separada da fase sólida e do gás (Lettinga, 1995). 
 Dentro do contexto acima apresentado, esse projeto de pós-doutoramento tem como 
objetivo principal a modelagem matemática de um reator anaeróbio de fluxo ascendente e 
manta de lodo (UASB) aplicado à remoção de sulfametazina em águas residuárias de 
suinocultura. Para tanto, serão desenvolvidos softwares de simulação em FORTRAN, capazes 
de permitir ao usuário o estudo de diferentes condições operacionais e de projeto, 
possibilitando, portanto, observar quais os parâmetros de maior influência no comportamento 
estacionário do reator. 
         
Material e Métodos 
 
 Para descrever o modelo de biodigestão anaeróbia serão considerados os processos de 
difusão e convecção ao longo do reator. Para a descrição da cinética microbiana será 
utilizado, inicialmente, o modelo de Monod (1949).  

Com o objetivo de entender melhor o processo de biodigestão anaeróbia da 
sulfametazina, concluiu-se que seria necessário, como um primeiro estudo, reproduzir 
computacionalmente o comportamento de um reator anaeróbio horizontal de leito fixo 
(RAHLF). Este reator vem sendo utilizado, em escala de bancada, por pesquisadores do 
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Laboratório de Processos Biológicos do Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola 
de Engenharia de São Carlos para avaliar a remoção da sulfametazina. Porém, alguns 
obstáculos estão sendo enfrentados, como por exemplo, a existência do efeito de parede, 
comum em equipamentos com leito de recheio. Desta forma, foi incluído na primeira etapa do 
projeto a modelagem e simulação de reator RAHLF, com o objetivo de realizar o estudo 
hidrodinâmico do comportamento do reator, antecedendo, portanto, a modelagem do reator 
UASB. Reatores contendo biomassa imobilizada têm sido largamente empregados no 
tratamento anaeróbio de águas residuárias. Estes reatores são caracterizados por possuírem 
duas fases bem distintas: uma fase sólida na qual está contida a maior concentração da 
biomassa, responsável pela degradação da matéria orgânica, e uma fase líquida. Nos reatores 
contendo células imobilizadas, além das velocidades das reações bioquímicas, devem ser 
consideradas as velocidades de transferência de massa na fase líquida e na fase sólida. A 
quantificação de tais velocidades e a identificação das etapas limitantes são de fundamental 
importância para uma análise satisfatória do processo e, consequentemente, para um projeto 
seguro (Zaiat et al., 1998). Desta forma, foram levantados através de revisão bibliográfica, 
modelos para os balanços de massa e de momento que consideram em seu equacionamento a 
variação da porosidade na direção radial, resultando, portanto, em diferentes perfis de 
velocidades. Essa variação, tem influência direta sobre o coeficiente de transferência de massa 
na fase líquida e, consequentemente, sobre a velocidade de transferência de massa do meio 
líquido para a superfície da partícula, especialmente na região próxima à parede do reator, 
onde o efeito da porosidade é quase inexistente. 
 A solução numérica deste tipo de sistema envolve, normalmente, a discretização de 
uma das variáveis espaciais, tal que as equações diferenciais parciais (EDP’s) sejam 
convertidas em um sistema de equações diferenciais ordinárias (EDO’s). Neste trabalho, o 
conjunto de EDP’s, formado pelos balanços de massa e momento, será discretizado na direção 
radial pelo método da colocação ortogonal (Villadsen e Michelsen, 1978) e o sistema de 
EDO’s resultante será integrado na direção axial através do método GEAR (Gear, 1971). A 
sub-rotina de domínio público LSODAR (Petzold e Hindmarsh, 1980) será utilizada para essa 
finalidade, pois tem mostrado ser um procedimento eficaz quando utilizado em conjunto com 
o método da colocação ortogonal (Vasco de Toledo, 1999; Morais, 2004).  
 
Modelagem matemática 

 A não-uniformidade da porosidade do leito gera um comportamento oscilatório radial 
para o perfil de velocidades no interior do reator. A amplitude dessas oscilações varia 
conforme as características geométricas do leito, das partículas e a forma de empacotamento 
utilizada, partindo de pequenas oscilações próximo a região central do leito até um pico de 
maior amplitude, próximo a 1,0 nas proximidades da parede do reator (quando a posição 
radial coincide com a parede do leito). Este comportamento é justificado, pois o contato com a 
parede do reator proporciona uma maior regularidade na organização das partículas e, 
consequentemente, da porosidade. Essa organização diminui gradativamente a medida que se 
aproxima do centro do reator. Desta forma, tem-se um leito com uma alta porosidade e 
permeabilidade próximo à parede e uma região menos porosa na região central do reator, 
como mostrado nas Figuras 2 e 3 (Cybulski et al., 1997). A variação na porosidade do leito dá 
origem ao chamado “efeito de parede” no escoamento de fluidos através de leitos porosos, 
bem como aos efeitos de dispersão de calor e massa ao logo do leito. O perfil de velocidades 
exerce uma influência significativa sobre o comportamento do reator, uma vez que determina 
o tempo de residência dos reagentes, influenciando diretamente a transferência de calor e 
massa no interior do reator (Béttega, 2006). 
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Figura 2. Disposição das partículas no 

centro (a) e próximo à parede do reator (b) – 
(Cybulski et al., 1997). 

Figura 3. Distribuição da porosidade para 
partículas esféricas – (Cybulski et al., 1997). 

 
 A análise da variação da porosidade pode ser feita por meio da modelagem da 
distribuição de espaços vazios ou pela localização das partículas no leito. No entanto, a 
descrição quantitativa da distribuição real de espaços vazios em um leito preenchido por 
partículas de forma randômica não é usual e mesmo modelos aproximados para a distribuição 
de vazios não podem ser aplicados diretamente ao problema (Govindarao e Froment, 1986).    
 Vortmeyer e Schuster (1983) propuseram um modelo para predizer o perfil do fluxo 
de escoamento no interior de leitos porosos baseado na equação de Brinkman (1947) com 
adição do termo de inércia para vazões com altas taxas de escoamento. 
  
𝜕𝑃
𝜕𝑧

= −𝑓1𝑣𝑧 − 𝑓2𝑣𝑧2 +
𝜂𝑒𝑓𝑓
𝑟

𝜕
𝜕𝑟
�𝑟
𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑟

�   (2) 

 
 Os termos f1 e f2 representam a relação para a perda de carga no leito de acordo com a 
equação de Ergun (1952).  
 

𝑓1 = 150
(1 − 𝜀)̅2

𝜀̅3
𝜂
𝑑𝑝2

         𝑓2 = 1,75
(1 − 𝜀)̅
𝜀̅3

𝜌
𝑑𝑝

  

  
 Para adequar a Eq. 2 à distribuição de porosidade, Vortmeyer e Schuster (1983) 
substituíram a porosidade média (𝜀)̅, presente nos termos f1 e f2, pela função radial da 
porosidade 𝜀(𝑟).  Bey e Eigenberger (1997) modificaram o modelo proposto por Vortmeyer e 
Schuster (1983) incluindo a função radial da porosidade no termo de inércia (Eq. 3). Esta 
equação representa o balanço de momento considerado na modelagem do reator. 
 
𝜕𝑃
𝜕𝑧

= −150
[1 − 𝜀(𝑟)]2

𝜀(𝑟)3
𝜂𝑓
𝑑𝑝2

𝑣𝑧(𝑟) − 1,75
[1 − 𝜀(𝑟)]
𝜀(𝑟)3

𝜌𝑓
𝑑𝑝

𝑣𝑧(𝑟)2 +
𝜂𝑒𝑓𝑓
𝜀(𝑟)𝑟

𝜕
𝜕𝑟
�𝜀(𝑟)𝑟

𝜕𝑣𝑧(𝑟)
𝜕𝑟

�  (3) 

 
Com as seguintes condições iniciais e de contorno: 
 

𝑧 = 0:         𝑣𝑧,0 =
2
𝑅2

� 𝑣𝑧(𝑟)𝜀(𝑟)𝑟 𝑑𝑟
𝑅

0
         𝑃 = 𝑃0 (4) 

𝑟 = 0:         
𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑟 

= 0 (5) 

𝑟 = 𝑅:        𝑣 = 0 (6) 
 



611 

 A viscosidade efetividade e os perfis radiais da porosidade no interior do reator para 
diferentes formatos de partículas (esféricos, cilíndricos e anéis de Rasching) são calculados a 
partir de correlações empíricas. Essas correlações são explicadas com maiores detalhes em 
Bey e Eigenberger (1997). 
 Para o balanço de massa do reator será considerado o modelo pseudo-homogêneo 
desenvolvido por Froment e Bischoff (1990). Este modelo foi modificado de forma a 
incorporar a variação radial da porosidade e, consequentemente, da velocidade superficial 
(Govindarao e Froment, 1986; Delmas e Froment, 1988).  
 
𝜕𝐶𝑖
𝜕𝑧

=
𝐷𝑒𝑓(𝑟)
𝑣𝑧(𝑟) �

𝜕2𝐶𝑖
𝜕𝑟2

−
1
𝑟
𝜕𝐶𝑖
𝜕𝑟 �

−
[1 − 𝜀(𝑟)]𝜌𝑠𝑅𝑖

𝑣𝑧(𝑟)      𝑖 = 1, … ,𝑛 (7) 

 
Com as seguintes condições iniciais e de contorno: 
 
𝑧 = 0:         𝐶𝑖 = 𝐶𝑖,0 (8) 

𝑟 = 0:         
𝜕𝐶𝑖
𝜕𝑟 

= 0 (9) 

𝑟 = 𝑅:        
𝜕𝐶𝑖
𝜕𝑟 

= 0 (10) 
  
Resultados Esperados 
 
 Ao final do desenvolvimento deste projeto, espera-se obter o máximo de 
conhecimento sobre a modelagem de um reator UASB, bem como de um reator RAHLF, 
usados no tratamento de águas residuárias contaminadas com antibióticos, tanto em relação ao 
comportamento estacionário e dinâmico como, também, em relação às variáveis de operação e 
de projeto.  
 Pretende-se, também, desenvolver uma ferramenta computacional que possa auxiliar 
trabalhos experimentais de remoção de matéria orgânica e seus contaminantes em águas 
residuárias, não só a nível científico, mas também industrial, e que poderá ser utilizada nas 
demais linhas de pesquisas de tratamento de águas residuárias que estão em desenvolvimento 
no Laboratório de Processos Biológicos do Departamento de Hidráulica e Saneamento. 
 
Referências Bibliográficas 
 
Adams, C.; Wang, Y.; Loftin, K.; Meyer, M. (2002) Removal of antibiotics from surface and 

distilled water in conventional water treatment processes.  J. Environ. Eng., 128(3), 253-
260. 

Béttega, R. (2006) Estudo da fluidodinâmica em leito fixo utilizando-se métodos numéricos 
de solução: escoamento monofásico de ar. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal 
de São Carlos – São Carlos.  

Bey, O.; Eigenberger, G. (1997) Fluid flow through catalyst-filled tubes. Chem. Eng. Sci., 52, 
1365-1376. 

Brinkman, H.C.A. (1947) Calculation of the viscous force exerted by a flowing fluid on a 
dense swarm of particles. Appl. Sci. Res., Sect A1, 27-34. 

Cybulski, A.; Eigenberger, G.; Stankiewicz, A. (1997) Operational and structural 
nonidealities in modeling and design of multitubular catalytic reactors. Ind. Eng. Chem. 
Res., 36, 3140-3148. 

Delmas, H.; Froment, G. (1988) A simulation model accounting for structural radial 
nonuniformities in fixed bed reactors. Chem. Eng. Sci., 43, 2281-2287.   



612 

Ergun, S.; Orning, A. A. (1952) Fluid Flow Through Packed Columns, Chem. Eng. Prog., 48, 
89-94.   

Froment, G.; Bischoff, K. (1990) Chemical Reactor Analysis and Design. Wiley, New York. 
Gear, G. W. (1971) Numerical Initial Value Problems in Ordinary Differential Equations. 

Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J. 
Govindarao, V. M. H.; Froment, G. F. (1986) Voidage profiles in packed beds of spheres, 

Chem. Eng. Sci., 41, 533. 
Kelleher, B. P.; Leahy, J. J.; Henihan, A. M.; O’dwyer, T. F.; Sutton, D.; Leahy, M. J. (2002) 

Advances in poultry litter disposal technology – a review. Bioresour. Technol., 83(1), 27-
36. 

Korsak, L. (2008) Anaerobic treatment of wastewater in a UASB reactor. Tese (Doutorado). 
Royal Institute of Technology, Estocolmo, Suécia. 

Lettinga, G. (1995) Anaerobic digestion and wastewater treatment systems.  Antonie van 
Leeuwenhoek, 67, 3-28. 

Monod, J. (1949) The growth of bacterial cultures. Annual Review of Microbiology, 3, 371-
394. 

Morais, E. R. (2004) Modelagem e simulação de reatores catalíticos de leito fixo: avaliação 
de diferentes configurações para o fluido refrigerante. Dissertação (Mestrado). Faculdade 
de Engenharia Química, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP. 

Oliveira, G. H. D. (2012) Remoção de sulfametazina em reatores anaeróbios tratando água 
residuária de suinocultura. Projeto de Doutorado (Processo FAPESP nº 2012/18942-0). 
Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, SP. 

Petzold, L. R. (1980) Automatic Selection of Methods for Solving Stiff and Nonstiff systems 
of Ordinary Differential Equations, Sandia National Laboratories Report SAND80-8230. 

Rocha, R. S. (2013) Desenvolvimento de tecnologias de prevenção à poluição: degradação e 
monitoramento on-line de antibióticos em esgoto. Projeto Jovem Pesquisador (Processo 
FAPESP nº 2013/02762-5). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São 
Paulo, São Carlos, SP. 

Santos-Neto, A. J.; Lanças, F. M.; Zaiat, M. (2010) Desenvolvimento de estratégias de 
química verde em cromatografia e aplicação na avaliação da degradação de antibióticos em 
águas residuárias por biorreatores anaeróbios de leito fixo. Projeto Auxilio à Pesquisa 
(Processo FAPESP nº 2010/19910-9).  Instituto de Química, Universidade de São Paulo, 
São Carlos, SP. 

Vasco De Toledo, E. C. (1999) Modelagem, simulação e controle de reatores catalíticos de 
leito fixo. Tese (Doutorado). Faculdade de Engenharia Química, Universidade Estadual de 
Campinas, Campinas, SP. 

Villadsen, J. V. E.; Michelsen, M. L. (1978) Solution of differential equations models by 
polynomial approximations. Prentice-Hall, New Jersey. 

Vortmeyer, D.; Schuster, J. (1983) Evaluation of steady flow profiles in rectangular and 
circular packed beds by a variational method. Chem. Eng. Sci., 38, 1691-1699. 

Zaiat, M.; Passig, F. H.; Foresti, E. (1998) Aplicação de Reator Anaeróbio Horizontal de 
Leito Fixo Para Tratamento de Esgoto Doméstico - Parte 1: Modelo Matemático e 
Critérios Para Projeto. In: XXVI Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental, Lima, Peru. 

Zhou, P.; Su, C.; Li, B.; Qian, Y. (2006) Treatment of high-strength pharmaceutical 
wastewater and removal of antibiotics in anaerobic and aerobic biological treatment 
processes. J. Environ. Eng., 132(1), 129-136. 



613 

ESTUDO DA VIABILIDADE DO APROVEITAMENTO DO SORO DE QUEIJO 
PARA PRODUÇÃO DE ETANOL POR Kluyveromyces marxianus 

 
Bárbara Catarina Ferreira Bonalume1 Grace Oliveira Franzoi1; Jéssica Mitsue Freitas1; 

José Alberto Domingues Rodrigues2; Suzana Maria Ratusznei2 
 

1 Aluna de Graduação do Departamento de Engenharia Química e Alimentos da EEM/IMT, 
2 Professor do Departamento de Engenharia Química e Alimentos da EEM/IMT. 

 
Resumo. Investigou-se o desempenho de Kluyveromyces lactis (ATCC 24176) e 
Kuyveromyces marxianus (ATCC 46537) no aproveitamento do soro de queijo para a 
produção de etanol. Os ensaios foram realizados em câmara de incubação rotativa, com 
200 mL de meio de cultivo a 29°C e 100 rpm por 24 horas. A quantidade de etanol produzida 
foi estimada levando-se em consideração a perda de massa do sistema, devido ao 
metabolismo. Obteve-se um melhor desempenho para Kuyveromyces marxianus. Verificou-se, 
a seguir, o desempenho, desta levedura, na produção de etanol em diferentes meios de 
cultivo: soro de queijo reconstituído (SQR); soro de queijo reconstituído, esterilizado e 
filtrado (SQRE) e soro de queijo reconstituído, acidificado, esterilizado e filtrado (SQRAE). 
Observou-se que não houve influência no tratamento prévio do substrato (acidificação, 
aquecimento e filtração). Realizaram-se ensaios, em batelada, em biorreator BIOFLO 2000, 
de 10 L, 30oC, 300 rpm, pH 5,0, com Kluyveromyces marxianus, com os meios SQR e SQRAE 
com 70, 100 e 130 g.L-1 de substrato. Os melhores valores obtidos para a concentração de 
etanol, para o fator de conversão de substrato e para o rendimento em etanol foram de 
38 g.L-1; 0,34 gP.gS-1 e 67%, respectivamente, para o meio SQR com 100 g.L-1 de soro de 
queijo. Para o meio SQRAE estes valores foram de 47 g.L-1; 0,37 gP.gS-1 e 72%, para 
130 g.L-1 de soro de queijo. Observa-se que os resultados foram similares, desta forma, foi 
possível produzir etanol a partir do aproveitamento do soro de queijo sem o tratamento 
prévio de acidificação, aquecimento e filtração do substrato. 
 
