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APRESENTAÇÃO 
 

O presente evento tem como objetivo a apresentação dos resultados obtidos em trabalhos 

desenvolvidos no âmbito do Projeto Temático “Produção de Bioenergia no Tratamento de Águas 

Residuárias e Adequação Ambiental dos Efluentes e Resíduos Gerados”, financiado pela Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP (Processo 2009/15984-0) com vigência 

entre os meses de agosto de 2010 e julho de 2015. O projeto foi desenvolvido conjuntamente pelo 

Laboratório de Processos Biológicos (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Hidráulica e 

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

de Simulação e Controle de Processos (Departamento de Engenharia Química, Universidade Federal 

de São Carlos, UFSCar), pelo Laboratório de Engenharia Bioquímica (Departamento de Engenharia 

Química e de Alimentos, Escola de Engenharia Mauá, IMT), pelos Laboratórios de Eletroquímica e 

Catálise (Departamento de Físico-Química, Instituto de Química de São Carlos, USP) e pelo 

Laboratório de Tratamento de Águas e de Resíduos (Centro de Estudos Ambientais, Instituto de 

Geociências e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista). 

Este Projeto Temático propôs-se a 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, incluindo a degradação de compostos recalcitrantes. Os 

avanços alcançados nos últimos anos na área de tratamento biológico de águas residuárias municipais 

e industriais vêm sendo sustentados por pesquisas básicas e aplicadas que envolvem, principalmente, 

os aspectos fundamentais dos processos e o desenvolvimento de biorreatores inovadores. O maior 

entendimento e domínio dos fenômenos básicos, aliado ao desenvolvimento de engenharia dos 

reatores biológicos, têm permitido a abertura de novas linhas de pesquisa que visem à recuperação de 

energia e de produtos a partir de águas residuárias em reatores anaeróbios ou em reatores combinados 

(anaeróbios-aeróbios), com base nos ciclos do carbono, nitrogênio, enxofre e fósforo. Essa abordagem 

permite que a água residuária seja considerada como matéria-prima em processos biotecnológicos, os 

quais podem gerar energia e produtos de alto valor agregado, além de cumprir com a função 

primordial de controle da poluição ambiental. 

No desenvolvimento do Projeto Temático destacam-se 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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Resumo. Bagaço de cana-de-açúcar (BCA) in natura e pré-tratado em sistema hidrotérmico 

(210ºC a 20 bar por 15 minutos) foram utilizados como substrato para produção de 

hidrogênio. Cinco condições foram utilizadas em reatores em batelada em condição 

termofílica (55ºC): 2,0 g.L
-1

 glicose (Controle), 2,0 g.L
-1

  BCA in natura (C1), 2,0 g.L
-1

  BCA 

pré-tratado hidrotérmicamente (C2), 2,0 g.L
-1

  BCA pré-tratado hidrotérmicamente seguido 

por deslignificação alcalina (C3) e 1,0 g.L
-1

  BCA pré-tratado hidrotérmicamente seguido por 

deslignificação alcalina + 1,0 g.L
-1

 BCA in natura (C4). A produção acumulada e o 

rendimento máximos de hidrogênio foram observados na condição C2 (1,25 mmol H2 e 2,5 

mmolH2.g substrato adicionado
-1

). Nesta condição foram produzidos ácidos acético (116,84 

mg.L
-1

)butírico (32,74 mg.L
-1

) e etanol (14,38 mg.L
-1

). Os microrganismos presentes no BCA 

desempenharam papel importante na conversão deste substrato em hidrogênio, uma vez que 

observou-se elevada similaridade entre bandas de DGGE dos domínios Archaea (86%) e 

Bacteria (84%) nos ensaios com bagaço. O índice de diversidade de Shannon da comunidade 

microbiana do inóculo foi menor do que o das comunidades dos ensaios com BCA, 

corroborando o fato de que este substrato é também fonte de microrganismos. Com isso, tem-

se a possibilidade do uso de BCA para produção de hidrogênio.  

 

Introdução 

 

Atualmente, a demanda energética global é dependente dos combustíveis fósseis 

derivados do petróleo (Cheng Zhu 2013). Todavia, a depleção deste recurso é inevitável e sua 

combustão emite poluentes como o Cox, NOx, SOx, CxHx, fuligem cinzas e outros 

compostos orgânicos que causam impactos ambientais. Neste cenário, buscas por fontes 

alternativas de energia tornou-se questão emergencial. Numerosas fontes de energia 

alternativa têm sido propostas como biodiesel, metanol, etanol hidrogênio, gás natural e 

energia solar.  

A produção de hidrogênio via fermentação pode ser realizada por microrganismos 

mesofílicos e termofílicos. No entanto, a produção de hidrogênio é termodinamicamente mais 

favorável em condição termofílica, de modo que o rendimento de hidrogênio obtido nesta 

condição é maior do que o obtido em condição mesofílica (Bielen et al., 2013). Ratti et al. 

(2015) observaram que a microbiota endógena do BCA estabelecem relações sinergéticas que 

resultam na conversão da celulose em hidrogênio. 

Produção biológica de hidrogênio por fermentação a partir de biomassa 

lignocelulósica como bagaço de cana-de-açúcar (BCA) é uma alternativa atrativa aos 

combustíveis fósseis (Balat;Kirtay, 2010). O BCA é um resíduo amplamente produzido no 

Brasil em função da elevada produtividade da cana-de-açúcar.  

O bagaço de cana-de-açúcar, no entanto possui estrutura complexa formada 

basicamente por celulose, hemicelulose e lignina (Guimarães et al., 2009) que são de difícil 

utilização pelos microrganismos fermentadores. Com isso, são necessários pré-tratamentos do 
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BCA para separação da lignina e hidrolise da celulose, de forma que ocorra liberação de 

monômeros de glicose usados pelos microrganismos durante a fermentação. 

Diversos estudos reportaram que pré-tratamentos da biomassa lignocelulósica 

ocasionam remoção da lignina e solubilização da celulose. Dentre os pré-tratamentos 

destacam-se o ácido (HCl), hidrólise alcalina (NaOH) métodos físicos (explosão a vapor, 

hidrotérmico) e biológicos (Singh et al., 2008; Laularette et al. 2009; Jacquet et al., 2011; 

Zheng et al., 2014). 

O sistema hidrotérmico é amplamente usado para pré-tratar a biomassa 

lignocelulósica. Este processo consiste na elevação da temperatura (180-240ºC) e pressão do 

sistema seguido por rápida despressurização que causa o rompimento da estrutura 

lignocelulósica promovendo maior acesso à celulose por microrganismos fermentadores 

(Allen et al., 2001).   

A eficiência na desorganização da estrutura da biomassa lignocelulósica e liberação de 

açúcares fermentescíveis, isto é a severidade do processo, dependem das condições aplicadas 

ao processo como temperatura e tempo de duração do pré-tratamento. Em geral pré-

tratamentos de baixa severidade solubilizam extratos, cinzas e parte da hemicelulose enquanto 

que os pré-tratamentos de maior severidade dissolvem toda a hemicelulose e parte da lignina 

(Datar et al., 2007). Mosier et al. (2005) observaram que aplicação da deslignificação alcalina 

após o pré-tratamento hidrotérmico do SCB resultou em 34,16% de aumento da remoção de 

lignina.  

Neste trabalho, ensaios de produção de hidrogênio foram realizados com bagaço de 

cana-de-açúcar in natura, pré-tratado em sistema hidrotérmico (210ºC, 20 bars por 15 

minutos) e pré-tratado em sistema hidrotérmico seguido por deslignificação alcalina (NaOH). 

 

Material e Métodos 

 

Pré-tratamentos do bagaço 

O bagaço de cana-de-açúcar usado neste trabalho foi cedido pela Usina São Martinho 

(Pradópolis, SP, Brasil). O material foi lavado, seco em temperatura ambiente e armazenado 

em caixa de papelão em temperatura ambiente.  

O BCA (10 g) foi pré-tratado em sistema hidrotérmico com capacidade de 100 mL de 

volume sob pressão de 20 bars à 210 ºC por 15 minutos. Após o pré-tratamento, a fração 

sólida foi lavada várias vezes com água para remoção de açúcares residuais e seca em 

temperatura ambiente.  

Parte da fração sólida foi submetida a deslignificação alcalina com NaOH (1%v/v) a 

121 ºC por 30 minutos (Ratti et al., 2015). Após o pré-tratamento, foi lavada com água 

ultrapura para remoção dos resíduos gerados durante a deslignificação alcalina e seca em 

temperatura ambiente. 

 

Meio de cultura 

O meio de cultura utilizado para enriquecimento das bactérias celulolíticas e 

fermentadoras foi o Celulose anaeróbio (Atlas, 2005) o qual é composto por: (g.L
-1

) NaHCO3, 

2.1; KH2PO4. 0.18; K2HPO4, 0.296; NH4Cl, 0.68; MgCl2, 0.12;CaCl2, 0.061; Extrato de 

levedura, 1.0; solução de micronutrientes, 10.0 ml; solução de vitaminas, 10.0 mL. 

A solução de micronutrientes foi preparada pela dissolução dos componentes em água 

ultra purificada (qsp 1.0 L). A constituição dessa solução é (g.L
-1

): CaCl2, 6,1; FeSO4, 2.1; 

Ácido nitriloacético, 1.5; NaCl, 1.0; MnSO4, 5.0; CoCl2, 1.0; ZnSO4, 1.0; CuSO4, 0.01; 

KAl(SO4)2, 0.01; H3BO3, 0.01; Na2MoO4, 0.01. 

A solução de vitaminas é constituída por (g.L
-1

): Piroxidina-HCl, 0.01; DL-

pantotenato de cálcio, 0.005; ácido lipóico, 0.05; ácido nicotínico, 0.05; ácido p-

aminobenzóico, 0.05; riboflavina, 0.05; tiamina, 0.05; biotina, 0.02; ácido fólico, 0.02 e 

vitamina B-12, 0.02. 
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Fonte de microrganismos  

O inóculo usado neste trabalho foi lodo de reator UASB usado no pré-tratamento de 

vinhaça cedido pela Usina São Martinho (Pradópilis, SP, Brasil). O lodo foi diluído no meio 

de cultura até a diluição 10-4 para inibição de arqueias metanogênicas.  

 

Ensaios em batelada 

O bagaço de cana-de-açúcar foi usado como substrato em ensaios de produção de 

hidrogênio em condição termofílica (55ºC). Reatores em batelada com volume total de 500 

mL (250 mL de meio reacional e 250 mL de headspace) foram inoculados com lodo diluído 

(10% v/v) em duplicata. Os ensaios foram realizados com cinco condições de substrato: 

controle (2.0 g.L
-1

 glicose), C1 (2.0 g.L
-1

 BCA in natura), C2 (2.0 g.L
-1

 BCA pré-tratado em 

sistema hidrotérmico a 210ºC, 20 bars de pressão por 15 minutos), C3 (2.0 g.L
-1

 BCA pré-

tratado em sistema hidrotérmico seguido por deslignificação alcalina), C4 (1.0 g.L
-1

 BCA pré-

tratado em sistema hidrotérmico seguido por deslignificação alcalina + 1.0 g.L
-1

 BCA in 

natura). O pH inicial foi ajustado para 6 com NaOH e HCl. Em todos os reatores gás N2 foi 

injetado para induzir condição anaeróbia. 

 

Análises físico-químicas e cromatográficas 

Os gases resultantes da fermentação foram determinados por cromatografia gasosa 

usando um GC 2010 Shimadzu de acordo com Ratti et al., 2013. A determinação de ácidos 

voláteis e álcoois foi realizada por cromatografia. Análises de sólidos e pH foram realizadas 

de acordo com APHA (2005). 

 

Análises cinéticas 

Os dados experimentais foram ajustados para os valores médios obtidos de duplicatas 

usando o software Statistica 8.0. Os dados de produção acumulada de hidrogênio foram 

ajustados pela equação Gompertz modificada por Zwietering (1990). A partir da equação 

Gompertz modificada (equação 1) foi possível estimar o potencial de produção de hidrogênio 

(P), taxa máxima de produção de hidrogênio (Rm) e tempo de fase lag (λ). Nesta equação, H é 

a evolução do hidrogênio, t é o período de incubação, P é a produção potencial de hidrogênio 

(mmol), Rm é a taxa de produção máxima de hidrogênio (mmol.h
-1

),  é uma constante (2,71) 

e λ é  o tempo de duração da fase lag. 

 
 

Análise de PCR-DGGE 

As populações dos domínios Archaea e Archaea presentes no inóculo e no final dos 

ensaios de produção de hidrogênio foram avaliadas por Reação em Cadeia da Polimerase e 

Desnaturação em Gel de Gradiente Desnaturante (PCR-DGGE). 

Para extração do DNA, realizou-se lise celular com glass beads (sigma), seguida por 

consecutivas lavagens com fenol e clorofórmio de acordo com Griffiths et al. (2000). O gene 

16S do rDNA dos domínios Archaea  e Bacteria foram amplificados usando os primers 

1100FGC e 1400R (Kudo et al., 1997) e 968 FGC e 1392R (Nielsen et al., 1999), 

respectivamente. O coeficiente de similaridade de Pearson foi calculado usando o software 

Bionumerics 2.5. O índice de diversidade de Shannon-winner foi calculado baseado na 

intensidade das bandas do DGGE e na altura dos picos das curvas densitométrica de acordo 

com Abreu et al. (2010). 
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Resultados e Discussão 

 

Neste trabalho, a produção acumulada de hidrogênio foi obtida a partir de substrato 

simples (glicose) e de biomassa lignocelulósica (bagaço de cana-de-açúcar) in natura, pré-

tratada em sistema hidrotérmico e pré-tratada em sistema hidrotérmico seguido por 

deslignificação alcalina em reatores em batelada em condição termofílica (55ºC). 

O tipo de substrato utilizado como fonte de carbono para a fermentação influenciou 

significativamente a produção acumulada de hidrogênio uma vez que a maior produção deste 

gás foi de 7,2 mmol, obtida no ensaio controle com glicose. A glicose é um substrato simples 

de rápida biodegradabilidade e, portanto, é uma das fontes de carbono mais facilmente 

utilizada pelos microrganismos (Masset et al., 2012), resultando em maior produção de 

hidrogênio e ácidos orgânicos.  

O rendimento de hidrogênio obtido no ensaio controle foi de 2,66 mol H2.mol glicose 

adicionado
-1

. Kim, Kim (2012) reportaram rendimento semelhante ao obtido neste trabalho 

(2.69 molH2.mol glicose adicionado
-1

) em reator em batelada inoculado com lodo de estação 

de tratamento de esgoto em condição mesofílica (35ºC) e glicose (10 g DQO.L
-1

) como 

substrato. Em contrapartida, Ratti et al. (2015) obtiveram menor rendimento de hidrogênio 

(0,58 molH2.mol glicose adicionado
-1

) do que o obtido neste trabalho em ensaio termofílico 

(55ºC) utilizando microbiota nativa do bagaço de cana-de-açúcar como inóculo e glicose (2.0 

g.L
-1

) como substrato. 

Considerando os reatores alimentados com BCA, produção estável de hidrogênio foi 

observada em todas as condições durante 65 horas de operação (Figura 1). A maior produção 

e rendimento de hidrogênio foram obtidos após 56 horas na condição C2 (1.25 mmol H2 e 2,5 

mmol H2.g substrato adicionado
-1

) em que o BCA foi pré-tratado em sistema hidrotérmico. A 

menor produção acumulada e rendimento de hidrogênio (0,90 mmol H2 e 1,78 mmol H2.g 

substrato adicionado
-1

) foram obtidos no ensaio com BCA in natura (C1).  

 

 
Figura 1: Produção potencial de hidrogênio (mmol) ao longo do tempo (horas) para os ensaios 

controle (2.0 g.L
-1

 glicose), C1 (2.0 g.L
-1

 BCA in natura), C2 (2.0 g.L
-1 

BCA pré-tratamento 

hidrotérmico), C3 (2.0 g.L
-1

  BCA pré-tratamento hidrotérmico seguido por deslignificação 
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alcalina) e C4 (1.0 g.L
-1 

BCA pré-tratamento hidrotérmico seguido por deslignificação 

alcalina + 1.0 g.L
-1

 BCA in natura). 

Provavelmente maior produção acumulada e rendimento de hidrogênio obtidos nos 

ensaios com BCA pré-tratado em relação aos ensaios com BCA in natura deveram-se a 

liberação de monômeros de açúcares mais facilmente fermentáveis pela desestruturação da 

biomassa lignocelulósica ocasionada pelos pré-tratamentos. De acordo com da Cruz et al. 

(2012) o pré-tratamento hidrotérmico solubiliza a hemicelulose, desarranja a lignina e 

descristaliza a celulose, aumentado significativamente sua hidrólise. 

Na condição C3, em que o BCA pré-tratado em sistema hidrotérmico foi submetido a 

uma etapa de deslignificação alcalina, a produção e rendimento de hidrogênio foram de 1,01 

mmol H2 e 2,02 mmol H2.g substrato adicionado
-1

, respectivamente. Assim, menor produção 

acumulada e rendimento de hidrogênio foram observados nesta condição em relação à 

condição C2, em que o BCA foi pré-tratado apenas em sistema hidrotérmico. Neste sentido, a 

adição da etapa de deslignificação alcalina ao BCA pré-tratado hidrotérmicamente não 

favoreceu a produção de hidrogênio e, portanto, sua aplicação não é necessária. 

A mistura de BCA in natura e pré-tratado (C4) não resultou em aumento na produção 

de hidrogênio, uma vez que nesta condição, a produção e rendimento de hidrogênio foram de 

1.07 mmol H2 e 2.14 mmol H2.g substrato adicionado
-1

. Ratti et al. (2015) obtiveram maior 

produção acumulada de hidrogênio quando misturaram BCA pré-tratado por explosão a vapor 

(2 g.L
-1

) + BCA in natura (2 g.L
-1

). Provavelmente, o maior valor obtido por Ratti et al. 

(2015) deveu-se a maior concentração de substrato disponível, já que estes autores utilizaram 

2 g.L
-1

 BCA in natura, como inóculo +2 g.L
-1

 BCA pré-tratado como substrato. 

Os parâmetros de produção de hidrogênio, taxa de produção (Rm), produção potencial 

(P), fase lag (λ) estão descritos na tabela 1. 

 

Tabela 1: Parâmetros de produção de hidrogênio ajustados por Gompertz (modificado). 

Condição P (mmol) Rm (mmol.h
-1

) λ (horas) R
2
 

Controle 5.58 2.58 9.4 0,87 

C1 0.89 0.017 14.04 0,68 

C2 1.10 0.08 17.55 0,97 

C3 0.88 0.06 11.56 0,92 

C4 0.83 0.05 14.21 0,90 

P - Produção potencial de hidrogênio; Rm – Taxa de produção de hidrogênio λ – Fase lag. 

 

A rota de produção de hidrogênio nos ensaios controle, C1, C2 e C3 foi a do ácido 

acético enquanto que no ensaio C4 a rota do ácido butírico foi favorecida  

(Tabela 2).  
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Tabela 2: Ácidos orgânicos voláteis produzidos nos reatores controle, C1, C2, C3 e C4. 

Ácidos (mg.L
-1

) Controle C1 C2 C3 C4 

Cítrico - - - - 8,6 

Láctico - - - - 45,75 

Acético 129,18 116,84 150,51 123,31 198,96 

Propiônico - - - - 532,52 

Butírico - 32,74 22,79 36,41 233,73 

Isovalérico 10,77 20,26 38,35 14,82 5,18 

Valérico - 28,6 - 25,09 76,83 

Capróico 65,91 - 101,1 64,09 18,08 

 

A rota do ácido acético leva a maior produção de hidrogênio do que a rota do ácido 

butírico. No ensaio C4, a baixa produção de hidrogênio observada pode ser atribuída à rota 

metabólica favorecida e a produção de ácido propiônico, metabolismo que consome 

hidrogênio. A produção de ácido propiônico em reatores anaeróbios consome dois moles de 

H2 por mol de glicose degradada (Li e Fang, 2007).  

Nos ensaios C2 e C3 foi observada produção de metanol (1,22 e 17,47 mg.L
-1

, 

respectivamente) e etanol (14,38 e 16,07 mg.L
-1

, respectivamente). A produção destes 

metabólitos não consome hidrogênio, todavia consome o substrato orgânico usado na 

fermentação, influenciando negativamente a produção de hidrogênio (Ratti et al., 2014). 

A partir do perfil de bandas do DGGE pode-se observar alta similaridade entre as 

comunidades dos ensaios com BCA para os domínios Archaea (86%) e Bacteria (84%). Em 

contrapartida menor similaridade foi observada em entre as comunidades presentes no inóculo 

em relação aquelas dos ensaios com BCA (35% e 63% para os domínios Archaea e Bacteria, 

respectivamente) sugerindo que as comunidades microbianas presentes no BCA 

desempenham papel importante na conversão deste substrato em hidrogênio (Figura 2). 

 

 
Figura 2: Perfil de Bandas do DGGE para os domínios Archaea (A) e Bacteria (B) do inóculo 

e amostras dos reatores controle, C1 (BCA in natura), C2 (BCA pós pré-tratamento 

hidrotérmico), C3 (BCA pré-tratamentos hidrotérmico e deslignificação alcalina) e C4 (BCA 

pré-tratamentos hidrotérmico e deslignificação alcalina+ BCA in natura). 

 

As maiores similaridades foram observadas entre as comunidades dos ensaios C3 e C4 

para os domínios Archaea e Bacteria (96 e 91%, respectivamente). Provavelmente devido à 
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presença de BCA pré-tratado hidrotérmicamente seguido por deslignificação alcalina em 

ambos os ensaios. 

A partir do padrão de bandas do DGGE calculou-se o índice de diversidade de 

Shannon (Tabela 3).  

 

Tabela 3: Índice de diversidade de Shannon-Winer (H') para os domínios Bacteria e 

Archaea do inóculo e dos reatores controle e condições C1, C2, C3 e C4 

Amostra Índice de diversidade de Shannon-Winer (H’) 

 Archaea Bacteria 

Inóculo 2,13 2,93 

Controle 2,17 2,70 

C1 2,77 3,37 

C2 2,81 3,19 

C3 2,38 3,00 

C4 2,37 3,18 

 

O índice de diversidade de Shannon foi maior nos ensaios com BCA tanto para o 

domínio Archaea (C1: 2,77; C2: 2,81; C3: 2,38 e C4: 2,37), quanto para Bacteria (C1:3,37; 

C2:3,19; C3:3,00e C4:3,18) em relação ao inóculo (2,13 e 2,93 para os domínios Archaea e 

Bacteria) e ao ensaio controle (2,17 e 2,70 para os domínios Archaea e Bacteria). 

Maior índice de diversidade de Shannon verificado nos ensaios com BCA em relação 

ao inóculo corrobora a hipótese de que microrganismos endógenos do bagaço são favorecidos 

e atuam em sinergismo com as populações presentes no inóculo para degradação do substrato. 

  

Conclusões 

 

A fonte de carboidrato utilizada como substrato para a fermentação influencia a 

produção de hidrogênio, já que maiores valores foram obtidos nos ensaios com glicose em 

relação aos ensaios com BCA, provavelmente devido a estrutura complexa da biomassa 

lignocelulósica. BCA pode ser usado como substrato para produção de hidrogênio em 

condição termofílica. A maior produção acumulada de hidrogênio foi observada no ensaio 

com BCA pré-tratado em sistema hidrotérmico. Além de substrato, o BCA foi fonte de 

microrganismos endógenos nos ensaios de produção de hidrogênio. 
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Resumo. Este estudo visou a fermentação de papel com recuperação de hidrogênio e 

subprodutos por consórcio microbiano purificado do liquido ruminal em lisímetros. O 

lisímetro foi operado sob dez condições diferentes de temperatura, concentração e umidade 

do papel (R1-R10). Hidrogênio detectável foi observado em R1, R2 e R5, com volumes 

máximos de 25, 35 e 3 mmol, respectivamente. Quanto aos subprodutos, foram prevalentes 

para R1 e R2, acetato (7.000; 7.400), butirato (3.400; 2.800) e etanol (1.560; 1.860 m.L
-1

). 

Homoacetogênese acentuada foi observada em R1 e R2. Para R5 e R6, se destacaram 

metanol (2.800; 1000), propionato (4.500) e etanol (2.300), além de acetato (10.000) e 

butirato (3.500 mg.L
-1

). E, em R6, verificou-se metanol (1.000) e concentrações reduzidas de 

acetato (780), butirato (590) e propionate (135 m.L
-1

). Os principais metabólitos detectados 

em R8 foram acetato, seguido de metanol e butirato (450, 123 e 90 m.L
-1

, respectivamente). 

Acetato (455; 970), butirato (775; 460) e propionato (380; 650 m.L
-1

) foram os prevalentes 

no efluente de R9 e R10, além de etanol (56; 40) e metanol (46; 50 m.L
-1

). Estas 

concentrações reduzidas em R9 e R10 indicaram atividade fermentativa atenuada a 45 
o
C. 

Verificou-se, portanto, que a produção de hidrogênio foi favorecida a 35 
o
C, enquanto a 

fermentação alcóolica foi prevalente nos lisímetros operados a 45 e 55 
o
C. Ou seja, a 

temperatura foi, provavelmente, o principal fator de influência nas rotas metabólicas 

realizadas pelos micro-organismos do consórcio utilizado. 

 

Introdução 

Nos últimos anos as preocupações com os efeitos da mudança climática e com a 

segurança energética tornaram-se proeminentes no cenário energético mundial. O consumo de 

energia está previsto para aumentar em 50% até 2030 de acordo com a Administração de 

Informação de Energia (EIA) dos Estados Unidos (Wang et al., 2013). A maior demanda 

energética é compensada a partir de fontes de energia convencionais, como o carvão, petróleo, 

gás natural, etc. Porém, dois problemas principais que os países enfrentam com estes 

combustíveis convencionais são os seguintes (Saxena et al., 2009): (i) Tais fontes de energia 

estão próximas de serem extintas. Estima-se que as reservas de petróleo vão se esgotar até 

2050, (ii) A extração de energia desses combustíveis convencionais geram poluição. Sabe-se 

que a emissão de SO2 pela combustão de fósseis é a maior causa de chuva ácida. O aumento 

das emissões de gases estufa, como por exemplo, CO2 é uma ameaça ao clima mundial. Caso 

estas emissões continuem elevadas, algumas calamidades naturais serão mais drásticas, como 

variações climáticas, chuvas excessivas e outros desequilíbrios.  

Os fatores expostos acima têm estimulado a pesquisa por fontes alternativas de energia 

para suprir, em especial, a demanda de energia nos veículos de transporte. Hoje, já se sabe 

que produção de hidrogênio considerável pode ser obtida a partir de recursos renováveis sem 

o uso da energia advinda de combustíveis fósseis. Processos biológicos, principalmente a 

fermentação, são considerados as principais alternativas ambientalmente favoráveis para 

suprir a demanda futura de hidrogênio como energia (Urbaniec, Bakker, 2015).  

Os resíduos de papel são particularmente interessantes como substratos para produção 

de energia porque são prontamente disponíveis em abundância. Apesar da reciclagem, a 

maioria dos resíduos de papel ainda acabam dispostos em aterros sanitários (Fresca, 2007; 

Chu, Fang, 2013). Portanto, é possível manter um constante fornecimento de grandes 
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quantidades de resíduos de papel para a produção de energia. Esse potencial de produção de 

energia na forma de hidrogênio, etanol e metano, usando-se o papel como substrato em uma 

variedade de processos tem sido avaliado por muitos pesquisadores (Yen, Brune, 2007; Botta, 

2012; Chairattanokorn et al., 2012; Elliston et al., 2013; Wu et al., 2014). 

Neste contexto, em que o papel é cada vez mais viável para ser utilizado como 

substrato para a geração de energia renovável, visando alternativas sustentáveis para o 

crescimento populacional e o desenvolvimento industrial, esta proposta trata-se de um estudo 

para se determinar os melhores parâmetros operacionais de um lisímetro como configuração 

de reator para a produção de biocombustíveis gasosos e/ou líquidos a partir de um resíduo 

ligno-celulósico em potencial. Diferentemente da maioria dos estudos publicados, este estudo 

tem como objetivo alcançar a hidrólise e fermentação simultânea de papel sem tratamento 

prévio, usando consórcio microbiano misto celulolítico e fermentativo obtido do fluido de 

rúmen bovino.  

 

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 um fístula 

permanente na porção do estômago do animal correspondente ao rúmen. No laboratório foi 

realizado o processamento do fluido para uso e armazenamento. Para a obtenção de um 

consórcio essencialmente celulolítico e fermentativo, foi utilizado o meio “Cellulose 

Anaerobe Medium” (CAM) (Atlas, 2005), modificado pela exclusão da solução redutora de 

cisteína-HCl e resazurina, além da substituição de sais de sulfato por sais de cloreto na 

composição do meio. 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. 

 

Operação dos lisímetros no modelo de Planejamento Experimental 

Os lisímetros utilizados neste estudo continham volume total aproximado de 19,5 L. 

Deste total, 3,14 L foram preenchidos por pedregulhos, 1,256 L para acúmulo de lixiviado na 

base do lisímetro (efluente do reator), e o restante foi dividido entre leito de papel e headspace 

(volume foi variável a cada operação). 

A operação dos lisímetro foi realizada no modelo de planejamento fatorial (DCCR) 

(Myers, 1976), considerando-se três fatores: massa de substrato, teor de umidade do substrato 

e temperatura de incubação. Para cada fator, foram testados 3 níveis (Tabela 3). Esta Fase 

visou determinar parâmetros importantes relacionados às condições operacionais do lisímetro 

para obtenção subprodutos da fermentação acidogênica. O substrato utilizado foi papel de 

escritório limpo, e a cultura purificada do fluido de rúmen foi usada como inóculo. Os 
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resultados obtidos durante a operação dos lisímetros serão analisados e interpretados, usando-

se o software Statistica 9.0. 

Os lisímetros foram monitorados por meio da composição e produção do biogás, pelas 

características físico-químicas do percolado produzido e comportamento quali-quantitativo 

dos compostos orgânicos, açúcares, ácidos orgânicos e alcoóis. 

 
Tabela 1. Operação dos Lisímetros – Fase I 

Operação Massa Papel (g) 
Teor umidade 

Papel (%) 

Temperatura 

Operação (
o 
C) 

R1 1000 80 35 

R2 500 80 35 

R3 500 50 35 

R4 1000 50 35 

R5 1000 80 55 

R6 500 80 55 

R7 500 50 55 

R8 1000 50 55 

R9 750 65 45 

R10 750 65 45 

 

Análises Físico-químicas e Cromatográficas   

Foram efetuadas leituras para a determinação de H2 nos lisímetros, por meio da retirada de 0,5 

mL de amostra da fase gasosa presente no headspace segundo metodologia descrita por 

Maintinguer et al. (2011). Após a primeira detecção de percolado (efluente) nos lisímetros 

foram monitoradas, temporalmente, além de biogás, a composição de ácidos orgânicos e 

álcoois, DQO, carboidratos totais, série de sólidos totais voláteis, pH e série de alcalinidade. 

A determinação de ácidos voláteis, alcoóis e acetona foi realizada por cromatografia gasosa 

segundo Maintinguer et al. (2008). A 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. 

 

Estimativa do consumo de papel 

Por meio da diferença da massa seca de papel conhecida no início e no fim do período 

de operação, e excluindo-se as massas de papel retiradas ao longo da operação, para o 

controle da umidade do substrato, pôde-se estimar a massa de papel provavelmente 

consumida ao longo dos dias de operação. 

 

Ajuste no modelo de Gompertz modificado 

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 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) 
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Resultados 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 micro-organismos 

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.  

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

. Nestas diluições, foi observada estabilização da concentração de 

hidrogênio 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

. Essa 

cultura microbiana purificada, enriquecida em meio CAM, foi utilizada como inóculo nas 

etapas de operação dos lisímetros. 