Introdução 
 

O de soro de leite é produzido em grandes quantidades pela indústria de laticínios e 
possui uma alta demanda bioquímica de oxigênio (DBO), cerca de 30.000 a 60.000 mg.L-1, 
dependendo do processo de fabricação de queijos e do teor de lactose, o que constitui um 
grande problema para a disposição deste resíduo (Revillion et al. 2003). 

Caso não seja reaproveitado o soro de queijo deve ser tratado antes de descarte no 
meio ambiente. Devido à grande quantidade de nitrogênio e fósforo contidos, o soro é 
considerado como um risco à eutrofização das águas nas quais este efluente é descartado, 
principalmente quando se trata de lagos ou rios com baixa movimentação (Carvalho et al, 
2013). Atualmente, o tratamento do soro pode ser feito por dois caminhos: o tratamento 
biológico e o tratamento físico-químico. Alguns tratamentos consistem apenas em adequar o 
efluente aos limites legais para disposição no meio. Outros têm a finalidade de obter 
compostos com valor agregado como o hidrogênio e o metano, a partir do tratamento do soro 
de queijo, como é o caso dos trabalhos de Venkata et al., 2007; Davila-Vasquez et al., 
2008;Venetsaneas et al., 2009; entre outros encontrados na literatura. 

O reaproveitamento ou o tratamento do soro é uma questão delicada já que envolve 
custos para as indústrias de laticínios. Este resíduo caracteriza-se como rico em nutrientes, 
com quantidades altas de lactose, proteínas e sais minerais, portanto pode ser considerado um 
potencial substrato para realização de processos biotecnológicos. Adicionalmente, esse 
produto no Brasil pode ser obtido a um baixo custo, fato que estimula a sua utilização em 
diversos bioprocessos. 
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Uma das possibilidades de aproveitamento do soro de queijo em bioprocessos é a sua 
utilização para a produção de etanol por leveduras da espécie Kluyveromyces (Zafar e Owais, 
M., 2006; Guimarães et al., 2010; Magalhães-Guedes, et al, 2013). 

A fermentação direta do soro em etanol não é economicamente viável pelo fato da 
concentração de lactose no soro ser baixa, resultando em baixo teor alcoólico (2-3% v/v) e o 
processo de destilação é caro. Então, é importante que se inicie a fermentação com uma 
concentração de lactose maior, a qual pode ser alcançada com a concentração do soro por 
ultrafiltração ou pelo processo de osmose reversa na intenção de aumentar esse teor alcoólico 
(Guimarães et al., 2010). Acredita-se que o soro de queijo em pó permite uma maior produção 
e consequente maior rendimento, isto porque é uma fonte de lactose concentrada além de 
outros nutrientes que permitem um processo mais econômico do ponto de visto energético 
(Dragone et al., 2009). 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi estudar a viabilidade do 
aproveitamento do soro de queijo para a produção de etanol, uma vez que há grande interesse 
comercial e ambiental envolvidos. Os objetivos específicos constaram em: (i) avaliar a 
capacidade das leveduras Kluyveromyces lactis e Kluyveromyces marxianus no metabolismo 
da lactose para produção de etanol; (ii) avaliar o desempenho da levedura, com maior 
capacidade na produção de etanol, em diferentes meios de cultivo: soro de queijo 
reconstituído (SQR), soro de queijo reconstruído esterilizado e filtrado (SQRE) e soro de 
queijo reconstituído acidificado, esterilizado e filtrado (SQREA); (iii) avaliar, também, o 
rendimento em etanol, em biorreator operado em batelada e agitado, utilizando os meios de 
cultivo e a levedura que apresentaram maior capacidade na produção de etanol, variando-se a 
concentração de substrato. 
 
Materiais e Métodos 
 
Câmara de incubação rotativa e biorreator BOIFLO 2000 

Nos ensaios foi utilizada câmara incubadora rotativa (New Brunswick Scientific Co. 
Inc.) que continha um sistema de controle da frequência de agitação, implementada com 
movimentos orbitais de uma plataforma, que possibilitava a acomodação de erlenmeyers 
utilizados para o cultivo. Além disso, continha um sistema de circulação de ar para o controle 
da temperatura. 

Utilizou-se, também, o biorreator BIOFLO 2000 da (New Brunswick Scientific Co. 
Inc.) com capacidade de 10 L, constituído por um biorreator de vidro contendo: (i) um sistema 
de agitação mecânica com dois impelidores do tipo turbina com seis pás planas verticais; (ii) 
um painel e sistema de controle; (iii) uma serpentina interna ao biorreator conectada a uma 
bomba de recirculação de água; (iv) uma manta térmica (TEMPCO SHS 00778) de 250  W e 
24 V, localizada na base do biorreator; (v) um termopar; (vi) um módulo auxiliar de controle 
no qual foram conectados o cabo do medidor de pH e as bombas peristálticas, utilizadas para 
adicionar soluções, de ácido e base, relacionadas à manutenção de pH. Na Figura 1 são 
apresentados um esquema e uma fotografia do biorreator BOIFLO 2000 utilizado na produção 
de etanol a partir de soro de queijo com Kluyveromyces marxianus. 
 
Meios de cultivo 

Para a preservação e propagação do microrganismo utilizou-se meio de cultivo sólido 
YMA (Yeast-Malt Extract Agar – DIFCO 0711-01).  

Nos ensaios que visavam à produção de etanol utilizaram-se os meios de cultivo SQR 
(soro de queijo reconstruído). SQRE (soro de queijo reconstruído, esterilizado e filtrado) e 
SQREA (soro de queijo reconstruído, esterilizado, acidificado e filtrado). Estes meios de 
cultivo continham: soro de queijo 50 g.L-1; extrato de levedura 12 g.L-1; fosfato de potássio 
5,0 g.L-1; sulfato de amônio 6,0 g.L-1; e sulfato de magnésio 0,6 g.L-1. Ressalta-se que foi 
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utilizado soro de queijo reconstituído a partir de soro desidratado (Elegê Brasil Foods S.A) 
com teor de umidade de 2%, contendo proteínas 11%; glicídios 76% e lipídeos 1%. 

Os meios SQRE e SQREA foram preparados do mesmo modo que o meio SQR. As 
diferenças constaram em: (i) esterilizar em autoclave (Fabre Primar Industrial LTDA-103), a 
121oC por 15 min, e filtrar (papel filtro Nalgon 3 micras) o meio SQRE e (ii) diluir e 
acidificar o soro de queijo, com ácido cítrico até pH igual a 5,0, esterilizar e filtrar nas 
condições anteriores e, em paralelo, esterilizar os demais componentes do meio de cultivo e 
misturá-los ao soro de queijo acidificado, esterilizado e filtrado, no caso do preparo do meio 
SQREA. 
 

      
(a) (b) 

 
Figura 1 – Esquema (a) e fotografia (b) do biorreator BOIFLO 2000 utilizado na 

produção de etanol a partir de soro de queijo com Kluyveromyces marxianus. 
 
Inóculo 

O inóculo utilizado nos experimentos visando à produção de etanol a partir de soro de 
queijo era composto de Kluyveromyces lactis (ATCC 24176 – CCT 4088– lote T11/1/l) ou 
Kluyveromyces marxianus (ATCC 46537 – CCT 4086 – lote T6/01/H). As referidas espécies 
foram adquiridas na forma liofilizada, da Coleção de Culturas Tropical (CCT) da Fundação 
André Tosello de Pesquisa e Tecnologia, localizada em Campinas (SP), sendo preservadas em 
geladeira (≈ 4oC), em tubos de ensaio contendo meio de cultura sólido YMA (Yeast-Malt 
Extract Agar – DIFCO 0711-01) inclinado. 
 
Análises físico-químicas 

A determinação da concentração da biomassa foi realizada pelo método da massa seca. 
As amostras foram previamente filtradas ou centrifugadas. Foram filtrados 5 mL de amostra, 
em membrana de acetato de celulose de 1,2 µm (Millipore) ou foram centrifugadas (duas 
vezes) 15 mL de amostra, em centrifuga refrigerada (Mega 21r), a 14°C e 20000 rpm, por 
15 minutos. Após filtração ou a centrifugação o material sólido foi seco a em estufa (Tecmal 
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TE 393/2a) 103°C por 15 horas. A determinação da concentração do substrato foi realizada 
utilizando-se o método de Dubois (Dubois et al., 1956). A concentração de etanol foi 
determinada pelo método de Dicromato (Pilone, 1985). 
 
Procedimento experimental 

Os ensaios foram realizados conforme apresentado na Tabela 1, na qual Cso é a 
concentração de substrato, tB é o tempo da batelada e V é o volume útil do reator. Os ensaios 
Preliminares (P) foram realizados em câmara de incubação rotativa, a 100 rpm, com 200 mL 
dos meios de cultivo SQR, SQRE e SQREA com K. lactis e K. marxianus ou com K. 
marxianus. Os ensaios 1 a 4 foram realizados em biorreator BIOFLO 2000 com K. 
marxianus. 
 

Tabela 1 – Condições de operação nos ensaios visando à produção de etanol a partir 
do aproveitamento do soro de queijo. 

Ensaio Biorreator Meios de Cultivo Levedura Cso 
(g.L-1) 

tB  
(h) 

V 
(L) 

P Câmara 
incubadora SQR / SQRE / SQRAE K. lactis e K marxianus 70 24 0,2 

K. marxianus 24 0,2 
1 

BIOFLO 
200O 

SQR / SQRAE 

K. marxianus 

70 20 8,0 
2 SQR / SQRAE 100 40 7,0 
3 SQR / SQRAE 150 42 8,0 
4 SQR 200 58 8,0 

 
Nos ensaios Preliminares (P) 200 mL dos meios de cultivo SQR, SQRE ou SQRAE 

(70 g.L-1 de soro de queijo) foram incoculados com 20 mL de suspensão contendo K. lactis ou 
K. marxianus, em erlenmeyers de 500 mL. Os erlenmeyers foram fechados com tampões de 
algodão e mediu-se a massa do conjunto (erlenmeyer e o seu conteúdo). O conjunto foi 
mantido a 30°C em câmara incubadora rotativa (New Brunswick Scientific Co. Inc.) a 
100 rpm, durante 24 h. A cada 30 minutos o conjunto foi retirado da câmara incubadora 
rotativa e foi pesado em balança (Shimadzu AY220). A perda de massa do conjunto 
correspondia à liberação de dióxido de carbono devido ao metabolismo. Foi mantido, 
também, na câmara de incubadora rotativa, um erlenmeyer de 500 ml contendo, somente, 
200 ml de meio de cultivo, sem o inóculo, para verificação da massa perdida devido à 
evaporação do meio. A finalidade do ensaio preliminar foi a de verificar se o Kluyveromyces 
lactis (ATCC 24176) e o Kluyveromyces marxianus (ATCC 46537) metabolizariam a fonte de 
carbono fornecida e produziriam etanol. 

Os ensaios em biorreator BIOFLO 2000 foram realizados a 30oC, 300 rpm e pH 5,0, 
variando-se a concentração de soro de queijo, de 70 a 200 g.L-1. O volume de meio de cultivo 
no biorreator (V) foi de 7 a 8 L. Estes volumes, de meio de cultivo, foram inoculados com 
800 mL de suspensão, com 5 g.L-1 de Kluyveromyces marxianus (ATCC 46537), o qual foi 
pré-cultivado em câmara de incubação rotativa. O tempo da batelada variou em função da 
exaustão da fonte de carbono. 
 
Resultados e Discussão 
 

Os valores de perda de massa para o ensaio Preliminar (P), realizado em duplicata, em 
câmara de incubação rotativa com Kluyveromyces lactis (ATCC 24176) e Kluyveromyces 
marxianus (ATCC 46537) com o meio de cultivo SQR estão apresentados na Figura 1. 
Ressalta-se que os valores, de perda de massa, foram similares para os meios SQR, SQRE e 
SQREA, desta forma, optou-se por apresentar somente os resultados para o meio SQR. 

Obtiveram-se valores de perda de massa de, aproximadamente, 5,0 g de CO2, (o que 
correspondeu a um concentração de etanol estimada de, aproximadamente, 25 g.L-1) para o 
Kluyveromyces marxianus (ATCC 46537) enquanto para o Kluyveromyces lactis (ATCC 
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24176) os valores foram bastante inferiores, e variaram de 0,03 a 0,26 g de CO2. Como o 
Kluyveromyces marxianus (ATCC 46537) apresentou desempenho superior no metabolismo 
da lactose para a produção de dióxido de carbono e consequentemente de etanol, este 
microrganismo foi utilizada nas demais etapas deste trabalho. 
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Figura 1 – Perda de massa devido ao metabolismo do (a) Kluyveromyces lactis (ATCC 

24176) e do (b) Kluyveromyces marxianus (ATCC 46537) no meio de cultivo SQR em função 
do tempo no ensaio Preliminar. 

 
Na Figura 2 são apresentados os valores médios de perda de massa para o ensaio 

realizado, em câmara de incubação rotativa, com o Kluyveromyces marxianus (ATCC 46537) 
com os meios de cultivo SQR, SQRE e SQRAE. 
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Figura 2: Perda de massa devido ao metabolismo do Kluyveromyces marxianus nos meios 

SQR, SQRE e SQREA em função do tempo no ensaio Preliminar 
 

Observa-se que houve uma pequena diferença de valores de perda de massa para o 
ensaio realizado com meio de cultivo SQRAE somente a partir de, aproximadamente, 13 h, 
após o início do ensaio. Desta forma, parece que não houve diferença no metabolismo do 
substrato, pelo Kluyveromyces marxianus (ATCC 46537), para a produção de dióxido de 
carbono, e consequentemente de etanol, submetendo-se os meios de cultivo aos tratamentos 
de acidificação e aquecimento, para separação das proteínas do soro de queijo. 

Em relação aos meios de cultivo SQR, SQRE e SQREA utilizados, observou-se que 
resultados de produção estimada de etanol foram muito próximos. Desta forma, optou-se, em 
utilizar o meio de cultivo menos dispendioso ao processo, ou seja, o meio SQR, o qual não foi 
submetido ao tratamento prévio, de separação das proteínas. Optou-se, também, pela 
utilização do meio SQRAE, que apresentava um tratamento prévio composto de maior 
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número de etapas, portanto de maior dispêndio para o processo. Além disso, a realização de 
ensaios com os dois meios de cultivo permitiria verificar se haveria diferença significativa nos 
resultados de produção de etanol caso o tratamento prévio não fosse realizado.  

Nas Figuras 3 e 4 são apresentados os resultados de produção de etanol a partir do soro 
de queijo, em biorreator operado em batelada, com agitação mecânica, utilizando-se os meios 
de cultivo SQR e SQRAE, e a levedura Kluyveromyces marxianus (ATCC 46537), variando-
se a concentração de substrato de 70 a 200 g.L-1. 
 

   
(a) (b) 

Figura 3 – Concentração de etanol (CP) nos ensaios com (a) 70 g.L-1 e (b) 100 g.L-1 de soro de 
queijo com Kluyveromyces marxianus e meios SQR e SQREA. 

 
Nos ensaios com 70 g.L-1 de soro de queijo, obteve-se resultados de concentração de 

etanol e de consumo de substrato semelhantes para os meios de cultivo utilizados. A 
concentração de etanol foi de 22,90 g.L-1 com o meio SQR e de 21,0 g.L-1, com o meio 
SQRAE. 

Para a concentração de 100 g.L-1 de soro de queijo, os resultados também foram 
semelhantes. Obtiveram-se 38,04 g.L-1 de etanol com meio SQR e 36,16 g.L-1 com o meio 
SQRAE. 
 

   
 

(a) (b) 
Figura 4 – Concentração de etanol (CP) nos ensaios com (a) 130 g.L-1  de soro de queijo nos 

meios SQR e SQREA e (b) 200 g.L-1  de soro de queijo no meio SQREA com Kluyveromyces 
marxianus. 

 
Para a concentração de soro de queijo de 130 g.L-1 com meio SQR, a partir de, 

aproximadamente, 42 h, do início do ensaio a concentração de etanol manteve-se estável em, 
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aproximadamente, 43 g.L-1 e a concentração de substrato em, aproximadamente, 3,3 g.L-1. 
Para o meio SQRAE a concentração de etanol foi de 47 g.L-1, e a concentração de substrato 
foi de 18,11 g.L-1, em 47 h de batelada. A concentração de substrato diminuiu mais 
lentamente para a condição com meio SQRE, em relação à do meio SQR, nas demais vinte 
horas da batelada. Analisando-se os resultados para o tempo de 47 h, para o meio SQRAE, 
verifica-se que se obteve uma concentração ligeiramente superior de etanol, com menor 
consumo de substrato, porém a concentração de substrato diminuiu para 3,89 g.L-1 em 60 h de 
batelada, não havendo aumento na concentração de etanol. 

Para a concentração de soro de queijo de 200 g.L-1, obtiveram-se 39 g.L-1 de etanol em 
50 h a partir do meio SQR. Com o amento da concentração de soro de queijo houve muita 
dificuldade para a filtração ou centrifugação das amostras, para a separação das células, para 
determinação da concentração de substrato. Após a centrifugação das amostras, o 
sobrenadante foi congelado. Quando estas amostras foram descongeladas, seu aspecto havia 
sofrido alterações apresentando grande quantidade de sólidos em suspensão. Desta forma, os 
resultados de determinação da concentração de substrato foram bastante incoerentes. 