 

Operação dos lisímetros – Fase I 

Os lisímetros R1, R2 e R3 foram operados simultaneamente por um período de 30 

dias. Os lisímetros R1 e R2, ambos com teor de umidade 80%, apresentaram comportamentos 

semelhantes com relação à fermentação acidogênica, enquanto não foi observada produção de 

hidrogênio e ácidos orgânicos em R3, operado em teor de umidade reduzido (50%). Foram 

calculados a partir do modelo de Gompertz modificado, o potencial máximo de produção de 

hidrogênio, de aproximadamente 30,71 e 35 mmol, a velocidade máxima de produção de 

hidrogênio, de 1,02 e 2,26 mmol.d
-1

 e o período de fase lag, de 2,35 e 2, 33 dias (R
2
 = 0,998), 

respectivamente para R1 e R2 (Tabela 2). Em ambos os lisímetros houve um pico de 

hidrogênio seguido de redução gradual de seu volume até a valores abaixo do nível de 

detecção do método. Com relação aos metabólitos solúveis, para os dois lisímetros R1 e R2, 

os compostos detectados em maior concentração durante o período de operação foram os 

ácidos acético e butírico (Tabela 2). 

O hidrogênio foi possivelmente produzido pelas rotas de geração destes ácidos, que 

são comumente descritas para espécies dos gêneros Ruminococcus e Clostridium, por 

exemplo, presentes originalmente no fluido de rúmen (Ntaikou et al., 2009; Botta, 2012). Em 

R1, foram detectadas concentrações de aproximadamente 7.100 e 3.800 mg.L
-1

 de ácidos 

acético e butírico, respectivamente, no início da operação (5
o
 dia). Em contrapartida, ao passo 

que o volume de hidrogênio e gás carbônico diminuiu no headspace, foi observado aumento 

expressivo da concentração de ácido acético, para ~21.500 mg.L
-1 

(Tabela 2). Já para R2, 

concentrações de 7.500 e 2.800 mg.L
-1

 de ácidos acético e butírico foram detectadas no 

efluente. Como no R1, um aumento acentuado de ácido acético foi observado ao longo da 

operação, atingindo concentração máxima de 17.000 mg.L
-1

 no 21
o
 dia (Tabela 2). Em ambos 

lisímetros, esse comportamento descrito, refere-se à, provavelmente, ao metabolismo de 

homoacetogênese, que envolve a produção de ácido acético a partir de hidrogênio e gás 

carbônico (Saady, 2013).  

Nestes lisímetros, foram detectados etanol e n-butanol no efluente, no início da 

operação, com concentrações máximas de 1570 e 1800 mg.L
-1

 etanol, respectivamente para 
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R1 e R2, e 228 mg.L
-1

 n-butanol em R1 (Tabela 2). Bactérias do gênero Ruminococcus são 

conhecidamente fermentadoras de celulose e produtoras de hidrogênio, gás carbônico, ácidos 

acético e fórmico, e etanol (Ntaikou et al., 2008). Em ambos lisímetros houve uma 

diminuição da concentração de etanol e n-butanol até a valores abaixo do limite de detecção 

ao longo do período de operação que também pode estar relacionado à produção de ácido 

acético, por acetogênese (Diekert, Wohlfarth, 1994; Saady, 2013). Outros compostos, tais 

como os ácidos isobutírico, isovalérico, valérico e capróico também foram detectados no 

percolado efluente, porém em concentrações menos expressivas para ambos lisímetros R1 e 

R2. Entretanto, a concentração de ácido propiônico foi crescente ao longo de R2, com 

máxima de 800 mg.L
-1

, ao passo que em R1, a máxima foi de 400 mg.L
-1

 (Tabela 2). 

Elevados valores de DQO efluente de R1 e R2 corresponderam às concentrações 

elevadas de compostos orgânicos solúveis detectadas, ou seja açúcares solúveis, ácidos 

orgânicos e álcoois, resultantes da atividade hidrolítica e fermentativa do papel por parte da 

microbiota do rúmen. A presença de carboidratos solúveis no efluente reforça a possibilidade 

de hidrólise e fermentação do papel semi-sólido, já que não houve adição de outra fonte 

orgânica no meio de cultura. As porcentagens de consumo de papel foram de 8,45% e 10,8% 

para R1 e R2, respectivamente. 

Os reatores R5, R6 e R7 foram operados simultaneamente por um período de 37 dias 

em temperatura termofílica de 55
o
 C. Já o reator R8 foi operado por 49 dias. 

A produção de hidrogênio em temperatura termofílica (R5-R8) foi muito menor 

daquela observada em R1 e R2, e, apenas na condição R5 é que houve detecção de hidrogênio 

no biogás. A produção de hidrogênio em R5 foi muito menor daquela observada em R1 e R2. 

No lisímetro R5, a produção de hidrogênio se iniciou após 3 dias de operação, com 1,45 

mmol, e atingiu volume máximo de 3,14 mmol após 6 dias de operação (Tabela 2). No 8
o
 dia 

de operação foi detectada diminuição do volume de hidrogênio no biogás, e a partir desse 

período não foi detectado hidrogênio no biogás. Em R6, R7 e R8 não foi detectada produção 

de hidrogênio. Em todas as operações em temperatura termofílica houve um destaque para 

produção de álcoois, etanol e, principalmente, metanol. 

Em R5, em que houve detecção de H2 no biogás, pôde-se observar que, semelhante às 

operações mesofílicas, foram detectadas concentrações expressivas de ácido acético e ácido 

butírico no efluente, com valores máximo de ~10.000 e 4.000 mg.L
-1

, respectivamente 

(Tabela 2). O etanol foi produzido nesta condição em concentração mais acentuada do que em 

R1 e R2. Entretanto, a produção de ácido propiônico e metanol se destacou ao longo da 

operação, diferentemente das operações mesofílicas (Tabela 2). Analisando-se os dados de 

etanol e metanol, pode-se inferir que a temperatura termofílica de operação dos lisímetros 

favoreceu a fermentação de papel com geração de álcoois, e liberação de gás carbônico, o que 

explicaria a evolução acentuada desse gás no headspace em relação ao hidrogênio.  

Em R6, o único gás detectável no headspace foi o gás carbônico. Neste lisímetro, o 

metanol foi o principal composto detectado ao longo da operação.  Quanto ao etanol, a partir 

do período analisado, não houve detecção de concentração expressiva, ao contrário do 

observado nas operações anteriormente citadas. Em R5 e R6, as porcentagens de consumo de 

papel foram de 12,7 e 8,2%, respectivamente.  

Em R6, o único gás detectável no headspace foi o gás carbônico. Neste lisímetro, o 

metanol foi o principal composto detectado ao longo da operação.  Quanto ao etanol, a partir 

do período analisado, não houve detecção de concentração expressiva, ao contrário do 

observado nas operações anteriormente citadas. Em R5 e R6, as porcentagens de consumo de 

papel foram de 12,7 e 8,2%, respectivamente.  

Em R5, as concentrações de DQO variaram de aproximadamente 24.000 mg.L
-1

 no 

22
o
 dia de operação à 4.400 mg.L

-1
 no 37

o
 dia. A elevada DQO efluente correspondeu com as 

concentrações de ácidos orgânicos e álcoois elevadas, e reduziram com a diminuição das 

concentrações desses compostos ao final da operação. Já para R6, em conformidade com as 

menores concentrações de compostos orgânicos solúveis detectadas nesse reator, em 
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comparação com os anteriores, os valores de DQO solúvel também foram mais reduzidos. A 

DQO solúvel variou de 592 (± 4,45) a 3.237 (± 331,7) mg.L
-1

, com pico no 23
o
 dia de 

operação (3237,85 ± 331,7) (Tabela 2).  

 

 

Tabela 2. Análise comparativa dos parâmetros monitorados nos lisímetros 

Parâmetros R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 

Massa de Papel (g) 1000 500 500 1000 1000 500 500 1000 750 750 

Temperatura (
o
C) 35 35 35 35 55 55 55 55 45 45 

Teor umidade 

Inicial (%) 
78 85 48 52 81 82 55 56,7 66 67 

Volume máximo 

H2 (mmol) 
25 35 

< 

L.D. 

< 

L.D. 
3,14 

< 

L.D.  

< 

L.D. 

< 

L.D. 

< 

L.D. 
< L.D. 

Potencial Máximo 

de Produção H2 

(mmol) 

30,72 35 - - - - - - - - 

Velocidade 

máxima de 

Produção H2 

(mmol/d) 

1,02 2,26 - - - - - - - - 

Fase lag (h) 2,35 2,31 - - - - - - - - 

Volume máximo 

CO2 (mmol) 
92 93 9,85 50 53,62 56,16 6,5 7,0 24,4 17 

Compostos 

orgânicos solúveis 

(g/L) * 

          

Ácido acético 21.500 17.000 - 1000 10.000 780 - 450 455 970 

Ácido butírico 4.500 2.800 - 600 4.000 590 - 90 775 460 

Ácido propiônico 440 800 - 190 4.800 160 - 20 380 650 

Etanol 1.570 1.800 - 400 2.300 42 - 23 56 40 

Metanol < L.D. < L.D. - 
< 

L.D. 
5.600 1.094 - 95 46 50 

n-butanol 228 240 
< 

L.D. 

< 

L.D. 
56 

< 

L.D. 

< 

L.D. 

< 

L.D. 

< 

L.D. 
< L.D. 

Consumo Papel 

(%) 
8,45 10,8 2,2 2,01 12,7 8,2 2,2 2,8 2,95 3,8 

Consumo Papel (g) 84,5 54 11 20 127 41 11 28 22 28 

STV (mg/L) ** 7,73 10,12 - 13,4 11,82 2,28 - 25,83 10,8 8 

pH (média 

operação) 
6,95 6,58 - 6,35 7,25 7,93 - 7,28 6,82 7,31 

* Concentrações Máximas   

** Concentrações máximas detectadas ao longo do período de operação  

< L.D.: abaixo do limite de detecção do método  
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Os lisímetros R9 e R10 foram operados em replicata, ou seja, nas mesmas condições 

de temperatura e concentração/umidade do substrato. A operação desses reatores ocorreu a 

45
o
 C durante 49 dias. Em ambos não verificou-se produção detectável de hidrogênio no 

headspace. Ao longo do período de operação foram observadas ocorrências de hidrogênio no 

biogás com volumes abaixo do limite de detecção do método. Entretanto, a presença de gás 

carbônico no headspace está relacionada com a ocorrência de metabolismo fermentativo por 

parte do consórcio microbiano misto utilizado, mas com produção preferencial de outros 

metabólitos. Ao longo do período de operação os principais compostos detectados foram os 

ácidos butírico, acético e propiônico, com concentrações máximas aproximadas de 775, 455 e 

380 mg.L
-1

 (Tabela 2). Tais concentrações são muito reduzidas se comparadas aos lisímetros 

operados a 35
o
 C (R1 e R2), cujo teor inicial de umidade do papel foi 80%, assim, a produção 

de hidrogênio provavelmente ocorreu em R9 e R10, produzindo volume de hidrogênio não 

detectável no headspace. Bactérias produtoras de ácido propiônico já foram anteriormente 

reportadas como dominantes em condições de estresse ambiental, como por exemplo, carga 

orgânica elevada (Saady, 2013). 

Levando-se em conta a elevada massa de papel adicionada no lisímetro, a carga 

orgânica pode ter sido um fator de estresse para as bactérias do consórcio microbiano. Além 

disso, a temperatura possivelmente influenciou a comunidade microbiana, já que nas 

operações mesofílicas (35 
o
C) R1 (~ 400 mg.L

-1
) e R2 (~ 800 mg.L

-1
), as concentrações de 

ácido propiônico observadas foram bem reduzidas em relação aos ácidos acético e butírico 

(Tabela 2). Em contrapartida, na operação termofílica R5, também foi observada 

concentração expressiva de ácido propiônico, com concentração máxima de ~5.000 mg.L
-1

 ao 

longo do período de operação. Esses resultados levam à possibilidade de que o aumento da 

temperatura de 35o para 45
o
 e até 55 

o
C foi um fator de estresse ambiental, favorecendo o 

desenvolvimento de bactérias produtoras de ácido propiônico.  

 Em R9 e R10, a produção de álcoois, mais especificamente de etanol e metanol 

também foi detectada no efluente, com concentrações máximas de 56 e 46 mg.L
-1

, 

respectivamente. Diferentemente das operações mesofílicas, nas operação a 45 
o
C e 55 

o
C, foi 

observado detecção de metanol em concentrações expressivas. Provavelmente, houve uma 

mudança fisiológica dos micro-organismos presentes no consórcio microbiano misto quando 

inoculado em diferentes condições ambientais, com mudança nas rotas metabólica, além de 

uma possível alteração na estrutura da comunidade microbiana. As porcentagens de consumo 

de papel são de 2,95 e 3,8% para R9 e R10, respectivamente.  

Os elevados valores de DQO solúvel foram relacionados com a detecção de 

compostos orgânicos solúveis no efluente como os ácidos orgânicos e álcoois e carboidratos 

resultantes da hidrólise de papel. Os valores de DQO máximos foram 22000 e 18000 mg.L
-1

, 

respectivamente (Tabela 2). Na medida em que foi observada redução das concentrações 

desses compostos orgânicos no efluente, também se observou a diminuição da concentração 

de DQO efluente. 

Para todos os lisímetros operados sob teor de umidade inicial de 50% (R3, R4, R7 e 

R8), as condições operacionais impostas, ou seja baixa disponibilidade de água e carga 

orgânica elevada, mostraram-se desfavoráveis para o crescimento microbiano presente no 

consórcio purificado do fluido de rúmen. E, apesar do aumento do teor de umidade ao longo 

do período de operação, não houve detecção de hidrogênio no headspace. Em todos os 

lisímetros nessa condição, o crescimento microbiano foi observado pela produção de gás 

carbônico, que foi inferior aos volumes de gás carbônico detectados em outras condições (R1, 

R2, R5 e R6). Em R7, verificou-se que a atividade fermentativa foi aproximadamente a 

metade daquela observada em R3 (11 mmol), que foi operado sob as mesmas condições de 

massa e teor de umidade do papel, mas em temperatura mesofílica (35 
o
C).  Durante a 

operação de R3 e R7, não houve liberação de percolado durante o período analisado, já que os 

teores de umidade máximos atingidos foram de 80,5 e 55%, respectivamente. Dentre todas as 
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condições com teor 50%, R4 e R8, que continham 1000 g.L
-1

 de substrato foram mais 

satisfatórias quanto à hidrólise de papel e produção de metabólitos solúveis do que R3 e R7, 

que continham cada um 500 g.L
-1 

papel. 

Com relação aos metabólitos solúveis em R4, ácidos acético, ácido butírico e etanol 

foram os principais compostos detectados no efluente, com concentrações máximas de 1000, 

600 e 400 mg.L
-1

, respectivamente (Tabela 2). Já para R8, verificou-se prevalência de ácido 

acético, seguido de metanol e ácido butírico, com concentrações máximas de 450, 95 e 90 

mg.L
-1

 no efluente de R8, respectivamente. Estes resultados foram semelhantes àqueles 

observados nos lisímetros R5 e R6, também operados a 55 
o
C. Nestes lisímetros a produção 

de hidrogênio foi reduzida ou ausente e pôde-se observar prevalência de fermentação 

alcóolica, originando concentrações elevadas de etanol e principalmente metanol no efluente 

líquido. Em R8, também foi observada a ocorrência de metanol no efluente líquido durante o 

período analisado, reforçando a produção deste composto nesta temperatura por parte da 

microbiota usada como inóculo. Além de Ruminococcus albus, uma das principais espécies 

celulolíticas do fluido de rúmen, reconhecidamente produtora de etanol, o rúmen também é 

composto por bactérias semelhantes a Clostridium, as quais são importantes microrganismos 

relacionados à solvetogênese (Flint et al., 2008; Botta, 2012).  

 Em R8, concentração elevada de DQO solúvel efluente foi detectada no período 

analisado, com média de 36.000 (± 5.178,42) mg.L
-1

,  a mais elevada dentre todas as 

operações (R1-R10). Também foi observada concentração de carboidratos totais solúveis 

elevada ao longo do período analisado, ou seja de 25.470 (± 5.709,50) mg.L
-1

 (Tabela 2). 

Provavelmente, a atividade hidrolítica por parte da microbiota não foi prejudicada pelas 

condições operacionais impostas em R8, já que açúcares solúveis foram liberados no efluente 

durante a degradação de papel. O consumo de papel em R8 foi de 2,8%. Entretanto, o mesmo 

parece não ter acontecido com a atividade fermentativa, a qual foi reduzida, sendo observada 

baixas concentrações de metabólitos orgânicos no efluente no mesmo período analisado. 

Para todos as condições testadas nos lisímetros (R1-R10), o pH efluente (7,06 0,28) 

foi, em média, maior que o pH afluente (5,5). A hidrólise de papel libera para o meio líquido 

Carbonato de Cálcio (CaCO3), composto que faz parte da composição do papel, o que 

provavelmente foi fator que levou ao aumento do pH e da alcalinidade total, que variou de 

600 a 6.800 mg.L
-1

 entre as condições estudadas. Em todos os lisímetros, houve um aumento 

de sólidos totais voláteis (STV) no efluente, com concentrações máximas que variaram de 2 a 

25 mg.L
-1

. 

 

Conclusões 

A fermentação ocorrente nos lisímetros se caracterizou como fermentação de substrato 

semi-sólido, já que o papel não estava submerso em água, mas continha teor de umidade 

inicial abaixo da saturação (50-80%). 

Em todas as condições estudadas (R1 a R10) não houve produção de metano 

detectável pelo método cromatográfico. Todos os metabolismos observados durante as 

operações, por meio da análise do biogás e do percolado (efluente), foram fermentativos, com 

geração de hidrogênio, gás carbônico, ácidos voláteis e álcoois. Por meio deste resultado, 

pode-se dizer que as arqueias metanogênicas foram inibidas e/ou minimizadas após a 

purificação do fluido de rúmen, a qual favoreceu as populações hidrolíticas e fermentativas. 

Por meio das análises de metabólitos e produtos finais da fermentação no efluente de 

todas as operações realizadas, pode-se inferir a ocorrência de atividade celulolítica e 

fermentativa do consórcio sob todas as condições impostas. O grau de hidrólise e fermentação 

do papel diferenciou de acordo com as variáveis impostas em cada condição de operação da 

Fase I.  

A temperatura de incubação dos lisímetros foi, provavelmente, o principal fator de 

influência nos metabolismos fermentativos, já que durante a fermentação mesofílica 

observou-se produção de hidrogênio e ácidos orgânicos, seguida de homoacetogênese, 
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gerando elevadas concentrações de ácido acético no percolado. Já a aplicação de temperatura 

termofílica possibilitou, principalmente, geração de álcoois (etanol e metanol), com reduzida 

produção de hidrogênio observada em R5 apenas. Sob temperatura intermediária de 45
o
 C, o 

crescimento da microbiota nos lisímetros provavelmente não foi favorecido, pois foi 

verificado baixo consumo de substrato, ausência de hidrogênio no biogás e concentrações 

reduzidas de metabólitos solúveis no efluente. O fator temperatura 45
o
 C pode ter sido 

agravado pelo teor de umidade inicial de 65% do papel (substrato) quanto à atividade 

atenuada de hidrólise de papel e produção de energia em R9 e R10. 

Em relação à umidade, verificou-se para todas as condições com teor de umidade de 

50 e 65%, consumo de papel reduzido ao longo da operação, em comparação com os 

lisímetros que continham teor de umidade inicial de 80%.  

Por meio de análise geral dos parâmetros avaliados, principalmente da porcentagem de 

consumo de papel ao longo das operações, verificou-se que o teor de umidade inicial de 80% 

foi determinante para o estabelecimento da microbiota nos lisímetros. De acordo com os 

resultados, pode-se afirmar que a disponibilidade de água e sais minerais esteve relacionada 

ao desempenho celulolítico e fermentativo da biomassa microbiana, e o teor reduzido de água 

acarretou baixo desempenho do lisímetro. 

Por fim, a massa inicial de substrato (papel) possivelmente não foi um fator de 

influência na atividade microbiana de hidrólise e fermentação do papel. Pode-se observar 

porcentagens de consumo de papel semelhantes para os reatores R1, R2; R5 e R6, os quais 

foram com 500 e 1000 g de papel, respectivamente. Ainda será realizada a análise estatística 

do planejamento fatorial a fim de se obter o ponto ótimo entre os fatores temperatura de 

incubação, teor inicial de umidade do substrato e massa de substrato. 
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Resumo. A biomassa lignocelulósica é uma alternativa atrativa para o aumento na oferta de 

biocombustíveis, uma vez que é constituída de celulose e hemicelulose. Esses polímeros são 

constituídos principalmente de unidades menores de glicose e xilose, os quais por meio de 

bactérias anaeróbias termófilas, podem ser metabolizados em etanol. A conversão desses 

polímeros em carboidratos disponíveis para a fermentação requer um mecanismo enzimático 

de hidrólise específico de alguns microrganismos. Portanto, o trabalho propôs favorecer um 

consórcio microbiano capaz de utilizar celulose, glicose e xilose e produzir etanol. O inóculo 

foi submetido a condição de crescimento com variação de pH e variação de dois meios de 

cultivo. A partir desse inóculo enriquecido, prosseguiu-se a realização dos ensaios de 

produção de etanol a partir de celulose, glicose e xilose (1g.L
-1

), em pH 7 e meio T. 

ethanolicus, em reator em batelada em condição anaeróbia, a 55°C. Os rendimentos de 

etanol foram de 1,73 mol etanol.mol
-1

 glicose e 1,33 mol de etanol.mol
-1

 de xilose. Para o 

substrato celulose obteve-se 1,88 mmol de etanol.g
-1

 de celulose. Dessa forma, pode-se 

mencionar que em função das características do consórcio microbiano foi possível obter a 

degradação da celulose e metabolização da glicose e xilose em etanol.   

 

Introdução 

 

O etanol é um biocombustível produzido a partir da fermentação de açúcares da 

biomassa vegetal, dentre essas, destaca-se milho, beterraba, mandioca, trigo, cana de açúcar e 

recentemente, a biomassa lignocelulósica (Balat e Balat, 2009). A produção de etanol a partir 

de biomassa lignocelulósica vem sendo o foco das pesquisas em produção de energia 

renovável devido a sua estrutura composta por celulose e hemicelulose (Rubin, 2008). É 

vantajosa a utilização desse recurso, pois possibilita o uso de resíduos agrícolas e industriais 

lignocelulósicos, aumentando assim, a produção de energia sem investir em novas áreas 

plantadas, além de diminuir a competição por culturas alimentares. 

Entretanto, têm-se alguns entraves para o uso da biomassa lignocelulósica como fonte 

de carbono. A conversão da celulose e hemicelulose em carboidratos disponíveis para a 

fermentação requer um mecanismo específico de hidrólise. Mecanismos físico-químicos e 

mecânico podem auxiliar na desestruturação dessas moléculas, mas apenas enzimas 

hidrolíticas produzidas por certos microrganismos são capazes de intervir nesta biomassa e 

quebrar as cadeias longas em carboidratos simples, como a glicose e xilose (Sanderson, 

2011). 

Alguns microrganismos anaeróbios e termófilos semelhantes a Clostridium produzem 

enzimas capazes de desestruturar as moléculas de celulose e hemicelulose, clivando-as em 

moléculas menores de glicose e xilose (Lynd et al, 2012). 

Desta forma, estudar as principais fontes de carbono disponíveis a partir da biomassa 

lignocelulósica, tais como celulose, xilose e glicose, possibilita a compreensão do 

metabolismo dos microrganismos capazes de degradar esses carboidratos e a formação de 

compostos finais, facilitando assim, o direcionamento para a produção de etanol. 

Perante a biodiversidade de microrganismos existentes no lodo de reator UASB 

utilizado para o tratamento de vinhaça em condições anaeróbias e termófilas, o presente 

estudo propôs selecionar microrganismos celulolíticos e fermentativos e avaliar as rotas 
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metabólicas na degradação de celulose, glicose e xilose, visando favorecer a produção de 

etanol. 

 

Material e Métodos 

 

Inóculo 

Para obtenção de bactérias celulolíticas e fermentativas foi utilizado inóculo 

proveniente de 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 nutricional 

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 

 

Adaptação ao substrato 

Para enriquecimento e manutenção do inóculo visando o aumento da biomassa e sua 

adaptação ao substrato, montou-se reatores distintos em frascos de 2L, com 1L de meio de 

cultura Thermoanaerobacter ethanolicus (Atlas, 2005) e 1g.L
-1

 de cada substrato (celulose, 

glicose e xilose). Cada reator foi adicionado 10% (v/v) do inóculo obtido do lodo de reator 

UASB, com headspace preenchido com N2 (100%). Os reatores em batelada foram incubados 

a 55°C por 30 dias, obtendo-se assim, um consórcio microbiano para cada tipo de substrato. 

 

Ensaios de produção de etanol 

Foram preparados em frascos de 5L enriquecidos com 2,5L de meio de cultura 

Thermoanaerobacter ethanolicus (Atlas, 2005), ajustados a pH 7 e preenchido com N2 100% 

(headspace). Os reatores foram alimentados separadamente com 1g.L
-1

 de cada substrato, 

como anteriormente adaptados a celulose, glicose e xilose e inoculados com a biomassa 

obtida após os ensaios de adaptação ao substrato. Todos os ensaios foram realizados em 

triplicatas, seguido de um controle (sem adição de substrato). As fermentações foram 

finalizadas a partir da estabilização na produção de etanol e consumo dos substratos. Os 
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ensaios foram realizados seguidos de um reator controle sem adição de substrato, visando 

comparar o desempenho do consórcio microbiano obtido em relação ao substrato orgânico. 

 

Análises físico-químicas e cromatográficas 

A análise de pH e sólidos suspensos totais foram feitas segundo Standard Methods for 

the Examination of Water and Wasterwater (2005). 

A produção de etanol foi determinada por meio de cromatografia gasosa. Por meio 

desse método foram determinados também ácidos orgânicos voláteis, álcoois e acetona. Para 

tanto, utilizou-se cromatógrafo GC-2010 Shimadzu com detector de ionização de chama 

(FID), com coluna HP INNOWAX de 30m x 0,25mm (diâmetro interno) x 0,25µm (espessura 

do filme) (Adorno et al, 2014). 

Para a determinação de hidrogênio, metano e CO2, utilizou-se cromatógrafo gasoso, 

Shimadzu GC-2010, equipado com detector de condutividade térmica (TDC) e gás argônio 

como carreador. As temperaturas de operação do injetor, detector, e coluna foram 30°C, 

200°C e 230°C, respectivamente (Adorno e Tomita, 2014).  

Para a determinação de carboidratos de cada ensaio foi realizada análise 

cromatográfica em Sistema de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) com 

detecção por índice de refração e coluna Biorad Aminex HPX-87P. A temperatura de coluna 

foi de 55°C. Os padrões foram compostos de glicose, celobiose, xilose, galactose, arabinose, 

manose. 

 

Resultados e Discussão 

 

Produção de etanol a partir de glicose 

Obteve-se produção de etanol no intervalo entre 4 a 6 horas iniciais de incubação, 

mantendo-se estável durante todo o experimento (10,86 mmol.L
-1

). Entretanto, para o ácido 

acético verificou-se aumento gradativo até 24 horas de operação, de 5,36 mmol.L
-1

 até 7,80 

mmol.L
-1

. (Figura 1). Em contrapartida, no reator controle (sem adição de glicose) verificou-

se similaridade na produção de metabólitos ao longo do experimento, estabilizando também 

após 24 horas de operação, entretanto, com valores menores do que os obtidos no reator com 

glicose. Para o reator controle a produção final foi de 1,27 mmol.L
-1

 de etanol e 5,74 mmol.L
-

1
 de ácido acético.  

O consumo total da glicose (5,51 mmol.L
-1

) ocorreu em 20 horas de ensaio (Figura 1) 

com remoção de 100%. O mesmo foi observado por Sygurbjornsdottir e Orlygsson (2012), ao 

analisarem a dinâmica da degradação de glicose (20 mmol.L
-1

) por Thermoanaerobacterium 

AK54, a 65
°
C, em reatores em batelada. Os autores observaram que a glicose foi totalmente 

consumida em 24 horas. Além disso, verificaram que a maior produção de etanol (23 mmol.L
-

1
) e ácidos orgânicos voláteis (ácido acético e ácido lático) ocorreu entre 10 a 20 horas de 

incubação.  

Em relação a produção final dos demais metabólitos verificou-se, após 78 horas de 

incubação 3,62 ±0,29 mmol.L
-1

 de ácido propiônico e 1,40 ±0,09 mmol.L
-1

 de ácido butírico. 

No reator controle verificou-se 2,17 mmol.L
-1

 de ácido propiônico,  1,21 mmol.L
-1

 de ácido 

butírico e 1,10 mmol de hidrogênio. 

Portanto, o rendimento final obtido foi de 1,73 mol etanol.mol
-1

 glicose, 0,65 mol 

ácido acético.mol
-1

 glicose e 0,31 mol hidrogênio.mol
-1

 glicose, rendimento de 86,5% na 

produção de etanol em relação ao rendimento teórico obtido na estequiometria da glicose em 

etanol (2 mol.mol
-1

 de glicose metabolizada) a partir de consórcio microbiano. 

Os melhores rendimentos obtidos na literatura são reportados utilizando-se 

Thermoanaerobacter ethanolicus. Wiegel e Ljungdahl (1981) obtiveram rendimento de etanol 

de 1,8 mol.mol
-1

 de glicose. Kannan e Mutharasan (1984) em ensaios com 

Thermoanaerobacter ethanolicus observaram baixa produção de ácidos orgânicos em relação 

à produção de etanol, 0,16 mol ácido acético.mol
-1

 glicose, enquanto, o rendimento de etanol 

32



foi de 1,72 mol.mol
-1

 glicose. Os autores também constataram a interferência da concentração 

de glicose na produção de etanol, sendo que o melhor rendimento foi obtido em 20g.L
-1

 de 

glicose. Para concentrações maiores; ou seja, de 35 e 90 g.L
-1

 de glicose, os autores 

observaram rendimento de etanol significativamente menor.  

A produção de etanol por consórcio microbiano foi estudada por Lin e Hung (2008), 

que obtiveram 1,44 mol de etanol.mol
-1

 de glicose e 0,54 mol de ácido acético.mol
-1

 de 

glicose, resultados estes inferiores aos encontrados nesta pesquisa. 

 

 
Figura 1: Produção de ácidos e etanol e concentração de glicose em reator em batelada 

com glicose. 

 

Produção de etanol a partir de celulose 

A degradação da celulose (1g.L
-1

) foi observada durante o experimento e 

acompanhada até a estabilização na produção de metabólitos. Na fase inicial do experimento 

observou-se celulose insolúvel e decantada no fundo do reator. Após 5 dias de incubação 

observou-se início na decomposição da celulose e formação de um composto de coloração 

amarelada. Esta característica de degradação da celulose é observada devido a presença de 

bactérias semelhantes a Clostridium thermocellum, que ao degradarem a celulose, liberam 

uma substância de coloração amarela (YAS) (Blume et al, 2013). Observou-se que após o 10° 

dia de operação a celulose estava totalmente amarelada e solúvel, juntamente com a 

estabilização dos compostos da degradação;  

Verificou-se que a produção de etanol não foi significativa, mantendo-se estável após 

48 horas de operação, tanto para o reator em batelada controle (0,39 mmol.L
-1

), quanto para o 

reator em batelada com celulose (2,27 mmol.L
-1

) (Figura 2). No reator controle verificou-se 

que a concentração de ácido acético estabilizou em 72 horas (9,73 mmol.L
-1

), diferentemente 

do que ocorreu com o reator em batelada com celulose. Neste caso, verificou-se aumento 

gradativo durante todo o experimento, com produção final de 16,14 mmol.L
-1

. 

Diferentemente destes resultados, Sasaki et al (2012) verificaram o acúmulo de ácidos 

orgânicos e etanol a partir da degradação de celulose (10 g.L
-1

) por cultura pura de 

Clostridium clariflavum e co-cultura (Clostridium clariflavum e Methanothermobacter 

thermautotrophicus) em 60 horas de incubação.  

Nos reatores com celulose verificou-se que a produção de metabólitos ocorreu durante 

todo o experimento, resultando em 2,27 ±0,01 mmol.L
-1

 de etanol, 16,14 ±0,45 mmol.L
-1

 de 

ácido acético, 5,87 ±0,28 mmol.L
-1

 de ácido propiônico e 1,66 ±0,19 mmol.L
-1

 de ácido 

butírico em 216 horas de operação, com pH final de 6,2. Não foi constatada a produção de 

hidrogênio, porém obteve-se produção de metano (14,78 mmol ±1,04) e gás carbônico (18,22 

±0,28 mmol). Observou-se no reator controle a produção dos mesmos metabólitos em 
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concentrações menores; ou seja, 0,39 mmol.L
-1

 de etanol, 9,73 mmol.L
-1

 de ácido acético, 

3,37 mmol.L
-1

 de ácido propiônico, 0,71 mmol.L
-1

 de ácido butírico e 8,19 mmol de metano. 

Portanto, subtraindo os rendimentos do reator controle em relação aquele com celulose 

obteve-se 1,88 mmol de etanol.g
-1

 de celulose, 6,2 mmol de ácido acético.g
-1

 de celulose, 2,4 

mmol de propionato.g
-1

 de celulose, 0,95 mmol de ácido butírico.g
-1

 de celulose e 6,6 mmol 

de metano.g
-1

 de celulose.  

Sasaki et al (2002), em seus ensaios em co-cultura obtiveram 29,67 mmol.L
-1

 de ácido 

acético, 9,44 mmol.L
-1

 de ácido láctico, 1,4 mmol.L
-1

 de ácido propiônico e 5,7 mmol.L
-1

 de 

etanol. Em cultura pura, os autores verificaram 8,6 mmol.L
-1

 de ácido acético, 5,93 mmol.L
-1

  

de ácido láctico, 3,8 mmol.L
-1

 de ácido propiônico, e 13,8 mmol.L
-1

 de etanol. Os dois ensaios 

foram realizados com 10g.L
-1

 de papel filtro, sendo obtido melhores resultados de produção 

de etanol com cultura pura. Entretanto, em relação a remoção de sólidos suspensos, os autores 

verificaram que a taxa de degradação da celulose foi melhor em co-cultura (73 %), quando 

comparou-se com o ensaio em cultura pura (28,1%). 

Em contrapartida, Lin e Hung (2008) obtiveram resultados satisfatórios para a 

produção de etanol e hidrogênio a partir da degradação de celulose por consórcio microbiano 

obtido do esterco bovino. Os autores verificaram 2,8 mmol H2.g
-1

 celulose e 5,8 mmol de 

EtOH.g
-1

 de celulose, sem produção de metano. 

 

 
Figura 2: Produção de ácido acético e etanol em reator em batelada com celulose 

 

Produção de etanol a partir de xilose 

Verificou-se nos ensaios com xilose que a produção de etanol (12,38 mmol.L
-1

) 

ocorreu principalmente em 8 horas de incubação, mantendo-se estável no decorrer dos 

ensaios. Diferentemente verificou-se aumento gradativo de ácido acético (16,1 mmol.L
-1

), 

durante todo o experimento (Figura 3). A partir de 20 horas de incubação verificou-se 

produção metano (5,55 mmol), porém em concentrações reduzidas. Em relação ao reator 

controle também verificou-se produção de metabólitos, 1,66 mmol.L
-1

 de etanol, 6,47 

mmol.L
-1

 de ácido acético e 2,13 mmol de metano, evidenciando assim, a capacidade do 

consórcio microbiano em utilizar o extrato de levedura como fonte de carbono.  

Visto também que, Zhao et al (2010) em seus estudos de digestão de xilose a partir de 

consórcio microbiano, verificaram que os principais produtos metabolizados a partir de xilose 

foram etanol e ácido acético, correspondendo a 92% dos produtos finais em fase líquida, 

porém com produção significativa de hidrogênio, fato não constatado neste presente trabalho. 

No presente estudo, observou-se similaridade aos resultados dos autores citados, sendo 

que a produção de etanol e ácido acético correspondeu a 86% dos produtos finais em fase 

líquida.  
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Verificou-se que a produção final a partir de xilose foi de 12,36 ±0,14 mmol.L
-1

 de 

etanol, 14,96 ±0,08 mmol.L
-1

 de ácido acético, 2,13 ±0,14 mmol.L
-1

 de ácido propiônico, 0,76 

±0,06 mmol.L
-1

 de ácido butírico e 5,55 mmol de metano. Entretanto, no reator controle 

verificou-se produção de 1,66 mmol.L
-1

 de etanol, 6,17 mmol.L
-1

 de ácido acético, de 1,96 

mmol.L
-1

 de ácido propiônico, 0,55 mmol.L
-1

 de ácido butírico e 2,13 mmol de metano. O pH 

final foi de 6,2 e 6,8, para os reatores em batelada com xilose e controle, respectivamente. 

Portanto, após subtrair os rendimentos do reator controle verificou-se que o 

rendimento na presença de xilose foi de 1,33 mol de etanol.mol
-1

 de xilose, 1,17 mol de ácido 

acético.mol
-1

 de xilose e 0,68 mol de metano.mol
-1

 de xilose. O rendimento em etanol obtido 

correspondeu a 79,64% em relação ao rendimento teórico de etanol. 

Zhao et al (2010), obtiveram rendimentos melhores comparados a este trabalho, ou 

seja, rendimento de 1,60 mol EtOH.mol
-1

 de xilose, utilizando consórcio microbiano, com 

predomínio de Thermoanaerobacter.  

Lin e Hung (2008) obtiveram para consórcio microbiano em condição termófila a 

degradação de xilose com produção significativa de etanol correlacionada com a produção de 

hidrogênio. Os autores verificaram rendimentos de 0,3 mol H2/mol de xilose e 1 mol 

EtOH.mol
-1

 de xilose. Este rendimento foi obtido em pH de 7,6 a 8,0. 

 

 

 
 

Figura 3: Produção de ácidos e etanol em reator em batelada com xilose 

 

Conclusões 

 

Por meio de análise comparativa verificou-se que a partir do consórcio microbiano 

termófilo obteve-se maior rendimento de produção de etanol (1,73 mol.mol
-1

) a partir de 

glicose, ou seja, 86,5% de eficiência comparada ao rendimento teórico. Para os demais 

substratos, verificou-se 1,88 mmol de etanol.g
-1

 de celulose e 1,33 mol.mol
-1

 de xilose 

metabolizada, esta última, correspondendo a 79,6% do rendimento teórico de etanol a partir 

de xilose. 

Desta forma, as condições nutricionais do meio de cultivo Thermoanaerobacter 

ethanolicus com  pH inicial de 7,0 foram favoráveis para a produção de etanol utilizando-se  

glicose e xilose, e para degradação da celulose. Sendo que, a glicose e xilose foram 

metabolizadas pelo consórcio microbiano termófilo com rendimentos favoráveis de produção 

de etanol em apenas 8 horas de incubação. 

O consórcio microbiano selecionado degradou celulose, entretanto, devido a não 

inibição das metanogênicas, os principais produtos formados foram ácido acético e metano. 
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Resumo. Este trabalho visou avaliar a aplicação de um reator anaeróbio, operado de forma 

descontínua com biomassa imobilizada em suporte inerte e agitação mecânica (AnSBBR) a 30ºC, 

no processo de produção de biohidrogênio a partir da codigestão vinhaça e melaço. Indicadores de 

desempenho do processo foram avaliados a partir da eficiência de remoção da matéria orgânica, 

estabilidade, produtividade, rendimento molar de hidrogênio e composição do biogás gerado. A 

influência dos seguintes parâmetros foi avaliada: composição e concentração do afluente, tempo de 

ciclo, tratamento térmico do inóculo, composição da solução de sais e necessidade do uso dessa 

solução. Os resultados indicaram que o sistema se mostrou estável. As duas condições que 

obtiveram os melhores resultados foram com 3 horas de tempo de ciclo, afluente com 3000 

mgDQO.L
-1

 e inóculo com tratamento térmico: na primeira condição o afluente era composto por 

67% melaço e 33% vinhaça e foi utilizada solução de sais, e na segunda condição o afluente era 

composto por 33% melaço e 67% vinhaça, e não foi utilizada solução de sais, obtendo-se, 

respectivamente, produtividade molar de 3,8 molH2.m
-3

.d
-1

 e 1,9 mol.H2.m
-3

.d
-1

 com fração molar 

de hidrogênio de 16% e 15% (na primeira condição foi observada uma fração molar de 14% de 

metano e na segunda não houve produção de metano). O aumento porcentagem de vinhaça no 

afluente desfavoreceu os indicadores de desempenho, mas a redução do tempo de ciclo, a não 

utilização da solução de sais e a realização do tratamento térmico inóculo favoreceu os 

indicadores de desempenho. Este projeto está em andamento e a próxima etapa será aumentar 

ainda mais a concentração de vinhaça no afluente, aumentar a concentração do afluente e estudar 

a operação na forma descontínua alimentada. 

 

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 

proveniente 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). 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). 

Nesse contexto, esse projeto tem como objetivo avaliar a aplicação de um reator anaeróbio, 

operado de forma descontínua, com biomassa imobilizada em suporte inerte e agitação mecânica 

(AnSBBR) a 30ºC, no processo de produção de biohidrogênio a partir da codigestão de vinhaça e 

melaço. Esta aplicação foi avaliada analisando a influência da composição e concentração do 

afluente, tempo de ciclo, tratamento térmico do inóculo, composição da solução de sais e 

necessidade do uso dessa solução quanto ao consumo de substrato, estabilidade, metabólitos 

intermediários, produtividades e rendimentos molares para o hidrogênio e composição do biogás.  
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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. O 

inóculo utilizado é proveniente de um reator anaeróbio de tratando efluente de um abatedouro de 

aves. Antes da biomassa ser imobilizada, essa 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 

A água residuária utilizada foi formulada a partir de vinhaça e melaço que foram 

provenientes de uma Usina de Açúcar e Álcool localizada no estado de São Paulo, Brasil. A vinhaça 

“in natura” possuía concentração de aproximadamente 25 gDQO.L
-1

 e o melaço 1100 gDQO.L
-1

. 

No intuito de verificar o comportamento do sistema a partir de um substrato conhecido e de fácil 

biodegradação, foi utilizada também a água residuária a base de sacarose. Assim, foram utilizadas 3 

diferentes águas residuárias na composição do afluente: SW – água residuária a base de sacarose; 

MW – água residuária a base de vinhaça; VW – água residuária a base de vinhaça. 

Dependendo da condição experimental, foi adicionada uma solução de sais (urea/CH4N2O 

11.5 mg.L
-1

, NiSO4.6H2O 0.5 mg.L
-1

, FeSO4.7H2O 2.5 mg.L
-1

, FeCl3.6H2O 0.25 mg.L
-1

, 

CoCl2.2H2O 0.04 mg.L
-1

, CaCl2.6H2O 2.06 mg.L
-1

, SeO2 0.036 mg.L
-1

, KH2PO4 5.36 mg.L
-1

, 

K2HPO4 1.3 mg.L
-1

, and Na2HPO4H2O 2.7 mg.L
-1

) às águas residuárias. Além disso, em algumas 

condições experimentais tal solução foi utilizada sem a presença de sulfato de nickel e ferro. 

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 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 (sendo que a alimentação e descarga 

foram realizadas em 10 min.), volume de meio líquido mantido no reator (VRES) de 2,5 L (volume 

total de meio líquido VR de 3,5 L) e volume de biomassa e suporte (VB+S) de 2,0 L, totalizando um 

volume útil do reator (VT) de 5,5 L. 

Os ensaios foram realizados modificando-se a carga orgânica volumétrica em função da 

concentração do afluente (3000 mgDQO.L
-1 

e 4000 mgDQO.L
-1

) e do tempo de ciclo de 4 e 3 h, 
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sendo estudadas a codigestão da vinhaça com sacarose ou melaço, a composição do afluente (razão 

entre cosubstratos), presença e ausência total ou parcial (sulfatos ferroso e de níquel) da solução de 

sais e o tratamento térmico do inóculo. A Tabela 1 resume os ensaios realizados, sendo que cada 

condição teve 21 dias de operação. 

As condições foram separadas em combinações para facilitar a discussão de resultados. Cada 

combinação visa o estudo do comportamento do processo em relação a um único parâmetro. A 

Tabela 2 mostra as combinações estudadas. 

 
Tabela 1 – Condições experimentais estudadas. 

Condições 
Concentração 

(mgDQO.L-1) 

Tempo de 

ciclo (h) 

COV 

(gDQO.L-1.d-1) 

Composição afluente 

Solução de sais 

Tratamento 

térmico do 

inóculo 
%SW %MW %VW 

1 3000 4 5,1 100 0 0 completa sim 

2 4000 4 6,9 100 0 0 completa sim 

3 3000 4 5,1 67 0 33 completa sim 

4 3000 4 5,1 0 100 0 completa sim 

5 4000 4 6,9 0 100 0 completa sim 

6 3000 4 5,1 0 67 33 completa sim 

7 3000 3 6,9 0 67 33 completa sim 

8 3000 3 6,9 0 33 67 completa sim 

9 3000 3 6,9 0 33 67 

Sem sulfatos 

ferroso e de 

níquel  

sim 

10 3000 3 6,9 0 33 67 
Sem solução de 

sais 
sim 

11 3000 3 6,9 0 33 67 
Sem solução de 

sais 
não 

12 3000 3 6,9 0 25 75 
Sem solução de 

sais 
sim 

 
Tabela 2 – Combinações das condições estudadas e os parâmetros analisados. 

Combinação Condições Parâmetros analisados 

A 1, 2 e 3 

Aumento da concentração de matéria orgânica na forma de DQO afluente ARS (condições 1 e 2) 

e 

Variação da composição do afluente, inserção da vinhaça no afluente a base de sacarose 

(Condições 1 e 3) 

B 4, 5 e 6 

Aumento da concentração de matéria orgânica na forma de DQO afluente ARM (condições 4 e 

5) e 

Variação da composição do afluente, inserção da vinhaça no afluente a base de melaço 

(Condições 4 e 6) 

C 6 e 7 Variação do tempo de ciclo 

D 7 e 8 Variação da composição do afluente e aumento da porcentagem de vinhaça na composição 

E 8, 9 e 10 
Composição da solução de sais com ou sem sulfato ferroso e de níquel e 

Influência da retirada total da solução de sais do afluente 

F 10 e 11 Realização do tratamento térmico do inóculo 

G 10 e 12 Variação da composição do afluente e aumento da porcentagem de vinhaça 

 

Nas condições com melaço e vinhaça na composição do afluente (condições 6 a 12) foi 

necessário realizar a lavagem sistemática do reator (uma vez por semana) para um melhor controle 

da quantidade de biomassa, removendo parte dessa biomassa para compensar o crescimento celular 

devido às características metabólicas dos microrganismos acidogênicos, com o objetivo de melhorar 

a estabilidade e eficiência da produção de biohidrogênio. O procedimento consistiu em descarregar 

todo o meio líquido do reator e lavar o recipiente de vidro. Depois disso foi retirado o “suporte 
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inerte+biomassa” do cesto de aço perfurado, e foi homogeneizado. Por fim, o sistema foi remontado 

e se reiniciou a operação. 

 

Resultados e Discussão 

 

A produção de hidrogênio a partir de vinhaça em codigestão com sacarose ou melaço em 

AnSBBR realizada nesse trabalho mostrou-se estável. O sistema apresentou baixa remoção de 

matéria orgânica na forma de DQO (aproximadamente 21%, para amostras filtradas) e alta remoção 

de matéria orgânica na forma de carboidratos (aproximadamente 93%, para amostras filtradas), 

independentemente dos parâmetros avaliados (Tabela 3). Essa baixa remoção de matéria orgânica 

na forma de DQO era esperada, pois 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 compostos intermediários. 

Observando pela Tabela 3 os valores de carga orgânica específica aplicada em relação à 

matéria orgânica na forma de DQO, das condições com concentração afluente de 3000 mgDQO.L
-1

 

(condições 1, 3, 4, 6 a 12) tem-se menores valores de carga orgânica específica para as condições 

com vinhaça no afluente (condição 3, 6 a 12) se comparadas com as condições sem vinhaça no 

afluente (condições 1 e 4), podendo-se concluir que a inserção da vinhaça fez com que os 

microrganismos consumissem a matéria orgânica para gerar mais biomassa, podendo ter 

prejudicado a produção de hidrogênio. Essa maior geração de células pode ser comprovada 

analisando a massa de sólidos voláteis totais do reator por volume de meio líquido (Cx), que para as 

condições 1 e 4 foi de 0.96 ± 0.01 gSVT.L
-1

 e para as condições 3, 6 a 12, apesar de ter havido uma 

maior variação nos valores obtidos, o menor valor foi de 2.2 gSVT.L
-1

. 

Nas condições em que o afluente continha vinhaça (condições 3, 6, 7, 8, 9,10, 11 e 12) o pH 

afluente foi de aproximadamente 5.6 ± 0.2 e os ácidos voláteis totais de 455 ± 36 mgHAc.L
-1

. Nas 

condições que não continham vinhaça no afluente (condições 1, 2, 4 e 5) o pH foi de 7.7 ± 0.5 e os 

ácidos voláteis totais de 18 ± 4 mgHAc.L
-1

 para afluente a base de sacarose (condições 1 e 2) e de 

81 ± 6 mgHAc.L
-1

 para afluente a base de melaço (condições 4 e 5). Assim, foi possível notar que 

ao adicionar vinhaça no afluente houve uma queda no pH e um aumento dos ácidos voláteis totais, o 

que já era esperado pelo fato da vinhaça ser caracterizada por ser um efluente com baixo pH. 

Em todas as condições houve uma geração de ácidos voláteis totais no sistema, o que já 

esperado em sistemas que visam a produção de hidrogênio, sendo o valor médio de ácidos voláteis 

totais no efluente para todas as condições de 953 ± 95 mgHAc.L
-1

. O valor médio do pH efluente 

das condições estudadas foi de 4.7 ± 0.2, indicando estabilidade. Vale citar que estudos têm 

demonstrado que há uma faixa apropriada de pH entre 4.0 e 7.0 para a obtenção de hidrogênio 

(Wang e Wan, 2009). Segundo Khanal et al. (2003), menores pH iniciais oferecem um maior 

potencial de produção de hidrogênio, mas uma menor velocidade de produção, sendo que a 

produção máxima foi obtida para pH 4.5, tratando efluente sintético a base de sacarose.  

A Tabela 4 apresenta os valores obtidos para os indicadores de desempenho relacionados a 

produção de hidrogênio. A Tabela 5 apresenta a concentração média dos compostos intermediários 

no efluente e afluente, havendo predominância do ácido acético em todas as condições com melaço 

e/ou vinhaça na composição do afluente (condições: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), o que é favorável 

à produção de hidrogênio. Assim, para facilitar a discussão dos resultados nas diferentes condições 

estudadas nesse trabalho, tais condições foram agrupadas em combinações em relação aos 

parâmetros de interesse referentes aos objetivos propostos, conforme Tabela 2. 
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Tabela 3 – Valores médios de consumo de substrato monitorados em todas as condições estudadas. 

Condição 

CCT,I C (%) Carga Orgânica CST,I S (%) Carga Orgânica 

(mgDQO.L-1) CT CF
COVACT 

(gDQO.L-1.d-1) 

COEACT 

(gDQO.TVS-1.d-1) 
(mgCarboidrato.L-1) ST SF

COVAST 

(gCarboidrato.L-1.d-1)

COEAST 

(gCarboidrato.TVS-1.d-1)

1 2960 ± 276 16 ± 9 21 ± 9 5.1 5.3 2986 ± 78 98 ± 1 99 ± 2 5.1 5.3 

2 4073 ± 216 17 ± 3 22 ± 5 7.1 7.4 3397 ± 115 97 ± 1 97 ± 1 5.9 6.2 

3 3038 ± 103 17 ± 3 20 ± 2 5.6 3.0 2129 ± 448 96 ± 1 97 ± 1 3.9 2.1 

4 3172 ± 137 22 ± 5 24 ± 3 5.5 5.9 2423 ± 226 96 ± 1 96 ± 1 4.2 4.5 

5 4084 ± 141 24 ± 2 27 ± 2 7.1 7.7 3198 ± 367 96 ± 1 97 ± 1 5.6 6.1 

6 3075 ± 92 19 ± 4 22 ± 3 5.4 1.0 1501 ± 141 94 ± 1 95 ± 1 2.6 0.5 

7 3124 ± 194 19 ± 4 21 ± 4 7.3 2.6 1433 ± 104 92 ± 2 94 ± 1 3.4 1.2 

8 3182 ± 233 16 ± 2 19 ± 3 7.3 4.5 788  ± 43 93 ± 2 94 ± 2 1.7 0.4 

9 3220 ± 141 12 ± 4 16 ± 3 7.4 4.6 808  ± 102 93 ± 2 95 ± 2 1.8 1.1 

10 3238 ± 276 13 ± 6 16 ± 5 7.5 2.2 1038  ± 306 85 ± 7 85 ± 6 1.9 1.2 

11 3313 ± 441 20 ± 9 23 ± 9 7.8 2.8 1237  ± 153 87 ± 4 88 ± 4 2.4 0.7 

12 3374 ± 321 15 ± 5 20 ± 6 7.8 3.5 1326  ± 100 83 ± 2 84 ± 2 2.9 1.0 

O número de amostras analisadas em cada condição foi: 13 para análises de CCT,I, C, CST,I, S, Volume alimentado, pH, TA e TVA; 1 para Cx e 5 para as análises de sólidos do afluente e 

efluente (TS, TVS, TSS e VSS). Volume alimentado (L): 1.02 ± 0.09 

pH afluente: Condições 1, 2, 4 e 5: 7.6 ± 0.5; Condições 3, 6 a 12: 5.6  ± 0.2; pH efluente: Condições 1 a 12: 4.7 ± 0.2 

TA Afluente (mgCaCO3.L
-1): Condições 1 e 2: 404 ± 31; Condições 3 a 12: 168 ± 14; TA Efluente (mgCaCO3.L

-1): Condições 1 e 2: 161 ± 64; Condições 3 a 12: 123 ± 35; 

TVA Afluente (mgHAc.L-1): Condições 1 e 2: 18 ± 4; Condições 4 e 5: 81 ± 6; Condições 6 a 12: 455 ± 36; TVA Efluente (mgHAc.L-1): Condições 1 a 12: 953 ± 95; 

Cx (gSVT.L-1): Condições 1, 2, 4 e 5: 0.94 ± 0.02; Condições 3 e 6: 4.1 ± 1.2; Condições 7 a 12: 2.4 ± 0.7; 

TS Afluente (mgTS.L-1):Condições 1 a 12: 3371 ± 302; TS Efluente (mgTS.L-1):Condições 1 a 12: 1737± 199; 

TVS Afluente (mgTVS.L-1): Condições 1 a 12: 2704 ± 296; TVS Efluente (mgTVS.L-1): Condições 1 a 12: 1128± 129; 

TSS Afluente (mgTSS.L-1): Condições 1 a 12: 67± 9; TSS Efluente (mgTSS.L-1): Condições 1 a 12: 71 ± 13; 

VSS Afluente (mgVSS.L-1): Condições 1 a 12: 55 ± 9; VSS Efluente (mgVSS.L-1): Condições 1 a 12: 63 ± 16; 

 

Tabela 4 – Indicadores de desempenho relacionados com a produção de biogás em todas as condições. 

Condição 
nH2 PrM PrME RMCAS,m RMCAC,m RMCRS,m RMCRC,m %H2 %CH4 %CO2 

(mmolH2.d
-1) (molH2.m

-3.d-1) (molH2.kgSVT-1.d-1) (mmolH2.gDQO-1) (mmolH2.gCarboidrato-1) (mmolH2.gDQO-1) (mmolH2.gCarboidrato-1) (%) (%) (%) 

1 63.3 18.1 18.8 3.6 3.6 17.0 3.6 38 1 61 

2 133.1 37.7 39.5 5.3 5.5 23.7 5.5 39 1 60 

3 29.5 8.3 4.5 1.5 2.1 7.4 2.2 31 4 65 

4 10.8 3.2 3.4 0.6 0.9 2.4 0.9 16 13 71 

5 27.5 7.9 8.7 1.1 1.6 4.1 1.7 23 12 65 

6 5.8 1.7 0.3 0.3 0.7 1.4 0.7 11 14 75 

7 13.0 3.8 1.4 0.5 1.2 2.5 1.3 16 14 70 

8 3.3 0.9 0.6 0.1 0.5 0.8 0.6 6 27 67 

9 2.8 0.8 0.5 0.1 0.5 0.7 0.5 6 22 72 

10 6.7 1.9 0.6 0.3 0.7 1.6 0.9 15 0 85 

11 4.9 1.4 0.5 0.2 0.5 0.8 0.6 10 0 90 

12 3.1 0.9 0.4 0.1 0.3 0.6 0.3 7 0 93 
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Tabela 5 – Valores médios dos compostos intermediários monitorados em todas as condições. 

Condição 
Etanol 

Ácido 

Acético 

Ácido 

Propiônico 
Butanol 

Ácido 

Isobutírico + 

Ácido Butírico 

Ácido 

Isovalérico + 

Ácido Valérico 

Ácido 

Capróico 

(mmol.L-1) (mmol.L-1) (mmol.L-1) (mmol.L-1) (mmol.L-1) (mmol.L-1) (mmol.L-1) 

1 17.3 11.5 0.9 0.07 1.6 0.3 0.4 

2 18.8 11.9 1.0 0.06 1.8 0.4 0.5 

3 5.1 9.0 1.4 0.06 3.1 0.5 0.3 

4 0.09 4.3 0.4 0.05 1.3 0.3 0.6 

5 2.1 11.2 0.2 0.07 2.0 0.6 1.7 

6 0.3 9.6 1.0 0.02 1.2 0.7 0.5 

7 0.3 7.5 1.3 0.06 1.4 0.8 0.8 

8 2.2 3.2 0.5 0.08 0.8 0.5 0.5 

9 2.8 3.2 1.0 0.06 0.7 0.5 0.5 

10 0.6 7.2 1.9 0.05 1.1 0.4 0.3 

11 2.6 9.2 3.2 0.2 1.8 0.7 0.3 

12 1.5 7.5 4.1 0.06 1.7 0.6 0.4 

Afluente 0.7 2.0 0 0 0 0 0 

 

Combinação A – Condições 1, 2 e 3 

A Combinação A é composta pelas condições 1, 2 e 3, em que o reator foi operado em 

batelada, tempo de ciclo de 4 horas, com solução de sais completa no afluente, com 

tratamento térmico do inóculo e com meio apenas a base de sacarose nas condições 1 e 2 e a 

base de sacarose (67%) e vinhaça (33%) na condição 3. A única diferença entre as condições 

1 e 2 foi a concentração do afluente (3000 e 4000 mgDQO.L
-1

, respectivamente). A única 

diferença entre as condições 1 e 3 foi a composição do afluente, apenas a base de sacarose na 

condição 1 e a base de sacarose e vinhaça na condição 3. Como as condições 1 e 2 utilizaram 

um substrato conhecido e de fácil degradação (sacarose), o comportamento do sistema nestas 

condições serviu como base de comparação com os resultados obtidos em condições que 

utilizaram substratos mais complexos (melaço e/ou vinhaça). A condição 3 teve como 

objetivo verificar o comportamento do sistema com a inserção da vinhaça. 

A produção molar diária (Tabela 4) foi de 63,3 mmolH2.d
-1

 para a condição 1, 133,1 

mmolH2.d
-1

 para condição 2 e 29,5 mmolH2.d
-1

 para a condição 3, mostrando que o aumento 

na concentração de do afluente causou um aumento na produção de hidrogênio e que a 

inserção da vinhaça (67%SW + 33%VW) causou uma queda na produção de hidrogênio, 

indicando a dificuldade dos microrganismos em assimilar um substrato complexo como a 

vinhaça para a produção de hidrogênio. A fração molar de hidrogênio nas condições 1 e 2 foi 

de 38% e na condição 3 a fração molar diminuiu para 31%, o que mostra que a inserção da 

vinhaça prejudicou a composição do biogás. As três condições estudadas apresentaram 

metano no biogás, indicando que não foi possível a inibição da metanogênse nem quando se 

trabalhou apenas com a sacarose como substrato, sendo que para as condições 1 e 2 a fração 

molar de metano de 1% e na condição 3 essa fração aumentou para 4%.  

As produtividades (PrM e PrME) e rendimentos molares (RMCA e RMCR) 

aumentaram com o aumento da concentração da matéria orgânica no afluente e diminuíram 

com a presença de vinhaça no afluente, como esperado após as análises realizadas 

anteriormente. A produtividade molar (PrM) aumentou de 18,1 para 37,7 molH2.m
-3

.d
-1

 da 

condição 1 para a condição 2, e diminuiu para 8,3 molH2.m
-3

.d
-1

 na condição 3. O rendimento 

molar (RMCR) aumentou de 17,0 para 23,7 mmolH2.gDQO
-1

 com o aumento da concentração 

(condição 1 para 2) e diminui para 7,4 mmolH2.gDQO
-1

 na condição 3. É importante destacar 

que essa condição 3 foi a que apresentou melhores resultados de produtividade entre as 

condições que tinham vinhaça (condições 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13). 
 

Combinação B (Condições 4, 5 e 6) 

A Combinação B é composta pelas condições 4, 5 e 6, em que o reator foi operado em 

batelada, tempo de ciclo de 4 horas, com solução de sais completa no afluente, com 
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tratamento térmico do inóculo e com meio a base de melaço (ARM) nas condições 4 e 5 e na 

condição 6 com o meio a base de melaço (MW: 67%) e vinhaça (VW: 33%). A única 

diferença entre as condições 4 e 5 foi a concentração de afluente (3000 e 4000 mgDQO.L
-1

, 

respectivamente). A única diferença entre as condições 4 e 6 foi a composição do afluente, 

sendo que a condição 4 apenas a base de melaço (MW) e a condição 6 com vinhaça (67%MW 

+ 33%VW). O principal objetivo desta combinação B foi o estudo da codigestão da vinhaça 

com melaço, para substituir a sacarose utilizada na combinação A. Essa substituição da 

sacarose por melaço é interessante pelo melaço ser um subproduto (e não produto) da 

indústria de açúcar e álcool. 

A produção molar (Tabela 4) foi 10,8 mmolH2.d
-1

 para a condição 4, 27,5 mmolH2.d
-1

 

para condição 5 e 5,8 mmolH2.d
-1

 na condição 6, permitindo observar que o aumento na 

concentração do afluente causou um aumento na produção molar (condições 4 e 5) e que a 

inserção da vinhaça na condição 6 (3000 mgDQO.L
-1

, 67%MW + 33%VW) causou uma 

significativa queda. Essas mesmas observações foram notadas na combinação A, sendo que a 

diferença entre a combinação A e a combinação B é o uso da sacarose ao invés do melaço na 

codigestão. A composição do biogás foi 16% de hidrogênio na condição 4, 23% na condição 5 

e 11% na condição 6, indicando que a presença da vinhaça diminuiu a fração molar de 

hidrogênio também acarretou a maior presença de metano (13%). 

A produtividade molar (PrM) aumentou de 3,2 na condição 4 para 7,9 molH2.m
-3

.d
-1

 

na condição 5 e o rendimento molar (RMCR) aumentou de 2.4 para 4,1 mmolH2.gDQO
-1

, 

sendo esses 80% menores que aqueles das condições 1 e 2, pois a sacarose é um substrato 

puro e de fácil degradação e o melaço é um substrato complexo que possui outros compostos 

que podem ter prejudicado a produção de hidrogênio e favorecido a metanogênese, resultando 

em uma consequente diminuição dos valores de produtividade e rendimento molar. 

Comparando-se os índices de desempenho das condições 4 (3000 mgDQO.L
-1

, meio a base de 

melaço) e 6 (3000 mgDQO.L
-1

, meio a base de melaço e vinhaça 67%MW + 33%VW), nota-

se que valores de PrM (condição 4: 3,2 molH2.m
-3

.d
-1

 e condição 6: 1,7 molH2.m
-3

.d
-1

) e 

RMCR (condição 4: 2,4 mmolH2.gDQO
-1

 e condição 6:1,4 mmolH2.gDQO
-1

) diminuíram 

com a presença de vinhaça no meio. A combinação B também mostra a dificuldade da 

inibição da metanogênese do processo quando se trabalha com substratos mais complexos, 

isso também foi notado nos trabalhos de Lovato et al. (2015) e Bravo et al. (2015), que 

trabalharam no tratamento de efluente da produção de biodiesel, que é um efluente complexo 

e de difícil degradação, e também não conseguiram eliminar totalmente a metanogênese do 

processo. 
 