Com relação aos resultados de concentração de biomassa obtiveram-se valores de 
concentração superiores para o meio SQR em todas as concentrações de soro de queijo 
estudadas. Ressalta-se que os ensaios foram realizados com o mesmo o inóculo, o qual foi 
pré-cultivado em câmara de incubação rotativa, e que foram inoculadas os mesmos volumes 
de inóculo, com a mesma concentração, em ambos biorreatores. Desta forma, a diferença nos 
valores de concentração de biomassa provavelmente está relacionada ao conteúdo de sólidos 
em suspensão contidos no meio de cultivo SQR. Ressalta-se que o meio SQR não foi 
aquecido e não foi filtrado (como o meio SQRAE), o que dificultava a separação destes 
sólidos por filtração. Devido estes problemas, para separar as células do meio fermentado, por 
filtração, para realizar as análises da concentração celular e da concentração de substrato, 
utilizou-se uma centrifuga MEGA 21R para separar os sólidos, nos ensaios com 
concentrações maiores de soro de queijo. Este equipamento permitiu a centrifugação das 
amostras a 20000 rpm. Foi necessário centrifugar a amostra por 15 minutos, na centrifuga 
MEGA 21R, e a seguir separar o sobrenadante e centrifugá-lo por mais 15 minutos. Mesmo 
com este procedimento observou-se que o sobrenadante não ficava totalmente límpido e os 
resultados de concentração de biomassa para o meio SQR apresentaram valores superiores em 
relação aos do meio SQRAE, em todas as condições. Neste aspecto será necessário aprimorar, 
ainda, o método de separação das células do meio fermentado para a obtenção de resultados 
mais confiáveis de concentração de biomassa e de substrato. 

A Tabela 1 apresenta os valores de tempo de batelada (tB), concentração de substrato 
inicial (Cso) e final (Cs), concentração de etanol inicial (Cpo) e final (CP), fator de conversão 
entre produto e substrato (YP/S), rendimento em etanol (R) e produtividade em etanol (Prp) 
nos ensaios realizados com Kluyveromyces marxianus (ATCC 46537) com meios de cultivo 
SQR e SQRAE para as concentrações de soro de queijo de 70 a 150 g.L-1. 
 
Tabela 1 – Valores de tempo de batelada (tB), concentração de substrato inicial (Cso) e final 

(Cs), concentração de etanol inicial (Cp) e final (CP), fator de conversão entre produto e 
substrato (YP/S), rendimento em etanol (R) e produtividade em etanol (Prp) nos ensaios com 

Kluyveromyces marxianus (ATCC 46537) nos meios e cultivo SQR e SQRAE. 
Meio Cultivo tB 

(h) 
Cso 

(g.L-1) 
Cs 

(g.L-1) 
Xs 
(%) 

Cpo 
(g.L-1) 

Cp 
(g.L-1) 

YP/S  
(gP.gS-1) 

R 
(%) 

Prp 
(g.L-1.h-1) 

 20 73,8 2,57 0,97 2,73 23,0 0,28 55 1,01 
SQR 40 106,1 4,33 0,96 3,04 38,0 0,34 67 0,88 

 42 146,1 3,33 0,98 2,28 43,7 0,29 57 0,99 

SQRAE 
20 69,5 1,37 0,98 2,30 21,0 0,28 55 0,94 
40 105,9 4,11 0,96 2,66 36,2 0,33 65 0,84 
47 129,0 18,1 0,86 5,70 46,9 0,37 72 0,88 
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Os valores do fator de conversão entre produto e substrato foram, praticamente, iguais 
para as condições com a mesma concentração de substrato (0,28 gP.gS-1, para, aproximadamente  
70 g.L-1, e de 0,34 gP.gS-1 para, aproximadamente, 100 g.L-1) para os meios de cultivo SQR e 
SQRAE. Para a concentração de, aproximadamente, 130 g.L-1 o meio SQRAE apresentou um 
valor superior para o fator de conversão. Com relação aos valores de produtividade em etanol, 
os valores foram bastante próximos, com pequena vantagem para o meio SQR. Com relação 
ao rendimento em etanol, os valores foram próximos, a não ser para a concentração de, 
aproximadamente, 130 g.L-1, para a qual o rendimento foi maior para o meio SQRAE. 

Estes resultados mostram a possibilidade da obtenção de etanol a partir do 
aproveitamento do soro de queijo sem as etapas prévias de acidificação, esterilização e 
filtração o que significa que o processo poderá ser realizado de forma mais econômica, 
suprimindo-se o tratamento prévio, para a produção de etanol. 

O aumento da concentração de substrato de, aproximadamente, 70 g.L-1 para 100 g.L-

1, resultou em aumento no fator de conversão entre produto e substrato e no rendimento em 
etanol para o meio SQR. O que não aconteceu, para este meio, quando se aumentou a 
concentração de substrato para, aproximadamente, 130 g.L-1.  

Para o meio SQRAE o aumento da concentração de substrato (70 a 130 g.L-1) 
aumentou tanto o rendimento quanto o fator de conversão entre produto e substrato. 

Ressalta-se que, para maior entendimento do processo de produção de etanol a partir 
do aproveitamento do soro de queijo, os ensaios com concentrações de 130 g.L-1 e de 200 g.L-

1 devem ser repetidos, buscando-se realizar uma amostragem em intervalos mais regulares, o 
que foi difícil, neste trabalho principalmente no período entre 23 e 7 h. Além disso, o método 
de separação da biomassa do meio fermentado deve ser aprimorando visando obter resultados 
mais confiáveis. 
 
Conclusões 
 

A levedura Kuyveromyces marxianus (ATCC 46537) apresentou melhor desempenho 
no metabolismo da lactose para produção de etanol. 

O tratamento prévio, de aquecimento e filtração (meio SQRE) ou acidificação seguida 
de aquecimento e filtração (meio SQRAE), dos meios de cultivo não influenciou os resultados 
de produção de etanol, em relação ao meio sem este tratamento (meio SQR). 

Na produção de etanol em biorreator de 10 L, operado em batelada, com meio SQR 
(soro de queijo reconstituído), variando-se a concentração de substrato (70, 100 e 130 g.L-1), 
obteve-se valores de fator de conversão entre produto e substrato e rendimento em etanol de, 
respectivamente, 0,34 gP.gS-1 e 67%, para concentração de substrato de 100 g.L-1. 

Na produção de etanol em biorreator de 10 L, operado em batelada, com meio SQRAE 
(soro de queijo reconstituído acidificado, esterilizado e filtrado), variando-se a concentração 
de substrato (70, 100 e 130 g.L-1), obteve-se valores de fator de conversão entre produto e 
substrato e rendimento em etanol de, respectivamente, 0,37 gP.gS-1 e 72%, para concentração 
de substrato de 130 g.L-1. 

Os resultados obtidos foram muito similares para o meio SQR, para o qual não foi 
realizado nenhum tratamento prévio e para o meio SQRAE, que foi submetido a um 
tratamento prévio (acidificação, aquecimento e filtração). A possibilidade de produzir etanol 
de forma similar, com os dois meios citados anteriormente, significa um custo menor do 
processo para o meio SQR. 
 
 
 



621 

Referências Bibliográficas 
Carvalho, F.; Prazeres, A.R.; Rivas, J. (2013) Cheese Whey Wastewater: Characterization and 

Treatment. Science of the Total Environment, 445-446, 385-396. 
Davila-Vazquez, G.; Alatriste-Mondragon, F.; Leon-Rodrıguez, A.; Razo-Flores, E. (2008) 

Fermentative Hydrogen Production in Batch Experiments Using Lactose, Cheese Whey 
and Glucose: Influence of Initial Substrate Concentration and pH. International Journal of 
Hydrogen Energy, 33, 4989–4997. 

Dragone, G.; Mussatto, S.I.; Vilanova, M. Oliveira, J.M. Teixeira, J.A.; Almeidae Silva, J.B. 
(2009) Obtenção e Caracterização de Bebida Destilada. Brazilian Journal of Food 
Technology, 1, 120-124. 

Dubois, S.M.; Gilles, K.A.; Hamilton, J.L.; Rebers, P.A.; Smith, F. (1956) Colorimetric 
Methods for determination of sugar and related substance. Analytical Chemistry, 228, 13-
21. 

Guimarães, P.M.R.; Teixeira, J. A.; Domingues, L. (2010) Fermentation of Lactose to Bio-
ethanol by Yeasts as Part of Integrated Solutions for the Valorization of Cheese Whey. 
Biotechnology Advances, 28, 375-384. 

Magalhães-Guedes, K.T.; Rodrigues, A.K.; Gervasio, I.M.; Gervasio, I.; Nascimento, A.P.; 
Schwan, R.F. (2013) Ethanol Production from Deproteinized Cheese whey Fermentations 
by Co-cultures of Kluyveromyces marxianus and Saccharomyces cerevisiae. African 
Journal of Microbiology Research, 7(13), 1121-1127. 

Pilone, G.J.D. (1985) Determination of Ethanol in Wine by Titrimetric and 
Spectrophotometric Dichromate Methods: Collaborative Study. Journal of the Association 
of Official Analytical Chemists (JAOAC), 68(2), 188-190. 

Revillion, J.P.P.; Brandeli, A.; Ayub, M.A.Z. (2013) Production of Yeast from Whey using 
Kuyveromyces marxianus. Brazilian Archives of Biology and Technology, 46, 121-127. 

Venetsaneas, N.; Antonopoulou, G.; Stamatelatou, K.; Kornaros, M.; Lyberatos, G. (2009) 
Using Cheese Whey for Hydrogen and Methane Generation in a Two-stage Continuous 
Process with Alternative pH Controlling Approaches. Bioresource Technology, 100, 
3713–3717. 

Venkata M.S.; Lalit Babu, V.; Sarma, P. (2007) Anaerobic Biohydrogen Production from 
Dairy Wastewater Treatment in Sequencing Batch Reactor (AnSBR): Effect of Organic 
Loading Rate. Enzyme and Microbial Technology, 41, 506-515. 

Zafar, S.; Owais, M (2006) Ethanol production from crude whey by Kluyveromyces 
marxianus. Biochemical Engineering Journal, 27, 295–298 

 



 
 

CAPÍTULO 4     

 

PROCESSOS CATALÍTICOS APLICADOS 

Á PRODUÇÃO DE ENERGIA 



622 

EFEITOS DO SUPORTE EM CATALISADORES DE Cu/Ce-La PARA 

A REAÇÃO DE OXIDAÇÃO PREFERENCIAL DO CO 
 

Tatiana de Freitas Silva1, Cristhiane Guimarães Maciel2,3, Elisabete Moreira Assaf 1, José 

Mansur Assaf3. 

1Instituto de Química - USP, São Carlos, Brasil e 13560-970 

2 Universidade Federal de São João Del Rei, Sete Lagoas, Brasil e 35501-970 

3Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, Brasil e 13565-905 

Email: 1 tatianaufv@yahoo.com.br,2 crisqui@gmail.com, 3mansur@ufscar.br 

 

Resumo: Para investigar o efeito do suporte Ce-La na reação de oxidação preferencial do CO 

(PROX-CO) foram utilizados os seguintes métodos de preparação dos suportes: hidrotérmico (H), 

co-precipitação (CP) e sol-gel (SG). A fase ativa escolhida para o preparo dos catalisadores foi o 

cobre. O catalisador CuO/Ce-La (H) foi o que apresentou o melhor desempenho catalítico com 

conversão do CO acima de 60% em toda a faixa experimental de temperaturas. As caracterizações 

realizadas revelaram que esse catalisador apresentou a maior área metálica, favorecendo assim a 

reação da PROX-CO. Porém, esse catalisador apresentou menor seletividade em relação aos 

outros, especialmente a baixas temperaturas (200-100ᵒC), indicando assim que o hidrogênio 

presente no gás de alimentação foi oxidado a H2O. 

 

1. Introdução  

O hidrogênio é considerado uma promessa de energia limpa, uma vez que o mesmo pode ser obtido 

de fontes renováveis e utilizado na alimentação das células a combustível. As reações de reforma a 

vapor e oxidação parcial de hidrocarbonetos e alcoóis são opções para obtenção de hidrogênio para 

aplicação em células a combustível. No entanto, o hidrogênio produzido contém quantidades 

consideráveis de CO, subproduto das reações de reforma, capazes de provocar a desativação do 

catalisador utilizado nas células eletroquímicas do tipo membrana polimérica (células PEMFC). 

Deste modo, é necessário que a concentração de CO que alimenta a célula PEM seja de no máximo 

10-100ppm para evitar o envenenamento do eletrocatalisador de Pt. Isso pode ser realizado através 

das reações sequenciais de deslocamento gás-água (WGS) e oxidação preferencial do CO (PROX-

CO) (1). 
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O cobre é o principal metal de transição utilizado como fase ativa para a reação de PROX-CO 

devido à alta disponibilidade e baixo preço se comparado aos metais nobres. Os catalisadores 

CuO/CeO2 são amplamente relatados para essa reação (2,3). O Efeito da adição de dopantes tem 

sido investigado nesse tipo de catalisador, constatando-se que a dopagem do óxido de cério 

com terras raras, tal como o íon La+3, produz sólidos com áreas superficiais mais elevadas e 

capacidade de estocagem de oxigênio mais alta, características desejáveis para a reação da PROX-

CO. Desta forma, o objetivo principal desse trabalho é verificar a influência do método de 

preparação do suporte Ce-La em catalisadores de cobre aplicados à reação de oxidação preferencial 

do CO.   

 

2. Experimental 

Os suportes foram preparados pelos métodos hidrotérmico, co-precipitação e sol-gel. Nas sínteses 

desses suportes foi estabelecida a razão molar de CeO2-La2O3 igual a 1:1.  

Para a síntese do suporte preparado pelo método hidrotérmico foi realizada a dissolução de 1,5 g 

dos sais em 30 mL de água deionizada. Foi adicionado 20 mL de uma solução de NaOH 10% sob 

agitação. Essa solução foi transferida para uma autoclave de 70 mL, sendo aquecida durante 15h a 

100ᵒC. O sistema foi resfriado até a temperatura ambiente e o produto final foi coletado e lavado 

com água deionizada. Na síntese do suporte preparado pelo método de co-precipitação nitratos de 

lantânio e cério foram dissolvidos em 200 mL de água deionizada, sob agitação. A mistura foi 

precipitada pela adição de uma solução aquosa de hidróxido de amônio (5 mol/L) até que  atingisse 

um pH aproximado de 8,5. O produto decantado foi filtrado e lavado com água deionizada. O 

precipitado foi seco a 120ᵒC por 12 horas. Já para a síntese do suporte preparado pelo método de 

sol-gel as soluções aquosas dos nitratos foram preparadas e 2,6 gramas de ácido cítrico em 50 mL 

de água deionizada foi adicionado a fim de resultar em 2 gramas de suporte. Essas soluções 

gradualmente aquecidas a 40ᵒC e mantidas nessa temperatura por 3 horas, sob agitação. Após esse 

procedimento, a solução foi seca a 110ᵒC por 12 horas. Todos os materiais foram calcinados em 

presença de ar sintético a vazão de 100 mL/min e a uma taxa de aquecimento de 5ᵒC/min até 

atingirem 550ᵒC, permanecendo nesta temperatura durante 5h.  

O método utilizado para adição da fase ativa aos suportes foi o de impregnação úmida, no qual foi 

adicionado 10% em massa de cobre em relação ao cério e lantânio. Após a impregnação do sal de 

cobre, os materiais foram submetidos a secagem em estufa por 24 horas e em seguida foram 
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calcinados sob fluxo de ar sintético com taxa de aquecimento de 2ᵒC/min até alcançarem a 

temperatura final de 400ᵒC, na qual permaneceram durante 2 horas.  

As técnicas de caracterização utilizadas foram: Fluorescência de Raios X (FRX), Difração de Raios 

X (DRX), Área Específica (BET), Redução a Temperatura Programada com H2 (RTP-H2), Medida 

da Dispersão e Área Metálica por Redução a Temperatura Programada de Superfícies Oxidadas (s-

RTP).  

Para os testes catalíticos foi utilizado reator tubular de leito fixo contendo 400mg de catalisador. A 

reação foi conduzida à pressão atmosférica e em diferentes temperaturas (300, 250, 200 e 150ᵒC). 

Os seguintes gases foram alimentados ao reator: CO (na forma de mistura gasosa, 5% CO/N2, vazão 

4 mL/min de CO), H2 (vazão de 50 mL.min-1) e oxigênio (na forma de ar sintético,com vazão de 2 

mL.min-1 de O2). Os catalisadores foram previamente reduzidos in situ a 300ᵒC em uma taxa de 

10ᵒC.min-1 durante 1 hora sob vazão de hidrogênio puro (30 mL.min-1).  

 

 

3. Resultados e Discussões 

Na tabela 1 são apresentados os valores mássicos dos elementos Cu, Ce e La presentes 

nas amostras calcinadas determinado por FRX, área específica BET (SBET) antes das 

reações.  

 
Tabela 1: Valores mássicos dos elementos presentes nas amostras calcinadas, área específica BET, 

tamanho de cristalito dos óxidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Os teores de cobre foram determinados por FRX e os resultados indicaram boa 

concordância entre os valores nominais. 

Na Figura 1 são apresentados os difratogramas de Raios X dos catalisadores calcinados. 

Amostras % m/m 

Cu 

% m/m 

Ce 

% m/m 

La 

SBET (m2 gcat
-1) 

suporte/ 

catalisador 

CuO/1CeO2-1La2O3 (H) 10,2 33,0 56,2 78/57 

CuO/1CeO2-1La2O3 (CP) 12,8 29,7 57,6 17/12 

CuO/1CeO2-1La2O3 (SG) 9,2 38,2 52,5 24/11 
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Figura 1.  DRX dos catalisadores calcinados. (A) CuO/CeO2-La2O3(H), (B) CuO/CeO2-La2O3(CP) e (C) 

CuO/CeO2-La2O3(SG)   

 

Nos DRX dos três suportes foram encontrados picos referentes ao CeO2 do tipo fluorita, 

porém apenas no catalisador preparado pelo método de co-precipitação foram identificados picos 

referentes à fase do La2O2CO3. Segundo Fleming et. al. (4), a presença de La2O2CO3 é produto da 

exposição do La2O3 ao ar ambiente. Com a adição da fase ativa, todos os catalisadores 

apresentaram picos referentes à fase tenorita do CuO, indicando que o catalisador não se apresenta 

totalmente disperso sobre o suporte.   

Os perfis de RTP dos catalisadores (Figura 1) indicaram picos de redução em 203-303ᵒC 

que são atribuídos à redução de espécies de CuO superficiais com pequenos tamanhos de partícula. 