Combinação C (Condições 6 e 7) 

A Combinação C é composta pelas condições 6 e 7, em que o reator foi operado em 

batelada, com tratamento térmico do inóculo, afluente com solução de sais completa e 3000 

mgDQO.L
-1

 e a base de melaço (67%) e vinhaça (33%). A única diferença entre as condições 

6 e 7 foi o tempo de ciclo, que na condição 6 foi de 4 horas e na condição 7 foi de 3 horas. 

Assim, o principal objetivo desta combinação C foi o estudo do comportamento do sistema 

após a redução do tempo de ciclo. 

A produção molar (Tabela 4) foi de 5,8 para a condição 6 e de 13,0 mmolH2.d
-1

 para a 

condição 7, sendo observado que a diminuição do tempo de ciclo causou um aumento na 

produção molar. A fração molar de hidrogênio aumentou com a diminuição do tempo de 

ciclo, de 11% para a condição 6 para 16% para a condição 7, ambas com 14% de metano. As 

produtividades (PrM e PrME) e rendimentos molares (RMCA e RMCR) tiveram valores 

melhores para a condição 7, pois a produtividade (PrM) aumentou de 1,7 para 3,8 molH2.m
-

3
.d

-1
 da condição 6 para a condição 7, e o rendimento molar (RMCR) aumentou de 1,4 para 

2,5 mmolH2.gDQO
-1

. Assim, pode-se concluir que o sistema operou de forma estável e que 

mesmo com a diminuição do tempo de ciclo não foi possível eliminar a metanogênese do 
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processo. Os índices de desempenho mostraram que o tempo de ciclo de 3 horas resultou em 

melhores produtividade e rendimento.  

Combinação D (Condições 7 e 8) 

A Combinação D é composta pelas condições 7 e 8, em que o reator foi operado em 

batelada, tempo de ciclo de 3 horas, com tratamento térmico do inóculo, afluente solução de 

sais completa 3000 mgDQO.L
-1

. A única diferença entre as condições 7 e 8 foi a composição 

do afluente: melaço/vinhaça de MW-67%/VW-33% na condição 7 e MW-33%/VW-67% na 

condição 8, sendo o objetivo verificar o comportamento do sistema com o aumento da 

porcentagem de vinhaça no afluente. 

A produção molar (Tabela 4) na condição 7 foi de 13,0 mmolH2.d
-1

 e na condição 8 de 

3,3 mmolH2.d
-1

, indicando uma diminuição da produção de hidrogênio com o aumento da 

porcentagem de vinhaça no afluente. A fração molar também diminuiu com o aumento da 

porcentagem de vinhaça no afluente, de 16% para a condição 7 para 6% para a condição 8. A 

fração molar de metano aumentou de 14% na condição 7 para 27% na condição 8. As 

produtividades (PrM e PrME) e rendimentos molares (RMCA e RMCR) tiveram valores 

menores para a condição 8, ou seja, diminuíram de 3,8 para 0.9 molH2.m
-3

.d
-1

 e de 2,5 para 

0,8 mmolH2.gDQO
-1

. Assim, pode-se concluir que o sistema operou de forma estável e que o 

aumento da porcentagem da vinhaça fez com que a produção e a fração molar de hidrogênio 

no biogás diminuíssem, assim como favoreceu a produção de metano, fazendo com que os 

índices de desempenho tivessem piores resultados. Mesmo com esse cenário desfavorável, foi 

decidido continuar o estudo com a composição do afluente utilizada na condição 8, pois o 

propósito deste trabalho foi o tratamento da vinhaça para a produção de biohidrogênio. 
 

Combinação E (Condições 8, 9 e 10) 

A Combinação E é composta pelas condições 8, 9 e 10, em que o reator foi operado 

em batelada, tempo de ciclo de 3 horas, com tratamento térmico do inóculo, afluente com 

3000 mgDQO.L
-1

 e a base de melaço (MW 33%) e vinhaça (VW 67%). A única diferença 

entre as condições 8, 9 e 10 foi a solução de sais, sendo que na condição 8 foi utilizada 

solução de sais completa, na condição 9 foi utilizada solução de sais sem sulfato ferroso e de 

níquel, e na condição 10 a solução de sais não foi utilizada. 

A Tabela 3 permite observar que a eficiência de remoção de carboidratos (para 

amostras filtradas) nas condições 8 e 9 ficou próxima a 95% e na condição 10 essa eficiência 

diminui para 85%. Assim, pode-se dizer que, provavelmente, a retirada da solução de sais do 

sistema fez com que o balanço de nutrientes ficasse deficiente e com isso o sistema removeu 

menos carboidratos. A produção molar foi de 3,3 (condição 8), 2,8 mmolH2.d
-1

 (condição 9) e 

6,7 mmolH2.d
-1

 (condição 10), indicando que a condição sem adição da solução de sais teve 

uma maior produção molar de hidrogênio. A fração molar de hidrogênio se manteve em 6% 

nas condições 8 e 9 e a fração molar de metano diminuiu de 27% na condição 8 para 22% na 

condição 9. Na condição 10 não houve produção de metano e a fração molar de hidrogênio foi 

de 15%. Dessa forma, pode-se concluir que a retirada da solução de sais fez com que o 

balanceamento de nutrientes fosse alterado e isso pode ter favorecido a inibição da 

metanogênese, o que fez com que o metano não fosse produzido. 

Os indicadores de desempenho para o hidrogênio nas condições 8 e 9 tiveram um 

comportamento muito semelhante, indicando que o desempenho do reator não foi 

influenciado pela retirada dos sulfatos ferroso e de níquel do afluente (Condição 8: PrM 

0,9 molH2.m
-3

.d
-1

 e PrME 0,6 molH2.kgSVT
-1

.d
-1

, RMCA 0,1 mmolH2.gDQO
-1

 e RMCR 

0,8 mmolH2.kgDQO
-1

; Condição 9: PrM 0,8 molH2.m
-3

.d
-1

 e PrME 0,5 molH2.kgSVT
-1

.d
-1

, 

RMCA 0,1 mmolH2.gDQO
-1

 e RMCR 0,7 mmolH2.kgDQO
-1

). Porém, com a retirada da 

solução de sais do afluente (condição 10) houve uma grande melhora no desempenho do 

reator (Condição 10: PrM 1,9 molH2.m
-3

.d
-1

 e PrME 0,6 molH2.kgSVT
-1

.d
-1

, RMCA 

0,3 mmolH2.gDQO
-1

 e RMCR 1,6 mmolH2.kgDQO
-1

). Entretanto, tais valores ainda 

continuam abaixo daqueles obtidos com a codigestão da vinhaça com a sacarose (condição 3: 
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PrM 8,3 molH2.m
-3

.d
-1

). Assim, pode-se concluir que o sistema operou de forma estável e que 

a utilização da solução de sais completa (condição 8) ou sem sulfato ferroso e de níquel 

(condição 9), não alterou de modo significativo o comportamento do sistema, mas na 

condição em que foi retirada completamente a solução de sais do afluente (condição 10) 

foram obtidos melhores resultados na produção de hidrogênio e não houve produção de 

metano. Os índices de desempenho continuaram com baixos valores, principalmente se 

comparados com a condição 3, que trabalhou com a codigestão da vinhaça com sacarose. 
 

Combinação F (Condições 10 e 11) 

A Combinação F é composta pelas condições 10 e 11, em que o reator foi operado em 

batelada, tempo de ciclo de 3 horas, afluente com 3000 mgDQO.L
-1

 a base de melaço (MW 

33%) e vinhaça (VW 67%) e sem solução de sais. A única diferença entre as condições 10 e 

11 foi a realização do tratamento térmico do inóculo, sendo realizado na condição 10 e não 

realizado na condição 11. O objetivo desta combinação foi verificar a influência do 

tratamento térmico do inóculo no comportamento do sistema. 

A Tabela 4 mostra que a produção molar foi menor para a condição em que não foi 

realizado o tratamento térmico (condição 10: nH2 6.7 mmolH2.d
-1

; condição 11: nH2 4.9 

mmolH2.d
-1

) e a fração molar de hidrogênio também diminuiu com a não realização do 

tratamento térmico (condição 10: 15%; condição 11: 10%). Nessas duas condições a produção 

de metano foi inibida. As produtividades (Condição 11: PrM 1.9 molH2.m
-3

.d
-1

 e PrME 

0.6 molH2.kgSVT
-1

.d
-1

; Condição 12: PrM 1.4 molH2.m
-3

.d
-1

 e PrME 0.5 molH2.kgSVT
-1

.d
-1

) 

e rendimentos molares (Condição 11: RMCA 0,3 mmolH2.gDQO
-1

 e RMCR 

1,6 mmolH2.kgDQO
-1

; Condição 13: RMCA 0,2 mmolH2.gDQO
-1

 e RMCR 

0,8 mmolH2.kgDQO
-1

) continuaram com valores baixos se comparados com as condição 3 

(codigestão da vinhaça com sacarose), porém, pode-se notar uma tendência de menor 

desempenho na condição sem o tratamento térmico do inóculo. 

Nos trabalhos de Bravo et al. (2015) e Lovato et al. (2015) estudaram a produção de 

hidrogênio em ASBR no tratamento de água residuária a base de glicerina e verificaram que o 

tratamento do inóculo não influenciou significativamente a produtividade e o rendimento para 

o hidrogênio do sistema, mas os resultados mostraram uma tendência de melhora quando o 

tratamento foi realizado. 
 

Combinação G (Condições 10 e 12) 

A Combinação G é composta pelas condições 10 e 12, em que o reator foi operado em 

batelada, tempo de ciclo de 3 horas, com tratamento térmico do inóculo, afluente com 3000 

mgDQO.L
-1

 e sem solução de sais. A única diferença entre as condições 10 e 12 foi a 

composição do afluente, pois na condição 10 foi melaço/vinhaça MW-33%/VW-67% e na 

condição 12 MW-25%/VW-75%. O objetivo desta combinação foi verificar o comportamento 

do sistema com um novo aumento da porcentagem de vinhaça no afluente. 

A Tabela 4 mostra que a produção molar foi menor na condição com maior 

porcentagem de vinhaça (condição 10: nH2 6.7 mmolH2.d
-1

; condição 12: nH2 3.1 mmolH2.d
-1

) 

e a fração molar de hidrogênio também diminuiu com o aumento da porcentagem de vinhaça 

(condição 10: 15%; condição 12: 7%), sendo em ambas inibida a produção de metano. Essa 

diminuição condiz com o observado na Combinação D. Os indicadores de desempenho 

mostram que nas condições 10 e 12 as produtividades (Condição 10: PrM 1,9 molH2.m
-3

.d
-1

 e 

PrME 0,6 molH2.kgSVT
-1

.d
-1

; Condição 12: PrM 0,9 molH2.m
-3

.d
-1

 e PrME 

0,4 molH2.kgSVT
-1

.d
-1

) e rendimentos molares (Condição 10: RMCA 0,3 mmolH2.gDQO
-1

 e 

RMCR 1,6 mmolH2.kgDQO
-1

; Condição 12: RMCA 0,1 mmolH2.gDQO
-1

 e RMCR 

0,6 mmolH2.kgDQO
-1

) apresentaram uma tendência de piora com o aumento da porcentagem 

de vinhaça, mostrando a existência de um valor limite para a codigestão da vinhaça com 

melaço. 
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A Tabela 5 mostra a predominância do ácido acético nas condições 10 e 12 (da mesma 

forma que nas outras condições), mas houve também a presença de ácido propiônico, sendo 

que a condição 12 foi a que apresentou maior concentração de 4.1 mg.L
-1

, o que pode ser 

prejudicial para a produção de hidrogênio. 
 

Conclusões 
 

O AnSBBR aplicado à produção de hidrogênio (carga orgânica volumétrica aplicada 

de 5.1-7.8 gCOD.L
-1

.d
-1

) pela codigestão de vinhaça com melaço se mostrou estável e 

apresentou baixa remoção de matéria orgânica na forma de DQO (aproximadamente 21%, 

para amostras filtradas) e alta remoção de matéria orgânica na forma de carboidratos 

(aproximadamente 93%, para amostras filtradas). Foi observado em todas as condições 

estudadas com vinhaça a predominância do ácido acético. A diminuição do tempo de ciclo de 

4 para 3 horas favoreceu a produção de biohidrogênio, assim como a retirada da solução de 

sais do afluente, sendo que a inibição da metanogênese só aconteceu nas condições em que a 

solução de sais foi retirada completamente do afluente. O aumento da porcentagem de 

vinhaça no afluente é desfavorável para a produção de hidrogênio, ou seja, o aumento da 

fração de vinhaça no afluente diminui a produtividade molar, o que mostra a necessidade da 

codigestão. Além disso, também se notou uma tendência de decaimento da produção de 

hidrogênio ao não se realizar o pré-tratamento térmico do inóculo. 

A codigestão da vinhaça e sacarose atingiu uma produtividade molar de 8,3 molH2.m
-

3
.d

-1
 (5,6 gCOD.L

-1
.d

-1
) e a codigestão da vinhaça com melaço atingiu os melhores resultados 

com 3 horas de tempo de ciclo, afluente com 3000 mgCOD.L
-1

, com pré-tratamento do 

inóculo e afluente com razão vinhaça/melaço de 33%/67% com solução de sais (7.3 gCOD.L
-

1
.d

-1
, 3.8 molH2.m

-3
.d

-1
, 16% de hidrogênio e 14% de metano) e 67%/33% sem solução de sais 

(7.5 gCOD.L
-1

.d
-1

, 1.9 mol.H2.m
-3

.d
-1

, 15% de hidrogênio e 0%, de metano). 
 

Agradecimentos 

 

Os autores agradecem à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – 

FAPESP (Processos nº 2009/15.984-0 e 2014/07692-8). 
 

Referências Bibliográficas 
 
Bravo, I.S.M.; Lovato, G.; Ratusznei, S.M.; Rodrigues, J.A.D.; Zaiat, M. Biohydrogen production in an 

AnSBBR treating glycerin-based wastewater: effects of organic loading, influent concentration and cycle 

time. Applied Biochemistry and Biotechnology, 175, 1892-1914, 2015. 

Khanal, S.; Chen, W.; Sung, S. Biological hydrogen production: effects of pH and intermediate products. 

International Journal of Hydrogen Energy, 29, 1123-1131, 2003. 

Lovato, G.; Moncayo Bravo, I.S. Ratusznei, S.M.; Rodrigues, J.A.D., Zaiat, M. The effect of organic load and 

feed strategy on biohydrogen production in an AnSBBR treating glycerin-based wastewater. Journal of 

Environmental Management, 154, 128-137, 2015. 

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. 

Moraes, B.S.; Junqueira, T.L.;  Pavanello, L.G.; Cavalett A.O.; Mantelatto, P. E.; Bonomi, A.; Zaiat, M. 

Anaerobic digestion of vinasse from sugarcane biorefineries in Brazil from energy, environmental, and 

economic perspectives: Profit or expense? Applied Energy, 113, 825–835, 2014. 

Pant, D.; Adholeya, A. Biological approaches for treatment of distillery wastewater: A review. Bioresource 

Technology, 98, 2321-2334, 2007. 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WPCF. 19
th

 edition, 

American Public Health Association, Washington, 1995. 

Wang, J.; Wan, W. Factors influencing fermentative hydrogen production: A review. International Journal of 

Hydrogen Energy, 34, 799-811, 2009. 

46



 

PRODUÇÃO DE BIOHIDROGÊNIO EM AnSBBR COM AGITAÇÃO E OPERADO 

EM BATELADA E BATELADA ALIMENTADA TRATANDO ÁGUA RESIDUÁRIA 

SINTÉTICA A BASE DE LACTOSE 

 

Augusto Ponso Alves
1
; Daniel Moureira Fontes Lima

2
; Rafael Katsunori Inoue

3
; José Alberto 

Domingues Rodrigues
4
; Suzana Maria Ratusznei

4
 

 
1 

Aluno de Iniciação Científica do Departamento de Engenharia Química e Alimentos da EEM/IMT; 
2 

Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Hidráulica e Saneamento da EESC/USP; 
3 

Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Hidráulica e Saneamento da EESC/USP; 
4 

Professor do Departamento de Engenharia Química e Alimentos da EEM/IMT, 

 

Resumo. Foi realizada uma avaliação de um AnSBBR operado em batelada e em batelada 

alimentada aplicado para a produção de biohidrogenio a partir do tratamento de água 

residual baseada em lactose. O reator de 6,0 L foi sujeito a diferentes cargas orgânicas 

aplicadas volumétricas (COAV) de 9,3 a 27,8 gDQO.L
-1

.d
-1

, obtida variando-se a 

concentração afluente (3600 e 5400 mgDQO.L
-1

) e o tempo de ciclo (4, 3 e 2 horas) a 30ºC. 

O tempo de alimentação correspondeu a 2-8% (10 min) e 50% do tempo de ciclo total de 

operação para a batelada e para a batelada alimentada, respectivamente. Para 9,3 gDQO.L
-

1
.d

-1
 O AnSBBR em batelada alimentada foi operado a 30 e 42ºC. O valor mais alto de 

rendimento molar de hidrogénio por carga orgânica removida (RMCRC,n) obtido foi de 1,87 

molH2.molLAC
-1

 (9,3 gDQO.L
-1

.d
-1

) para a operação em batelada alimentada. Os maiores 

resultados de produtividade molar diária de hidrogênio (MPr), obtidos com a maior carga 

orgânica aplicada volumétrica, foram 63,2 e 70,4 molH2.m
-3

.d
-1

, para a batelada e para a 

batelada alimentada, respectivamente. Os valores de MPr e RMCRC,n diminuíram quando a 

temperatura foi aumentada. O AnSBBR operado em batelada alimentada apresentou 

melhores resultados para praticamente todos os indicadores de produção biohidrogênio. 

 

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 foram avaliados a produção de biohidrogênio, o 
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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. Além 

disso, a influência de dois importantes parâmetros de operação (tempo de enchimento e 

temperatura) foram testados e analisados. 

 

Material 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). 
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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 

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 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. 

 

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 et 

al. (1956), respectivamente), alcalinidade parcial (AP), alcalinidade intermediária (AI), 

alcalinidade total (AT), alcalinidade a bicarbonato (AB), ácidos voláteis totais (AVT), sólidos 

totais (ST), sólidos totais voláteis (STV), sólidos suspensos totais (SST) e sólidos suspensos 

voláteis (SSV), além da medida do pH e do volume de meio alimentado/descarregado. Tais 

análises foram realizadas de acordo com o Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater (1995), considerando também o método proposto por Dilallo e Albertson 

(1961), o qual foi modificado por Ripley et al. (1986) na determinação da alcalinidade. Esses 

parâmetros foram monitorados com uma frequência de duas a quatro vezes por semana, 

dependendo do parâmetro.  

Os compostos intermediários do metabolismo anaeróbio (acetona, metanol, etanol, 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 
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“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 

No total foram realizadas treze condições, como pode ser visto na Tabela 2. As 

primeiras seis condições idênticas para cada uma das estratégias de alimentação (batelada e 

batelada alimentada) estudaram a influência da carga orgânica aplicada volumétrica a partir 

da modificação da concentração de substrato afluente (3600 e 5400 mgDQO.L
-1

) e do tempo 

de ciclo (tC de 2, 3 e 4 horas), e a influência do tempo de alimentação (10 minutos, 1 hora, 1,5 

horas e 2 horas). Todas estas condições foram operadas a uma temperatura de 30 °C. A 

condição que proporcionou os melhores resultados para a produção de hidrogênio foi, então, 

repetida com uma temperatura mais elevada de 42 °C. 

 

Tabela 2 – Resumo das condições experimentais estudadas no AnSBBR. 

Batelada 

alimentada 

T 

(ºC) 

COAV  
(gCOD.L

-

1
.d

-1
) 

Concentração 

afluente 

(mgDQO.L
-1

) 

tC 

(h) 

tE 

(h) 

tO 

(dias) 
Ciclos 

1 

30 

9,26 3600 4,0 2,0 21 126 

2 13,9  5400 4,0 2,0  22 132 

3 12,3 3600 3,0 1,5 21 168 

4 18,5 5400  3,0 1,5 22 176 

5 18,5 3600  2,0 1,0 21 252 

6 27,8 5400 2,0 1,0 21 252 

7 42 9,26 3600 4,0 2,0 21 123 

Batelada 
T 

(ºC) 

COAV  
(gCOD.L

-

1
.d

-1
) 

Concentração 

afluente 

(mgDQO.L
-1

) 

tC 

(h) 

tE 

(min) 

tO 

(dias) 
Ciclos 

1 

30 

9,26 3600 4,0 10 23 138 

2 13,9  5400 4,0 10 24 144 

3 12,3 3600 3,0 10 22 176 

4 18,5 5400  3,0 10 21 168 

5 18,5 3600  2,0 10 25 300 

6 27,8 5400 2,0 10 22 264 
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 
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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 

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). 

 

Resultados e Discussão 

 

A Tabela 3 apresenta os principais indicadores de produção de hidrogênio, de biogás 

valores de concentração de biomassa nas condições experimentais estudadas, obtidos durante 

149 dias (batelada alimentada) e 184 dias (batelada) de operação do AnSBBR nas seguintes 

condições: 1 (3600 mgDQO.L
-1

 – 4 h e 30
o
C – ambas condições); 2 (5400 mgDQO.L

-1
 – 4 h e 

30
o
C – ambas condições); 3 (3600 mgDQO.L

-1
 – 3 h e 30

o
C – ambas condições); 4 (5400 

mgDQO.L
-1

 – 3 h e 30
o
C – ambas condições); 5 (3600 mgDQO.L

-1
 – 2 h e 30

o
C – ambas 

condições); 6 (5400 mgDQO.L
-1

 – 2 h e 30
o
C – ambas condições); e 7 (3600 mgDQO.L

-1
 – 

4h e 42
o
C – apenas para a batelada alimentada). A carga orgânica volumétrica aplicada em 

termos de matéria orgânica variou de 9,3 a 27,8 gDQO.L
-1

.d
-1

,e acarga orgânica volumétrica 

aplicada em termos de carboidratos variou de 8,27 a 24,8 gLAC.L
-1

.d
-1

. 

Rendimentos calculados em função da massa (molH2.kgLAC
-1

 ou molH2.kgCOD
-1

) 

são frequentemente utilizados para análise. Porém, na produção de biohidrogênio o 

rendimento depende da quantidade de carboidrato consumido e das vias metabólicas adotadas 

pelos microrganismos na conversão desse substrato, sendo que diferentes vias metabólicas 

possuem diferentes relações estequiométricas entre hidrogênio produzido e substrato 

consumido. Assim, optou-se pela análise da PrM – Produtividade Molar (molH2.m
-3

.d
-1

), do 

RMCRC,n – Rendimento Molar por Carga Removida (molH2.molCarboidrato
-1

), da PrME – 

Produtividade Molar Específica (molH2.kgSVT
-1

.d
-1

) e do nH2 - produção diária molar de 

hidrogênio (molH2.d
-1

) na análise dos resultados do AnSBBR em batelada alimentada e em 

batelada. 

 

Operação em modo de batelada alimentada 

A produção volumétrica média acumulada de biogás (VG) por ciclo (Tabela 3) 

diminuiu com a diminuição do tempo de ciclo para os dois valores de concentração afluente 

(Condições 1/3/5 e 2/4/6). O aumento da concentração afluente, para o mesmo tempo de ciclo 

(Condições 1/2, 3/4 e 5/6), causou aumento nos valores para as condições com tempo de ciclo 

de 2 e 3 h, e diminuição para a condição com maior tempo de ciclo (4 h). Para as condições 

com mesma COAV, porém com temperaturas diferentes (Condições 1/7) verifica-se que o 

aumento da temperatura causou uma diminuição acentuada (de 1924 mL para 685 mL), sendo 

a condição com maior temperatura a única que apresentou traços de metano no biogás (cerca 

de 7%). O melhor valor de produção volumétrica média acumulada de biogás foi de 1924 mL 

(biogás com 36% de H2 e sem CH4) para o menor valor de COAV, de 9,3 gDQO.m
-3

.d
-1

, ou 

seja, para o menor valor de concentração e maior tempo de ciclo, a 30
o
C. 
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Tabela 3 – Principais indicadores de produção de hidrogênio, de biogás valores de 

concentração de biomassa nas condições experimentais estudadas. 

   Condições 

 Parametros Unidades 1 2 3 4 5 6 7 

Batelada 

alimentada 

PrM (molH2.m
-3.d-1) 36,5 40,6 40,8 59,1 40,3 70,4 1,7 

PrME (molH2.kgSVT-1.d-1) 11,9 12,6 12,1 15,9 7,0 9,7 1,1 

H2 (%) 35,6 39,8 40,4 40,7 29,6 41,3 26,2 

CH4 (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,6 

CO2 (%) 64,4 60,2 59,6 59,3 70,4 58,7 67,2 

VG (N mL – CNTP) 1924 1622 1081 1496 889 1169 140 

CH2 (mmol.L-1) 4,66 7,99 7,76 8,90 4,65 8,52 3,56 

nH2 (mol.d-1) 0,132 0,144 0,132 0,194 0,128 0,230 0,006 

MSVT (gSVT) 11,1 11,4 10,9 12,2 18,4 23,8 5,7 

CX-SVT (gSVT.L-1) 3,1 3,2 3,4 3,7 5,8 7,3 1,6 

C´X-SVT (gSVT.gsuporte
-1) 0,011 0,012 0,010 0,011 0,017 0,021 0,050 

RMCRC.n molH2.molLAC-1 1,87 1,23 1,24 1,19 0,77 0,93 0,07 

Batelada 

PrM (molH2.m
-3.d-1) 10,2 50,3 15,7 14,9 26,5 63,2 - 

PrME (molH2.kgSVT-1.d-1) 2,2 15,8 3,5 3,0 5,4 13,2 - 

H2 (%) 18,9 45,8 25,1 15,0 20,5 31,0 - 

CH4 (%) 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 - 

CO2 (%) 81,1 54,2 74,9 83,5 79,5 69,0 - 

VG (N mL – CNTP) 747 1622 863 1005 863 1422 - 

CH2 (mmol.L-1) 1,97 9,54 3,99 2,89 3,10 6,68 - 

nH2 (mol.d-1) 0,040 0,186 0,061 0,057 0,093 0,220 - 

MSVT (gSVT) 17,9 11,7 17,6 19,3 17,4 16,6 - 

CX-SVT (gSVT.L-1) 4,6 3,2 4,5 5,1 5,0 4,8 - 

C´X-SVT (gSVT.gsuporte
-1) 0,018 0,014 0,020 0,022 0,017 0,017 - 

RMCRC.n molH2.molLAC-1 0,50 1,56 0,57 0,33 0,58 0,93 - 

 

A diminuição do tC (4h, 3h e 2h – Condições 1/3/5 e 2/4/6) apresentou tendência clara 

sobre o RMCRC,n para ambas concentrações afluente (Condições 1/3/5 e Condições 2/4/6), 

com um decréscimo do parâmetro em questão com a diminuição do tempo de ciclo (Tabela 

6). Com relação à influência da concentração afluente para valores iguais de tempos de ciclo 

(Condições 1/2, 3/4 e 5/6), tem-se que o aumento da concentração afluente diminuiu o 

RMCRC,n nos tempos de ciclo de 4 horas (de 1.87 para 1.23 molH2.molLAC
-1

) e de 3 horas 

(de 1.24 para 1.19 molH2.molLAC
-1

), enquanto que para o tempo de ciclo de 2 horas o 

RMCRC,n aumentou de 0,77 para 0,93 molH2.molLAC
-1

. Uma comparação da influência dos 

parâmetros intrínsecos a COAVS através das Condições 4 (concentração de 5400 mgDQO.L
-1

 

e tC de 3h) e 5 (concentração de 3600 mgDQO.L
-1

 e tC de 2h), em que ambos possuem mesma 

COAVS, indicou que o maior tempo de ciclo e maior concentração teve melhor desempenho 

que menor tempo de ciclo e concentração. Alguns trabalhos mostram que tempos de ciclo 

maiores aliados a concentrações afluentes maiores têm apresentado bons resultados na 

produção de hidrogênio (Chen et al., 2009; Lin e Jo, 2003). 

A Tabela 3 também apresenta os valores de produtividade molar volumétrica (PrM) e 

produtividade molar específica (PrME) em todas as condições experimentais, pela qual é 

possível observar que o aumento da COAVS não resultou em uma tendência de aumento ou 

diminuição nem da PrM (relacionada com volume do reator), nem da PrME (relacionada com 

a biomassa contida no reator). A desmontagem do reator ao término de cada condição 

experimental para a medida da biomassa (MSVT), a qual promoveu a lavagem de parte desta, 

principalmente na etapa de remontagem do sistema para a nova condição, minimizou o 

acúmulo excessivo de sólidos que parece prejudicar o desempenho do sistema. 
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Operação em modo de batelada 

A diminuição do tempo de ciclo para os dois valores de concentração afluente não 

apresentou uma tendência clara na produção volumétrica média acumulada de biogás (VG) 

por ciclo, como aconteceu na operação em batelada alimentada (Tabela 3). Para a menor 

concentração afluente (Condições 1/3/5), os três tempos de ciclo apresentaram valores de VG 

muito próximos, enquanto que para a maior concentração afluente (Condições 2/4/6) não 

ocorreu uma tendência de acréscimo ou decréscimo com a diminuição do tempo de ciclo. O 

aumento da concentração afluente, para o mesmo tempo de ciclo (Condições 1/2, 3/4 e 5/6), 

causou aumento nos valores de VG para todos os tempos de ciclo. O melhor valor de produção 

volumétrica média acumulada de biogás foi de 1622 mL (biogas com 46% de H2 e sem CH4) 

para o valor de COAV de 13,9 gDQO.m
-3

.d
-1

 (maior valor de concentração e maior tempo de 

ciclo). 

A diminuição do tC (4h, 3h e 2h – Condições 1/3/5 e 2/4/6) apresentou tendência clara 

sobre o RMCRC,n apenas para as condições com menor concentração afluente (Condições 

1/3/5), com melhoria dos resultados obtidos (Tabela 3). A literatura sugere que tempos de 

ciclos (em reatores em bateladas sequencias) ou tempos de detenção hidráulica (em reatores 

contínuos) menores devem ser utilizados visando lavar as arquéias metanogênicas dos 

reatores, que seria um dos motivos da diminuição dos rendimentos na produção de 

hidrogênio. Realmente observa-se que a condição 4 foi a única condição que apresentou 

produção de metano. Muito provavelmente por este fato a mesma tendência apresentada nas 

menores concentrações afluentes (melhores valores de produção de hidrogênio com a 

diminuição do tempo de ciclo) não foi atingida nas operações com maior concentração 

(Condições 2/4/6 que apresentaram valores de RMCRC,n de 1,56, 0,33 e 0,97 molH2.molLAC
-

1
, respectivamente). 

Analisando-se a influência da concentração afluente para valores iguais de tempos de 

ciclo (Condições 1/2, 3/4 e 5/6), tem-se que o aumento da concentração afluente elevou o 

RMCRC,n em todas as faixas de tempo de ciclo (no tC=4h de 0,50 para 1.65 e em tC=2h de 

0,59 para 0,97 molH2.molLAC
-1

), exceto para o tempo de ciclo de 3h que na Condição 4 

ocorreu produção de metano (o RMCRC,n caiu de 0,57 para 0,33 molH2.molLAC
-1

). Este 

efeito da concentração foi apresentado também por Inoue (2013) em seu estudo. Por outro 

lado, El Manssouri (2012) não encontrou o mesmo padrão de comportamento. Uma 

comparação da influência dos parâmetros intrínsecos a COAV através das Condições 4 

(concentração de 5400 mgDQO.L
-1

 e tC de 3h) e 5 (concentração de 3600 mgDQO.L
-1

 e tC de 

2h), em que ambos possuem mesma COAV não pôde ser verificada, tendo em vista os 

problemas com produção de metano apresentado na condição 4 que provavelmente 

diminuíram os rendimentos de produção de H2. 

A Tabela 3 também apresenta os valores de produtividade molar volumétrica (PrM) e 

produtividade molar específica (PrME) em todas as condições experimentais, pela qual 

observa-se que o aumento da COAV não resultou em uma tendência de aumento ou 

diminuição nem da PrM, ou seja, em função do volume do reator, nem da PrME, ou seja, em 

função da biomassa contida no reator. A desmontagem do reator ao término de cada condição 

experimental para a medida da biomassa (MSVT), assim como ocorreu no estudo em batelada 

alimentada, promoveu a lavagem de parte desta (principalmente na etapa de remontagem do 

sistema para a nova condição) minimizando o acúmulo excessivo de sólidos que parece ser 

prejudicial ao desempenho do sistema. 