Os picos em 350 a 567ᵒC são atribuídos à redução simultânea de CuO com maiores tamanhos de 

partícula e/ou CeO2 superficial (6). Apenas o catalisador preparado pelo método de co-precipitação 

apresentou pico referente ao La2O2CO3 e/ou La(OH)3 em 613ᵒC (7).  

De acordo com os resultados de área metálica de cobre (10,9 m2.gcat
-1 para o catalisador 

CuO/1CeO2-1La2O3(H), 2,2 m2.gcat
-1 para CuO/1CeO2-1La2O3(CP) e 7,7 m2.gcat

-1 para 

CuO/1CeO2-1La2O3(SG)), o catalisador CuO/1CeO2-1La2O3(H) apresentou maior valor em 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

•• ••• •

•

•

•

•

•
(C)

• CuO • CeO2 La2O2CO3

••
••

•
•

•
•

(B)

In
ten

sid
ad

e (
u.

a.)

•• ••
• • •

2θ (°)

(A)



626 

relação aos outros dois catalisadores. Esses resultados mostram que o maior valor de área metálica 

desse catalisador deve-se à sua alta área superficial, que leva a uma maior dispersão do CuO. 

Portanto a via hidrotérmica levou à maior dispersão de CuO entre os métodos aqui aplicados.  

Nas Figuras 2A e 2B são apresentadas as curvas de atividade e seletividade para as 

condições de reação preferencial do CO. Todos os catalisadores apresentaram elevada atividade 

catalítica principalmente acima de 150ᵒC, e este fato pode ser atribuído à forte interação entre a fase 

ativa e o suporte e ao aumento do número de oxigênios disponíveis para a oxidação do CO devido à 

presença de La. Acima de 150oC é possível dizer que o aumento da temperatura não alterou 

significativamente a atividade catalítica dos três sólidos, permanecendo a conversão do CO a CO2 

em patamares entre 60-70%. Somente em 150oC é possível notar uma grande diferença entre o 

catalisador preparado pelo método hidrotérmico e os demais. Desta forma, percebe-se que o método 

de preparação do suporte mostrou relevante influência sobre os testes catalíticos, apenas em 

temperaturas baixas, sendo o hidrotérmico o mais apropriado para preparação dos catalisadores. 

Esse melhor desempenho está associado principalmente à maior área metálica e, como 

consequência, a uma melhor distribuição da fase ativa no suporte, facilitando a conversão do CO a 

CO2.  

Do exposto acima, a menor atividade dos catalisadores preparados pelos outros dois 

métodos em 150oC pode, então, ser devido à menor dispersão da fase metálica no suporte, 

dificultando os acesso dos gases reagentes aos sítios catalíticos. Este falto pode ser confirmado 

pelas técnicas de caracterização. A seletividade dos catalisadores apresentou grande influência da 

temperatura de reação e os melhores resultados foram obtidos em baixas temperaturas. A 150oC é 

possível notar que apesar dos catalisadores preparados por (CP) e (SG) apresentarem baixa 

conversão, mais de 90% deste CO foi convertido a CO2. Em outras palavras, a oxidação do H2 a 

H2O não é favorecida nesta faixa de temperatura. No patamar superior de temperatura, no qual os 

valores de conversão do CO foram mais elevados, pode-se notar queda na seletividade para os 

catalisadores (CP) e (SG) e uma maior taxa de formação H2O. 
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Figura 2. (A) Conversão de CO em função da temperatura dos catalisadores calcinados. (B) 

seletividade em função da temperatura dos catalisadores calcinados. Condições reacionais: 50% H2, 

4%CO, 2% O2 e N2 (balanço). 

 

 

4. Conclusões 

Todos os suportes apresentaram picos de difração de raios x referentes à fase cúbica do tipo 

fluorita correspondente ao óxido de cério e somente o suporte preparado pelo método de co-

precipitação apresentou picos referentes ao carbonato de lantânio devido à exposição deste ao ar 

ambiente. O catalisador CuO-Ce-La (H) foi o que apresentou a maior atividade catalítica e também 

a maior área específica, porém mostrou menor seletividade em baixas temperaturas, como 

conseqüência da oxidação do hidrogênio a água.  Sendo assim, verificou-se que a interação metal 

suporte presente no sistema CuO/Ce-La favoreceu, de maneira geral, a reação de PROX-CO e que o 

método de preparação do suporte influenciou a atividade catalítica apenas na região de mais baixa 

temperatura. 
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Resumo: Visando a busca de catalisadores ativos e estáveis para a reação de reforma seca 
de metano, este trabalho fez o estudo de hidrotalcitas de Zn/Al/Ni preparadas pelo método da 
co-precipitação As amostras obtidas foram caracterizadas por Fisissorção de nitrogênio pelo 
método de BET, Difratometria de Raios X (DRX), Espectroscopia na região do infravermelho 
por transformada de Fourier (FTIR), Redução a Temperatura Programada (RTP e ensaios 
catalíticos de reforma seca do metano.  

 
Introdução 

Catalisadores de níquel suportados em material inerte, como a α-Al2O3 apresentam 
atividade em reações de reforma, porém normalmente sofrem desativação. Uma maneira de 
melhorar a atividade e estabilidade do catalisador é pela escolha de um suporte adequado. 
Nesse contexto, o uso de catalisadores obtidos de precursores do tipo hidrotalcita tem se 
mostrado bastante promissor. Compostos do tipo hidrotalcita possuem fórmula geral do 
tipo1,2,3: 
 

[M(II)1-xM(III)x(OH)2]x+[A]n-. m H2O, 
 

Na formula acima, M(II) representa um cátion metálico divalente, M(III) cátion 
metálico trivalente e A, o ânion intercalado com carga n, x representa a razão entre os cátions 
di e trivalente, onde x está compreendido entre 0,2 e 0,4 e m número de mols de água 4,5. A 
natureza dos cátions M(II) e M(III) os quais podem ser acomodados nas estruturas octaédricas 
das hidrotalcitas é diretamente influenciada pelo tamanho do raio iônico desses metais. Esses 
fatores podem influenciar a não formação da fase hidrotalcita, levando à formação de outros 
compostos 6. Catalisadores obtidos de hidrotalcitas calcinadas contêm o metal distribuído 
homogeneamente na estrutura, sendo que durante o processo de ativação do catalisador, uma 
parte substancial das espécies reduzidas de Ni pode migrar da estrutura oxida para a 
superfície, formando partículas de Ni altamente dispersas e resultando em uma maior 
atividade do catalisador. 
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A principal vantagem de utilizar a hidrotalcita em catálise básica é que os números de 
sítios básicos podem ser direcionados para reações específicas. Muitos fatores podem 
interferir nas propriedades básicas desses materiais, tais como a introdução de cátions do tipo 
Co, Zn e Ni que possuem menor basicidade do que os de Mg ou a introdução de ânions de 
compensação menos básicos como Cl- ou SO4

2-  quando comparados com os de  CO3
2- ou OH. 

Segundo o trabalho reportado por Winter8 um catalisador básico altamente ativo pode ser 
obtido com a substituição de CO3

2- por OH-, obtendo sítios básicos de Bronsted mais fortes. 
Outro fator que pode ser utilizado como um parâmetro para a basicidade é a razão 
M(II)/M(III)7. 

O composto de hidrotalcita é estável até 150°C, em temperaturas superiores se 
transforma numa mistura de óxidos 9,10. Tem-se na literatura que acima de 600°C a 
decomposição da fase hidrotalcita leva à formação de fases estáveis do tipo  espinélio na 
forma M(II)M(III)2O4, junto com M(II)-O livres1. Óxidos derivados da decomposição térmica 
das hidrotalcitas possuem propriedades importantes tais como6: 
 Alta área superficial; 
 Propriedades básicas; 
 Formação de misturas homogêneas de óxidos metálicos mistos de tamanho pequeno e 

estável ao tratamento térmico; 
 “Efeito memória”, que consiste na regeneração da estrutura original de hidrotalcita 

quando o produto da decomposição térmica entra em contato com soluções aquosas 
contendo anions10. 

Encontra-se na literatura o estudo de catalisadores de Ni em diferentes suportes, como 
o ZrO2, em substituição aos suportes clássicos como Al2O3 e SiO2

11. Além disso, tem-se  
como alternativa o  uso do ZnO, que apresenta  propriedades básicas e redox, além de 
melhorar a dispersão de partículas de níquel na estrutura 12 . 

Shishido e colaboradores observaram que catalisadores de Ni preparados a partir de 
precursores do tipo hidrotalcita (Mg3Al-HT) apresentaram maior atividade  e menor formação 
de carbono por área superficial na RSM do que catalisadores preparados pelo método  
tradicional de impregnação  como Ni/α- Al2O3 e Ni/MgO.  
 O presente trabalho tem o objetivo de estudar o comportamento de catalisadores 
Zn/Al/Ni, obtidos de precursores do tipo hidrotalcita, na reforma seca do metano. 
 
Material e Métodos 
 
 Preparação dos catalisadores 
 

Para a síntese desses materiais foi usado o método de co-precipitação.  Nesse método 
ocorre a precipitação do catalisador e do suporte ao mesmo tempo. Nesse processo, 
inicialmente realizou-se a dissolução dos sais e hidróxido de sódio em 100 ml de água, 
obtendo duas soluções, uma contendo os sais dos cátions e outra de hidróxido de sódio 
/carbonato de sódio. A etapa seguinte foi a precipitação em  pH controlado de  10,5. Após 
essa etapa o material foi colocado em banho de areia com uma temperatura de 65°C durante 
um período de 15h. O precipitado obtido foi separado por filtração e lavado com água 
destilada até pH neutro, para retirada do sódio residual. Depois foi seco em estufa por 24h a 
100°C e reservado para etapa de maceração e tratamento térmico em quatro temperaturas 
diferentes (500, 550, 650 e 750°C) para formação dos óxidos. 
 
Caracterização dos Catalisadores 

 
As amostras tiveram suas fases cristalinas e parâmetros de rede identificados por 

difração de raios X. As amostras foram caracterizadas por um difratômetro da marca 
PANanalytical com geometria espelho monocromador e radiação de  CuKα (λ= 1,54056 Å); 
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2θ: 10°-80° na velocidade de 2°/min e passo de 0,02° ; Para identificação do difratograma, foi 
utilizado o programa X´PertHighScore Plus. 

A investigação das fases estruturais dos sistemas foi feita por Espectroscopia de 
infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), na região do infravermelho médio. As 
análises foram realizadas em um equipamento de FTIR Bomem, modelo MB-series utilizando 
DTGS e resolução de 4cm-1. Para as análises as amostras foram prensadas em pastilhas com 
KBr sendo que para cada análise foram realizadas 16 varreduras. 

A área específica dos sólidos calcinados antes foram pelo método BET usando um 
aparelho QuantaChrome Nova 1200. No início da análise, 0.2 g de amostra foram tratadas a 
250ºC em nitrogênio, sob vácuo, para a remoção de água nos sólidos.  

A análise de redução à temperatura programada (RTP-H2) foi realizada no aparelho 
Micromeritics Pulse Chemisorb 2705 equipado com detector de condutividade térmica 
(TCD). Na análise as amostras (0.1 g) foram aquecidas de 25 a 1000ºC em fluxo de 30 
ml.min-1 da mistura 10% H2/N2.  
 
Ensaios Catalíticos 
 

Os testes catalíticos foram realizados utilizando uma linha de reação consistindo de 
controladores de fluxo, a unidade do reator e o sistema analítico. O sistema de fluxo consiste 
de um conjunto de controladores de fluxo  (Alborg, quatro canais) a fim de controlar os gases 
alimentados no reator (H2, CH4, N2, O2). Os catalisadores foram depositados em um leito de 
lã de quartzo dentro de um micro-reator de fluxo contínuo (13 mm de diâmetro). A 
temperatura de operação foi controlada pela introdução de um termopar  próximo ao leito 
catalítico. A A razão molar CH4/CO2 foi de 1:1 e fluxo de cada reagente foi 60 mL.min-1. O 
catalisador foi reduzido antes da reação com 30 mL.min-1 de H2 por 1h de acordo com os 
resultados de RTP. 

 Os gases gerados na reação foram analisados em linha através de cromatógrafo a gás 
VARIAN CP-3800 com dois detectores de condutividade térmica, sendo um com hélio como 
gás de arraste e o outro com nitrogênio, operando simultaneamente ao sistema de reação. As 
colunas empacotadas utilizadas na separação dos efluentes gasosos do reator foram Porapak-
N e Peneira Molecular 13X. 
 
 
Resultados e Discussão 
 

Na Figura 1 estão apresentados os difratogramas das amostras sintetizadas por co-
precipitação. Pode-se observar que ocorreu a formação de material com alta cristalinidade. Os  
picos obervados são referentes aos planos de reflexão simétrico (003), (006), (009) e (018) e 
planos de reflexão assimétricos (015) e (018) característicos dos materiais tipo hidrotalcita, 
indicando que o método de co-precipitação a pH constante proporcionou a formação da 
estrutura desejada. Ressaltando que o plano (003) representa a distância entre as camadas de 
hidrotalcita e que o plano (006) é indicativo da presença de carbonatos na estrutura de 
hidrotalcitas. 

Após a obtenção da hidrotalcita foi realizado o tratamento térmico. Nesse processo 
ocorrem perdas de massa em baixa e alta temperatura, sendo a primeira perda relacionada à 
evaporação da água estrutural, mas sem o colapso da estrutura. A segunda região de perda de 
massa ocorre em alta temperatura e é devido à perda do grupo de hidroxila da camada, assim 
como dos anions de compensação e colapso da estrutura6,13. Desta forma, tem-se que o  
processo de calcinação causa a transformação de hidrotalcita em uma mistura homogênea de 
óxidos amorfos, como se pode observar nos difratogramas da Figura 2. 

Observando os difratogramas na Figura 2 das amostras de AZN calcinadas, é possível 
observar que à medida que ocorre o aumento da temperatura,  inicia-se a mudança de 
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morfologia com o desaparecimento dos picos característicos da fase de hidrotalcita e o 
surgimento de picos referentes à estrutura de sal-gema (NiO), wurtizita (ZnO) e fase de 
espinélios denotadas com ZnAl2O4 (gahnita), identificada pela ficha JCPDS 010731961, que 
é considerado um espinélio normal, mas provavelmente não diferenciada em relação à fase 
NiAl2O4 (JCPDS 010730239) 1,2.  

 
 
 

 
Figura 1. Difração de raios-X da hidrotalcita  

 

 
Figura 2. Difração de raios X das amostras calcinadas 
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As mesmas fases foram reportadas no trabalho de Resini e colaboradores 15, onde estes 
sintetizaram precursores de hidrotalcitas contendo os mesmos cátions, porém com 
estequiometrias diferentes para a produção de hidrogênio a partir da reforma do etanol, estes 
pesquisadores realizaram um tratamento térmico a 700°C. Vale  ressaltar que não houve a 
formação de espinélios invertidos, principalmente devido ao fator de ocupação (λ) do Al+3, 
como é enfatizado na literatura demonstrando que para íons  d0 a estrutura normal é preferida 
( λ=0). Já na presença de níquel (NiAl2O4), a estrutura tende a adotar  uma distribuição de 
cátions aleatórios, pois o níquel tende ocupar a posição do alumínio, assim como o alumínio 
pode ocupar a posição do níquel nos sítios tetraédrico e octaédrico.  Ressaltando que o fator 
de ocupação para o Al na presença de níquel é em torno de 0,38, o que difere dos extremos 
estabelecidos de uma estrutura normal e invertida. 
  

Os resultados de área superficial (Tabela 1) mostram uma irregularidade de valores 
com aumento da temperatura de calcinação. Pode-se observar pela Tabela 1, que passando de 
500 a 650°C tem-se um aumento da área superficial. Observa-se  nos difratogramas (Figura 2) 
que nas temperaturas de 500 e 550°C ocorre o surgimento do pico relacionado à fase de ZnO 
e NiO, não sendo observada a presença de óxido de alumínio, que se torna mais cristalino nas 
temperaturas superiores. Na temperatura de 750°C, além da cristalização das fases dos óxidos 
binários e espinélios, temos o processo de sinterização e aglomeração das amostras, o que 
provocou a diminuição da área superficial.  

A basicidade dos óxidos mistos derivados de hidrotalcita geralmente origina diferentes 
sítios básicos: fracos (grupos de OH-), sítios básicos moderados (pares de M-O) e sítios 
básicos fortes (íons O2-)14. Na Tabela 1, estão apresentadas as basicidades totais e lixiviáveis 
das amostras calcinadas e é possível observar-se a diminuição da basicidade total com o 
aumento da temperatura de calcinação. Podemos atribuir a diminuição a 750°C ao fenômeno 
de sinterização da amostra e consequentemente à diminuição da área superficial. A basicidade 
lixiviável representa a presença de bandas fortes. Para as amostras AZN calcinadas, 
verificamos o mesmo comportamento para basicidade total e lixiviável, o que sugere a 
presença de sítios básicos moderados e fortes. 