 

Batelada e Batelada alimentada– Influência da estratégia de alimentação (tempo de 

enchimento) 

A estratégia de alimentação, como mencionado anteriormente, é um parâmetro de 

projeto que exerce influência no desempenho e estabilidade do reator em batelada sequencial. 

O tempo de enchimento é um parâmetro interessante devido a sua capacidade de modificar a 

relação F/M (“food/microrganism”) (Zaiat et al., 2001), daí a importância em estuda-lo. 
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A Tabela 3 apresenta os valores de RMCRC,n. Épossível observar que o aumento na 

COAV resultou em diminuição do RMCRC,n para a operação em batelada alimentada, 

enquanto para o operação em batelada esta tendência não ficou clara. A diminuição do tempo 

do ciclo (4 h, 3 h e 2 h – Condições 1/3/5 e 2/4/6) resultou em diminuição no RMCRC,n para 

as condições de operação em batelada alimentada, enquanto que para o operação em batelada 

uma tendência foi observada apenas para a menor concentração (Condições 1/3/5), na qual 

ocorreu um aumento no RMCRC,n com a diminuição do tempo de ciclo. Analisando-se a 

influência da concentração afluente, para valores iguais de tempos de ciclo (Condições 1/2, 

3/4 e 5/6), tem-se que o seu aumento diminuiu os valores de RMCRC,n na batelada alimentada 

(exceto para o tempo de ciclo de 2 horas), enquanto que os valores de RMCRC,n aumentaram 

com o aumento da concentração afluente na batelada (exceto no tempo de ciclo de 3 horas). 

Verifica-se que os valores de RMCRC,n, para a condição 2 (5400 mgDQO.L
-1

 – 4 h) e para a 

condição 3 (3600 mgCOD.L
-1

 – 3 h), cujas cargas orgânicas volumétricas são semelhantes, 

foram muito próximos, de 1,23 molH2.molLAC
-1

 e de 1,24 molH2.molLAC
-1

, para a operação 

em batelada alimentada. Para a operação em batelada houve diminuição nos valores de 

RMCRC,n, de 1,56 molH2.molLAC
-1

 (Condição 2) para 0.57 molH2.molLAC
-1

 (Condição 3). 

Fazendo a mesma comparação para a condição 4 (5400 mgDQO.L
-1

 – 3 h) e para a condição 5 

(3600 mgDQO.L
-1

 – 2 h), com COAV semelhantes, verifica-se que houve diminuição nos 

valores, de 1,19 (Condição 4) para 0,77 molH2.molLAC
-1

 (Condição 5), para a operação em 

batelada alimentada. Para a operação em batelada houve um aumento de 0.33 (Condição 4) 

para 0.58 molH2.molLAC
-1

 (Condição 5). 

Analisando o efeito da estratégia de alimentação na MPr (Tabela 3) verifica-se que os 

resultados obtidos para a operação em batelada alimentada foram superiores, para todas as 

condições (exceto para a Condição 2), em relação aos obtidos na operação em batelada. O 

maior valor de MPr obtido foi de 70,4 molH2.m
-3

.d
-1

, para a operação em batelada alimentada 

com 5400 mgCOD.L
-1

 e ciclo de 2 h, enquanto para a operação em batelada, mas mesmas 

condições de concentração e tempo de ciclo, obteve-se 63,2 molH2.m
-3

.d
-1

. Desta forma 

verifica-se, que tanto para a operação em batelada quanto para a operação em batelada 

alimentada, que a maior concentração e o menor tempo de ciclo, ou seja, o maior valor de 

COAV resultaram em maiores valores de produtividade de hidrogênio, com vantagem para a 

operação em batelada alimentada. 

Com relação à produção diária molar de hidrogênio (nH2) (Tabela 3) a diminuição do 

tempo do ciclo (Condições 1/3/5 e 2/4/6) apresentou uma tendência apenas para a maior 

concentração afluente (aumento do nH2 com a diminuição do tc) para o AnSBBR operado em 

batelada alimentada e para a menor concentração afluente (aumento do nH2 com a diminuição 

do tc) para o AnSBBR operado em batelada. Analisando-se a influência da concentração 

afluente, para valores iguais de tempos de ciclo (Condições 1/2, 3/4 e 5/6), observa-se que o 

aumento da concentração afluente elevou os valores de nH2 em todas as faixas de tempo de 

ciclo, para a operação em batelada alimentada e em batelada, exceto para o tempo de ciclo de 

3 h, na condição 4, para a operação em batelada, na qual ocorreu produção de metano. 

Nesse contexto, é possível observar que para praticamente todos os indicadores o 

AnSBBR operado em batelada alimentada apresentou melhores resultados (ou muito 

próximos) em relação ao AnSBBR operado em batelada. A explicação para esta melhora, com 

o aumento do tempo de alimentação, pode estar relacionada à influência direta na relação 

F/M. Ou seja, com um fornecimento gradual de substrato e uma disponibilização mais lenta 

deste aos microrganismos, houve melhora na assimilação e no rendimento pelas rotas 

metabólicas produtoras de hidrogênio. Também é importante ressaltar que não apenas os 

valores absolutos de produção de hidrogênio foram melhores com a batelada alimentada. Os 

comportamentos e as tendências apresentadas pelas duas diferentes estratégias de alimentação 

ao variar a COAV (mudando-se a concentração afluente e o tempo de ciclo) também foram 

diferentes, indicando mudanças importantes na dinâmica do processo de produção de 

biohidrogênio devido à mudança do tempo de alimentação. 
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Por último, é interessante destacar que o melhor RMCRC,n obtido na operação com 

lactose (1,87 molH2.molLAC
-1

 na Condição 1 da operação em batelada alimentada) foi 

superior aos obtidos nos trabalhos de Manssouri (2012) e Inoue (2013) utilizando sacarose 

(1,04 molH2.molCarboidrato
-1

 e 1,48 molH2.molSAC
-1

, respectivamente), mesmo com a 

degradabilidade da lactose sendo menor do que a da sacarose. A degradabilidade da lactose, 

neste caso de comparação, pode ter tido o mesmo efeito da batelada alimentada, melhorando a 

relação F/M e consequentemente melhorando o processo de produção de hidrogênio. 

 

Batelada alimentada – Influencia da temperatura. 

Para as condições com mesma COAV porém com temperaturas diferentes (Condições 

1/7) verifica-se que o aumento da temperatura causou uma diminuição acentuada (de 1924 

mL para 140 mL), sendo a condição com maior temperatura a única que apresentou traços de 

metano no biogás (cerca de 7%) nas operações em batelada alimentada. 

O aumento da temperatura para 42
o
C (Condição 7) implicou em redução do valor de 

nH2, de 0.32 molH2.d
-1

 (30
o
C) para 0.006 molH2.d

-1
 (42

o
C). Além disso, observa-se que houve 

uma diminuição expressiva nas produtividades MPr e SMPr, respectivamente, de 36,5 para 

1,7 molH2.m
-3

.d
-1

 e de 11,9 para 1,1 molH2.gSVT
-1

.d
-1

, com o aumento da temperatura. 

Provavelmente esta diminuição está relacionada a diminuição nos valores de biomassa total 

no reator em termos de sólidos voláteis totais (MSVT) de 11.1 gSVT (Condição 1) para 5,7 

gSVT (Condição 7) com o aumento da temperatura, a qual, provavelmente, não é a 

temperatura ótima para os microrganismos em questão. Verifica-se também que o aumento da 

temperatura piorou o desempenho do AnSBBR, uma vez que o rendimento obtido foi bem 

inferior (0,07 molH2.molLAC
-1

) ao obtido na condição 1 (1,87 molH2.molLAC
-1

), cuja 

temperatura era de 30°C. Uma possível razão para este comportamento pode estar na faixa de 

42°C escolhida, que fica no limite termofílico, o que não é interessante para nenhum 

microrganismo relacionado à digestão anaeróbica, mesmo com temperaturas maiores 

apresentando algumas vantagens físicas (como diminuição da solubilidade dos componentes 

do biogás produzido na fase líquida e consequentemente melhor transferência de massa da 

fase líquida para a fase gasosa). É possível notar na Tabela 3 que não apenas a produção de 

hidrogênio decresceu com a temperatura de 42ºC, como também a produção geral de biogás. 

Mesmo a presença de metano na composição de biogás foi baixa, mostrando que a falta de 

competição com os demais microrganismos no reator não se mostrou uma vantagem já que a 

temperatura também afetou a metanogênese. 

 

Conclusões 

 

No estudo da produção de biohidrogênio em AnSBBR, com agitação mecânica, 

tratando água residuária a base de lactose, com 3600 mgCOD.L
-1

 e 5400 mgCOD.L
-1

, e 

tempos de ciclo de 4, 3 e 2 h, com tempo de enchimento de 50% do tempo do ciclo, a 30 e 

42
o
C, obteve-se eficiência de remoção de matéria orgânica, em termos de COD, de 16 a 20%, 

para valores de COAV de 9,3 a 27,8 kg.DQO.m
-3

.d
-1

; e em termos de carboidratos, de 99% 

para todas COAV, com exceção da condição com 27,8 gCOD.L
-1

.d
-1

, cujo valor obtido foi de 

96%. Para a operação em batelada (tempo de enchimento de 10 min e 30
o
C) obteve-se valores 

próximos, de 14 a 19% com relação à remoção de matéria orgânica em termos de DQO, e de 

94-99% de remoção em termos de carboidratos. Para ambos tipos de operação (batelada ou 

batelada alimentada) a maior concentração e o menor tempo de ciclo, ou seja, o maior valor 

de AVOL, resultaram em maiores valores de MPr, com melhores resultados apresentados pela 

operação em batelada alimentada. The best volumetric molar productivities was 70.4 

molH2.m
-3

.d
-1

 (biogas com 40% H2 e sem CH4) for the condition with organic load of 27.8 

kgCOD.m
-3

.d
-1

 (5250 mgCOD.L
-1

 and 2 h). Além disso, o aumento temperatura teve 

influência expressiva causando diminuição nos valores de MPr. A operação em batelada 

alimentada resultou em valores de RMCRC,n superiores (de 0,77 a 1.87 molH2.molLAC
-1

) aos 
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da operação em batelada (0.33 a 1.56 molH2.molLAC
-1

). O melhor valor de RMCRC,n foi 1.87 

molH2.molLAC
-1

 (biogas com 36% de H2 e sem CH4) para a COAV de 9,3 gDQO.L
-1

.d
-1

 

(3600 mgDQO.L
-1

 e 4 h). O aumento da temperatura de 30
o
C para 42

o
C piorou o desempenho 

do AnSBBR uma vez que o rendimento obtido foi bem inferior na maior temperatura. 

Portanto, o AnSBBR operado em batelada alimentada apresentou melhores resultados 

em relação ao AnSBBR operado em batelada para praticamente todos os indicadores de 

produção de hidrogênio, ou seja, a disponibilização mais lenta do substrato aos 

microrganismos, resultou em melhora na assimilação e no rendimento pelas rotas metabólicas 

produtoras de hidrogênio. Além disso, a operação com lactose apresentou resultados de 

produção de hidrogênio superiores aos obtidos em trabalhos utilizando a mesma configuração 

de reator (AnSBBR com agitação mecânica) e sacarose como substrato, mesmo com a 

degradabilidade da lactose sendo menor do que a da sacarose. 
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Resumo. Um reator anaeróbio (7,2 L) operado em batelada alimentada sequencial com 

biomassa imobilizada e recirculação da fase liquida (AnSBBR) foi utilizado para a produção 

de biohidrogênio a partir do tratamento de água residuária a base de glicose a 30
o
C. A 

influência da carga orgânica volumétrica aplicada (AVOL) foi analisada pela variação da 

concentração afluente entre 3600 e 5250 mgDQO.L
-1

 e tempo de ciclos de 4, 3 e 2 h, e tempos 

de alimentação de 2, 1,5 e 1,0 h, obtendo, desta forma, AVOL de 10,4 a 31,1 gCOD.L
-1

.d
-1

. 

Para 5250 mgCOD.L
-1

, ciclo de 3 h e tempo de alimentação de 1,5 h, o AnSBBR foi operado 

a 30 e 40
o
C. A remoção de matéria orgânica (DQO) foi de 19-23% e de carboidratos 

(glicose) de 96 a 99%, a produtividade molar volumétrica (MPr) e específica (SMPr) foi de 

81,4 molH2.m
-3

.d
-1

 e de 7,1 molH2.kgSVT
-1

.d
-1

 para 31,1 gDQO.L
-1

.d
-1

 (5250 mgDQO.L
-1

 e 2 

h). O rendimento entre hidrogênio produzido e matéria orgânica removida em termos de 

carboidratos (MYRLS,n) foi de 0,76 molH2.molGLI
-1

 para 19,9 gDQO.L
-1

.d
-1

 (5250 mgDQO.L
-

1
 e 3 h a 40

o
C). Os metabólitos intermediários mais significantes foram etanol e o ácido 

acético. A comparação dos indicadores de produção biohidrogênio, para as operações em 

batelada e batelada alimentada, nas mesmas condições, revela que os valores para a 

operação em batelada alimentada foram menores para todos os indicadores nas condições 

com 3600 e 5250 mgCOD.L
-1

 e tempos de ciclo de 4 e 3 h. Contudo, a condição com o maior 

valor de AVOL (31,1 gCOD.L
-1

.d
-1

), ou seja, com maior concentração afluente (5250 

mgCOD.L
-1

) e com maior temperatura (40°C) apresentou valores maiores para todos os 

indicadores, quando comparados com os obtidos para a operação em batelada. Assim, para 

AVOL de até 21,7 gCOD.L
-1

.d
-1

, o AnSBBR operado em batelada apresentou melhores 

resultados. Para valores de AVOL superiores a 21,7 gCOD.L
-1

.d
-1

, a operação em batelada 

alimentada apresentou melhores resultados. 

 

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).  
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O objetivo deste trabalho foi avaliar a produção de biohidrogênio em um reator 

anaeróbio operado em batelada alimentada sequencial com de recirculação de líquida 

contendo biomassa imobilizada (AnSBBR), aplicado ao tratamento de um efluente sintético à 

base de glicose e comparar os resultados obtidos com os de Souza et al. (2015), que tratou o 

mesmo afluente, no mesmo reator, mas operado em batelada sequencial. O desempenho do 

reator foi avaliado levando-se em consideração o efeito combinado do tempo de enchimento, 

a duração do ciclo, a concentração afluente e a carga orgânica volumétrica aplicada sobre as 

seguintes variáveis operacionais: estabilidade, remoção de DQO e glicose, a produtividade 

molar e específica e o rendimento molar por carga aplicada e removida. 

 

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 
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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. 

 

Inóculo e suporte para imobilização da biomassa anaeróbia 

O inóculo utilizado nos experimentos foi proveniente de estudo realizado, 

anteriormente, por de Souza et al. (2015) 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. 
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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 m 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 L. 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”, 

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 m 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 L. 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 

Foram realizadas 7 condições nas quais o AnSBBR foi operado com temperaturas (T) 

de 30 e 40
o
C, concentração do afluente (CCT,I) de 3600 e 5400 mgCOD.L

-1
, tempos de ciclo 

(tc) de 2, 3 e 4 h, tempos de alimentação (tA) de 1 h, 1.5 h e 2 h, tempo de operação de 27 dias 

em cada condição, conforme apresentado na Tabela 2. Ressalta-se que as cargas orgânicas 

aplicadas volumétricas reais em termos de matéria orgânica (AVOLC) foram de 10,4; 13,2; 

15,9; 21,5; 21,7; 31,1 e 19,9 gDQO.L
-1

.d
-1

, respectivamente, nas condições 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7. 

As cargas orgânicas aplicadas volumétricas em termos de carboidratos (AVOLS) foram de 

8,3; 7,6; 12,1; 16,3; 17,2; 24,7 e 15,73 mgGLI.L
-1

.d
-1

 nas condições 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 

respectivamente. 

 

Tabela 2: Condições experimentais estudadas no AnSBBR 

Condição 
T 

(
o
C) 

AVOLC 

(gDQO.L-1.d-1) 

AVOLS 

(gGLI.L-1.d-1) 

CCT,I 

(mgDQO.L
-1

) 

tC 

(h) 

tA 

(h) 

1 

30 

9,0 8,25 3600 4,0 2,0 

2 12,0 7,64 3600 3,0 1,5 

3 13,5 12,1 5250 4,0 2,0 

4 18,0 16,3 5250 3,0 1,5 

5 18,0 17,2 3600 2,0 1,0 

6 27,0 24,7 5250 2,0 1,0 

7 40 18,0 15,7 5250 3,0 1,5 

 

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 
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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) 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 recirculação foi interrompida e, em seguida, iniciou-se a 

descarga em 10 min e, assim, o ciclo foi repetido, caracterizando as bateladas sequenciais com 

tempo de enchimento de 50% do tempo total do ciclo. Dessa forma, em 50% do tempo total 

de ciclo o sistema funcionou em batelada alimentada (reação e alimentação) e nos 50% 

restantes em batelada (reação sem alimentação). 

Uma vez atingida 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 

(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 e Discussão 

 

A Tabela 3 apresenta as eficiências de remoção de matéria orgânica e as cargas 

aplicadas/removidas e volumétricas/específicas, em termos de DQO e de carboidratos para 

amostras filtradas e não filtradas, para todas as condições. Observa-se que os valores de 

remoção de matéria orgânica, em termos de DQO para amostras filtradas, foram de 17, 23, 23, 

19, 17, 19 e 19%, para as condições 1 a 7, respectivamente. Essa baixa remoção ocorre pela 

parcela de dióxido de carbono do biogás e da absorção da biomassa para a formação de novas 

células, sendo a maior parte convertida para ácidos orgânicos e solventes, na etapa de 

acidogênese. Em relação à remoção de matéria orgânica, em termos de carboidratos, obteve-

se valores médios de 99% para as condições 1, 2, 3, 4, e 5, enquanto para as condições 6 e 7 

os valores médios foram de 96%. Comparando-se os resultados com os obtidos por Souza et 

al., (2015), que trabalhou no mesmo AnSBBR e com a mesma água residuária e nas mesmas 

condições de concentração afluente e tempo de ciclo, porém com a operação em batelada, 

verifica-se que os valores de eficiência de remoção em termos de DQO foram próximas (15 a 

24%), porém as eficiências de remoção de carboidratos (glicose) variaram de 91 a 99%. Dessa 

forma, a estratégia de alimentação em batelada alimentada ou batelada mantiveram 

aproximadamente o mesmo comportamento de remoção de substrato (DQO e carboidratos). 

A Figura 2 apresenta a distribuição molar dos principais metabólitos intermediários. 

Para 3600 mgDQO.L
-1

 a diminuição do tempo de ciclo (condições 1/2/5) resultou em maior 

concentração de ácido acético no tempo de ciclo intermediário (3 h – condição 2) enquanto 
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para 5250 mgDQO.L
-1

 (condições 3/4/6) a maior concentração de ácido acético foi obtida 

para o maior tempo de ciclo (4 h – condição 3). Quando manteve-se o tempo de ciclo e 

variou-se a concentração afluente (condições 1/3, 2/4 e 5/6) houve aumento na concentração 

de ácido acético para as condições com 5250 mgDQO.L
-1

. A variação da concentração de 

etanol foi inversa à variação da concentração de ácido acético. Para a operação em batelada 

(Souza et al., 2015), para 3600 mgDQO.L
-1

, diminuindo o tempo de ciclo (condições 1/2/5) 

obteve-se a maior concentração de ácido acético no tempo de ciclo maior (4 h – condição 1) 

enquanto para 5250 mgDQO.L
-1

 (condições 3/4/6) a concentração de ácido acético foi 

aproximadamente a mesma. Quando manteve-se o tempo de ciclo e variou-se a concentração 

afluente (condições 1/3, 2/4 e 5/6) houve um pequeno aumento na concentração de 5250 

mgDQO.L
-1

. A concentração de etanol aumentou com a diminuição do tempo de ciclo para os 

dois valores de concentração. Assim, considerando os metabólitos intermediários que 

possuem uma “relação positiva” com a formação de biohidrogênio, ou seja, os ácidos acético 

e butírico/iso-butírico, e os que possuem uma “relação negativa” com a formação de 

biohidrogênio, ou seja, o ácido propiônico e etanol, tem-se que a operação em batelada 

alimentada apresentou maiores valores de concentração de ácido acético e etanol, sendo 

menores os valores de concentração de ácido butírico/iso-butírico. 

 

Tabela 3: Valores médios das variáveis monitoradas em todas condições 

Condição AVOLC 
(gDQO.L-1.d-1) 

tC CCT,I 

(mgDQO.L-1) 

CC (mgDQO.L
-1

) C (%) 

 (h) CCT CCF CT CF 
1 10,42 4 3564 ± 203 3082 ± 226 2961 ± 188 14 ± 6 17 ± 5 

2 13,21 3 3388 ± 161 2741 ± 233 2603 ± 235 19 ± 7 23 ± 7 

3 15,89 4 5436 ± 315 4438± 290 4177 ± 306 18 ± 5,3 23 ± 6 

4 21,49 3 5515 ± 455 4700 ± 15 4400 ± 352 15 ± 8 19 ± 6 

5 21,68 2 3708 ± 274 3291 ± 251 3066 ± 284 11 ± 7 17 ± 8 

6 31,09 2 5317 ± 514 4599 ± 228 4332 ± 350 14 ± 4 19 ± 7 

7 19,87 3 5097 ± 178 4442 ± 216 4110 ± 248 13 ± 4 19 ± 5 

Condição AVOLS 
(gGLI.L-1.d-1) 

tC CST,I 

(mgGLI.L-1) 

CS (mgLGLI.L
-1

) S (%) 

 (h) CST CSF ST SF 
1 8,25 4 2823 ± 648 46 ± 14 33 ± 9 98 ± 0,5 99 ± 0,3 

2 7,64 3 1960 ± 269 51 ± 25 16 ± 9 97 ± 1,3 99 ± 0,4 

3 12,10 4 4140 ± 694 63 ± 20 22 ± 6,7 98 ± 0,5 99 ± 0,2 

4 16,29 3 4179 ± 322 60 ± 20 26 ± 5 98 ± 1,4 99 ± 1,4 

5 17,23 2 2948 ± 249 92 ± 34 54 ± 30 97 ± 1,1 98 ± 1,0 

6 24,71 2 4227 ± 437 226 ± 68 178 ± 84 95 ± 1,6 96 ± 2,0 

7 15,73 3 4037 ± 163 217 ± 191 131 ± 126 95 ± 4,7 96 ± 4,2 

Parâmetros 1 2 3 4 5 6 7 

AVOLC (gDQO.L
-1

.d
-1

) 10,4 13,2 15,9 21,5 21,7 31,1 19,9 

AVOLS (gGLI.L
-1

.d
-1

) 8,3 7,6 12,1 16,3 17,2 24,7 15,7 

ASOLC (gDQO.gTVS
-1

.d
-1

) 0,91 1,15 1,38 1,87 1,88 2,70 1,73 

ASOLS (gGLI.gTVS
-1

.d
-1

) 0,72 0,66 1,05 1,42 1,50 2,15 1,37 

RVOLC (gDQO.L
-1

.d
-1

) 1,76 3,06 3,68 4,19 3,76 5,76 3,85 

RVOLS (gGLI.L
-1

.d
-1

) 8,16 7,57 12,1 16,2 16,9 23,7 15,1 

RSOLC (gDQO.gTVS
-1

.d
-1

) 0,15 0,27 0,32 0,36 0,33 0,50 0,33 

RSOLS (gGLI.gTVS
-1

.d
-1

) 0,71 0,66 1,05 1,41 1,47 2,06 1,31 

 

A Tabela 4 apresenta os valores de produtividade molar volumétrica (PrM) e 

produtividade molar específica (SMPr). Na operação em batelada alimentada, para a 

concentrações de 3600 mgDQO.L
-1

 (condições 1/2/5) e 5250 mgDQO.L
-1

 (condições 3/4/6) a 

diminuição no tempo de ciclo resultou em aumento nos valores da PrM e da SMPr. 

Comparando-se as condições com mesmo tempo de ciclo (1/3, 2/4 e 5/6), verificou-se que os 

valores de PrM e de SMPr aumentaram com o aumento da concentração afluente. Além disso, 
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o aumento na temperatura implicou em aumento nos valores de PrM e SMPr (condições 4/7), 

estando provavelmente relacionado ao favorecimento da cinética da reação. Na operação em 

batelada (Souza et al., 2015) na condição com 3600 mgDQO.L
-1

 a diminuição no tempo de 

ciclo (condições 1/2/5) implicou em diminuição da PrM e SMPr, e na condição com 5250 

mgDQO.L
-1

 (condições 3/4/6) houve aumento nos valores de PrM e SMPr com a diminuição 

de 4 para 3 h, porém uma maior diminuição no tempo do ciclo (2 h) resultou em diminuição. 

Dessa forma, os valores de PrM e SMPr foram maiores nas condições de 1 a 5 para a 

operação em batelada, porém menores para as condições 6/7 em relação à batelada 

alimentada. 

 

 

(a) Operação em Batelada Alimentada (b) Operação em Batelada (Souza et al., 2015) 

Figura 2: Principais produtos do metabolismo intermediário (% molar)  

(HAc: ácido acético; HBut: ácido butirico; HPr: ácido propiônico; EtOH: etanol; 

Concentração total dos produtos intermediários nas condições 1 a 7, respectivamente: 30,3; 

24,1; 41,9; 37,3; 24,8; 33,2; 27,2 mol.L
-1

). 

 

Ainda na Tabela 4 tem-se os valores de rendimento entre hidrogênio produzido e 

matéria orgânica (em base molar e de massa; em termos de DQO e carboidratos) aplicada e 

removida. Na produção de biohidrogênio o rendimento depende da quantidade de carboidrato 

consumido e das vias metabólicas adotadas pelos microrganismos na conversão desse 

substrato, sendo que diferentes vias metabólicas possuem diferentes relações estequiométricas 

entre hidrogênio produzido e substrato consumido, então optou-se pela análise do rendimento 

entre hidrogênio produzido e matéria orgânica aplicada em termos de carboidratos (MYALS,n) 

e rendimento entre hidrogênio produzido e matéria orgânica removida em termos de 

carboidratos (MYRLS,n), expressos em molH2.molGLI
-1

. 

Nas condições com 3600 mgDQO.L
-1

 (condições 1/2/5) a diminuição no tempo de 

ciclo (4, 3 e 2 h), resultou em diminuição dos valores de MYALS,n e MYRLS,n para ambos 

modos de operação (batelada alimentada e batelada). Nas condições com 5250 mgDQO.L
-1

 

(condições 3/4/6) a diminuição no tempo de ciclo resultou em diminuição nos valores de 

MYALS,n e MYRLS,n para o tempo de ciclo intermediário (3 h) para a operação em batelada 

alimentada, enquanto que para a operação em batelada (Souza et al., 2015) os valores 

diminuíram com a diminuição no tempo de ciclo. Nas condições com mesmos tempos de 

ciclo (1/3, 2/4 e 5/6) o aumento da concentração afluente de 3600 para 5250 mgDQO.L
-1

 

implicou em aumento nos rendimentos entre hidrogênio produzido e matéria orgânica 

removida para a operação em batelada alimentada, enquanto que para a operação em batelada 

(Souza et al., 2015) o aumento da concentração afluente não alterou os valores de MYALS,n e 

MYRLS,n para o tempo intermediário (condições 2 e 4), porém houve diminuição para os 

ciclos de 4 e 2 h. Dessa forma, os valores de MYALS,n e MYRLS,n foram maiores nas 

condições de 1 a 5 para a operação em batelada, porém menores para as condições 6/7 em 

relação a operação em batelada alimentada. 
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Tabela 4: Indicadores de desempenho para todas as condições 

  Condição 

Operação Parâmetro 1 2 3 4 5 6 7 

Batelada 

Alimentada 

(Presente 

estudo) 

MPr 

(molH2.m
-3.d-1) 

21,5 17,1 42,1 49,1 30,8 81,4 63,4 

SMPr 

(molH2.kgTVS-1.d-1) 

1,9 1,5 3,7 4,3 2,7 7,1 5,5 

H2 (%) 35 37 48 50 53 50 51 

CH4 (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CO2 (%) 65 63 52 50 47 50 49 

VG (mL – STP) 980 681 1620 1299 545 1472 1519 

nH2 (mol.d-1) 0,084 0,067 0,164 0,192 0,120 0,317 0,247 

CH2 (mmol.L-1) 5,3 5,8 11,7 12,6 11,5 12,6 13,8 

Batelada 

(Souza et al., 

2015) 

MPr 

(molH2.m
-3.d-1) 

51,2 39,2 55,2 60,9 38,8 33,8 - 

SMPr 

(molH2.kgTVS-1.d-1) 
4,9 3,7 5,3 5,8 3,7 3,2 - 

H2 (%) 52 37 40 40 50 44 - 

CH4 (%) 4 0 0 0 0 0 - 

CO2 (%) 44 63 60 60 50 56 - 

VG (mL – STP) 1557 1298 2304 2001 661 588 - 

nH2 (mol.d-1) 0,199 0,153 0,215 0,234 0,151 0,132 - 

CH2 (mmol.L-1) 12,8 9,1 12,2 12,8 11,5 13,8 - 

Batelada 

Alimentada 

(Presente estudo) 

MYALC.m 

(molH2.kgDQO-1) 

2,1 1,3 2,7 2,3 1,4 2,6 3,2 

MYALS.m 

(molH2.kgGLI-1) 

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

MYALS.n 
(molH2.molGLI-1) 

0,47 0,40 0,63 0,54 0,32 0,59 0,73 

MYRLC.m 

(molH2.kgDQO-1) 

12,2 5,58 11,4 11,8 8,2 14,1 16,5 

MYRLS.m 

(molH2.kgGLI-1) 

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

MYRLS.n 

(molH2.molGLI-1) 

0,48 0,41 0,63 0,55 0,33 0,62 0,76 

Batelada 

(Souza et al., 

2015) 

MYALC.m 

(molH2.kgDQO-1) 

4,9 3,1 3,7 3,1 1,8 1,1 - 

MYALS.m 

(molH2.kgGLI-1) 

5,2 3,2 3,8 3,2 1,9 1,1 - 

MYALS.n 

(molH2.molGLI-1) 

0,93 0,58 0,68 0,57 0,34 0,20 - 

MYRLC.m 

(molH2.kgDQO-1) 

20,6 16,6 19,4 20,2 8,9 6,2 - 

MYRLS.m 

(molH2.kgGLI-1) 

5,2 3,2 3,8 3,2 2,0 1,2 - 

MYRLS.n 

(molH2.molGLI-1) 

0,94 0,58 0,68 0,58 0,36 0,22 - 

Presente estudo: MSVT = 44,9 gSVT; C´X-SVT = 0,0271 gSVT.gsuporte
-1

; CX-SVT = 11,5 gSVT.L
-1 

Souza et al. (2015): MSVT = 41,1 gSVT; C´X-SVT = 0,0258 gSVT.gsuporte
-1

; CX-SVT = 10,5 gSVT.L
-1
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Comparando-se as condições com AVOL semelhantes (condições 4/5) verifica-se que 

a concentração menor (3600 mgDQO.L
-1

) e o ciclo menor (2 h) resultaram em diminuição no 

rendimento entre hidrogênio produzido e matéria orgânica removida, para os dois modos de 

operação. Isso indica que a condição com o maior tempo de ciclo e a maior concentração 

afluente, teve melhor desempenho em relação à condição com menor tempo de ciclo e menor 

concentração. Comparando-se as condições 7/4 com mesma AVOL e temperaturas diferentes, 

observa-se que os valores foram maiores para todos os indicadores na condição 7 (40
o
C), 

indicando um efeito positivo da temperatura. 

De um modo geral, observa-se que os valores dos indicadores foram superiores nos 

ensaios em batelada para as condições 1 a 5. Porém, as condições 6 e 7, em batelada 

alimentada, resultaram em indicadores superiores, ou seja, para AVOL de até 21,7 mgDQO.L
-

1
.d

-1
 a operação em batelada foi mais adequada e para AVOL superior a 21.7 gDQO.L

-1
.d

-1
 a 

operação em batelada alimentada foi mais favorável, indicando que para cargas orgânicas 

maiores a disponibilização gradual do substrato permitiu melhores resultados. Além disso, 

comparando-se condições com mesma AVOL, porém com estratégia de alimentação e 

temperaturas diferentes (condição 4 em batelada e condição 7 em batelada alimentada), 

observa-se que o aumento da temperatura ocasionou um aumento no rendimento em 

hidrogênio por carga orgânica removida de substrato. 

 

Conclusões 

 

Foi possível produzir biohidrogênio em um AnSBBR com recirculação da fase liquida 

tratando água residuária à base de glicose. A eficiência de remoção de matéria orgânica foi de 

17 a 23% e a de carboidratos de 96 a 99%, para AVOL de 10,4 a 31,1 g.DQO.L
-1

.d
-1

. Em 

geral, o AnSBBR apresentou um bom desempenho em relação ao consumo de glicose. Para 

AVOL de até 21,7 g.DQO.L
-1

.d
-1

 o AnSBBR operado em batelada (Souza et al., 2015) 

apresentou melhor desempenho em termos de produção diária molar, produtividade molar 

volumétrica e específica e rendimento molar por carga aplicada/removida em termos de 

carboidratos. Para AVOL superior a 21,7 g.DQO.L
-1

.d
-1

 a operação em batelada alimentada 

(presente estudo) apresentou melhores resultados, indicando que esta configuração foi mais 

apropriada. Assim, para cargas orgânicas maiores a disponibilização gradual do substrato 

permitiu melhores resultados em termos de produtividade molar e especifica de hidrogênio. 

Os melhores valores de produção molar diária de hidrogênio e de produtividade molar 

volumétrica e específica foram obtidos para a condição 6 (5250 mgDQO.L
-1

 – 2 h), cujos 

valores foram de 0,32 molH2.d
-1

; 81,4 molH2.m
-3

.d
-1

 e 7,1 molH2.kgSVT
-1

.d
-1

. O melhor valor 

de rendimento entre hidrogênio produzido e matéria orgânica removida em termos de 

carboidratos, na operação em batelada alimentada, foi de 0,76 molH2.molGLI
-1

 (5250 

mgDQO.L
-1

, ciclo de 3 h a 40
o
C – condição 7). Este valor foi superior ao obtido na operação 

em batelada (Souza et al., 2015) nas mesmas condições a 30
o
C (0,58 molH2.molGLI

-1
),

 
porém 

foi inferior ao obtido na operação em batelada com 3600 mgDQO.L
-1

 e ciclo de 4 h a 30
o
C, na 

qual obteve-se 0,94 molH2.molGLI
-1

. Além disso, todos os indicadores relacionados ao 

rendimento ou à produção de hidrogênio aumentaram quando a temperatura aumentou de 30 

para 40
o
C, na qual houve melhor desempenho do AnSBBR. 
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Resumo. O objetivo deste estudo foi investigar o efeito da temperatura (55 a 75
o
C) e do 

tempo de detenção hidráulica (TDH) na produção de hidrogênio através de fermentação de 

vinhaça em reator anaeróbio de leito fluidificado (RALF), com concentração de matéria 

orgânica 10000 mg.L
-1

. Ao longo da redução do TDH de 8 para 0,5h em 55
o
C foi possível 

verificar rendimento máximo de hidrogênio no TDH de 4h, de 1,64 ± 0,22 mmol.g DQO
-1

, 

definida como condição ótima de operação. Além disso, os valores de produtividade e 

composição de hidrogênio máximos observados no TDH de 0,5h foram de 0,71 ± 0,16L H2.h
-1 

e 61,9 ± 4,2%. Com aumento da temperatura para 65
 o

C os resultados de produtividade, 

rendimento e composição de hidrogênio foram similares a condição ótima em 55
o
C. 

Entretanto, ao operar o reator em 75
o
C, estes parâmetros foram reduzidos aos seus valores 

mínimos de 0,001 L H2.h
-1

.L
-1

, 0,04 mmol.g DQO
-1

 e 23,3%, respectivamente. Este aumento 

de temperatura pode ter inibido a comunidade microbiana que não conseguiu se adaptar 

nova condição por ser originária de lodo em temperatura de 55
o
C. Os principais metabólitos 

encontrados foram o ácido butírico, isobutírico e metanol, caracterizando a rota butírica de 

produção de hidrogênio. 

 

Introdução 

 

A redução das reservas de combustíveis fósseis fez com que a produção de etanol 

atrai-se grande interesse de muitos países. Para alcançar a sustentabilidade, a produção de 

bioetanol a partir de cana de açúcar necessita do aproveitamento energético e do 

aprimoramento das formas de descarte da vinhaça. Desta forma produção de hidrogênio torna-

se uma alternativa atrativa, pois a elevada carga orgânica presente neste efluente pode ser 

reaproveitada para produção de energia. O principal desafio deste processo é determinar a 

condição ótima de produção de hidrogênio com baixos custos de tratamento avaliando os 

parâmetros operacionais como concentração do substrato, tempo de detenção hidráulica 

(TDH), taxa de carregamento orgânico e temperatura (Santos et al., 2014c).  

Entre estes parâmetros a temperatura termofílica tem grande potêncial em elevar a 

produção volumétrica de hidrogênio. Segundo Pawar e van Niel (2013), temperaturas 

termofílicas são mais favoráveis energeticamente para produção de hidrogênio, apresentando 

elevada taxa de hidrólise de materiais complexos, maiores rendimentos e menor distribuição 

de metabólitos líquidos. Além disso, a baixa solubilidade deste gás na fase líquida e a 

subseqüente da transferência do hidrogênio para o gás promovem altas taxas de produção de 

hidrogênio em condições termofílicas. Segundo Gadow et al. (2012), o aumento da 

temperatura até a faixa hipertermofílica pode elevar o rendimento e a produtividade de 

hidrogênio. 

A produção de hidrogênio em reator anaeróbio de leito fludiziado a partir da vinhaça 

foi realizada em diferentes estudos (Santos et al., 2014a,b,c). Entretanto, a avaliação da 

temperatura ótima para produção de hidrogênio com este resíduo não foi avaliada. Portanto, 

este estudo tem como objetivo principal estudar o efeito a temperatura dentro das faixas 

termofílica (55-65
o
C) e hiper-termofílica (75

o
C) na produção de hidrogênio utilizando 

vinhaça sob concentração de 10000 mg DQO.L
-1

. 
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Material e Métodos 

 

Métodos analíticos 

 A concentração de açúcares totais foi estimada como glicose pelo método apresentado 

por Dubois et al. (1956). As análisse de DQO e pH foram feitas de acordo com Standard 

Methods for Examination of Water and Wastewater (1998). O biogás produzido no reator foi 

medido pelo método de deslocamento de fluido usando uma solução salina saturada 

acidificada (Walker et al., 2009). A composição do biogás foi analisada por cromatografia 

gasosa (Shimadzu GC-2010) usando uma coluna Supelco Carboxen 1010 Plot (30 m de 

comprimento e diâmetro de 0,53 mm) e detector de condutividade térmica, sendo o gás de 

arraste o argônio sob fluxo de 21,9 cm.s
-1

. O volume de injeção foi de 0,1 mL. As 

determinações dos ácidos orgânicos individualizados e alcóois foram feitas por cromatografia 

líquida (HPLC Shimadzu) de acordo com Rosa et al. (2014). A 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). 

 

Água residuária 

 A vinhaça de cana de açúcar usada como substrato neste estudo foi coletada na Usina 

São Martinho (Pradópolis, SP), produtora de etanol e açúcar a partir de cana de açúcar.  A 

caracterização físico-química da vinhaça foi realizada para as diferentes amostras utilizadas 

como substrato durante o experimento. Estes resultados estão apresentados na Tabela 1. O 

conteúdo orgânico da vinhaça (28640 ± 5200 mg.L
-1

) foi diluído no afluente preparado para 

atingir a demanda química de oxigênio (DQO) de 10000 mg.L
-1

 e com nutrientes de acordo 

com Del Nery (1987). O pH efluente foi controlado na faixa de 4,5 a 5 adicionando NaOH no 

afluente quando necessário. As características do afluente estão apresentadas na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Composição do afluente do RALF termofílico (Del Nery, 1987) 

Componente Concentração (mg.L
-1

) 

Matéria orgânica (DQO) 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 consórcio 

microbiano proveniente do lodo de reator 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 90
o
C com monitoramento de um termômetro e, em seguida, o lodo foi 

colocado em banho de gelo até que a temperatura atingisse 25
o
C. Este tratamento térmico 

possibilitou a eliminação de células vegetativas metanogênicas e acidogênicas não formadoras 
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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 reator utilizado para a produção de H2 foi construído em aço inoxidável com 

diâmetro interno de 3,7 cm e volume total de 1520 cm
3
. Partículas de argila expandida com 

diâmetro entre 2,80 e 3,35 mm foram utilizadas como material 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. 

 Inicialmente, o reator foi operado por sete dias em modo batelada para promover a 

adesão dos microorganismos ao material suporte. A temperatura do reator foi controlada a 

55
o
C por meio de um banho termoestatizado. Neste modo de operação, foi alimentado ao 

reator vinhaça diluída na DQO de 10000 mg.L
-1

 e lodo tratado termicamente (10% do 

volume). Após o período de adesão, o reator foi operado em modo contínuo durante 271 dias 

divididos em 8 etapas de operação. Nas 6 primeiras etapas, a temperatura foi mantida em 

55
o
C e o tempo de detenção hidraúlica (TDH) foi variado de 8h para 6h, 4h, 2h, 1h e 

finalmente para 0,5h. Nas etapas 7 e 8, a temperatura foi elevada para 65
 

e 75
o
C, 

respectivamente, mantendo o TDH em 4h. A Tabela 2 apresenta as fases de operação do 

AFBR e as respectivas taxas de carregamento orgânico (TCO) aplicadas. 

 

Tabela 2. Etapas operacionais impostas ao RALF e TCO aplicadas 

Etapas T (
o
C) TDH (h) TCO (kg DQO.m

-3
.d

-1
) 

I 55 8 32,4 

II 55 6 43,2 

III 55 4 64,8 

IV 55 2 129,6 

V 55 1 259,2 

VI 55 0,5 518,4 

VII 65 4 64,8 

VIII 75 4 64,8 

 

Resultados e Discussão 

 

 Na Figura 1 estão representados os resultados obtidos do comportamento das 

conversões de açúcares totais (em glicose) e de matéria orgânica nas diferentes operações 

impostas ao RALF. Os valores médios obtidos para cada fase estão apresentados na Tabela 3. 

Os valores de conversão de açúcares e de matéria orgânica observados durante as 

cinco primeiras fases de operação foram próximos entre 54,5 ± 4,4 % e 69,3 ± 6,0 %, para 

conversão de açúcares, e entre 13,0 ± 7,2 % e 17,4 ± 7,5 % para a conversão de matéria 

orgânica, atingindo valores máximos de conversão no TDH de 8h. Com a redução do valor de 

TDH para 0,5h os valores de conversão de açúcares e de matéria orgânica diminuíram até os 

valores mínimos de 27,9 ± 7,2 %, para conversão de açúcares, e 1,4 ± 3,6 %, para conversão 

de matéria orgânica, ambos observados no TDH de 0,5h.  Os valores reduzidos de conversão 

de matéria orgânica são devidos a presença dos ácidos orgânicos e alcoóis  produzidos na 

fermentação acidogênica. 

Quando avaliado o efeito da temperatura no TDH de 4h entre as etapas III (55
o
C), VII 

(65
o
C) e VIII (75

o
C), observa-se os valores de conversão açúcares e de matéria orgânica 

observados nas diferentes temperaturas foram similares, mantendo-se respectivamente entre 

51,2 ± 7,5 % a  66,1 ± 9,5 % e entre 9,9 ± 4,5 % a 15,1 ± 8,4 %. Desta forma, a variação da 

temperatura não afetou as conversões de açúcares totais e de matéria orgânica pelos 

microorganismos fermentativos presentes na comunidade do reator. 
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Figura 1 – Variação das conversões de açúcares totais e de matéria orgânica nas diferentes 

condições operacionais 

 
 

 

Tabela 3 – Valores médios e desvios das conversões de açúcares totais e de matéria orgânica 

Etapa TDH (h) T (
o
C) Conversão de açúcares (%) Conversão de matéria orgânica (%) 

1 8 55 69,3 ± 6,0 17,4 ± 7,5 

2 6 55 62,0 ± 8,5 15,4 ± 8,1 

3 4 55 66,1 ± 9,5 15,1 ± 8,4 

4 2 55 56,0 ± 6,3 14,6 ± 6,1 

5 1 55 54,5 ± 4,4 13,0 ± 7,2 

6 0,5 55 27,9 ± 7,2 1,4 ± 3,6 

7 4 65 54,0 ± 8,2 10,8 ± 8,7 

8 4 75 51,2 ± 7,5 9,9 ± 4,5 

 

  Importante parâmetro na manutenção das condições ambientais para favorecer as 

rotas de produção de hidrogênio e inibir o seu consumo por bactérias metanogênicas, o pH foi 

monitorado diariamente durante a realização deste experimento. Os valores de pH medidos 

nas amostras afluentes e efluentes ao longo das diferentes condições operacionais são 

apresentados na Tabela 4. 

Observa-se que os valores de pH no afluente e no efluente mantiveram-se similares e 

constantes durante as diferentes condições operacionais dentro da faixa estabelecida entre 

4,25 ± 0,14 e 5,23 ± 0,10, no afluente e entre 4,55 ± 0,18 e 4,95 ± 0,10, no efluente. O 

controle do pH foi realizado pela adição de NaOH no afluente em função do pH efluente 

observado de forma a manter o pH interno no reator em condições que favorecem a produção 

de hidrogênio e inibem os microorganismos produtores de metano. 
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Tabela 4 – Valores médios e desvios do pH afluente e do pH afluente nas diferentes operações 

Etapa TDH (h) T (
o
C) ph Afluente ph Efluente 

1 8 55 4,25 ± 0,14 4,61 ± 0,11 

2 6 55 4,39 ± 0,26 4,61 ± 0,19 

3 4 55 4,54 ± 0,16 4,79 ± 0,13 

4 2 55 4,78 ± 0,31 4,55 ± 0,18 

5 1 55 5,05 ± 0,23 4,65 ± 0,17 

6 0,5 55 5,23 ± 0,10 4,75 ± 0,09 

7 4 65 4,96 ± 0,22 4,93 ± 0,12 

8 4 75 4,81 ± 0,11 4,95 ± 0,10 

 

Durante a operação do RALF termofílico, a composição do biogás produzido e a 

produtividade volumétrica (PVH) foram analisadas para avaliar a produção de hidrogênio. As 

variações dos valores de composição do biogás produzido e PVH em função da condição de 

operação são ilustradas na Figura 2.  

Apenas hidrogênio e CO2 foram observados no biogás e seus respectivos valores de 

composição de hidrogênio no biogás produzido mantiveram-se estáveis durante a variação do 

TDH entre 8h e 1h, cujos valores de composição de H2 foram observados entre 43,5 ± 7,5 % e 

46,4 ± 6,1%. O gás metano não foi formado durante a operação do sistema, mostrando a 

eficiência do tratamento térmico adotado no lodo. Com a diminuição do TDH para 0,5h (etapa 

VI), o valor de composição de hidrogênio no biogás aumentou para 61,9 ± 4,2% e a PVH foi 

elevada para 0,71 ± 0,16L H2.h
-1

.L
-1

, os maiores valores encontrados neste estudo. 

Ao avaliar o efeito da temperatura, observa-se que as condições com temperaturas de 

55 e 65
o
C obtiveram valores similares de PVH de 0,36 ± 0,5L H2.h

-1
.L

-1
 (etapa III) e 0,29 ± 

0,10L H2.h
-1

.L
-1

 (etapa VII), assim como seus valores de composição de hidrogênio. 

Entretanto, com o aumento da temperatura para 75
o
C,  ambos PVH e composição de 

hidrogênio foram reduzidos para 0,008 ± 0,005L H2.h
-1

.L
-1

 e 23,3 ± 5,9%.  

 

Figura 2 – Variação dos valores de PVH para o RALF termofílico 

 
  

Outro parâmetro importante para avaliar a produção de hidrogênio, o rendimento de 

hidrogênio (HY) por carga orgânica aplicada relaciona a produção de hidrogênio por unidade 
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de tempo com carga orgânica aplicada no reator, possibilitando a observação de efeitos de 

inibição por sobrecarga de substrato. As variações do rendimento durante a operação do 

RALF termofílico nas diferentes condições de operação são ilustradas na Figura 3. Na Tabela 

5 encontra-se um resumo dos valores médios composição de H2 e CO2 presentes no biogás 

produzido, PVH e HY em função das diferentes condições operacionais de TDH, temperatura 

e as respectivas taxas de carregamento orgânico aplicadas (TCO). 

 

Figura 3 – Variação dos valores de HY nas condições de operação 

 
 

Observa-se que com a diminuição dos valores de TDH em temperatura de 55
o
C, o 

rendimento de hidrogênio atingiu um valor máximo de 1,64 ± 0,22 mmol.g DQO
-1

 no TDH de 

4h. A aplicação de valores menores de TDH ao RALF ocasionou na redução dos valores de 

HY observados, com valor mínimo de 0,41 ± 0,09 mmol.g DQO
-1

 no TDH de 0,5h. Quando 

observado o efeito da temperatura no TDH constante de 4h, o valor de rendimento de 

hidrogênio de 1,29 ± 0,39 mmol.g DQO
-1

 na temperatura de 65
o
C foi similar ao encontrado na 

temperatura de 55
o
C. Entretanto, com o aumento da temperatura para 75

o
C o HY observado 

foi reduzido para 0,04 ± 0,02 mmol.g DQO
-1

. 

  

Tabela 5 – Valores médios e desvios dos principais resultados obtidos na operação do RALF 

Fase 
T         

(
o
C) 

HRT          

(h) 

TCO                                

(kg DQO.m
-3

.d
-1

) 

H2            

(%) 

CO2        

(%) 

HPR                

(L.h
-1

.L
-1

) 

HY                      

(mmol.g COD
-1

) 

1 55 8 32,4 43,5 ± 7,5 56,5 ± 7,4 0,07 ± 0,03 0,65 ± 0,32 

2 55 6 43,2 46,4 ± 6,1 53,6 ± 6,1 0,20 ± 0,06 1,52 ± 0,32 

3 55 4 64,8 42,4 ± 2,8 57,6 ± 2,8 0,36 ± 0,05 1,64 ± 0,22 

4 55 2 129,6 46,2 ± 2,2 53,8 ± 2,2 0,43 ± 0,1 1,00 ± 0,24 

5 55 1 259,2 43,9 ± 3,3 56,1 ± 3,3 0,55 ± 0,19 0,64 ± 0,22 

6 55 0,5 518,4 61,9 ± 4,2 38,1 ± 4,2 0,71 ± 0,16 0,41 ± 0,09 

7 65 4 64,8 46,1 ± 3,4 53,9 ± 3,4 0,29 ± 0,09 1,29 ± 0,39 

8 75 4 64,8 23,3 ± 5,9 76,7 ± 5,9 0,008 ± 0,005 0,04 ± 0,02 

 

Sob condições termofílicas utilizando vinhaça como substrato orgânico, Santos et al. 

(2014c), em dois reatores anaeróbios de leito fluidificado em concentrações de afluente de 
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10000 mg DQO.L
-1

 (RALF1) e 30000 mg DQO.L
-1

 (RALF2) observaram aumento da 

produtividade de hidrogênio de 0,43 para 1,96 L H2.h
-1

.L
-1

 (RALF1) e de 0,32 para 0,80L 

H2.h
-1

.L
-1

 (RALF2), com consequente aumento da TCO entre 40 a 240 kgDQO.m
-3

.d
-1

 

(RALF1) e 120 a 720 kgDQO.m
-3

.d
-1

 (RALF2) pela redução do TDH aplicado de 8h para 1h. 

O rendimento de hidrogênio que era máximo no TDH de 8h com valores de 2,86 mmol.g 

DQO
-1

 (RALF1) e 0,79 mmol.g DQO
-1

 (RALF2), foi reduzido a 1,92 mmol.g DQO
-1

 

(RALF1) e 0,19 mmol.g DQO
-1

 (RALF2), ambos no TDH de 1h. Ao longo das etapas de 

operação, comportamento similar sobre a redução do TDH foi observado com redução do 

valor de rendimento de hidrogênio de 1,64 mmol.g DQO
-1

 na TCO de 64,8 kg DQO.m
-3

.d
-1, 

para 0,41 mmol.g DQO
-1

 na TCO de 518,4 kg DQO.m
-3

.d
-1, associado ao TDH de 0,5h. Esse 

efeito da TCO associada a redução do TDH sugere que taxas de carregamento maiores 

causam efeitos deletérios para a biomassa, com consequente acúmulo de ácidos voláteis no 

reator. 

 A quantificação dos metabólitos líquidos produzidos no RALF, como os ácidos 

orgânicos voláteis e alcoóis, é necessária devido a atuação destes metabólitos como 

reguladores de possíveis rotas no metabolismo da comunidade microbiana, compreendendo os 

produtores e consumidores de hidrogênio e os competidores por substrato. Além disso, parte 

destes metabólitos podem ter papel tóxico ou inibitório para as populações de 

microorganismos produtores de hidrogênio. Na Figura 4 é ilustrada a distribuição dos 

principais metabólitos observados no efluente do reator nas diferentes condições de operação 

e na Tabela 6 são apresentados os valores de concentração média e fração molar de cada 

componente. 

Figura 4 – Distribuição principais dos metabólitos observados nos efluentes 
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Os principais metabólitos encontrados no efluente do reator em todas as fases de 

operação foram os ácidos butírico e isobutírico e o álcool metanol, com porcentagens entre 

12,2 e 37,0%; 7,6 e 32,0% e 10,8 e 35,7%, respectivamente. Foram observadas ainda a 

presença de ácido propiônico, acético, lático e málico, com porcentagens entre 3,1 e 16,9%; 

3,8 e 17,8%; 3,8 e 13,2% e 2,3 e 6,2%, respectivamente. 

Metanol esteve presente em todas as etapas de operação do reator exceto na etapa 2 

(TDH=6h; T=55
o
C). As frações molares de metanol variaram entre 10,8% (etapa V, 1h e 

55
o
C) e 35,7% (fase VI, 0,5h e 55

o
C). Nestas condições as produtividades de hidrogênio de 

0,55 e 0,71 L H2.h
-1

.L
-1

), foram obtidas, respectivamente. Além disso na etapa III (4h; 55
o
C), 

onde o rendimento de H2 observado foi o valor máximo neste estudo de 1,64 mmol.g DQO
-1

, 

obteve-se metanol em 27,1%. Portanto, a performance do reator termofílico não foi afetada 

pelas diferentes composições deste álcool entre os metabólitos produzidos. 
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Tabela 6 – Principais metabólitos obtidos nas diferentes etapas de operação 

  

Etapa 
Principais Metabólitos (mg.L

-1
) (%) 

HBu  % HIsBu  %  Hac % HLa % HPr % MetOH % 

I 2970 ± 518 25 2497 ± 379 20,7 567 ± 266 6,9 0 0 493 ± 72 4,9 1473 ± 64 33,5 

II 3468 ± 377 34 3244 ± 637 32 429 ± 103 6,2 243 ± 41 2,3 1444 ± 58 17 0 0 

III 4144 ± 194 37 1802 ± 1398 16,2 267 ± 97 3,5 0 0 512 ± 93 5,4 1104 ± 433 27,1 

IV 3530 ± 697 27 991 ± 506 7,6 1578 ± 477 18 913 ± 252 6,9 339 ± 178 3,1 1464 ± 217 31 

V 2847 ± 551 23 1997 ± 943 16,1 371 ± 60 3,8 1667 ± 622 13 1189 ± 360 11 485 ± 300 10,8 

VI 3275 ± 131 17 1494 ± 174 7,6 2186 ± 192 16 2280 ± 52 11 738 ± 97 4,4 2567 ± 58 35,7 

VII 2230 ± 619 20 1458 ± 400 13 459 ± 176 6 433 ± 346 3,8 1833 ± 538 11 1253 ± 241 30,8 

VIII 696 ± 150 12 505 ± 131 8,9 502 ± 47 13 700 ± 54 12,0 535 ± 45 8,2 587 ± 207 28,4 

 

Com a diminuição do TDH de 8h para 4h a fração molar de ácido butírico foi elevada 

de 25% para 37%, onde seu valor foi máximo. De forma similar, a fração molar do ácido 

isobutírico também obteve seu valor máximo entre a redução do TDH de 8h para 6h, 

aumentando de 20,7% para 32%. Estes valores máximos de fração molar de butirato e 

isobutirato estão associados a condições II (6h;55
o
C) e III (4h;55

o
C) cujos rendimentos de 

hidrogênio foram os maiores obtidos neste estudo de 1,52 e 1,64 mmol.g DQO
-1

, 

respectivamente. A produção destes ácidos reflete a predominância da rota butírica para as 

condições de rendimento máximo na produção de hidrogênio. Similarmente, Santos et al. 

(2014b) em dois RALF termofílicos com 15000 mg DQO.L-1 e 20000 mg DQO.L-1, 

observou TCO máxima de 60 kg DQO.m
-3

.d
-1 sem reduzir o rendimento de hidrogênio com 

produtividade de 0,45 L H2.h
-1

.L
-1

 ocorreu na presença de 16% de ácido butírico. 

A produção de ácido propriônico está associada ao consumo de hidrogênio. Durante o 

experimento, sua fração molar manteve-se entre 3,1 e 17%. Apesar das quantidades 

significativas deste ácido em todas as etapas, a condição onde foi obtido a fração molar 

máxima de 17% (6h, 55
o
C) está associada a redução do TDH de 8h para 6h resultando no 

aumento do rendimento de hidrogênio de 0,65 para 1,52 mmol.g DQO
-1

. 

Com a redução do TDH de 8h para 0,5h a produção de ácido acético e lático foi 

favorecida, observando seus valores máximos de concentração de 2186 mg.L
-1

 e 2280 mg.L
-1

. 

Com a redução do TDH de 4h para 0,5h, a fração molar de ácido butírico foi reduzida de 37% 

(4h; 55
o
C) para 17% (0,5h; 55

o
C), valor similar a fração molar de ácido acético de 16%. A 

mudança aparente na composição dos metabólitos produzidos indica a mudança da rota 

metabólica majoritariamente butírica para a produção de ácidos acético, butírico e lático em 

proporções similares e produtividade máxima de hidrogênio de 0,71 L H2.h
-1

.L
-1

). Santos et 

al. (2014c) observaram com a redução do TDH em todas as condições de operação ácido 

acético (6,3-22,8%) e ácido lático (25,4-32,7%) com  valor máximo de produtividade de  1,96 

L H2.h
-1

.L
-1

 em TDH de 1h.  

Com o aumento gradual da temperatura de 55
o
C para 65

o
C e 75

o
C observa-se a 

redução na concentração dos ácidos butírico e isobutírico de 4144 mg.L
-1

 para 696 mg.L
-1

 e 

1802 mg.L
-1

 para 505 mg.L
-1

, respectivamente. Na temperatura de 75
 o

C, o metanol e os 

ácidos acético e lático foram produzidos em concentrações reduzidas de 587 mg.L
-1

, 502 

mg.L
-1

 e 700 mg.L
-1

. Estes valores reduzidos estão associados aos menores valores de 

rendimento (0,04 mmol.g DQO
-1

) e produtividade de hidrogênio (0,001 L H2.h
-1

.L
-1

).  

Avaliando o efeito das temperaturas de 30
 o

C, 37
 o

C, 55
 o

C e 70
 o

C com palha de milho 

hidrolisada para a produção de hidrogênio com lodo ativado e lodo granular anaeróbio, Zhang 

et al. (2015) observaram fermentações mais eficiêncientes na temperatura de 55
o
C em 

comparação com 70
o
C, com predominância de acetato e butirato. A análise da comunidade 

microbiana observou que o aumento da temperatura reduziu a diversidade, selecionando o 

crescimento de espécies específicas. Sabe-se que comunidades produtoras de hidrogênio 

apresentam alta dominância de certas espécies e grande competição por substrato, 
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caracterizando uma baixa resistência do meio a perturbações. Como inóculo utilizado neste 

experimento foi obtido de um reator adaptado a temperatura termofílica de 55
o
C para 

produção de biogás, o aumento da temperatura de 55
 o

C para 75
 o

C pode inibir a comunidade 

microbiana que não está adaptada a esta condição, desnaturando componentes celulares 

importantes, como enzimas e proteínas. Assim, na temperatura de 75
o
C observou-se a redução 

da produtividade, da composição de hidrogênio no biogás, do rendimento de hidrogênio e das 

concentrações de metabólitos produzidos. 

 

Conclusões 

 

O efeito da temperatura na fermentação de vinhaça em reator anaeróbio de leito 

fluidificado termofílico foi avaliado nas temperaturas de 55
o
C, 65

 o
C e 75

 o
C. Na temperatura 

de 55
o
C e TDH de 4h foi observado rendimento máximo de hidrogênio de 1,64 mmol.g DQO

-

1
, definida como condição ótima de operação. Com a redução do TDH, a produtividade e a 

composição de hidrogênio no biogás formado foram elevados aos seus valores máximos de 

0,71 ± 0,16L H2.h
-1

.L
-1

 e 61,9 ± 4,2%, respectivamente. Com aumento da temperatura para 65
 

o
C os resultados de produtividade, rendimento e composição de hidrogênio foram similares a 

condição ótima em 55
o
C. Entretanto, ao operar o reator em 75

o
C, estes parâmetros foram 

reduzidos a 0,001 L H2.h
-1

.L
-1

, 0,04 mmol.g DQO
-1

 e 23,3%, respectivamente, os menores 

resultados encontrados. Este aumento de temperatura pode ter inibido a comunidade 

microbiana que não conseguiu se adaptar a esta condição por ser originária de lodo em 

temperatura de 55
o
C. Os principais metabólitos encontrados foram o ácido butírico, 

isobutírico e metanol, caracterizando a rota butírica de produção de hidrogênio. 
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Resumo. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de diferentes estratégias 

operacionais (baixas e elevadas cargas orgânicas) para melhorar a eficiência na produção 

de hidrogênio em reatores anaeróbio de leito fluidizado (RALF) a partir da manipueira. 

Também foi avaliado o efeito da produção de peptídeos a partir das bactérias lácteas. Dois 

reatores (RALF1 e RALF2) foram operados por 160 dias, com diferentes taxas de 

carregamento orgânico (TCO) variando entre 4 a 30 kg m
-3

 d
-1

. O máximo rendimento de 

hidrogênio (HY) foi de 2,0 mmol.g
-1

 DQO, para o RALF1 na TCO de 10 kg. m
-3

 .d
-1

, que 

coincidiu com a ausência de bactericinas. Em relação à distribuição dos metabólitos 

solúveis, etanol, ácido acético e ácido láctico foram os principais metabólitos. Depois de um 

crescimento em ágar, coloração de Gram e teste de catalase, 47 cepas foram classificadas 

como bactérias lácticas, com contagens variando de <10 a 1.5 x10
9
 UFC mL

-1
 para ambos 

reatores,  comprovando que estas bactérias foram capazes de sobreviver e persistir no 

reatores. A clonagem das sequências do gene 16S rRNA  indicou que das trinta e nove 

culturas puras houve predomínio de Lactobacillus sp. (45,4%), seguido por Lactococcus 

lactis (31,8%), enquanto que para RALF2 o gênero Lactobacillus sp. (78,6%) foi prevalente. 

  

Introdução 

 

A emissão de gases poluentes a partir da queima de combustíveis fósseis está se 

tornando um grande problema mundial, sendo necessária a diminuição destes recursos a fim 

de minimizar problemas ambientais. O uso de fontes renovável de energia têm várias 

vantagens, tais como a redução dependência de recursos de combustíveis fósseis e a redução 

nas emissões de carbono para a atmosfera, causando um impacto menor ao meio ambiente 

(Show et al. 2012). Dentro deste contexto, o gás hidrogênio vem se potencializando como 

energia renovável, por gerar somente água durante sua combustão e apresenta calor de 

combustão de 122 kJ.g
-1

, o que representa 2,75 vezes mais conteúdo de energia do que 

qualquer hidrocarboneto . O processo fermentativo para a obtenção deste gás exige um baixo 

consumo de energia e investimentos, o que os torna alternativas mais atraentes para a 

produção de energia.  