 
Tabela 1: Área específica BET e Basicidades 
 

Amostra Temperatura 
(°C) 

SBET 
(m2/g) 

Basicidade 
Total (mmol.g-1) 

Basicidade 
Lixiviável 
(mmol.g-1) 

AZN 

500 71,2 0,3056 0,01593 

550 72,2 0,3056 0,00796 

650 227,8 0,2000 0,00398 

750 102,2 0,0722 0,00079 
 
A Figura 3 apresenta o espectro de infravermelho das amostras calcinadas. Os 

principais modos observados foram entre 2930 a 3600 cm-1, equivalentes ao modo streching 
do grupo OH da molécula de H2O, que diminuem à medida que a temperatura de calcinação 
diminui. Os modos que aparecem abaixo de 1100 cm-1 equivalem às ligações M-O, M-O-M e 
O-M-O16. Outro fator observado é a diminuição do modo de vibração  entre 1100 e 1650 cm-1, 
o qual  equivale ao íon carbonato e  possui o mesmo comportamento da molécula de água. 
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Figura 3. Espectro de infravermelho 

 

 
 

Figura 4. TPR das amostras calcinadas 
 
 

Na Figura 4, temos os perfis de TPR para as amostras contendo Al/Ni/Zn. Os picos 
observados referem-se a diferentes interações do NiO com o suporte de alumínio e zinco, 
tendo em vista que Al2O3 e ZnO não apresentam redução na faixa de temperatura estudada. 
De acordo com  as análises de DRX verificamos que na temperatura de 500°C, tem-se a 
formação de óxidos mistos binários, com a formação do óxido de níquel livre principalmente 
nas temperaturas de 500° e 550°C. Os picos de redução nos trazem informações  importantes, 
as quais são relacionadas à interação metal/suporte e estado de oxidação. Picos em 
temperaturas mais baixas indicam uma  fraca interação com o suporte , enquanto que picos 
obtidos em temperaturas mais elevadas equivalem a redução do óxido em forte interação com 
o suporte. Outro fator a ser ressaltado é que na maior temperatura de tratamento temos a 
incorporação do níquel na estrutura de espinélio, ou seja: 

 
2 3 2 4NiO Al O NiAl O+ →  
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Figura 5. Conversão do dióxido de carbono e metano 
 

 
 

Figura 6. Razão H2/CO nos catalisadores de AZN calcinados 
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Com intuito de obter informações acerca da propriedade catalítica dos óxidos foram 
realizados ensaios de reforma seca do metano. Nas Figuras 5 e 6 temos os resultados das 
conversões do dióxido de carbono / metano e a razão H2/CO, respectivamente. As amostras 
de 500 (não apresentado) e 550°C tiveram um comportamento parecido diante a conversão 
desses gases. A melhor temperatura de conversão para ambos os gases foi 650°C, amostra 
essa que apresentou maior área superficial. Na temperatura de calcinação de 750°C ocorre a 
incorporação do níquel na estrutura do espinélio formando Al2NiO4 com alta cristalinidade, 
mas  o mesmo não é observado na temperatura de 650°C, onde  essa fase não é observada ( 
Figura 2).   
 
Conclusões  
 

 Nesse trabalho, estudou-se  a preparação de precursores do tipo hidróxidos duplos 
lamelares (hidrotalcitas) e os óxidos derivados desse material. Esses materiais foram 
sintetizados para a aplicação no processo catalítico para reforma seca do metano. Avaliando 
os resultados, observou-se que a síntese e caracterização do material hidrotalcita apresentaram 
os resultados correspondentes aos da literatura estudada; Em relação aos resultados da 
conversão, a temperatura com melhor atividade foi a 650°C, onde verificamos a maior área 
superficial. Ressaltando que o tratamento realizado a 750°C favoreceu a formação de 
espinélios, mas não foi favorável a reação de reforma quanto a 650°C. 
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Resumo.  

O desenvolvimento de tecnologias de geração de hidrogênio no Brasil tem se tornado um 
fator relevante, pois se trata de uma fonte de combustível limpa e pode ser obtido a partir de 
diversas matérias-primas renováveis. Dentre essas tecnologias pode-se destacar a reforma a 
vapor do bio-óleo, proveniente da pirólise da biomassa. O bio-óleo consiste em uma mistura 
complexa de diversos compostos orgânicos oxigenados tais como: aldeídos, ácidos 
carboxílicos, cetonas, carboidratos, alcoóis, dentre outros, sendo o ácido acético um dos 
compostos majoritários (~12-15%), o qual pode ser utilizado como molécula modelo do bio-
óleo em reações de reforma a vapor. Entretanto, a reforma a vapor do ácido acético 
apresenta algumas dificuldades, como a formação de coque na superfície do catalisador, 
podendo resultar na desativação do mesmo. Dentro deste contexto, este trabalho teve como 
objetivo o desenvolvimento de catalisadores a base de níquel promovidos com nióbio e 
suportados em alumina, para aplicação na reforma a vapor do ácido acético, visando 
minimizar a formação de depósitos carbonáceos, bem como aumentar a atividade e 
seletividade para hidrogênio. 
 
Introdução  

A utilização da biomassa renovável como fonte de energia vem se tornando uma 

alternativa atraente aos combustíveis fósseis, uma vez que sua queima provoca menor impacto 

ambiental, principalmente no que se refere a redução das emissões de gases nocivos ao meio 

ambiente (1). A geração de energia a partir da pirólise ou da gaseificação da biomassa é um 

processo econômico e tecnologicamente viável nos dias atuais (2). A pirólise rápida também 

conhecida como flash ou ultra é direcionada a obtenção de gases e líquido (3). O líquido 

produzido por este proceso é denominados de bio-óleo ou óleo de pirólise e pode ser utilizado 

como uma alternativa à gasolina e ao diesel (4). O bio-oléo produzido através desse processo 

consiste em uma mistura complexa de diversos compostos orgânicos oxigenados tais como: 

aldeídos, ácidos carboxílicos, cetonas, carboidratos, alcoóis, entre outros (5). A reforma a 

vapor para produção de H2 a partir do bio-óleo vem ganhando atenção nos últimos anos, pois 

trata-se de uma fonte de combustível limpa (6). Entretanto, esse processo apresenta algumas 

limitações, como a formação de elevados teores de coque na superfície dos materiais, 

resultando em uma gradual desativação do catalisador (7). Assim, a utilização de promotores 

catalíticos visando a redução dos depósitos carbonáceos, bem como um aumento na 

seletividade e atividade faz-se necessário. Entre os diversos promotores catalíticos destacam-
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se os compostos a base de nióbio (Nb). Estudos recentes mostraram que os compostos Nb 

apresentam interessantes propriedades a serem estudadas como promotores catalíticos, tais 

como boa estabilidade, forte interação metal suporte (SMSI), que os compostos vizinhos na 

tabela periódica não possuem (V, Zr e Mo) (8). Ito e Tomishige (2010) demonstraram que a 

adição de Nb em catalisadores de platina suportados em sílica (Nb-Pt/SiO2) melhorou 

significativamente a atividade catalítica em reações de reforma a vapor do etanol quando 

comparado com o catalisador não promovido (Pt/SiO2) (9).   

 
                                                                                                 Fonte: Adaptada de ITO & TOMISHIGE, 2010. 

Figura 1.  Esquema ilustrativo da interação entre a platina e o nióbio (Pt-NbOx)  

Devido a complexidade do bio-óleo, utilizam-se compostos oxigenados como 

moléculas modelo (10) e dentre estes encontra-se o ácido acético, que constitui em torno de 

12-15% do bio-óleo e vem sendo utilizado em muitos estudos de  reforma a vapor (11-12). 

Tendo em vista estes fatores, este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de 

catalisadores de Ni promovidos com Nb para a reforma a vapor do ácido acético, utilizado 

como molécula modelo do bio-óleo. 

 
 

Materiais e Métodos 
 
Síntese dos catalisadores promovidos com Mg. 

Como precursor do promotor Nb foi utilizado uma solução aquosa de oxalato amoniacal de 

nióbio cedido pela CBMM. O oxalato amoniacal de nióbio foi impregnado por via úmida ao 

suporte (γ-Al2O3), em um balão no evaporador rotativo, com banho a 70 oC e vácuo durante 3 

h, de forma a se obter um teor de 1, 2,5, 5 e 10% em massa de Nb. Em seguida, as amostras 

foram secas em estufa por 90 oC, durante 24 h e calcinadas sob fluxo de ar, a 650 oC durante 

3h. Após as etapas de secagem e calcinação, uma solução contendo nitrato de níquel foi 

preparada e impregnada sobre uma determinada quantidade de material, de modo a se obter 

uma concentração mássica nominal de 15% de Ni. Por fim, os catalisadores bimetálicos foram 

secos e calcinados novamente nas mesmas condições descritas acima. Os testes catalíticos 

foram realizados em um reator tubular de quartzo contendo 100 mg de catalisador, com razão 

molar água/ácido acético de 2:1 com fluxo total de 2,5 mL h-1.  As misturas reacionais foram 

vaporizadas a 180 °C antes de serem alimentadas em um reator em fluxo descendente. Antes 

da reação, os materiais foram reduzidos in situ com H2 (30 mL min-1) a 750 oC por 1h e taxa 



639 

de aquecimento 10 oC min-1, para ativação dos mesmos. A reação foi conduzida à pressão 

atmosférica em temperaturas de 500 oC e 600 oC  durante 6h. 

 

Resultados e discussão 

 Na Figura 1A estão apresentados os difratogramas de raios X do suporte (γ-Al2O3) e 

dos catalisadores. Observa-se no difratograma obtido para o suporte (Figura 1a) picos de 

difração em 2θ = 37,3o 45,8o e 66,3o (JCPDS 86-1410) referentes a γ-Al2O3, estes mesmos 

picos de difração foram observados nos catalisadores promovidos com nióbio. Além disso, 

nota-se em todos os materiais picos referentes ao NiO em 2θ = 37,3 43,6o; 63o, 75,5o e 79,4o 

característicos da   estrutura cúbica de face centrada (fcc) do óxido de níquel  (JCPDS 47-

1049). A adição de Nb nos materiais calcinados não levou a formação de novas fases. Porém, 

observou-se claramente uma melhor resolução (diminuição da largura a meia altura) das raias 

de difração dos ângulos referentes ao  NiO com o aumento no teor de Nb, quando comparado 

com o suporte e com o catalisador não promovido 15Ni/Al, evidenciando assim um aumento 

no grau de cristanilidade do NiO. Este efeito torna-se mais evidente para o catalisador 

contendo 10% de Nb (Figura 1f). Resultado semelhante foi obtido por Heracleous et al., 

(2005) em que os autores observaram, que a introdução de Nb como promotor em 

catalisadores de Ni suportado em γ-Al2O3 leva à segregação das partículas de Ni aumentando 

o tamanho médio de cristalito (13). Além disso, não foi observado nos difratogramas de raios 

X das amostras calcinadas a 650 oC  picos de difração referentes a cristalização de Nb2O5. 

Isso pode estar acontecendo devido à disseminação dos átomos de nióbio na matriz γ-Al2O3, 

como uma fase amorfa ou como cristalitos pequenos, inibindo a transformação de fase do 

substrato, como proposto na literatura [14]. Na Figura 1B estão apresentados os difratogramas 

para os catalisadores promovidos com Nb após o processo de ativação a 750 oC. As linhas de 

difração em 2θ = 44,5o, 51,8o e 76,4o  evidenciaram a formação da fase Nio em todos os 

catalisadores (JCPDS 04-0850). 
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                    (A)                    (B) 
                   (C) 

Figura 2. A) DRX dos catalisadores e do suporte calcinados a 650 °C: (a) γ-Al2O3 (b) 
15Ni/Al (c) 15Ni1Nb/Al; (d)15Ni2,5Nb/Al; (e) 15Ni5Nb/Al;  (f)15Ni10Nb/Al B) DRX dos 
catalisadores reduzidos a 750 °C: (a) 15Ni/Al (b) 15Ni1Nb/Al, (c)15Ni2,5Nb/Al, (d) 
15Ni5Nb/Al e  (e) 15Ni10Nb/Al;  (C)  Redução à temperatura programada dos catalisadores: 
(a) 15Ni/Al (b) 15Ni1Nb/Al (c) 15Ni2,5Nb/Al (d) 15Ni5Nb/Al e (e) 15Ni10NbMg/Al 
 

Na Figura 2 estão apresentados os dados de redução à temperatura programada para os 

catalisadores. Observa-se que o aumento no teor de Nb proporcionou um maior número de 

espécies redutíveis a baixa temperatura (~430 oC). Espécies estas do tipo α, em fraca interação 

com o suporte. Este efeito fica evidente para os catalisadores contendo 5 e 10% de Nb.  Para o 

catalisador 15Ni10Nb/Al observa-se uma redução significativa do pico localizado em 767 oC 

referente ao aluminato de níquel do tipo espinélio (NiAl2O4) ou ao NiO fortemente ligado ao 

suporte. A este comportamento podemos inferir que a adição de Nb reduz a formação de 

aluminato de níquel. Outra possível explicação para este fenômeno é baseado no conceito de 

eletronegatividade, em que, a presença de Nb na esfera de coordenação do Ni diminui a 

densidade eletrônica do Ni (eletronegatividade de Pauling para o Ni 1,9 e para o Nb 1,6) 

facilitando a sua redução [13]. O suporte catalítico (γ-Al2O3) contendo somente o promotor 

(Nb) e o Nb2O5 mássico não apresentaram redução na faixa de temperatura em estudo, 

corroborando com os resultados apresentados por Mendes et al., 2003 [15].  
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Figura 3. (a) Seletividade para o H2 a 500 oC (b) e a 600 oC para todos os catalisadores (c) 
MEV do catalisador 15Ni5Nb/Al após a reação a 600 oC. 
 
  

 Os catalisadores a 500 oC apresentaram conversão superior a 70% para o ácido 

acético, sendo que na temperatura de 600 oC a conversão foi de aproximadamente 95% para 

todos os catalisadores, com exceção do catalisador 15Ni10Nb/Al (coque a 600oC 0,106 mmol 

Ch-1).  É importante ressaltar, que com o aumento na carga Nb nos materiais houve um 

aumento no teor de coque e na quantidade de propanona formada. Observou-se também a 

formação de produtos gasoso como CO2, CO e CH4 durante a reação. A 500 oC a seletividade  

para o H2 nos catalisadores 15Ni1Nb/Al, 15Ni2,5Nb/Al e 15Ni5Nb/Al foi de 2,5 mol H2/mol 

CH3COOHConv.  No entanto, a 600 oC  há uma pequeno aumento na seletividade para o 

hidrogênio, principalmente nos catalisadores 15Ni1Nb/Al, 15Ni2,5Nb/Al (~ 2,8 mol H2/mol 

CH3COOHConv.). Nota-se ainda, um aumento gradual na seletividade para o H2 no decorrer da 

reação a 600 oC para o catalisador com 5% Nb (Figura 3b). A este comportamento pode-se 

atribuir a formação de carbono filamentoso, bem como a decomposição do CH4 presente no 

sistema reacional. De acordo, com Li et al., (2004) [16] a adição de Nb em catalisadores de Ni 

favorece  a decomposição do CH4 em H2. Segundo os autores a decomposição do CH4 ocorre 

em 3 estágios: (I) período de indução (crescimento de filamentos de carbono), no qual há um 

aumento na decomposição do CH4, (II) estágio estacionário,  em que a conversão do metano é 

constante, (III) e por fim a desativação do catalisador. 
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Conclusões 

 Os catalisadores 15Ni1Nb/Al e 15Ni2,5Nb/Al mostraram-se promissores para a 

reforma a vapor do ácido acético. Além disso, o catalisador 15Ni5Nb/Al após 5 h de reação a 

600 oC apresentou seletividade (2,8 mol H2/mol CH3COOHConv) semelhante aos 

catalisadores 15Ni1Nb/Al e 15Ni2,5Nb/Al, provavelmente devido a maior decomposição do 

CH4. 
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Resumo. O foco deste trabalho é a obtenção de hidrogênio a partir do glicerol proveniente 
da síntese do biodiesel, via reações de reforma a vapor (RVG), utilizando catalisadores de 
níquel e vanádio suportados em alumina. Os catalisadores foram preparados pelo método de 
impregnação simultânea e estes foram caracterizados por EDX, BET, DRX, TPR e aplicados 
em RVG.Os catalisadores suportados em alumina e vanádio-alumina apresentaram maior 
conversão e seletividade para H2, em comparação com o catalisador 10%Ni-V2O5.  O 
catalisador mais seletivo para H2 foi o 10%Ni/2%V2O5-Al chegando a 6,7 molsH2/mol de 
glicerol convertido, mostrando ser um sistema catalítico promissor. 
Palavras chave: reforma do glicerol; vanádio; alumina. 
. 
 
Introdução 
 

O sistema energético mundial é fortemente dependente dos combustíveis fósseis, 
situação que definitivamente não pode perdurar, devido ao esgotamento gradativo das 
reservas destes combustíveis, como também os efeitos negativos sobre o meio ambiente que 
resultam de seu uso. Dessa forma, a instabilidade do preço do petróleo, preocupações sobre 
segurança energética, aquecimento global e a dependência mundial pelos combustíveis 
fósseis, propicia à pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias baseadas em energias 
renováveis, para complementar a matriz energética atual de forma significativa. 

 Considerando todos esses determinantes aliados ao fato do glicerol ser um subproduto 
do processo de transesterificação na produção do biodisel, propiciando assim uma alta oferta e 
um baixo custo de glicerina, o processo de reforma do glicerol para produção de hidrogênio 
ou gás de síntese torna-se foco de diversos estudos pela comunidade científica (1). 

 De acordo com a estequiometria da Reação 1, é possível formar até 7 moles de 
hidrogênio por mol de glicerol através da reforma a vapor de glicerol: 

 
C3H8O3(g) + 3H2O(g) ↔ 3CO2(g) + 7H2 (g)     (1) 
∆H°= +123 kJ/mol 
 
A Reação 1 pode ser vista como a combinação das reações 2(decomposição do 

glicerol)  e 3( deslocamento gás-água) 
 
C3H8O3(g) → 3CO(g) + 4H2(g)      (2) 
CO(g) + H2O(g) ↔ CO2(g) + H2(g)     (3) 
 
Os catalisadores baseados em níquel apresentam uma atividade catalítica similar aos 

metais nobres nas reações de reforma, são de baixo custo e alta disponibilidade, porém sofrem 
com problemas de coqueificação (2). As propriedades catalíticas do vanádio derivam de 
diversos fatores eletrônicos e estruturais. Os óxidos de vanádio suportados constituem um 
grupo importante de catalisadores. A alumina é um óxido ácido muito usado como suporte 
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catalítico devido a sua elevada área superficial e acidez (3). O presente trabalho tem como 
objetivo principal a geração de novos produtos (hidrogênio) economicamente viáveis, de 
interesse industrial e menor impacto ambiental, a partir do reaproveitamento do glicerol, via 
reação de reforma a vapor do glicerol utilizando catalisadores de níquel-vanádio suportados 
em alumina 

 
 

Seção experimental 
 
Preparação dos catalisadores 
 

Os catalisadores foram preparados pelo método de impregnação simultânea. Após a 
etapa de impregnação, todos os precursores foram calcinados sob fluxo de ar sintético de 
50mL.min-1 a 600°C por 3 h com velocidade de aquecimentode 5°C.min-1. Assim foram 
obtidos quatro catalisadores com os respectivos teores mássicos: 10% Ni/Al2O3,10% 
Ni/V2O5, 10% Ni /2% V2O5/Al2O3 e 10% Ni/5% V2O5/Al2O3. 
 