Resíduos de biomassa agrícola ricos em carboidratos são considerados uma atividade 

promissora na produção de biohidrogênio, por serem matérias primas renováveis baratas e 

altamente fermentáveis para a produção deste biogás (Cakır et al. 2010). A valorização de 

destes resíduos, através de processos anaeróbios representa uma oportunidade significativa 

para combinar o tratamento de resíduos e produzir energia através de fontes renováveis. 

O Brasil destaca-se como o segundo maior produtor mundial de mandioca, com uma 

produção nacional em 2012 de 262.585.741 toneladas (IBGE 2014). A mandioca contém 70% 

de amido do seu peso seco, e é uma planta extremamente cultivada no Brasil sob condições 

climáticas diversas. Um dos principais subprodutos gerado a partir da produção de seus 
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derivados é chamado de manipueira, ou seja, a água da prensagem da mandioca no 

processamento da farinha, que contém todos os constituintes líquidos solúveis da raiz, além de 

20 a 40 g.L
-1

 de carboidratos (Wosiacki e Cereda, 2002). O alto teor de matéria orgânica 

qualifica esta água residuária a ser usada como substrato em processos para a produção de 

hidrogênio. 

É amplamente conhecido que as bactérias do ácido láctico (BAL) são membros da 

microbiota autóctone da mandioca, sendo responsável pela fermentação de raiz, ajudando a 

reduzir a toxicidade e a deterioração na pós-colheita (Anyogu et al. 2014). No entanto, em 

reatores para a produção de hidrogênio algumas estirpes de BAL pode ter um efeito inibidor, 

devido à ação dos seus peptídeos antimicrobianos, produzindo bacteriocinas, que são efeito 

deletério sobre bactérias produtoras de hidrogênio (Noike et al 2002;. Sreela-or et al., 2011). 

A produção de hidrogênio a partir de fontes ricas em amido sendo amplamente 

estudada (Su et al., 2009, Cakır et al. 2010, Thanwised et al., 2012). No entanto, não é 

relatado na literatura estudos que avaliaram a influência da BAL em reatores alimentados com 

manipueira.  Assim, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o efeito da BAL e / ou 

peptídeos antimicrobianos em RALFs operados com diferentes TCOs, e melhorar as 

condições encontradas no estudo anterior (Rosa et al. 2014) para a produção de hidrogênio a 

partir da manipueira. 

 

Material e Métodos 

 

Operações dos reatores anaeróbios de leito fluidizado 

Dois reatores, com volume total de 770 cm
3 

(Rosa et al., 2014) foram alimentados 

inicialmente, com 50% de glicose e 50% de manipueira, para um período de adaptação. Esse 

período é uma estratégia para que os microrganismos se adaptem a compostos mais simples, 

como a glicose, aumentando tanto a tolerância aos compostos tóxicos presentes como também 

a biodegradabilidade (Chen et al. 2008). Antes de ser utilizada no meio de alimentação, a 

manipueira foi submetida a uma hidrólise ácida, com ácido sulfúrico e aquecida a 120°C por 

30 minutos. As concentrações do meio de alimentação e a TCO aplicada é mostrado na 

Tabela 1. Os reatores foram operados por 160 dias, com tempo de detenção hidráulico (TDH) 

de 12 e 10 horas. A concentração dos gases, e metabólitos solúveis produzidos, foi 

monitorada em função do tempo. 

Na inoculação dos reatores, foi utilizado lodo proveniente de um reator UASB do 

abatedouro de aves, que foi submetido a um pré-tratamento térmico, conforme a metodologia 

adaptada proposta por Kim et al. (2006). 

 

Tabela 1- Condições operacionais dos reatores RALF1 e RALF2. 

Reator Fase 
TDH

a
 

(horas) 

Proporção dos 

substratos 

Substrato 

(g L
-1

) 

TCO
d
 

(kg m
-3

d
-1

) 

RALF1 

1 12 50% G
b
, 50% M 3 6 

2 12 100% M
c
 2 4 

3 12 100% M 3 6 

4 12 100% M 5 10 

5 10 100% M 5 12 

RALF2 

1 12 50% G e 50% M 15 30 

2 12 50% G e 50% M 7 14 

3 12 100% M 7 14 

4 12 100% M 9 18 

5 10 100% M 9 22 
a 
tempo de detenção hidráulico,

 b 
glicose, 

c
 manipueira, 

d
 taxa de carregamento orgânico  
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Isolamento e identificação das bactérias ácido lácteas 

O isolamento e a identificação das bactérias lácteas foram realizados de acordo com 

Gomes et al. 2015. 

 

Métodos Analíticos 

As análises de pH, DQO, foram feitas de acordo com o APHA (2012). Os carboidratos 

foram determinados pelo método calorimétrico (Dubois et al. 1956). O conteúdo de 

hidrogênio foi determinado por cromatografia gasosa (Shimadzu GC-2010). O gás de arraste 

foi argônio e a coluna Carboxen 1010 Plot (30 m in length and internal diameter of 0.53 mm) 

A produção volumétrica de hidrogênio foi medida por meio do MilliGas-counter Ritter (Tipo: 

MGC-1). A determinação de ácidos e álcoois foram feitas por cromatografia líquida (HPLC 

Shimadzu) equipado com uma bomba (LC-10ADVP), auto amostrador (SIL-20A HT), forno 

de coluna (CTO-20A) a 43 º C, detector de índice de refração (RID-10A), controlador de 

sistema (SCL-10AVP) e uma coluna HPX-87H Aminex (300 milímetros, 7,8 milímetros, 

BioRad). A fase móvel consistiu de H2SO4 (0,01 N) a 0,5 ml min
-1

. 

 

Resultados e Discussão 

 

Produção de hidrogênio a partir da manipueira com diferentes TCOs aplicadas. 

O efeito da TCO sobre a produção de hidrogênio foi avaliada a partir do uso da 

manipueira como substrato. Para o RALF1, o conteúdo de H2 no biogás variou de 4-16% 

(Figura 1), sendo máxima na fase 4 (TCO de 10 kg.m
-3

.d
-1

). Para as fases 4 e 5 foram 

encontrados metano no biogás com conteúdos de 2 e 8% respectivamente. Já em relação à 

produção volumétrica de hidrogênio (PVH), o aumento da TCO de 4 para 10 kg.m
-3

.d
-1 

resultou em um aumento de 0,3 para 1,66 LH2.d
-1

.L
-1

, caindo para 0,7 LH2.d
-1

.L
-1 

na TCO de 

12 kg.m
-3

.d
-1

, devido ao aparecimento de metano com produções volumétricas (PVM) de  0,4 

LCH4.d
-1

.L
-1

. A substituição total da glicose por manipueira hidrolisada teve um efeito 

positivo sobre o HY, aumentando de 0,5 para 1,3 mmol.g
-1

DQO da fase 1 para a fase 2, sendo 

máxima  (HY de 2,0 mmol.g
-1

DQO) na fase 4 (10 Kg.m
-3

.d
-1

). Assim, a TCO de 10 kg.m
-3

.d
-1 

foi considerada a TCO ótima, sendo possível se obter os maiores valores de HY e PVH a 

partir do uso da manipueira como substrato. 

 

 
 

Figura 1- (a) HY e conteúdo do biogás para o RALF1 (b) HY e conteúdo do biogás para o 

RALF2 (c) PVH e PVM para o RALF1 (d) PVH e PVM para o RALF2. 
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Para o RALF2, o conteúdo de hidrogênio no biogás variou de 1 a 25%, sendo 

máximos na fase 2 (25%) e 3 (14%).  Para as fases 4 e 5 foram encontrados metano no biogás 

com conteúdos de 14 e 27%, respectivamente. Já em relação à PVH, a diminuição da TCO de 

30 para 14 kg.m
-3

.d
-1 

(Fases 1 e 2 com 50% de glicose e 50% de manipueira) resultou em um 

aumento de 0,12 para 2,1 L.d
-1

.L
-1

. A partir do uso exclusivo de manipueira como substrato 

(Fase 3), o aumento da TCO resultou em uma queda de PVH de 1,1 para 0,03 LH2.d
-1

.L
-1

, 

enquanto a PVM foi de 0,9 (fase 4) e 1,5 L.d
-1

.L
-1 

(fase 5). O máximo HY de 1,53 mmol.g
-

1
DQO foi obtido na fase 2, onde se utilizava uma mistura de 50% de glicose e 50% de 

manipueira. A partir do uso exclusivo da manipueira como fonte de carbono (fases 3, 4 e 5), o 

aumento da TCO de 14 para 22 kg.m
-3

.d
-1 

resultou em uma queda de HY de 0,8 a 0,01 

mmol.g
-1

DQO, mostrando que as maiores TCOs inibiram a produção de hidrogênio. 

Fica evidente o diferente comportamento dos reatores devidos as diferentes TCOs 

aplicadas. Para o RALF1 a partir do uso exclusivo da manipueira (fase 2 e 3) o aumento da 

TCO não resultou mudanças de HY. Já na fase 4, a TCO de 10 kg.m
-3

.d
-1

 resultou no máximo 

HY de 2 mmol.g
-1

 DQO. A partir desta TCO houve queda de HY para 0,68 mmol.g
-1

 DQO. 

Este mesmo comportamento com HY similares foi verificado por Thanwised et al. (2012). Os 

autores avaliaram o efeito da TCO (16-130 kg.m
-3

.d
-1

)  sobre a produção de hidrogênio, 

utilizando águas residuárias de tapioca em reator anaeróbio. Em uma primeira fase, os autores 

utilizaram uma TCO de 16 kg.m
-3

.d
-1

 com HY de 0,4 mmol.g
-1

 DQO.  Com o aumento da 

TCO para 22 kg.m
-3

.d
-1

, o HY
 
se manteve estável em 0,5 mmol.g

-1
 DQO. A TCO ótima foi de 

31 kg.m
-3

.d
-1

, com valores máximos de HY de 0,74 5 mmol.g
-1

 DQO. A partir desta TCO, 

houve a queda de HY para 0,22 mmol.g
-1

 DQO.   

 

Bactérias lácteas envolvidas na fermentação da manipueira 

Durante as fases operacionais dos RALFs, obteve-se 66 colônias de bactérias lácticas 

de dez amostras de efluentes, uma amostra de da manipueira crua e duas amostras de 

biomassa de provenientes dos reatores. Após a coloração de Gram e teste de catalase, 47 

cepas foram mantidas para o estudo sendo 39 confirmadas positivamente como bactérias do 

ácido láctico (25 amostras de efluentes, 3 de manipueira e 11 a partir de biomassa). Bactérias 

do ácido láctico são Gram-positiva, e o ácido láctico é o principal produto da fermentação de 

hidratos de carbono. 

Contagens elevadas foram verificadas nas amostras de efluentes de ambos os reatores, 

com pouca diferença em abundância ao longo das fases operacionais. Para o RALF1 foi 

verificado uma contagem de 2,8 x 10
7
 UFC mL

-1
 a 1,9 x 10

8
 UFC mL

-1
. Com uma estratégia 

operacional diferente, o RALF2 resultou em contagens de BAL menores que o RALF1, com 

valores variando de 1,0 x 10
1
 a 1,2x 10

8
 UFC mL

-1
. As baixas contagens de BAL encontrados 

em alguns pontos e mesmo ausência de colônias encontradas em fases 4 e 5 do RALF2 pode 

ser devido à alta concentração excessiva de substratos, resultando em um ambiente de estresse 

para a BAL. Em relação a manipueira crua utilizada como substrato teve uma contagem de 

BAL de 1,1x10
8
 UFC mL

-1
 e as amostras de biomassa analisada no final da operação dos 

reatores teve contagens de 8,9 x 10
8
 e 1,5 x 10

9
 UFC mL

-1
, para os reatores RALF1 e RALF 

2, respectivamente . 

A distribuição do gênero de BALs de acordo com as condições de operação é 

mostrada na Figura 2. Ambos os reatores apresentaram uma heterogeneidade considerável de 

espécies nas condições avaliadas. Houve prevalência de BAL heterofermentativa 

concomitante com alta diversidade de BALs heterofermentativa facultativa, isto é, espécies de 

Lactobacilli (L. harbinensis, L. perolens, L. brevis, L. casei e L. parabuchneri). 

Para o RALF1 houve uma distribuição mais equilibrada de BAL com Lactobacillus 

spp. (45,4%), Lactococcus lactis (31,8%), Bifidobacterium subtile (13,6%) e Leuconostoc 

citreum (9,1%). Já para o RALF2, houve um maior predomínio de Lactobacillus spp. (78.6%) 

seguido de Leuconostoc citreum (7.14%), Lactococcus spp. (7.14%) e Bifidobacterium 

(7.14%).   
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Figura 2- Distribuição do gênero de BAL em RALFs. A porcentagem de distribuição foi 

calculado para o processo inteiro (perfil geral), para cada fase de operação (fase 1, 2, 3, 4 e 5) 

e para a biomassa analisada no final do reator em fase operacional 5. Não foi possível isolar 

BAL das fases 4 e 5 do RALF2. 

 

Metabólitos solúveis produzidos 

A Figura 3 apresenta os principais metabólitos solúveis encontrados durante a 

operação dos reatores. Para o RALF1, metanol (0-22%), etanol (15-46%), ácido acético (12-

30%), butírico (12-23%), láctico (0-7%) e propiônico (5-15%) foram predominantes no 

reator. Para as fases de 1 a 4, o etanol e metanol se mantiveram estáveis, variando de 35- 40% 

e 14-17%, porém, na fase 5 reduziram para 15% e 8 %, respectivamente, refletindo também 

na queda de HY. Além disso, para a fase 5, fase com a maior TCO aplicada (12 kg.m
-3

.d
-1

) foi 

verificada a presença de ácido valérico (18%) também prejudicando o desempenho dos 

reatores. O ácido láctico foi verificado apenas na fase 1, com 8%, não sendo mais detectado 

para as demais fases. As porcentagens de ácido acético (12-30%) foram superiores as 

concentrações de ácido butírico (12-24%). Ácido propiônico foi detectado com valores 

inferiores a 14%.  

Para o RALF2, etanol (0-54%), ácido acético (9-25%), butírico (0,6-37%), láctico (0-

47%), valérico (0- 20%) e propiônico (2-21%) foram predominantes no reator. Com a redução 

de TCO da fase 1 para a fase 2, houve um aumento de 19 para 54%  e de 0,6 para 11% de 

etanol e butírico, respectivamente. Também houve uma queda de 46 para 23% e de 19 para 

2% de acido láctico e propiônico, respectivamente. Com a retirada total da glicose do meio de 

alimentação (Fase 3), houve uma queda de etanol de 54 para 34%, e um aumento de 9 para 

17% e de 10 para 20% de acético e butírico, respectivamente. Para as fases 4 e 5, as 

concentrações de acido láctico e etanol chegaram a ser nulas, e houve o aparecimento do 

ácido valérico (14-19%). 

A rota metabólica de produção de etanol foi predominante para o RALF1 nas fases 1-4 

e no RALF2 nas fases1-3; na qual a partir de 1 mol de glicose é possível produzir dois moles 

de hidrogênio e 1 mol de etanol (Hwang et al., 2004), mostrando que os maiores HY para 

ambos reatores  coincidiu com valores mais elevados de produção de etanol. Além disso, para 

essas fases, houve um predomínio de BAL heterofermentativa que pode ter contribuído com a 

produção de etanol, uma vez que o metabolismo deste grupo de BAL submetesse a via 6-

fosfogluconato, resultando em 1 mol de  CO2, 1 mol de etanol e 1 mol de ácido láctico 

(Hammes e Hertel, 2009). 
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Figura 3: Porcentagem molar dos metabólitos solúveis (a) RALF1 (b) RALF2 (c) Rendimento 

de hidrogênio e porcentagem molar dos principais metabolitos no RALF1 (d) Rendimento de 

hidrogênio e porcentagem molar dos principais metabolitos no RALF2. 

 

No que diz respeito à ausência de ácido láctico no RALF1 (fases 2-5) e RALF2 (fase 

5) é possível que este ácido foi um produto intermediário para a formação de outros produtos 

(Fig 3 C e D). Sabe-se que o ácido láctico pode ser metabolizado mais por algumas espécies 

bacterianas para formar o ácido acético, etanol, CO2 e H2, mesmo sob condições anaeróbicas 

(Saady et al., 2013), o que poderia explicar as partes em quantidades relativas dos principais 

metabolitos encontrados com reatores até mesmo na concentração elevada de Lactobacillus 

spp. 

 

Influência da BAL sobre a produção de hidrogênio em RALFs 

É conhecido o efeito negativo de BAL sobre produção de fermentativa de hidrogênio 

atribuído a competição por nutrientes (Ren et al., 2007), a inibição de cepas produtoras de H2 

(principalmente Clostridium spp.) devido a produção de peptídeos antimicrobianos (Noike et 

al., 2002). 

A partir das 36 estirpes isoladas a partir do efluente dos reatores ou biomassa, seis 

(16,6%) produziram peptídeos antimicrobianos, isto é, dois Lactococcus spp. e quatro 

Lactobacillus spp. Para o RALF1, a redução observada na fase 3 pode ser correlacionada com 

a presença de cepas bacteriocinogênicas de BAL (Tabela 2) que, além de inibir Clostridium 

spp. também podem inibir estirpes filogenéticas relacionado. A maior produção de H2 na fase 

4 no RALF1 (2,0 mmol g
-1

 H2 DQO) coincidiu com ausência de bacteriocina. Este perfil se 

repetide no RALF2, que teve sua máxima produção de H2 na fase 2 (1,5 mmol g
-1

 H2 DQO) 

na ausência de BAL produtoras de bacteriocina (Tabela 2).  
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Tabela 2- Produção de bacteriona pelas bactérias lácteas isoladas dos reatores. 

Atividade de bacteriocina 

Reator/Fases 1 2 3 4 5 Biomassa  

RALF1 - - + - - + 

RALF2 - - ++ - - - 

 
A atividade bacteriocina com base nos diâmetros dos halos de inibição após 24 h de incubação a 30 ° C: 

ausente (-), de baixo: diâmetros de 4,0 mm (+), médias: diâmetro de 10,0 mm (++) e elevados: diâmetros maiores do 

que 10,0 milímetros (+++). 

 

Conclusões 

 

As diferentes estratégias operacionais dos reatores alimentados com manipueira 

apresentaram comportamentos diferentes. O RALF1 obteve o maior HY de 2,0 mmol.g
-1

 

DQO em uma das maiores TCO aplicada (10 kg.m
-3

.d
-1

), Em contrapartida, o RALF2 teve a 

maior HY de 1,5 mmol.g
-1

 DQO no menor TCO aplicada (14 kg.m
-3

.d
-1

). Mesmo com o 

tratamento térmico do lodo e as condições ácidas do reator, houve o aparecimento de metano 

em ambos os reatores, e a mais alta produção volumétrica de metano foi de 1,5 LCH4.d
-1

.L
-1

 

(RALF2) sendo superior a de hidrogênio (1,0 L H2.d
-1

.L
-1

). A via de etanol foi predominante 

nas condições avaliadas. O papel prejudicial de BAL sobre a produção de hidrogênio poderia 

ser explicado pela produção peptídeos antimicrobiano, já que a maior produção de H2 

observado para ambos os reatores coincidiu com ausência bacteriocina. 
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Resumo. A prevalência de bactérias lácticas (BALs) e o efeito de seus peptídeos 

antimicrobianos na produção de H2 em reatores anaeróbios de leito fluidizado (RALFs) 

operados com soro de queijo (RALF 1 e RALF 2) foram verificados neste estudo. O AFBR1 

recebeu 5 g DQO l
-1

 de soro de queijo e tempo de retenção hidráulica (TRH) de 14 a 8 horas. 

O AFBR2 foi operado com 3 a 10 g DQO l
-1

 de soro de queijo com TRH de 6 h. Em seguida, 

152 colônias foram selecionadas no meio De Man, Rogosa e Sharpe (MRS), e 45 cepas foram 

classificadas como BALs. As contagens oscilaram entre 6,6 e 8,1 log UFC ml
-1

. Culturas 

puras foram identificadas utilizando-se o sequenciamento do gene 16S RNAr, e Lactococcus 

lactis foi a BAL predominante (70%) em ambos os reatores. As maiores produções de H2 (1,9 

e 2,3 mol H2 mol lactose
-1

) foram obtidas durante a primeira fase operacional em ambos os 

reatores quando baixa taxa de carregamento orgânico foi aplicada e, quando o crescimento 

de Lactococcus spp. foi associado à presença de Leuconostoc pseudomesenteroides. A 

produção de bacteriocinas pelas BALs (principalmente Lactobacillus spp.) em fases 

específicas de operação dos reatores RALF 1 e RALF 2 influenciou o rendimento de H2. 

 

Introdução 
 

 A utilização de consórcios microbianos para a produção de H2 em processos 

fermentativos é vantajosa porque estes inóculos são amplamente disponíveis e podem ser 

empregados sem tratamento térmico, resultando em maiores rendimentos de H2 e co-produção 

de metabólitos de interesse comercial (Zhang et al., 2007; Valdez-Vazquez e Poggi-Varaldo, 

2009; Show, 2011). No entanto, sugere-se que a presença de bactérias não formadoras de 

endósporos, tais como propiônicas e bactérias láticas (BALs), influencia a produção de 

hidrogênio devido à competição por substratos e produção de peptídeos antimicrobianos 

(Hafez et al., 2009; Castellò et al., 2011; Nissila et al., 2011; Noike et al, 2002). Os peptídeos 

antimicrobianos (bacteriocinas) interagem com as células alvo através de receptores 

específicos levando à inibição e até mesmo morte celular (Cotter et al., 2005; Drider et al., 

2006; Nissen-meyer et al., 2009). As bacteriocinas produzidas pelas BALs apresentam 

eficácia reconhecida contra as bactérias formadoras de endósporos como, Clostridium e 

Bacillus (Meghrous et al., 1999; Wijnker et al., 2011). As BALs formam um grupo de 

bactérias (cocos ou bacilos) Gram-positivas, catalase-negativas com capacidade de produzir 

ácido lático como principal produto da fermentação de carboidratos (Sikora et al., 2013; 

Wouters, 2002). Devido à elevada concentração de gordura e lactose o soro de queijo é 

considerado um dos mais importantes e valiosos coprodutos gerados na indústria de laticínios, 

com elevada carga orgânica e demanda química de oxigénio (DQO) de 25-80 g l
-1 

(USDA, 

2013; Najafpour et al., 2010). O uso de soro de queijo para produção de hidrogênio 

fermentativo traz vantagens econômicas para o processo, uma vez que é considerado efluente 

barato e rico em carboidratos, além de reduzir os efeitos deletérios dessa água residual para o 
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meio ambiente (Mohan, 2008; Kapdan e Kargi, 2006). No entanto, é amplamente conhecido 

que as BALs fazem parte da microbiota autóctone do soro de queijo (Castellò et al., 2011; 

Yang et al., 2007). Considerando a necessidade de melhorar os sistemas de obtenção de 

biohidrogênio a partir de resíduos orgânicos em reatores anaeróbios, o presente estudo isolou 

e identificou as BALs durante todo o processo operacional em dois reatores anaeróbios de 

leito fluidizado (RALFs) alimentados com soro de queijo para a produção de H2. O efeito, 

bem como a prevalência dessa comunidade foi correlacionado com o rendimento de H2. As 

BALs foram avaliadas quanto ao seu potencial de produção de peptídeos antimicrobianos 

(bacteriocinas). 

  

Material e Métodos 

 

Amostragem 

Os reatores (AFBR1 e AFBR2) foram operados por cerca de 160 dias e dez amostras 

de efluentes (final de fase operacional) e uma amostra de inóculo foram incluídos no estudo. 

O soro de queijo em pó foi fornecido pela empresa Cargill Agrícola S/A (Brasil). 

Adicionalmente, no último dia operacional, as amostras da biomassa aderidas às partículas de 

poliestireno foram analisadas. 

 

Condições operacionais 

As condições operacionais dos RALFs estão descritas na Tabela 1. O soro de queijo 

foi suplementado com micronutrientes (Barros e Silva, 2012). Ambos os reatores foram 

operados a 30ºC em condições anaeróbias (N2) e inoculados com lodo termicamente tratado 

(10% v/v) proveniente de reator UASB empregado no tratamento de resíduos de suinocultura 

(Rosa et al., 2014). O pH do efluente foi monitorado periodicamente e mantido entre 4,0 e 4,5 

utilizando bicarbonato de sódio. 

 

Tabela 1: Condições operacionais dos reatores anaeróbios de leito fluidizado alimentados com 

soro de queijo 

Reator Fase TRH 

(horas) 

Substrato 

(g DQO.L
-1

) 

TCO 

(kg m
-3

d
-1

) 

RALF1 I 14 5,0 8,5 

 II 12 5,0 10 

 III 10 5,0 12 

 IV 8 5,0 15 

RALF2 I 6 3,0 12 

 II 6 5,0 20 

 III 6 7,0 28 

 IV 6 10,0 40 

 

Métodos Analíticos 

O conteúdo de H2 no biogás foi medido por cromatografia gasosa (Shimadzu CG - 

2010) conforme metodologia de Rosa et al. (2014) e a produção volumétrica de hidrogênio foi 

obtida empregando-se o medidor MilliGas-counter Ritter (Tipo: MGC - 1). Ácidos e álcool 

foram determinados utilizando-se cromatografia de fase líquida (HPLC, Shimadzu) de acordo 

com Penteado et al. (2013). O teor de açúcares totais foi determinado utilizando o método de 

fenol-ácido (Dubois et al., 1956). 

 

Isolamento, enumeração e identificação das BALs 
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O isolamento, bem como a enumeração das BALs em ágar MRS foram realizados de 

acordo com a metodologia descrita em Gomes et al. (2015). Para a identificação dos isolados 

de BALs, as colônias características foram submetidas ao sequenciamento do gene que 

codifica a região 16S RNAr empregando-se os primers 27F  e 1492 R de acordo com Griffiths 

et al. (2000), Liu et al. (2009) e Gomes et al. (2015). Os produtos de PCR (fragmentos de 

1468 pares de bases) foram sequenciados na empresa Macrogen Inc. (Seoul, Coréia), e as 

sequências obtidas foram comparadas com sequências depositadas no GenBank, empregando-

se a ferramenta BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast) . 

 

Isolamento das bactérias anaeróbias 

As amostras foram adicionalmente semeadas no ágar Reinforced Clostridia Medium 

(Oxoid, RU) para enumeração presuntiva de Clostridium spp., conforme exemplificado em 

Gomes et al. (2015).  

 

Detecção dos peptídeos antimicrobianos 

Resumidamente, a produção de bacteriocinas foi avaliada empregando-se o ágar 

tripticase de soja com 0,6% (p/v) de extrato de levedura (Oxoid , RU) com Lactobacillus 

sakei ATCC 15521 (30ºC) e Listeria monocytogenes ATCC 19115 (37ºC) como culturas 

indicadoras, de acordo com a metodologia descrita em Gomes et al (2015).  

 

Análises Filogenéticas 

A análise e alinhamento das sequências foram realizados empregando-se o programa 

CLUSTAL X. As árvores filogenéticas das BALs foram construídas com o método Neighbor-

joining (MEGA 6.0) (Tamura et al., 2013). As sequências nucleotídicas do gene 16S RNAr 

foram depositadas no GenBank com os números de acesso KM585689 - KM585733. 

 

Resultados e Discussão 

 

 A partir das 152 colônias presuntivas de BALs selecionadas em placas de ágar 

MRS, 45 cepas catalase negativas e gram-positivas foram selecionadas a partir das amostras 

de efluente e de biofilme. As contagens de BAL e Clostridium spp. para o RALF1 estão 

apresentadas na tabela 2, bem como a identificação molecular. Para o RALF2 os valores estão 

na tabela 3. 

Clostridium spp. são eficientes produtores de hidrogênio com rotas metabólicas bem 

definidas (Abo-Hashesh et al., 2011; Nath e Das, 2004). As amostras de efluente que foram 

analisadas no primeiro dia de operação para ambos os reatores apresentaram contagens de 

Clostridium spp. de 2,0 log UFC mL
-1

. No entanto, a contagem de BAL no mesmo ponto de 

amostragem foi inferior ao limite de detecção do método (dados não mostrados). 
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Tabela 2: Enumeração de Clostridium spp. e BALs das amostras de efluente do RALF1 por 

meio de contagem em meios seletivos e identificação das BALs por sequenciamento do gene 

16S RNAr 

RALF1 
Contagem (log UFC mL-1)a 

BAL b Isolados 
BAL abundância 

relativac 
GenBank 

(Blast) Clostridium LAB 

I 7,2 8,1 Leuconostoc 

pseudomesenteroides K13-2 

CW183 

CW186 

40% GQ351323.1 

   Lactococcus lactis CE-2  CW1107 CW1108 
CW1109 

60% JX119011.1 

       

II 6,8  7,6 Lactococcus spp. CW1124 
 

50% JX119011.1 

   Lactobacillus spp. CW1126 50% JF965377.1 

       
III 7,7 6,6 Lactococcus lactis CE-2  CW1143 CW1145 

CW1146 CW1147 

100% JX119011.1 

       
IV 7,3 7,4 Lactococcus spp.  CW1169 CW1171 

CW1174_b 

 

75% JX119011.1 

GQ337891.1 

   Bifidobacterium spp. CW1175_b 25% NR_029139.1 
a UFC: unidades formadoras de colônia por ml. 

b 
identificação com similaridade inferior a 

97% foram consideradas até gênero. 
c 

A abundância relativa das BALs foi calculada em cada 

fase operacional: (nº cepas de cada espécie/ nº tota cepas por fase) x 100. 

 

Tabela 3: Enumeração de Clostridium spp. e BALs das amostras de efluente do RALF2  por 

meio de contagem em meios seletivos e identificação das BALs por sequenciamento do gene 

16S RNAr 

RALF2 
Contagem (log UFC mL-1)a 

BAL b Isolados 
BAL abundância 

relativac 

GenBank 

(Blast) Clostridium BAL 

I 8,1 8,1 L. 
pseudomesenteroides 

K13-2 

CW284 
CW285 

CW294 

25% GQ351323.1 

   Lactococcus lactis 
CE-2 

 

CW288 

CW289 

CW290 

CW291 
CW292 

CW295 

CW296 
CW297 

66,6% 

 

JX119011.1 

EU074842.1 

   Lactococcus spp. CW293 8,4%  

       
II 6,6 7,8 Lactococcus lactis 

CE-2 

CW2127 50% JX119011.1 

   Leuconostoc spp. CW2129 50% GQ351323.1 
       

III 7,2 7,9 Lactococcus spp. CW2150 CW2152 

CW2153 CW2154 
CW2155 

100% JX119011.1 

       

IV 7,6 7,4 Lactococcus spp. CW2176 CW2180 

CW2181 

CW2188 

36,4% JX119011.1 

HM058666.1 

   Bifidobacterium spp.   CW2177 9,1% EF990663.1 
   Lactococcus lactis  CW2178 

CW2-189_b 

18,1% KC417004.1 

GQ337866.1 

   Lactobacillus 
paracasei E1-3 

CW2184_b 
CW2185_b CW2-

186_b CW2-

187_b 

36,4% KF030739.1 

a UFC: unidades formadoras de colônia por ml. 
b 

identificação com similaridade inferior a 

97% foram consideradas até gênero. 
c 

A abundância relativa das BALs foi calculada em cada 

fase operacional: (nº cepas de cada espécie/ nº tota cepas por fase) x 100. 
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Figura 1: Árvore filogenética das cepas de bactérias láticas dos reatores alimentados com 

soro de leite AFBR1 (A) e AFBR2 (B). Methanosaeta thermophila (NR_028157.1) foi usada 

como outgroup. A barra de escala informa a distância filogenética. 

 

Elevada prevalência de Leuconostoc spp., Lactobacillus spp. e Bifidobacterium spp. 

em algumas fases de operação dos RALF 1 e 2 podem ajudar a explicar a elevada proporção 

de ácido acético já que o metabolismo heterofermentativo de algumas BALs podem levar à 

produção de ácido lático, acético e CO2 (Budinich et al., 2011). Além disso, L. 

pseudomesenteroides poderia realizar a fermentação em condições menos ácidas e em 

culturas mistas, onde a acidez final poderia ser substancialmente reduzida pela conversão 

parcial de açúcar em etanol e CO2 (Kihal., 2009). Este processo foi confirmado no nosso 

estudo já que quantidades elevadas de etanol foram observadas em ambos os reatores (Tabelas 

4 e 5). 