Caracterização dos catalisadores 
 
Os catalisadores foram caracterizados por:  
- espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDX); difração de raios X (DRX); redução 
à temperatura programada (RTP) e área superficial pelo método BET. 
 
Ensaios catalíticos de reforma à vapor do glicerol 
 

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 C3H8O3:H2O 
com uma razão molar 1:9, fluxo de alimentação de 2,5mL h-1e N2 como gás de arraste no 
vaporizador. Antes das reações os catalisadores foram ativados com 40 mL min-1 de H2 a 
850°C por 1h.  
 
 
Resultados e Discussão 
 
Área superficial (método BET) e Espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDX) 
 

A Tabela 1 apresenta a quantificação das espécies químicas presentes nos 
catalisadores. Observa-se que os valores reais estão próximos dos valores nominais e as 
diferenças observadas podem ser devido à manipulação dos reagentes. Na Tabela 1 também 
são apresentados os valores das áreas superficiais. O resultado mostra que catalisadores 
suportados em alumina apresentam área superficial significativamente maior que o suportado 
em óxido de vanádio puro. Além disse observa-se que houve um pequeno decréscimo da área 
com a adição do V2O5. 
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Tabela 1. Média percentual dos elementos obtidos por EDX e Área superficial dos 
catalisadores. 

 
 
Redução à temperatura programada (RTP) e Difração de raios X (DRX) 
 

Na Figura 1-a observa-se o perfil de redução para cada catalisador. Os picos em 380 
oC para o catalisador10Ni/5V2O5-Al e 10Ni/2V2O5 estão relacionados a redução das espécies 
de NiO para Ni0, indicando que a presença do vanádio no sistema diminuiu a interação níquel-
alumina, disponibilizando assim espécies de NiO com fraca interação com o suporte (4). O 
níquel também se reduz quando está sob forma de aluminato de níquel (NiO-Al2O3), e nesta 
forma são necessárias altas temperaturas para a redução se processar. Isto justifica picos nos 
perfis de todos os catalisadores (exceto no catalisador 10Ni/V2O5) em temperaturas acima de 
700 oC, que é consequência da redução do aluminato de níquel(8). O vanádio possui múltiplos 
estados de oxidação, o que explica a presença de múltiplos picos de redução nos catalisadores 
contendo vanádio. Isto é observado com maior detalhe no catalisador 10Ni/V2O5 em 
temperaturas acima de 600°C, onde cada pico representa a redução para um determinado 
estado de oxidação. 

A Figura 1-b mostra os difratogramas para os quatro catalisadores. Para os 
catalisadores 10Ni/5V2O5-Al, 10Ni/2V2O5-Al e 10Ni/Al observaram-se apenas picos da γ-
Al2O3 em 2θ=37,72°, 45,90° e 66,86° (JCPDS 79-1558) e do aluminato de níquel NiAl2O3 
em 2θ= 37,04°, 44,96° e 65,54° (JCPSD10-339). Estes picos se encontram sobrepostos, por 
isso observam-se picos mais alargados. Além disso, nestes difratogramas não foram 
observados picos específicos das espécies de V2O5 e nem das espécies de NiO, indicando que 
estes se encontram dispersos sobre o suporte. Já no difratograma do catalisador 10Ni-V2O5 
foi observado apenas os picos do V2O5. Este apresentou uma série de pequenos picos, mas 
três se destacam, que são os picos em 2θ=20,29°, 26,27° e 31,00° os quais são atribuídos a 
estrutura do suporte V2O5 (JCPDS 72-598). Na base de dados também se observa a presença 
de inúmeros pequenos picos presentes no difratograma do V2O5. 

Catalisador % Ni nominal % Ni Real % V nominal % V Real Área (m2.g-1) 

10Ni/Al 10 10,9 ------- ------ 180 

10Ni/V2O5 10 10,4 ------- ------ 6 

10Ni/2V2O5-Al 10 11,5 2 2,2 150 

10Ni/5V2O5-Al 10 8,8 5 5,3 160 
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Figura 1. (a) Perfis de TPR, (b) Difratogramas de raios X. 
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Ensaios catalíticos 
 

A Tabela 2 mostra a conversão do glicerol para cada catalisador e também a 
seletividade para os produtos gasosos. Observa-se que os catalisadores suportados em alumina 
e vanádio-alumina obtiveram maiores valores de conversão, o que pode ser explicado pela 
alta área superficial desses catalisadores em comparação com o catalisador 10Ni/V2O5 , que 
mostrou a menor conversão e  seletividade para H2. Verificou-se que o catalisador mais 
seletivo para H2 foi o 10Ni/2V2O5-Al seguido do 10Ni/Al2O3, mostrando que a adição de 
vanádio em pequenas quantidades favorece uma seletividade para H2. Quando o teor de 
vanádio foi de 5%, a seletividade para H2 diminuiu, indicando que a adição de pequenas 
quantidades de vanádio, 2%, é suficiente para melhorar o desempenho do catalisador. 
 
 
Tabela 2. Conversão de glicerol (%) e seletividade média para os produtos (mol 
produzido/mol de glicerol convertido). 
 

Catalisador Conversão H2 CH4 CO CO2 

10Ni/2V2O5-Al 99 6,7 0,1 1 2,1 

10Ni/5V2O5-Al 99 3,6 0,2 1 1,1 

10/Ni-Al 99 5,8 0,1 1 1,6 

10Ni/V2O5 93 2,8 0 0,4 0,7 

 
Conclusões 
 

Através dos resultados obtidos, verificou-se que o catalisador mais seletivo para H2 foi 
o 10%Ni/2V2O5-Al atingindo 6,7 mols de hidrogênio por mol de glicerol convertido, 
mostrando ser um sistema catalítico promissor. 
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Resumo. Hidrotalcitas foram preparadas pela técnica de coprecipitação, que após 
calcinação resultaram em óxidos com teores nominais de Ni+2 iguais a 5, 10 e 15%. As 
hidrotalcitas e seus respectivos óxidos foram caracterizados por Difração de Raios X 
(método do pó) e estes últimos também por Redução a Temperatura Programada. Os óxidos, 
após redução, foram avaliados nas reações de Reforma Direta e Reforma Oxidativa do 
Biogás, sendo que para a primeira, o catalisador derivado do óxido contendo 15% de Ni+2 
apresentou a melhor atividade catalítica, ao passo que para a segunda, o derivado do óxido 
contendo 5% de Ni+2 foi o de melhor desempenho. Na Reforma Oxidativa do Biogás, houve 
um aumento de conversão de CH4 em relação à Reforma Direta do Biogás. Além disso, a 
proporção H2/CO foi próxima a 1ao longo de toda faixa de temperatura. Por outro lado, na 
Reforma Direta do Biogás a razão H2/CO decresceu com a redução da temperatura. 
 
Introdução 
 

O incentivo à produção de energias limpas é crescente nos últimos anos, em 
decorrência do impacto ambiental negativo causado pelo aquecimento global provocado pela 
emissão de gases estufa. Dentro deste contexto, muita atenção tem se voltado ao biogás, que é 
constituído em média por 60% de CH4 e 40% de CO2 (v/v), sendo produto da digestão 
anaeróbia de materiais orgânicos. Assim, a aplicação do biogás à reação conhecida como 
Reforma Direta do Biogás (RDB), representada pela Reação 1, além de produzir uma mistura 
conhecida como gás de síntese (CO+H2), cuja proporção H2/CO é próxima a 1, ideal para a 
síntese de combustíveis líquidos (Fischer-Tropsch) de baixo teor de enxofre e compostos 
aromáticos, reduz também as emissões dos gases estufa, em especial pela conversão do CH4. 
Um dos principais problemas desta reação, entretanto, é a formação de depósitos carbonáceos 
na superfície do catalisador.  Uma possível solução deste problema, consiste em adicionar O2 
à alimentação dos reagentes, resultando na Reforma Oxidativa do Biogás (ROB), combinação 
da reação de Reforma a Seco (reação (2)) com a Oxidação Parcial do CH4 (reação (3)) (LAU 
et al., 2011;.PAKHARE, SPIVEY, 2014; LUCRÉDIO, ASSAF, J.M., ASSAF, E.M., 2014). 

 
 
1,5 CH4 + 1 CO2 ↔ 2 H2 + 2 CO + 0,5 CH4                                                  reação (1) 

 
CH4 + CO2 ↔ 2 H2 + 2 CO                    ∆H0

298K= + 247 kJ/mol                   reação (2)           
 
CH4 + 0,5 O2 ↔ 2 H2 + CO                    ∆H0

298K= -35,7  kJ/mol                   Reação 
(3) 

 
Outra possibilidae para contornar a deposição de coque consiste na modificação da 

estrutura dos catalisadores à base de níquel, metal mais utilizado como fase ativa para reações 
de reforma. Catalisadores obtidos a partir do tratamento térmico de estruturas conhecidas 
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como hidrotalcitas (HT’s) podem ser uma solução para esta questão. Após tratamento 
térmico, a HT é convertida a um óxido misto precursor de um catalisador que pode ser estável 
e de boa resistência em relação à formação de coque. Isso devido à formação de uma solução 
sólida entre o MgO e o NiO (Tsyganok et al., 2001; Wang et al., 2012). Neste trabalho, 
buscou-se estudar o efeito do teor de Ni+2 nos catalisadores derivados da estrutura HT, sobre o 
desempenho dos mesmos durante a RDB e a ROB. 
 
Metodologia 
 
Síntese das hidrotalcitas e dos óxidos mistos precursores dos catalisadores 

As HT’s foram sintetizadas pela técnica da coprecipitação, adicionando-se 
rapidamente uma solução dos nitratos de Ni+2, Mg+2 e Al+3, a uma concentração total de 
1 mol/L e razão entre os cátions divalentes e trivalentes igual a 3 a uma solução básica, tal que 
a razão OH-1/CO-2

3= 11,5, também a uma concentração total de 1 mol/L, sendo que esta 
última solução foi mantida a 60oC, sob vigorosa agitação, tal que a proporção Al+3/CO-2

3=0,8, 
antes da adição de uma solução a outra. Para obtenção de teores de Ni+2 no óxido misto 
equivalentes a 5, 10 e 15%, a razão Ni+2/Mg+2 utilizada na solução catiônica foi de 0,05, 0,12 
e 0,19 (valores teóricos), respectivamente. O meio reacional foi mantido a 60oC e 
vigorosamente agitado por 30 minutos. O gel obtido foi então separado do meio aquoso 
através de filtração, sendo lavado com água deionizada à temperatura ambiente, até que o pH 
da água de lavagem não variasse mais. O material obtido foi seco em estufa a 80oC, por  24 
horas, sendo posteriormente triturado para obtenção do pó da HT, com o cuidado de mantê-lo 
na faixa granulométrica compreendida entre 60 e 100 Mesh. Os óxidos foram obtidos 
calcinando-se as HT’s na mufla, em atmosfera de ar estático, com taxa de aquecimento de 
10oC/minuto, da temperatura ambiente até 650oC, permanecendo nesta temperatura por 5 
horas. 
 
Caracterizações 

As HT’s e seus respectivos óxidos foram submetidas à análise de Difração de Raios-X 
(DRX), pelo método do pó, num equipamento Rigaku Multiflex, usando radiação K-α do 
elemento Cu (λ= 1,5406 Å, 40 kV- 30 mA), numa varredura de 2θo compreendida no 
intervalo entre 5-80o, passo 0,02θo e velocidade 2θo/minuto. As fases presentes nos materiais 
foram identificadas através da base de dados JCPDS (Joint Committee on Powder Difraction 
Standards).Os parâmetros cristalográficos e os tamanhos dos cristalitos foram calculados 
através das equações de Bragg e Scherrer, respectivamente. A redução a temperatura 
programada (TPR) foi realizada num equipamento Micromeritics Auto Chem II 
Chemisorption Analyzer, utilizando aproximadamente 40 mg do óxido. Antes do início da 
análise, cada amostra foi pré-tratada com fluxo de N2, a 200oC, por 1 hora. Em seguida, foi 
resfriada até 40oC, em fluxo de N2, sendo então iniciada a análise num fluxo de 30 
mL/minuto de uma mistura 10% H2/N2, com taxa de aquecimento de 10oC/minuto, até 
1000oC. 
 
Ensaios catalíticos 

Os ensaios catalíticos foram realizados num reator de quartzo amorfo do tipo leito 
fixo. 100 mg dos óxidos foram utilizados para os testes, os quais foram suportados em lã de 
quartzo no interior do reator. Os óxidos foram previamente reduzidos in situ, numa atmosfera 
de H2/N2 (10/35 mL/minuto), a partir de aquecimento da temperatura ambiente até 750oC, 
com rampa de 10oC/minuto, e mantidos a 750oC por 1 hora. Tanto a RDB quanto a ROB 
foram realizadas a partir de varredura de temperatura, iniciando-se de 800oC até 500oC, com 
taxa de resfriamento de 10oC/minuto, a intervalos de 50oC. Para ambas as reações, empregou-
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se razão de CH4/CO2 =1,5, representando aí a composição típica do biogás, livre de 
compostos contento enxofre. Na RDB, juntamente com o CH4 e CO2, alimentou-se N2 como 
gás de diluição da corrente, tal que a vazão fosse 37200 mL.h-1.g-1. Na ROB, alimentou-se ar 
(20% O2 e 80% N2), com razão O2/CH4=0,16, abaixo do que é requerido 
estequiometricamente no processo, tal que a vazão fosse 37200 mL.h-1.g-1. Os gases efluentes 
do reator foram analisados num cromatógrafo Varian 450-GC, equipado com duas colunas 
Porapak-N e uma peneira 13X.  
 
Resultados e discussões 
 
Difração de Raios-X 

A análise DRX mostrou difratogramas típicos de HT’s para todas as estruturas com 
diferentes teores de níquel. Observa-se na Figura 1a picos bastante intensos e simétricos, 
característicos dos planos (003), (006), (110) e (113), e picos mais largos e assimétricos, 
referentes aos planos (009)/(012), (015) e (018), como já descrito no trabalho de Bîrjega e 
colaboradores (2005). Estes pesquisadores também citaram a presença da fase hidrocarbonato 
de magnésio e alumínio, aqui responsável por reduzir a intensidade do sinal, em especial nos 
planos (009)/(012) e (205). As fases hidrargilita (Al(OH)3)  e brucita (Mg(OH)2), por sua vez, 
aumentam a intensidade do sinal nos planos (110) e (113), característicos da região lamelar da 
HT, sendo a fase hidrargilita formada especialmente em pH > 12, o que condiz com as 
condições básicas da síntese. À medida que se aumentou a razão entre cátions Ni+2/Mg+2, 
observou-se também uma redução da intensidade do sinal, em virtude do aumento do teor de 
Ni+2. 

A calcinação das HT’s em mufla por 5 horas a 650oC, permitiu a obtenção de óxidos 
mistos, como representado na  Figura 1b, através dos difratogramas de raios-X. Percebe-se a 
formação dos óxidos mistos, havendo superposição dos picos referentes ao MgO e NiO no 
plano referente ao pico mais intenso do difratograma (200). Isto indica a formação de uma 
solução sólida, na qual também estão presentes os cátions Al+3, uma vez que a rede se contrai 
mais do que o esperado se houvesse apenas Mg+2 e Ni+2 presentes (Lei de Vegard) 
(SHISHIDO et al., 2001; LUCRÉDIO, JERKIEWICKZ, ASSAF, E.M., 2007). 

 
 

 
Figura 1a: DRX referente às HT’s ;  Figura 1b:DRX dos respectivos óxidos. 

                 
 
     
(□) Hidrotalcita (JCPDS-14-0191); () Hidroxicarbonato de Magnésio e Alumínio 

a b 
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(JCPDS-70-2151); (*) Hidrargilita Al(OH)3 (JCPDS-02-0215); 
(⁺) Brucita Mg(OH)2 (JCPDS-01-1169); (□) MgO (JCPDS-75-1525); () NiO (JCPDS-78-
0643); (⁺) MgNiO2 (JCPDS-24-0712); (■) MgAl2O4 (JCPDS-030897).  
 

No óxido (NiMg)AlO10% houve aparecimento da fase aluminato de magnésio tipo 
espinélio (MgAl2O4). Isso pode ter ocorrido pelo fato de que, ao se aumentar a proporção de 
Ni+2/Mg+2 de 0,05 para 0,12, o que representa 5 e 10% deste cátion no óxido, respectivamente 
(valores teóricos), aumentou-se também o conteúdo de Al+3 em relação a Mg+2, havendo a 
segregação de parte deste Mg+2 na forma do aluminato. Entretanto, ao se aumentar ainda mais 
esta proporção tal que se tenha 15% de Ni+2 no óxido o efeito foi contrário, sendo a fase 
(NiMg)O2 +MgO formada em detrimento da fase MgAl2O4.  Sabe-se, da literatura, que a 
formação da fase espinélio é dependente das condições de calcinação, não havendo sua 
formação sob condições brandas (até 700oC). Entretanto, segundo Takehira e colaboradores 
(2004), a presença desta fase é dependente também do conteúdo de Al+3 no óxido misto. 

A Tabela 1 mostra valores do parâmetro “a” da rede, referente à distância entre os 
cátions na solução sólida e o tamanho do cristalito (L). Observa-se leve contração da rede 
(redução de “a”) ao aumentar o conteúdo de Ni+2 de 5 para 10%, bem como tamanho similar 
de cristalito, provavelmente devido à presença da fase MgAl2O4, que não permitiu o 
crescimento da solução sólida. A ausência de contração da rede ao aumentar o conteúdo de 
Ni+2 de 10 para 15% pode ser consequência do aumento do conteúdo de Ni+2. O aumento do 
tamanho do cristalito pode ter sido em decorrência deste mesmo fato. 

 
 

Tabela 1: Parâmetro "a" e tamanho de cristalito para os óxidos derivados das HT’s 

Óxido a (Å) L (nm) 
(NiMg)AlO5% 4,18 4,5 
(NiMg)AlO10% 4,17 4,5 
(NiMg)AlO15% 4,17 4,7 

 
 

Redução a Temperatura Programada 
Como visto na Figura 2, para os três óxidos estudados há apenas um único pico de 

redução, a temperaturas altas, correspondente à redução da espécie Ni+2 presente na solução 
sólida. Observa-se também que com a diminuição do conteúdo de Ni+2, a redução se torna 
mais difícil, em virtude da maior presença do cátion Al+3 em relação ao Ni+2, fazendo com 
que se forme espécies do tipo (NiMg)Al2O4, difíceis de serem reduzidas (DAZA, MORENO, 
MOLINA, 2011; GONZÁLEZ et al., 2013). 

Ao diminuir o conteúdo de Ni+2 teórico no óxido de 15 para 5%, nota-se que o 
deslocamento do pico de redução para temperatura maior é bastante acentuado, pelo fato de 
haver uma maior quantidade de Al+3 em relação ao Ni+2, devido, como já comentado, à 
formação de espécies (NiMg)Al2O4. Entretanto, quando se reduz o conteúdo de 15 para 10%, 
esse deslocamento já não é tão acentuado, pelo fato de haver aí espécies MgAl2O4, como já 
comentado na análise de raios-X. Segundo Takehira e colaboradores (2004), quando a fase 
MgAl2O4 é formada, a solução sólida é impedida de crescer pela presença do Al+3. Esta fase, 
segundo esses pesquisadores, faz com que o processo de redução se torne mais fácil, ou seja, 
ocorra a temperaturas menores. Isso sugere que quando parte do Mg+2 é isolada pelo Al+3  na 
forma de MgAl2O4, não há crescimento desta solução, como consequência Ni+2 fica menos 
firmemente ligado à rede, tornando, portanto, a redução mais fácil. 
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           Figura 2: Ensaios de redução de fase ativa. 

 
Avaliação catalítica 

Os catalisadores foram testados na RDB, alimentando-se CH4 e CO2 na proporção 
1,5:1. As conversões dos reagentes são apresentadas na Figura 3a. Observa-se que ao longo 
do intervalo de temperaturas avaliado, a conversão de CH4 foi superior ao do CO2, para todos 
os catalisadores. Isso pode estar relacionado, segundo Pakhare e Spivey (2014) ao fato de a 
energia de barreira do CH4 é superior ao do CO2. Além disso, não se pode ignorar o fato de 
que o CH4 está em excesso em relação ao CO2 (LUCRÉDIO, ASSAF, J.M., ASSAF, E.M., 
2014). 

Como visto da Reação (1), a conversão estequiométrica de CH4 equivale a 
aproximadamente 67%. Entretanto, no intervalo de temperatura entre 750-800oC, observa-se 
que a conversão de CH4, para todos os catalisadores, foi superior ao valor estequiométrico 
esperado, indicando que pode estar havendo intensa decomposição do CH4 na superfície da 
partícula de Ni0, como representada pela Reação (4). 

 

 
Figura 3a: Conversões de CH4 e CO2 durante RDB; Figura3b: Razão H2/CO durante RDB. 

 
CH4 + Ni0 ↔ C-Ni0 + 2 H2                    ∆H0

298K= + 74,9 kJ/mol                   reação (4) 
 

a b 
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Na região compreendida entre 625- 725oC, ocorre a reforma direta do biogás, com o 
CH4 decompondo-se sobre a fase ativa Ni0, e grande parte do carbono gerado em decorrência 
dessa decomposição pode estar sendo eliminado pelo CO2:  

 
CH4 + Ni0 ↔ C-Ni0 + 2 H2                ∆H0

298K= + 74,9 kJ/mol                      reação (5) 
 
CO2 + C-Ni0 ↔ 2 CO + Ni0               ∆H0

298K= + 171 kJ/mol                       reação (6) 
 
O desempenho dos catalisadores nessa região de reforma, como observado da Figura 

4, é 15%>5%>10%.  Isto pode ser justificado pelo fato de que quando se aumenta o teor de 
níquel, aumenta-se a proporção de Al+3 em relação ao Mg+2, o que pode ter implicado numa 
maior formação de vacâncias na superfície do catalisador. Estas vacâncias proporcionaram 
então um incremento da basicidade do catalisador contendo 15% de Ni+2 no óxido. Entretanto, 
o catalisador de 10%, mesmo tendo uma maior proporção de Al+3 em relação Mg+2 se 
comparado com o de 5%, apresentou um desempenho inferior a este último. Como citado na 
discussão dos resultados de redução a temperatura programada, Na amostra com 10% Ni a 
possível formação da fase MgAl2O4 pode ter enfraquecido a ligação do Ni+2 na rede do óxido 
misto, uma vez que este cátion possivelmente não foi completamente inserido na estrutura 
tipo espinélio. No catalisador derivado do óxido contendo 5% de níquel, entretanto, a 
formação da estrutura (NiMg)Al2O4 pode ter proporcionado um aumento da dispersão da fase 
ativa em relação ao de 10%. Além disso, uma maior presença de Mg+2 pode ter sido 
responsável por aumentar as conversões de CH4 e CO2 deste catalisador em relação ao de 
5%, a temperaturas mais baixas. 

A razão H2/CO ao longo de toda a faixa de temperaturas aqui considerada ilustra a 
ocorrência das reações comentadas anteriormente, para todos os catalisadores, como mostrado 
na Figura 3b: na região compreendida pela reforma deste biogás (625-725oC), observou-se 
queda de proporção H2/CO,  devido à redução da decomposição do CH4 e eliminação do 
carbono produzido pela Reação (5), havendo também ocorrência da reação reversa de 
deslocamento gás-água, representada pela Reação (7), produzindo CO.  (LUCRÉDIO, 
ASSAF, J.M.; ASSAF, E.M., 2014). 

 
CO2 + H2 ↔ CO + H2O                             ∆H0

298K = + 41 kJ/mol                  reação (7)  
 
Em temperaturas mais baixas observa-se queda desta proporção com o decréscimo da 

temperatura pelo fato da reforma ser notadamente uma reação endotérmica, observando-se 
uma queda mais acentuada com o catalisador contendo 10% de Ni+2 no óxido, sugerindo 
então uma possível decomposição destes gases pela Reação (8), em virtude da partícula de 
Ni0 estar mais sujeita à coqueificação, possivelmente devido a uma menor dispersão da fase 
ativa. 

 
H2 + CO ↔ C + H2O                  ∆H0

298K = -175, 3 kJ/mol                             reação (8) 
 
A ROB, sob as condições experimentais comentadas na seção de metodologia, pode 

ser representada pela Reação (9). 
 
1,5 CH4 + 1 CO2 + 0,24 O2 ↔ 2,96 H2 + 2,48 CO + 0,02 CH4                       reação 

(9) 
 
A Figura 4a mostra as conversões de CH4 e CO2 para os catalisadores durante a ROB. 
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Figura 4a: Conversões de CH4 e CO2 na ROB; Figura 4b: Razão H2/CO na ROB. 

 
Da Figura 4a, pode-se notar que as conversões de CH4 são superiores as de CO2, 

durante a ROB, ao longo de todo a faixa de temperatura, para todos os catalisadores. As 
conversões de CH4 durante a ROB foram também superiores às conversões deste gás na RSB, 
ao passo que para o CO2, o comportamento se inverteu. Isto é um indício de que a reação (3) 
pode estar ocorrendo através do mecanismo indireto, como citado no trabalho de Asencios, 
Rodella e Assaf, E.M. (2013). A mudança de desempenho do catalisador durante a ROB, com 
o catalisador de 5% de Ni+2 no óxido superando os de 10% e 15% pode estar relacionado à 
quantidade de fase ativa no catalisador, uma vez que uma maior quantidade de Ni0 pode ter 
propiciado a oxidação da fase metálica pelo O2, reduzindo a atividade catalítica.  

Da Figura 4b, nota-se que a proporção H2/CO se manteve alta ao longo de toda faixa 
de temperaturas, para todos os catalisadores, em virtude da ocorrência da reação (3), 
diferentemente do que ocorre durante a RDB. Ao reduzir a temperatura de 800 para 600oC, 
observou-se queda da razão H2/CO com  a queda da temperatura devido à redução da 
ocorrência de decomposição do CH4, combinada com a reação reversa de deslocamento gás-
água (reação (7)). Abaixo de 600oC, entretanto, a razão H2/CO aumenta com a queda da 
temperatura, provavelmente pelo fato de se ter cessado os efeitos da ocorrência da reação (7) 
nesta região de temperatura. 

 
Conclusões 
 

Catalisadores cujos precursores são derivados de óxidos obtidos de HT’s se mostraram 
ativos para a produção de gás de síntese com razões de H2/CO <1 durante a RDB. Neste caso, 
o catalisador contendo 15% de Ni+2 no óxido mostrou-se mais ativo, provavelmente devido à 
maior formação de vacâncias na superfície do catalisador, em virtude do aumento da 
proporção de Al+3 em relação ao Mg+2, quando comparado com os outros catalisadores 
considerados neste trabalho. Entretanto, durante a ROB, o catalisador de maior desempenho 
catalítico foi o de 5% de Ni+2 no óxido, uma vez que uma maior quantidade de Ni0 pode ter 
propiciado a oxidação da fase metálica pelo O2, reduzindo a atividade catalítica.  

De uma forma geral, pode-se dizer que a ROB melhorou a conversão de CH4, bem 
com produziu gás de síntese cuja razão H2/CO foi próxima a 1, ao longo de toda a faixa de 
temperaturas, o que o torna adequado para sua utilização como matéria-prima em processos 
conhecidos como gas to liquid plants (Fischer-Tropsch, por exemplo). 

a b 
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Resumo. Neste trabalho foram estudadas argilas pilarizada com íon de Keggin, 
impregnada com Al2O3 e ativada com H2SO4. As argilas foram caracterizadas por difração 
de raios X (DRX), área superficial específica (B.E.T), análise da composição química 
(EDX) e quantificação dos sítios ácidos. A quantificação dos sítios ácidos foi realizada 
através da adsorção de piridina gasosa, utilizando as técnicas de TG/DTG e FTIR. Além 
disso, as argilas pilarizada e a natural foram caracterizadas pelo FTIR. Após a 
caracterização, as argilas foram submetidas à reação de desidratação do metanol. O 
processo de pilarização efetivamente produziu modificações na argila natural, que 
resultaram em melhores seletividades para a produção do DME. 

 
Introdução  
 

O dimetil éter (DME) exibe um grande potencial para substituir o óleo diesel, devido 
ao seu elevado número de cetano, oferecendo um bom desempenho ao motor. Além disso, 
ele apresenta baixa emissão de NOx e, praticamente, nenhuma produção de particulados, 
quando comparado ao diesel convencional [1]. A síntese do DME pode ser realizada através 
da desidratação do metanol e a seletividade da reação está condicionada com as 
propriedades ácidas dos catalisadores. 

As argilas são materiais muito utilizados em diversas aplicações industriais, e 
atualmente apresentam inúmeros estudos devido às interessantes propriedades que 
apresentam e o baixo custo.  

A modificação nas argilas tem recebido atenção pela possibilidade de se obter 
materiais porosos e com acidez modificada, podendo ser utilizada como catalisadores em 
reações químicas. Como no caso a pilarização com o íon de Keggin (Al13), que aumenta o 
espaçamento basal das argilas e, consequentemente, suas áreas superficiais e sua acidez fica 
pronunciada [2].  

A argila ativada com o H2SO4 também aumenta a área superficial específica e o 
diâmetro dos poros e sua acidez. Isso ocorre devido à troca dos cátions intercalados presente 
na argila pelo cátion hidroxônio H3O+ [3]. 

O Al2O3 impregnado na argila pode apresentar-se como uma opção atrativa para as 
reações de desidratação do metanol, pois o Al2O3 pode conferir uma acidez pronunciada na 
argila.  

Nesse trabalho tivemos como objetivo avaliar os resultados obtidos das 
caracterizações das argilas pilarizada com Al13, ativada com ácido sulfúrico e impregnada 
com Al2O3 para produção de DME através da reação de desidratação do metanol. 

 
Material e Métodos 
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-Preparação dos catalisadores  
A argila utilizada foi uma montmorilonita Volclay (da região de Wyoming (EUA)).  

A síntese da argila Volclay-Al PILC foi realizada a partir da introdução do íon de 
Keggin (Al13) em suas lamelas. A solução de Al13 foi preparada por titulação lenta de uma 
solução aquosa de AlCl3.6H2O 1M com uma solução de NaOH 0,4 M  sob agitação 
vigorosa, até uma razão molar OH-/Al3+= 2,2. Depois do gotejamento lento foi obtida uma 
solução turva que após 3 h de agitação apresentou-se límpida. E, em seguida, a solução 
pilarizante foi envelhecida por 24 h e depois adicionada a uma suspensão aquosa contendo 
2% m/m de argila até atingir uma relação Al/argila de 15 mmol/g. A suspensão foi mantida a 
temperatura ambiente por 24 h sob agitação mecânica lenta. Depois, o sólido foi lavado 
através da centrifugação com o objetivo de remover os sais residuais até a ausência de 
cloreto. Finalmente, o sólido foi seco a 60 °C durante a 24 h.  

A argila Volclay-Al impregnada foi preparada num rotoevaporador através da adição 
de 15 mmol/g de Al/ argila até a evaporação do solvente. 

A argila Volclay-H+ foi ativada com H2SO4 4M durante 6h/50 °C em refluxo. A 
razão sólido/liquido foi de 1g de sólido para 30 mL de solução. Em seguida, a argila 
acidificada foi lavada até pH=5 e depois  o sólido foi seco a 95 °C durante 12h. 

Após as modificações as argilas foram calcinadas a 500 °C durante 2 h, sob taxa de 
aquecimento de 2 °C min-1. 

 

-Caracterizações dos catalisadores 
 

A análise da composição química (EDX) das argilas foi realizada em um 
microscópio LEO, modelo 440, acoplado a um analisador dispersivo de energia de Si (Li), 
modelo 7060 e resolução 133 eV. 

O espaçamento basal das argilas foi obtido por difração de raios X (DRX), pelo 
método do pó, num difratômetro de Raios X modelo Rigaku Multiflex, com radiação Cu-
Kα, λ =1,54056 Å, 40 kV/30 mA, 2ϴ = 3º a 60º e velocidade de varredura de 2o min-1.  

A área superficial especifica (BET) foi obtida num equipamento Quantachrome 
NOVA 1000 versão 10.02.  

O estudo da acidez dos sólidos foi realizado mediante a adsorção de piridina gasosa, 
utilizando as técnicas de TG/DTG e FTIR [4;5].  

Para o estudo da acidez foi utilizado 50 mg de amostra que inicialmente foram 
desidratadas a 300 ºC por 1 h em fluxo de N2,  depois resfriadas até 150 ºC, e em seguida 
submetidas a um fluxo de piridina gasosa diluída em N2 durante 1 h. Na sequência, apenas 
um fluxo de N2 foi mantido para retirada da piridina fisicamente adsorvida.  

Após esse processo, as amostras foram analisadas por TG/DTG e FTIR. A análise 
termogravimétrica foi efetuada sob fluxo de N2 (50 mL/min), em um intervalo de 
temperatura de 25o a 800 ºC e velocidade de aquecimento de 10 ºC /min. A quantidade de 
sítios ácidos (nPy) foi calculado como se segue: 
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1. A partir da massa total ( ) de uma amostra com piridina adsorvida, foi 
subtraída a massa perdida entre 25o e 200 oC ( ), geralmente água e/ou piridina 
fisicamente adsorvida, obtendo-se assim a massa da amostra anidra; 

2. A quantidade de massa perdida entre 200o e 800 oC (M800(Py)) foi normalizada para 1 
g, dividindo o valor obtido pela massa anidra [( ) - ( )]; 

3. O mesmo cálculo foi realizado usando a curva TG/DTG para a amostra sem piridina 
adsorvida; 

4. A massa de piridina adsorvida é igual à diferença entre os valores normalizados para 
a amostra com e sem piridina adsorvida; 

5. Utilizando a massa molar da piridina ( ), foi determinado o número de moles de 
piridina adsorvida. Estes procedimentos são matematicamente representados usando a 
equação 1: 

 
 

     (Equação 1)  

 = 79,101 g.mol-1 

- Teste catalítico 

Os ensaios foram realizados em um reator de leito fixo (quartzo), contendo lã de 
quartzo e quartzo moído sobre o qual foram depositados 400 mg de catalisador, e  a vazão de 
metanol foi de  0,7 mL.h-1 e 15 mL.min-1 de N2 (gás de arraste) e a temperatura de reação foi 
de 500 ºC durante 5 h.  

As reações na linha catalítica acontecem conforme as seguintes etapas: o metanol é 
arrastado do saturador a 50 ºC através do N2 passando pelo reator onde está presente o 
catalisador, o efluente passa por um condensador para a separação das fases líquida e gasosa. 
A fase líquida (metanol não convertido) fica retida no condensador até o final da reação. A 
fase gasosa passa por um filtro de zeólita, para que as possíveis partículas líquidas 
remanescentes sejam retiradas, e então, é dirigida ao cromatógrafo por intermédio de 
válvulas pneumáticas de injeção. 

Os gases efluentes do reator são analisados em linha por cromatografia a gás, 
utilizando-se um cromatógrafo Varian Chrompack, modelo 3800. O cromatógrafo contém 
dois detectores de condutividade térmica e a coluna Porapak N. Os resultados coletados são 
integrados em tempo real com auxílio de um software adequado. 

Para determinar o número de mols dos produtos gasosos formados, foram utilizados 
padrões externos de dimetil éter e eteno. A partir disso pode-se determinar o rendimento (Y) 
para o DME e o eteno formado, considerando a razão entre mols do produto desejado 
formado e mols de metanol alimentado como mostra à equação 2. 

                                                     (Equação 2) 

Resultados e discussão 

Amostra sem Py Amostra com Py 
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Através do EDX das argilas antes das modificações (Tabela 1), foi observado a 
presença de elementos de Si, Al, O, K, Ti, Fe, Ca, Mg e Na, sendo os elementos Si, Al, Fe e 
Na os constituintes principais. Após os processos de pilarização e ativação ácida foi 
evidenciado a diminuição dos elementos Na e Ca, sugerindo que houve a troca destes 
elementos pelo íon de Keggin ([AlO4Al12(OH)24(H2O)12]7+) e pelo cátion hidroxônio H3O+ 
[2;3]. A argila impregnada e a argila pilarizada apresentaram um aumento do teor de Al 
proveniente da introdução do íon de Keggin e do Al2O3. Á ausência do elemento Ti em 
algumas argilas após as modificações pode ser devido ao seu baixo teor presente na argila 
natural. 

 

Tabela 1. Composição química das argilas. 

 

Através dos difratogramas de raios X (Figura 1) foi possível observar intensas 
reflexões na região de 2θ  entre 4,0o e 11,0o, referentes ao padrão da montmorilonita 
(espaçamento basal d001), e em 2θ = 19,87o e 27,78o, referentes a presença de quartzo e 
feldspato, respectivamente. 

A partir do valor de 2θ do padrão da montmorilonita foi possível calcular o 
espaçamento basal por meio da lei de Bragg. As argilas apresentaram os seguintes valores: 
Volclay =12,9Å, Volclay-H+=9,25Å, Volclay-Al Pilc=16,7Å e Volclay-Al=12,9Å. Observa-
se que a argila ativada (Volclay-H+) apresentou menor espaçamento basal, indicando que a 
modificação estrutural ocorreu. O pequeno espaçamento basal indica uma maior 
proximidade entre as camadas da estrutura [6].  

A argila Volclay-ALPILC apresentou o maior espaçamento basal. Esse aumento é 
proveniente da troca catiônica de Na+ e Ca2+ pelo íon Al13, que foi verificado através do 
EDX (Tabela 1).  

Ao analisar a argila Volclay-Al, Observa- se que não ocorreu o deslocamento do 
padrão da montmorilonita, o que já era esperado, pois apenas foi adicionado Al2O3 na 
superfície da argila. 

AMOSTRA O Na Mg Al Si K Ca Ti Fe 

VOLCLAY  52,75 1,45 1,75 11,26 28,59 0,33 0,91 0,13 2,83 

VOLCLAY-Al PILC  52,94 - 1,37 15,53 26,80 0,36 - - 2,98 

VOLCLAY-Al  54,42 0,34 1,06 29,09 11,61 - 0,42 0,13 2,69 

VOLCLAY-H+ 52,21 - 1,47 11,59 29,90 0,45 - - 2,52 
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Figura 1.  Drx das argilas: Volclay, Volclay-H+, Volclay-AlPILC e Volclay-Al. 

Através do FTIR das argilas Volclay e Volclay-Al PILC (Figura 2) foi observado que 
ambas as argilas apresentaram uma banda na região de 3630-3623 cm-1 correspondente às 
vibrações de estiramento de grupos hidroxilas e de cátions da folha octaédrica, Mg+2, Fe+2/+3 
e Al+3. A banda na região de 3440-3623 cm-1 é referente à vibração de estiramento axial do 
grupo O-H relacionada à água adsorvida entre as lamelas. A banda na região de 1649-1630 
cm-1 refere-se à deformação angular da água de hidratação. A banda na região de 1032-1023 
cm-1 é referente ao estiramento assimétrico Si-O e as bandas em 537-520 cm-1 e em 470 cm-1 
correspondem, respectivamente, à deformação das vibrações Si–O–Al e Al–OH. A argila 
PILC, apresentou uma diminuição dos modos de vibrações das bandas nas regiões de 3440-
3420 cm-1 e 1649-1630 cm-1, devido à perda de água durante a calcinação proveniente do 
processo de pilarização [7]. 
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Figura 2. FTIR das argilas Volclay e Volclay-Al PILC. 



661 

Na Tabela 2 estão apresentados os resultados de área superficial específica, a 
quantidade de sítios ácidos e o rendimento para o DME e eteno.  

Observa-se que as modificações nas argilas favoreceu o aumento da área superficial 
específica e da acidez. As argilas Volclay-Al PILC e Volclay-H+ foram às argilas que 
apresentaram maior área superficial específica e acidez. Esse aumento da área superficial é 
devido à troca de cátions menores como Ca+2 e Na+ pelos íons de Keggin nas lamelas das 
argilas, que, consequentemente, aumenta o espaçamento basal para a argila pilarizada, e 
devido à troca dos cátions intercalados pelo cátion hidroxônio H3O+ para a argila ativada. 
Essa troca catiônica foi evidenciada através do EDX (Tabela 1). Além disso, essas argilas 
foram às únicas que apresentaram as bandas associadas com a interação da piridina com os 
sítios de Bronsted e Lewis (1550 cm-1, 1490 cm-1 e 1441 cm-1).  

 

Tabela 2. Área específica (BET), Quantidade de sítios ácidos das argilas e Rendimento (mol produzido de 
i/mol alimentado de metanol). 

AMOSTRA S BET/m2.g-1 Quantidade de 
sítios ácidos          
(mmol Py/g) 

Rendimento 
 DME 

Rendimento 
Eteno 

VOLCLAY 26 0,006 0,19 0,003 

VOLCLAY-Al PILC 245 0,430 0,48 0,007 

VOLCLAY-Al 51 0,150 0,27 0,001 

VOLCLAY-H+ 76 0,340 0,13 0,004 

 

A formação de DME ocorre através da reação de desidratação do metanol e na 
presença de sítios ácidos conforme equação 1.  

2CH3OH↔CH3OCH3+  H2O                                          (1 ) 

Ao analisar os produtos gasosos formados durante o ensaio catalítico só foi 
observado à presença de eteno e do DME. O eteno pode ser formado através da eliminação 
da água, conforme a equação 2. O aumento da formação de eteno está ligado com a força 
dos sítios ácidos de Bronsted e de Lewis. 

2CH3OH↔ C2H4 + 2 H2O                                                 (2) 

Observando a Tabela 2, verifica-se que a Volclay-Al PILC apresentou maior 
rendimento para DME.  Esse aumento do rendimento da argila Volclay-Al PILC foi devido 
a maior área superficial e a maior quantidade de sítios ácidos. A maior área superficial e 
acidez elevada favoreceu a seletividade para o DME e evitou a formação de coke o os outros 
subprodutos indesejados, como hidrocarbonetos, durante a reação de desidratação do 
metanol. 

 Conclusões 

O processo de pilarização proporcionou um material com melhores propriedades 
físico-químicas. O que proporcionou um maior rendimento para a produção de DME na 
reação de desidratação do metanol quando comparado com os outros materiais. 
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Resumo 

 

A desidratação de metanol para produção de dimetil éter foi estudada utilizando γ-alumina pura e 

óxido de vanádio, em diferentes teores, suportado em γ-alumina como catalisadores. Estes foram 

preparados a partir do método de impregnação. A alumina e os catalisadores suportados  foram 

caracterizados através de dessorção de N2, análise de EDS, adsorção de piridina, DRX, 

infravermelho e análise termogravimétrica. Os resultados dos testes catalíticos mostraram que os 

catalisadores contendo vanadia são mais seletivos para o DME, por não haver formação de olefinas 

a partir do teor de 10 % de V2O5. 

 

Palavras chave: Vanádio; Alumina; Dimetil éter; Desidratação de metanol. 

 

 

1. Introdução 

 O dimetil éter (CH3OCH3), DME, é o éter mais simples, praticamente livre de enxofre e 

nitrogênio, é um gás incolor que possui  pressão  de vapor de  cerca de 0,6 MPa a 25 oC. Assim, o 

DME é facilmente liquefeito sob baixa pressão. É muito utilizado em aerossóis, por ser inofensivo à 

camada de ozônio, também é empregado como combustível para termoelétricas e células a 

combustível (1).   
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 As propriedades físico-químicas do DME são semelhantes às do GLP, apresenta um 

elevado índice de octanas, assim, é visto como uma alternativa aos combustíveis petrolíferos (2). A 

produção do DME pode ser feita a partir do gás de síntese de duas formas: indireta, em duas etapas, 

que consistem na obtenção de metanol, seguida por uma etapa de desidratação deste álcool,  na 

presença de catalisadores; ou, direta com o uso de catalisadores bifuncionais, que transformam o 

gás de síntese em DME em uma etapa. No processo direto, as reações de produção e desidratação 

do metanol ocorrem simultaneamente (3).  

 A síntese do metanol é feita sobre catalisadores baseados em Cu-Zn, estes apresentam alta 

atividade e seletividade, enquanto a reação de desidratação de alcóois ocorre em catalisadores 

ácidos, sendo estes ainda alvo de pesquisas. Os óxidos de elementos com valência cinco ou maior 

apresentam sítios ácidos de Brønsted fortes, o que faz deles bons candidatos para catalisadores 

ácidos, assim como a vanadia (4). Neste sentido, catalisadores de γ-alumina  contendo V2O5 foram 

avaliados na desidratação do metanol para produção de dimetil éter. 

 

 

2. Parte Experimental 

 

2.1 Preparação dos catalisadores 

 A alumina foi preparada pela hidrólise do isopropóxido de alumínio (Aldrich), 

Al(OC3H7)3. Foram diluídos 20,4 g deste composto em 100 mL de água, esta solução foi agitada a 

80 oC/2h. Em seguida, foi peptizada com 0,5 mL de ácido nítrico (HNO3) 65%, atingindo um pH de 

próximo de 4,0 e, sob agitação, foi mantida a 95 oC por 24 h (5). Esta solução foi seca em estufa a 

100 oC por 12 h, calcinou-se o sólido obtido a 550 oC por 3 h, sendo obtida a amostra AlH. 

 Os catalisadores de óxido de vanádio (V2O5) suportado em γ-alumina foram preparados 

pelo método de impregnação aquosa, utilizando solução aquosa de metavanadato de amônio 

(NH4VO3) (Vetec) com a quantidade apropriada de vanádio. Após a impregnação, as amostras 

foram secas em estufa a 100 oC por 24 h e calcinadas a 500 oC/2h. 

 

2.2 Caracterização dos catalisadores 
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 As técnicas utilizadas foram: infravermelho (FT-IR); difração de raios X (DRX) 

(Difratômetro URD-6 Carl Zeiss); espectroscopia por energia dispersiva (EDS); Análise 

termogravimétrica (TG/DTG) em um equipamento Mettler Toledo Modelo TGA/DSC1. A área 

superficial foi calculada pelo método BET em um equipamento Quantachrome NOVA 1000.  A 

acidez foi analisada pelo método de adsorção de piridina gasosa, utilizando as técnicas 

complementares de TG/DTG e FT-IR. 

 

2.3 Testes catalíticos 

 Os testes catalíticos na reação de desidratação do metanol foram feitos em reator de leito 

fixo utilizando 400 mg de catalisador, fluxo de metanol de 0,7 mL.h-1 e temperatura de 300 oC. A 

reação foi acompanhada por 5 h e os produtos gasosos foram analisados por cromatografia a gás.  

 

 

3. Resultados e discussão 

 

 A Tabela 1 lista as áreas superficiais dos catalisadores calculada pelo método BET. A área 

do suporte alumina é maior do que dos materiais suportados, fato esperado devido ao possível 

bloqueio dos poros da alumina pela vanádia com o aumento da quantidade em massa do óxido (4). 

A composição química das amostras com relação à quantidade de V2O5 em porcentagem de massa 

determinada por EDS também está sendo mostrada na Tabela 1. Os catalisadores foram nomeados 

de acordo com a quantidade medida de vanádia, V5, V11, V15 e V26, respectivamente. 

 

Tabela 1. Caracterização dos catalisadores. 

Catalisador Área Superficial  
BET (m2.g-1) 

%V2O5 
(% em massa) 

Acidez 
(mmol Py/g) 

Al2O3 263 - 0,15 

V5 247 5,3 0,27 

V11 207 11,7 0,19 

V15 191 15,4 0,14 

V26 144 26,1 0,10 
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 A quantificação da acidez total dos catalisadores após a adsorção de piridina (Tabela 1) 

mostrou que ocorreu um aumento de acidez com adição de vanádio nas amostras V5 e V11 com 

relação à alumina. Os catalisadores com maiores quantidades de vanádio (V15 e V26) apresentaram 

um decréscimo na acidez total, contudo, a adição de vanádia aumenta a quantidade de sítios ácidos 

fortes (6). Nos espectros de IV de todas as amostras, após a adsorção de piridina, apareceram 

bandas típicas relacionadas aos sítios ácidos  de Lewis (~ 1486 cm-1) e de Bronsted em 1538 cm-1, 

quando interagindo com a piridina. Essas bandas foram mais aparentes para a amostra V5, que 

apresentou a maior quantidade de mmol de piridina por grama de catalisador (0,27 mmol). 

 O difratograma de raios X (Figura 1) para a alumina mostrou linhas de difração intensas 

correspondentes à fase γ-alumina em 2θ =  37,2, 46,0 e 66,9o. Para as amostras com menores teores 

de V2O5 (V5 e V11) os difratogramas foram similares ao da alumina, sugerindo que a vanádia está 

bem dispersa no suporte. Picos referentes ao óxido de vanádio cristalino foram observados para os 

catalisadores V15 e V26 em 2θ = 20,5, 26,1 e 31,2 o, corroborando com a diminuição da área 

superficial. 

 

Figura 1. Difratogramas de raios X. 

 

 No espectro na região do infravermelho para o suporte alumina está presente uma banda 

larga entre 2900 e 3700 cm-1 que se refere ao estiramento O-H e à ligação Al-OH e, a banda na 

região em ~ 1100 cm-1 é atribuída às ligações Al-O.  Já para as amostras impregnadas com V2O5 foi 

possível observar a presença de bandas típicas do óxido de vanádio (V2O5), em 1020 e 620 cm-1 

referentes ao estiramento V=O e à ligação V-O-V, respectivamente. 
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 A análise termogravimétrica feita para os pós secos a 100 oC  por 24 h está ilustrada na 

Figura 1. Para o precursor da alumina obtido a partir da hidrólise do isopropóxido de alumínio 

(Figura 2 (a)) ocorreu uma perda total de 25,84 % em massa, com 3 eventos de perda de massa. O 

primeiro evento (81,66 oC) é atribuído à perda de água, enquanto os eventos em 336,7 e 401,83 oC 

são atribuídos à decomposição de compostos orgânicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Análise termogravimétrica: (a) Alumina; (b) Metavanadato e aluminas impregnadas. 

 
 A Figura 2 (b) mostra a decomposição térmica do precursor de vanádio e dos catalisadores 

suportados na menor e na maior proporção (V5 e V26). O metavanadato de amônio apresenta dois 

eventos de perda de massa próximos a 220 e 300 oC, o primeiro é atribuído à perda de água e início 

da decomposição e, o segundo à perda das moléculas de amônia, indicando a formação do óxido. O 

mesmo comportamento é observado para as amostras impregnadas com maior teor. 

Os resultados dos testes catalíticos de desidratação do metanol estão apresentados na Tabela 2.  

  
Tabela 2. Rendimento médio (mol produzido/mol alimentado de metanol) nos testes catalíticos 

durante 5 h de reação à 300 oC. 

 AlH V5 V11 V15 V26 

DME 0,11 0,10 0,11 0,10 0,12 

Olefina 0,02 0,01 - - - 
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 Nas condições reacionais utilizadas, o rendimento teórico máximo para dimetil éter é de 

0,50. Os produtos reacionais acompanhados durante as reações foram o DME, olefinas, CH4 e CO2, 

sendo que, os dois últimos apresentaram valores desprezíveis.  A partir dos valores médios de 

rendimento, observa-se que todos os catalisadores tiveram comportamento semelhante para o DME. 

Porém, os catalisadores com maiores teores de vanádio não produziram olefinas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Rendimento da desidratação do metanol a 300 oC por 5 h: (a) DME; (b) Olefinas. 

 

 A Figura 2 (a) mostra o efeito do tempo para a síntese do DME, onde é possível observar 

que para a alumina (AlH) após 5 h de reação ocorre uma diminuição no rendimento, enquanto, para 

o catalisador com maior teor de vanádio (V26), o rendimento aumenta. A Figura 2 (b) mostra a 

análise do subproduto olefina, durante a reação com a alumina pura, onde ocorreu um aumento 

deste subproduto, já para o catalisador com vanádio a produção se manteve quase constante e ao 

final das 5 h de reação, foi menor com relação à alumina pura, indicando que os catalisadores com 

vanádio apresentam uma seletividade maior para o DME. Isso pode ser atribuído à formação de 

sítios catalíticos mais efetivos na desidratação do metanol, resultado semelhante ao obtido por 

Rocha et al. (2012) (7) quando utilizando óxido de nióbio. 

 

4. Conclusões 

 Os catalisadores baseados em γ-alumina e V2O5 foram testados na reação de desidratação 

do metanol e se mostraram promissores, visto que aumentaram a seletividade para o dimetil éter ao 
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diminuir a produção de subprodutos e manter o rendimento de DME, mostrando que os pares ácido-

base relativamente fortes são necessários na reação de desidratação do metanol. 
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