Lactococcus spp., a BAL mais predominante em todas as amostras de efluente de 

ambos os RALFs possui metabolismo homofermentativo (Cocaign-Bousquet et al., 1996). A 

ocorrência elevada de lactococos em derivados lácteos justifica-se pelo sistema de 

fosfoenolpiruvato-fosfotransferase que garante a eficiente captação e fermentação de lactose 

(Axelsson, 1998; Samaržija et al., 2001). No entanto, a via metabólica de citrato pode ser 

induzida em condições ácidas extremas, para tornar as células de Lactococcus lactis mais 

resistentes aos efeitos inibitórios do ácido lático acumulado, aumentando a concentração de 

piruvato, α-acetolactato, e intermediários de acetato (Pudlik et al., 2011; Magni et al., 1999). 

Esta via pode justificar a ausência de ácido lático nas amostras de efluentes de ambos os 

reatores (Tabelas 4 e 5). 
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Tabela 4: Principais características e metabólitos do RALF1  

RALF1 
Principais 

metabólitos (%) 

Rendimento H2 

(mol H2 mol 

lactose-1) 

Rendimento CH4 

(mol CH4 mol 

lactose-1) 

BAL 

(log UFC ml-1) 

BAL 

bacteriocinogênica 

Atividade 

bacteriocinaa 

I ácido acético (30) 
etanol (27) 

metanol (22) 

ácido butírico  (20) 
ácido propiônico (1) 

1,9±0,17 0 8,1 Lactococcus lactis + 

       

II etanol (29) 
ácido butírico (28) 

methanol (20) 

ácido acético (18) 
ácido propiônico (5) 

1,2±0,12 0 7,6 Lactococcus spp. 
Lactobacillus 

paracasei 

++ 

       

III ácido acético (26) 
ácido butírico (24) 

etanol (21) 

metanol ( 16) 

ácido propiônico (13) 

1,1±0,11 0,2±0,03 6,6  - 

       

IV ácido acético (28) 
ácido butírico (23) 

metanol (17) 

ácido propiônico (17) 
etanol (15) 

0,7±0,10 0,5±0,04 7,4  - 

a
Atividade bacteriocina baseada raio da zona de inibição após 24 horas de incubação a 30°C: 

ausente (-), baixo com raios até 4,0 mm (+), médio com raios de até 10,0 mm (++) e alto 

com raios maiores de 10,0 mm (+++). 

 

Adicionalmente, foi anteriormente demonstrado que o ácido lático pode ser convertido 

em ácido acético, 1,2-propanodiol, e vestígios de etanol por algumas espécies de 

Lactobacillus spp. quando o pH do meio é inferior a 5,8 (semelhante aos valores de pH 

encontrado em ambos os reatores) (Elferink et al., 2001). A presença de lactato altera as vias 

metabólicas em células bacterianas, favorecendo as bactérias produtoras de butirato 

(Baghchehsaraee et al., 2009). Ainda, bactérias anaeróbias estritas produtoras de butirato 

(Clostridium cluster XIV) podem consumir o ácido lático, produzindo elevadas concentrações 

de ácido butírico (Louis e Flint, 2009). Assim, como esperado, os ácidos acético, butírico e 

propiônico foram os principais ácidos graxos voláteis (AGVs) encontrados em ambos os 

RALFs alimentados com soro de queijo (Tabelas 4 e 5), corroborando a informação de que o 

ácido lático pode ter sido assimilado por outras espécies do consórcio microbiano, resultando 

em diversos AGVs. 
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Tabela 5: Principais características e metabólitos do RALF2  

RALF2 
Principais 

metabólitos (%) 

Rendimento H2 

(mol H2 mol 

lactose-1) 

Rendimento CH4 

(mol CH4 mol 

lactose-1) 

BAL 

(log UFC ml-1) 

BAL 

bacteriocinogênica 

Atividade 

bacteriocinaa 

I etanol (38) 
metanol (31) 

ácido acético (16)  

ácido butírico (14) 
ácido propiônico (1) 

2,3±0,2 0 8,1 Lactococcus spp. 
Leuconostoc 

pseudomesenteroides 

+ 

       

II etanol (28) 
metanol (24) 

ácido acético (18) 

ácido butírico (16) 
ácido propiônico (14) 

1,2±0,16 0 7,8  - 

       

III metanol (29) 
etanol (21) 

ácido acético (21)  

ácido butírico (18) 

ácido propiônico (11) 

0,7±0,12 0,1±0,0 2 7,9 Lactococcus spp. + 

       

IV ácido acético (38) 
metanol (18) 

ácido butírico (19) 

ácido propiônico (13)  
etanol (12) 

0,2±0,04 0,2±0,03 7,4 Lactococcus lactis 
Lactobacillus 

paracasei 

 

+++ 

a
Atividade bacteriocina baseada raio da zona de inibição após 24 horas de incubação a 30°C: 

ausente (-), baixo com raios até 4,0 mm (+), médio com raios de até 10,0 mm (++) e alto 

com raios maiores de 10,0 mm (+++). 

 

O rendimento máximo de H2 no RALF1 (1,9 mol H2. mol
-1 

lactose) foi obtido quando 

o TDH foi estendido e a TCO foi mais alta (Figura 2). Além disso, elevadas concentrações de 

etanol e ácido acético foram observadas nesta fase, sugerindo que o hidrogênio foi produzido 

via metabolismo do etanol e acetato (Hwang et al., 2004). Já para o RALF2 (Figura 2), o 

aumento da TCO foi acompanhado de diminuição da concentração de etanol e consequente 

rendimento de H2 (2,3 mols H2. mol
-1 

lactose). O metanol produzido em todas as fases de 

ambos os reatores pode explicar o rendimento de hidrogênio (1,9 e 2,3 mol H2. mol
-1 

lactose) 

abaixo dos valores teóricos (8 mol H2 mol
-1 

lactose) a partir de soro de queijo (Davila-

Vazquez et al., 2011) embora sejam semelhantes aos valores obtidos em estudos anteriores 

(Perna et al., 2013). Além disso, durante as últimas fases operacionais houve diminuição da 

concentração de metanol acompanhada do aumento de metano prejudicando o desempenho do 

reator (Badshah et al., 2012).  

Além da competição por nutrientes (Ren et al., 2007), o papel negativo das BALs na 

produção fermentativa de hidrogênio pode ser atribuído, adicionalmente, ao efeito inibidor 

dos peptídeos antimicrobianos produzidos pelas próprias BALs. A partir das 45 cepas de 

BALs recuperadas a partir dos reatores de soro de queijo, 21 (46,6%) demonstraram atividade 

inibitória. O RALF1 apresentou população menos expressiva de BAL bacteriocinogênicas 

(Tabela 4), entretanto, durante a fase II, a produção de H2 diminuiu para 1,2 mol H2. mol 

lactose
-1

 acompanhada de redução de Clostridium spp. e maior recuperação de BALs 

produtoras de bacteriocinas (Tab. 5). Para o RALF2, nas fases I e III isolou-se 11 cepas de 

BALs bacteriocinogênica com moderada atividade inibitória, identificadas principalmente 

como Lactococcus spp. Na fase IV do RALF2, observou-se maior prevalência de BALs 

bacteriocinigênicas com atividades inibitórias mais fortes (66,7% Lactobacillus spp.) (Tab. 5 

e Fig. 2). Recentemente, Lee et al. (2013) demonstraram os efeitos deletérios dos peptídeos 

antimicrobianos produzidos por BALs sobre Clostridium difficile, cuja viabilidade foi 

severamente alterada na presença das bacteriocinas. Os resultados observados neste estudo 

revelam claramente o efeito negativo de Lactobacillus spp. sobre a produção de H2 em 

reatores anaeróbios de leito fluidificado. 
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Figura 2: Variação dos principais metabólitos nos reatores RALF1 e RALF2, 

enumeração de bactérias láticas e Clostridium spp., e rendimento de H2 nas amostras de 

efluentes correlacionando com a taxa de carregamento orgânica ao longo das fases 

operacionais. Setas pretas indicam presença de BAL bacteriocinogênicas. 

 

Conclusões 

 

 O isolamento de células de BALs viáveis ao longo das fases operacionais dos RALFs 

operados para a produção fermentativa de H2 a partir de soro de queijo indica que este grupo 

de microrganismo é capaz de sobreviver em tais reatores, influenciando a produção de H2. O 

aumento da prevalência de Lactococcus spp. homofermentativo coincidiu com as fases que 

apresentaram as TCO mais baixas. Consequentemente, foram observados os maiores 

rendimentos de H2 (1,9 e 2,3 mol .mol lactose
-1

) para estas fases. Para o RALF2, que recebeu 

TCO maiores e TDH menores foi observado maior diversidade de espécies de Lactobacillus 

spp. com metabolismo heterofermentativo. Além disso, várias bactérias láticas produziram 

peptídeos antimicrobianos com reconhecida atividade inibitória frente à Clostridium spp., 

levando a redução no rendimento de H2 durantes as fases operacionais. 
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Resumo. O uso de reatores de leito fixo em sistemas fermentativos para produção de 

hidrogênio frequentemente está associado a perdas de desempenho em curto prazo, 

considerando efeitos negativos associados a fatores operacionais, tais como o acúmulo de 

biomassa e o estabelecimento de condições inadequadas de pH. Uma vez que sistemas de 

leito fixo compreendem uma tecnologia promissora para produção de biohidrogênio, estudos 

sobre a produção contínua de hidrogênio em longo prazo devem ser conduzidos de maneira 

cuidadosa, a partir da aplicação de estratégias operacionais adequadas. Desta forma, neste 

estudo avaliou-se a produção contínua de biohidrogênio em um reator de leito fixo 

empacotado de fluxo ascendente operado sob condições termofílicas (55°C), usando-se 

vinhaça de cana-de-açúcar como substrato. Os resultados indicaram a capacidade do reator 

acidogênico para se recuperar das perdas de desempenho, independentemente da origem 

destas, de modo a manter uma produção contínua de hidrogênio no longo prazo (240 dias). O 

pH comportou-se como um fator-chave para obtenção de uma produção contínua de 

hidrogênio, estando os melhores resultados associados a faixa 5,1-5,2. Além disso, uma 

carga orgânica volumétrica específica ótima de aproximadamente 6,3-6,4 g carboidratos g
-

1
SSV d

-1
 foi observada, sendo este valor consistente com estudos prévios sobre a produção 

fermentativa de hidrogênio.  

 

Introdução 

 

 A produção de hidrogênio por meio de processos biológicos, especialmente a 

fermentação anaeróbia, representa uma alternativa atrativa para geração de bioenergia, tendo 

em vista vantagens importantes em relação aos processos eletro- e termoquímicos 

convencionais, tais como: [i] baixo consumo de energia, [ii] baixos custos de produção, [iii] 

reuso de águas residuárias e resíduos como fonte de carbono, [iv] potencial para produção de 

metabólitos de valor agregado (p.ex. etanol e butanol) e biopolímeros, e [v] altos rendimentos 

de biohidrogênio (BioH2) – em comparação aos processos foto-dependentes (Fernandes et al., 

2010; Peixoto et al., 2011; Show et al., 2012). Além disso, as vantagens inerentes ao uso de 

hidrogênio como uma fonte de energia também são observadas, tendo em vista seu elevado 

poder calorífico e a geração de vapor d’água como único resíduo da combustão, prevenindo e 

emissão de gases de efeito estufa (Show et al., 2012). 

 A literatura descreve o uso de diversos tipos de águas residuárias como substrato em 

sistemas fermentativos, tais como: soro de leite (Perna et al., 2013; Dareioti et al., 2014); 

águas residuárias da produção de refrigerantes (Peixoto et al., 2011); vinhaças de tequila, 

mandioca e milho (Buitrón e Carvajal, 2010; Fernandes et al., 2010; Luo et al., 2011). Alguns 

estudos recentes sobre a produção de BioH2 também são baseados no uso de vinhaça de cana-

de-açúcar (Ferraz Jr. et al., 2014b, 2015a e 2015b; Santos et al., 2014a, 2014b e 2014c), a 

principal água residuária da produção de etanol (Fuess e Garcia, 2014). A produção de BioH2 

a partir da vinhaça de cana-de-açúcar pode ser considerada uma alternativa tecnológica viável, 

tendo em vista a presença de concentrações residuais apreciáveis de carboidratos em sua 
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composição. Embora algumas condições operacionais tenham sido testadas, tais como 

diferentes taxas de diluição (Santos et al., 2014a) e cargas orgânicas volumétricas (Ferraz Jr. 

et al., 2014b; Santos et al., 2014b), a literatura ainda é pobre com relação à utilização 

eficiente da vinhaça de cana-de-açúcar em sistemas fermentativos, especialmente quando 

produções contínuas de BioH2 no longo prazo são buscadas. 

 Perdas de desempenho em sistemas acidogênicos são frequentemente associadas a 

condições operacionais inadequadas, tais como o acúmulo excessivo de biomassa (Hafez et 

al., 2010; Peixoto et al., 2011; Anzola-Rojas et al., 2015), o estabelecimento de condições 

inadequadas de pH (Antonopoulou et al., 2010; Infantes et al., 2011; Dareioti et al, 2014) e a 

aplicação de sub- ou sobrecargas orgânicas (Ferraz Jr. et al., 2014b; Santos et al., 2014a, 

2014b e 2014c). Desta forma, produções contínuas de hidrogênio deveriam ser obtidas a partir 

da aplicação de estratégias operacionais adequadas aos reatores acidogênicos. Fatores como a 

atividade das hidrogenases, as rotas metabólicas predominantes e os fenômenos de floculação 

e aderência de células são estritamente dependentes do pH do meio reacional (Antonopoulou 

et al., 2010; Dareioti et al., 2014). O acúmulo de biomassa tende a afetar negativamente a 

carga orgânica volumétrica específica (COVe) nos reatores, promovendo condições de 

escassez de substrato e estimulando o consumo do hidrogênio molecular pelas bactérias 

homoacetogênicas (Fontes Lima et al., 2013; Anzola-Rojas et al., 2015; Ferraz Jr. et al., 

2015a). Finalmente, com relação à carga orgânica volumétrica aplicada (COVa), os estudos 

sobre a produção contínua de BioH2 geralmente baseiam-se na aplicação de valores crescentes 

de COVa como uma estratégia para prevenir perdas de desempenho (Hafez et al., 2010; Perna 

et al., 2013; Ferraz Jr. et al., 2014a). Entretanto, esta estratégia pode levar a condições de 

sobrecarga orgânica, considerando o fornecimento de concentrações excessivas de substrato 

em tempos de detenção hidráulica relativamente curtos. Além disso, em estudos prévios 

Ferraz Jr. et al. (2014b) e (2015a) reportaram uma COVa ótima de 84,2 kgDQO m
-3

 d
-1

 para a 

produção de BioH2 a partir da vinhaça de cana-de-açúcar, sob condições termofílicas, de 

modo que a aplicação contínua desta condição de carga em uma operação a longo prazo 

deveria ser investigada. 

 Neste contexto, o presente estudo teve por objetivo avaliar a produção de BioH2 em 

longo prazo em um reator de leito fixo empacotado de fluxo ascendente operado sob 

condições termofílicas (55°C), usando-se vinhaça de cana-de-açúcar como substrato. O reator 

foi operado durante toda a safra de cana-de-açúcar (aproximadamente oito meses), de modo 

que diferentes estratégias operacionais foram empregadas: [i] aplicação de uma COVa 

elevada e constante, [ii] controle do pH efluente ao reator, e [iii] descarte periódico de 

biomassa acumulada em excesso. A produção de hidrogênio, em termos da produção 

volumétrica (PVH) e do rendimento de hidrogênio (HY), também foi correlacionada com 

diferentes parâmetros – p.ex. pH efluente e COVe, buscando-se identificar faixas ótimas para 

a operação de sistemas de leito fixo. 

 

Material e Métodos 

 

Vinhaça de cana-de-açúcar  

 Amostras de vinhaça de cana-de-açúcar foram coletadas regularmente em uma usina 

de açúcar e álcool localizada no Município de Pradópolis, SP. A amostragem foi conduzida 

durante toda a safra de cana-de-açúcar, de modo que as principais características físico-

químicas da vinhaça incluíram: DQO total (DQOt) – 28,3 ± 4,6 g L
-1

; DQO solúvel (DQOs) – 

22,9 ± 4,0 g L
-1

; DBO – 14,6 ± 3,5 g L
-1

; razão DBO/DQOt – 0,51 ± 0,07; carboidratos 

solúveis totais (CH) – 5,7 ± 1,3 g L
-1

; fósforo total – 113 ± 105 mg L
-1

; nitrogênio total 

Kjeldahl – 862 ± 219 g L
-1

; sólidos suspensos voláteis (SSV) – 818 ± 223 mg L
-1

; sulfato 

(SO4
2-

) – 1699 ± 430 mg L
-1

 e pH – 4,5 ± 0,1. Os diferentes períodos de amostragem (C1 a 

C6/7) estão indicados nas figuras. As amostras de vinhaça foram filtradas em papel 

qualitativo de 3 μm (Nalgon, densidade de 80 g m
-2

) previamente à alimentação do reator, 
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buscando-se remover concentrações excessivas de sólidos suspensos. A denominação DQOt 

corresponde à concentração de matéria orgânica nas amostras de vinhaça após a filtração. 

 

Aparato experimental e condições operacionais  

 Um reator acidogênico de leito fixo empacotado (APBR, da sigla em inglês) em escala 

de bancada (2,3 L) foi operado continuamente durante 240 dias, período similar à duração 

média da safra de cana-de-açúcar no Brasil. Polietileno de baixa densidade (PEBD) foi usado 

como meio suporte, uma vez que estudos prévios indicaram tal material como adequado para 

produção fermentativa de hidrogênio a partir da vinhaça (Ferraz Jr. et al., 2014b, 2015a e 

2015b). O pH da vinhaça afluente foi ajustado entre 5,5 e 7,5 por meio de uma solução de 

NaOH 50% (m/V), baseando-se no pH medido na vinhaça acidificada. A inoculação do reator 

foi realizada por meio da fermentação natural da vinhaça, de acordo com o protocolo descrito 

previamente por Leite et al. (2008). 

 O reator foi operado sob condições controladas de temperatura (55°C) e alimentado 

continuamente com vinhaça filtrada, por meio de uma bomba peristáltica (Gilson®, Minipuls 

Evolution). A COVa foi ajustada em 84,2 kgDQO m
-3

 d
-1

 (tempo de detenção hidráulica – 

TDH = 7,5 h), valor previamente definido como ótimo para produção termofílica de 

hidrogênio a partir da vinhaça de cana-de-açúcar (Ferraz Jr. et al., 2014b). Ao final do período 

operacional impôs-se um aumento de carga ao APBR (100-110 kgDQO m
-3

 d
-1

) durante um 

curto período de tempo, buscando-se estimular a atividade hidrogenogênica no reator. 

 

Avaliação do desempenho do reator: métodos analíticos 

 O desempenho do reator foi avaliado a partir do monitoramento dos seguintes 

parâmetros: pH, sólidos suspensos voláteis (SSV), carboidratos solúveis totais (CH), ácidos 

orgânicos voláteis (AOVs) e solventes. As análises de pH e SSV foram realizadas segundo 

metodologias preconizadas no Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater. A determinação das concentrações de carboidratos foi baseada no método 

proposto por Dubois et al. (1956). As concentrações de AOVs e solventes foram analisadas 

por cromatografia gasosa (GC/FID), de acordo com o protocolo descrito por Adorno et al. 

(2014). O coeficiente de rendimento celular (YX/S), a porcentagem de biomassa retida no 

reator e a COVe foram calculados ao final do período operacional, conforme proposto por 

Anzola-Rojas et al. (2015). 

A vazão de biogás foi monitorada utilizando-se um gasômetro modelo MGC-1 V30 

(Ritter®). A composição do biogás (H2, CO2 e CH4) foi realizada por meio de um 

cromatógrafo gasoso modelo GC-2010 (Shimadzu®), equipado com detector de 

condutividade térmica (GC/TCD) e uma coluna CARBOXEN 1010 Plot (30 m, 0,53 mm), 

utilizando-se argônio como gás de arraste (Perna et al., 2013). 

As variáveis-resposta usadas para avaliar o desempenho do reator incluíram: 

conversão de carboidratos totais (ECCH, em %); vazão de biogás (VBG, em mL d
-1

); produção 

volumétrica de hidrogênio (PVH, em mLH2 L
-1

 d
-1

); vazão molar de hidrogênio (VMH, em 

mmolH2 h
-1

) e rendimento de hidrogênio (HY, em molH2 mol
-1

CH). 

 

Resultados e Discussão 

 

Desempenho do reator: produção de hidrogênio e conversão de matéria orgânica 

 A produção de BioH2 mostrou-se contínua em praticamente todo o período 

operacional, conforme apresentado na Figura 1. Embora alguns períodos de instabilidade e 

produção decrescente sejam observados (Figura 1), a atividade hidrogenogênica pode ser 

recuperada a partir da aplicação de estratégias operacionais adequadas ao APBR. Em resumo, 

os principais eventos associados às perdas de desempenho incluíram [i] a redução na carga 

orgânica aplicada ao reator e [ii] a variação composicional da vinhaça ao longo da safra de 

cana, a qual afetou diretamente o pH efluente ao reator. Uma combinação de estratégias 
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operacionais foi criteriosamente avaliada, buscando-se estimular a atividade hidrogenogênca, 

de modo que o desempenho do reator de acordo com cada estratégia é discutido na sequência 

desta seção: 

 

• Descarte periódico de biomassa: a produção de BioH2 mostrou-se estável durante os 

primeiros 45 dias de operação, levando a valores médios de PVH e VMH respectivamente 

iguais a 1203 mLH2 L
-1

 d
-1

  e 6,03 mmolH2 h
-1

. Após esse período, um leve declínio foi 

observado na produção de hidrogênio (Figuras 1a e 1b), provavelmente como resultado do 

envelhecimento da biomassa, caracterizado pela proliferação de bactérias não-produtoras de 

hidrogênio. Em estudo prévio (Ferraz Jr. et al., 2015a), a produção de BioH2 apresentou 

decréscimo até níveis desprezíveis aproximadamente a partir do 50-60° dia de operação, 

considerando a operação de um APBR submetido a condições similares às usadas neste 

trabalho. Tendo em vista que a literatura associa efeitos negativos do acúmulo de biomassa 

sobre a produção de BioH2 (Hafez et al., 2010; Peixoto et al., 2011; Anzola-Rojas et al., 

2015), realizou-se um descarte de biomassa por volta do 51° dia de operação (Figura 1e, 

descarte #1, 350 mL ou ~9,5 gSSV), observando-se um aumento de 47% na produção de 

hidrogênio (PVH variando de 409 a 862 mlH2 L
-1

 d
-1

). Contudo, a produção de BioH2 

apresentou novo decréscimo, estando este padrão provavelmente ainda associado ao 

envelhecimento da biomassa. Limitações associadas ao descarte de biomassa também podem 

ter refletido este comportamento decrescente, uma vez que a quantidade de sólidos removidos 

pode não ter sido suficiente para promover condições adequadas de COVe. Três descartes 

adicionais de biomassa foram realizados quando produções decrescentes de BioH2 foram 

observadas novamente, relacionadas à alimentação do APBR com vinhaças das coletas C4 e 

C5: descartes #2 e #3, 98° e 105° dias (1400 mL ou ~22,9 gSSV), e descarte #4, 150° dia 

(1100 mL ou ~20,5 sSSV) (Figura 1e). Conforme apresentado posteriormente, nestes períodos 

alterações significativas no pH efluente também foram observadas, de modo que as perdas de 

desempenho não podem ser atribuídas unicamente ao acúmulo de biomassa. Os descartes #2 e 

#3, associados ao controle do pH efluente, propiciaram o aumento da atividade 

hidrogenogênica, levando a valores-pico de 879 mLH2 L
-1

 d
-1

 (PVH, Figura 1a) e 5.8 mmolH2 

h
-1

 (VMH, Figura 1b). No caso do descarte #4, não foram observados incrementos na 

produção de BioH2, estando este comportamento associado aos efeitos negativos do pH. 

 

• Aplicação de COVa ótima e constante: um decréscimo acentuado na produção de hidrogênio 

foi observado a partir da alimentação do APBR com vinhaças da coleta C3, tendo em vista 

uma brusca redução na COVa (Figura 1b, 50,4 kgDQO m
-3

 d
-1

). Esta condição de subcarga 

orgânica estimulou a atividade metanogênica no reator (Figura 1d), promovendo também 

instabilidades na conversão de carboidratos (Figura 1e). Entretanto, a partir da adequação da 

COVa para condições ótimas (84,2 kgDQO m
-3

 d
-1

) observou-se uma nova recuperação na 

produção de hidrogênio – PVH de 1210 mLH2 L
-1

 d
-1

 (Figura 2a). Ainda com referência ao 

controle da COVa como estratégia operacional, um pequeno período de sobrecarga orgânica 

foi imposto ao reator por aproximadamente cinco dias (Figura 1b, ~110 kgDQO m
-3

 d
-1

, 160°-

165° dias), após o início da alimentação do sistema com vinhaças da coleta C5. Esta estratégia 

operacional foi aplicada em uma tentativa de se fornecer condições adequadas de COVe ao 

reator, uma vez que a atividade hidrogenogênica não pode ser recuperada tanto pelo descarte 

da biomassa, quanto pelo controle do pH efluente. Como resultado direto do choque de carga, 

valores iguais a 888 mLH2 L
-1

 d
-1

 e 6,0 mmolH2 h
-1

 foram obtidos respectivamente para a 

PVH (Figura 1a) e VMH (Figura 1b). Baseando-se nas variações desprezíveis observadas para 

a COVe, mesmo para o aumento da COVa, a produção crescente de BioH2 provavelmente 

decorreu das condições hidrodinâmicas impostas ao reator, levando a menor pressões parciais 

de hidrogênio devido à maior velocidade ascensional. A subsequente redução da COVa para o 

valor ótimo (Figura 1b, 84,2 kgDQO m
-3

 d
-1

) levou a um novo decréscimo na produção de 

BioH2, provavelmente ainda associado ao elevado pH efluente (~5,3). 
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Figura 1: Perfis temporais referentes à (a) VBG (-□-) e PVH (-■-), (b) VMH (-♦-), (c) HY  

(-◊-), (d) composição do biogás (○- H2, ●- CO2, ∆- CH4) e (e) ECCH (-x-). Condições 

operacionais: COVa (──), pH afluente (····) e descartes de biomassa (linhas tracejadas 

verticais). C1 a C6/7 indicam a coleta de vinhaça. 
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• Controle do pH efluente: o pH comportou-se como um fator-chave para a obtenção de 

produções elevadas e contínuas de BioH2, uma vez que a COVe não pode ser controlada 

apropriadamente a partir dos descartes de biomassa. As melhores condições para produção de 

hidrogênio foram observadas para valores de pH efluente na faixa de 5,1 a 5,2, de modo que 

perdas de desempenho significativas ocorreram quando valores inferiores a 5,0 (100° dia, C4) 

e superiores a 5,3 (150° dia, C5) foram medidas. A variação do pH esteve associada a 

variações composicionais da vinhaça bruta, especificamente  a partir da coleta C4. Embora 

diferenças significativas com relação às concentrações de macro- e micronutrientes e fenóis 

totais não tenham sido observadas durante a safra de cana-de-açúcar, a razão DBO/DQOt 

estimada para vinhaças das coletas C4 a C6/7 decresceu de 0,60 para 0,44, indicando o 

acúmulo de compostos não-biodegradáveis. O acúmulo de biomassa neste período também 

pode ter afetado negativamente a produção de BioH2, conforme previamente discutido. De 

qualquer forma, a atividade hidrogenogênica pode ser reestabelecida a partir do aumento 

(~7,5, 100°-145° dias, Figura 1c) e da redução (~5,5, 146°-240° dias, Figura 1c) do pH 

afluente ao APBR, levando a valores de pH efluente na faixa considerada ótima (5,1-5,2). 

Entretanto, tendo em vista que o sistema acidogênico mostrou-se mais resiliente à redução do 

pH, optou-se por aplicar um choque de pH ao reator, aplicando-se a vinhaça sem a prévia 

correção do pH (4,4) durante o 192° dia de operação (Figura 1c). Com esta estratégia 

procurou-se gerar uma perturbação no sistema, suficiente para reproduzir condições 

semelhantes às observadas ao final da etapa de inoculação por fermentação natural, na qual o 

pH medido no efluente recirculado atingiu o valor de ~ 4,5. Conforme observado nas Figuras 

1a e 1b, a atividade hidrogenogênica foi reestabelecida, verificando-se picos de 2107 mLH2 L
-

1
 d

-1
 e 14,07 mmolH2 h

-1 
para PVH e VMH, e posteriormente valores médios de 1604 mLH2 

L
-1

 d
-1

 (PVH) e 6,03 mmolH2 h
-1

 (VMH) até o final da operação do reator. 

 

 O rendimento de hidrogênio (Figura 1c) apresentou comportamento similar aos 

observados para a PVH e VMH, observando-se um valor médio de 3,7 molH2 mol
-1

CH na 

fase estável inicial (1°-85° dias, excluindo-se o período instável relacionado à subcarga 

orgânica) e um pico de 5,6 molH2 mol
-1

CH após a imposição do choque de pH ao reator. Tais 

valores são consideravelmente superiores aos reportados em Ferraz Jr. et al. (2014b) – 2,4 

molH2 mol
-1

CH para uma COVa de 72,4 kgDQO m
-3

 d
-1

, indicando a influência da operação 

dos sistemas acidogênicos sob condições de COVa abaixo da ideal. Com relação à conversão 

de carboidratos (Figura 1e), dois períodos de estabilidade foram observados, associados aos 

períodos de produção crescente e contínua de hidrogênio – média de 72,3 ± 2,0%, 

respectivamente entre o 133° e 157° e após o 210° de operação. Os períodos instáveis podem 

ser associados aos efeitos da redução na COVa e do aumento do pH efluente após o 145° dia 

de operação. Em termos gerais, a conversão média de carboidratos observada atingiu o valor 

de 63,6%, semelhante ao reportado por Braga et al. (2015) – 63,4-63,8%, a partir da operação 

de um reator do tipo UASB (TDH = 6-12 h) alimentado com efluente sintético a base de 

sacarose sob condições termofílicas (55°C). Novamente utilizando-se os trabalhos de Ferraz 

Jr. et al. (2014b) e (2015a) como referência, os autores reportaram eficiências médias de 

conversão de carboidratos na faixa de 67,3 a 79,4%, condizentes com os valores obtidos nas 

fases estáveis observadas neste trabalho, conforme previamente discutido 

 

Influência de diferentes parâmetros sobre a produção de hidrogênio 

Na Figura 2 é apresentada a produção de BioH2 – em termos da PVH e do HY – como 

função do pH efluente (Figuras 2a-b) e da COVe (Figuras 2c-d). Funções do tipo pico, 

especificamente a curva gaussiana, foram ajustadas aos dados experimentais, buscando-se 

identificar as condições ótimas associadas a cada parâmetro operacional. Com relação ao pH 

efluente, os valores ótimos estimados pelo ajuste compreenderam 5,10 (pH vs. PVH, Figura 

2a) e 5,12 (pH vs. HY, Figura 2b), similares aos valores nos quais as maiores produções de 

BioH2 foram experimentalmente obtidas. Embora a literatura indique diferentes faixas ótimas 
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de pH para produção de hidrogênio, estudos em sistemas fermentativos geralmente indicam 

produções decrescentes/desprezíveis de BioH2 para valores de pH inferiores a 5,0, 

corroborando a tendência observada neste estudo. Estas perdas de desempenho podem ser 

relacionadas a efeitos inibitórios causados pela permeabilidade de ácidos não-dissociados pela 

membrana celular (Antonopoulou et al., 2010; Infantes et al., 2011), como uma consequência 

direta do acúmulo de ácidos orgânicos nos sistemas operados sob condições de sobrecarga 

(Hafez et al., 2010; Infantes et al., 2011). A dissociação dos ácidos no interior das células 

libera íons H
+
, de modo que os micro-organismos precisam redirecionar a energia metabólica 

disponível para manter condições neutras no citoplasma. Condições demasiadamente ácidas 

também afetam a atividade das hidrogenases, principais enzimas atuantes na produção de 

BioH2 (Dareioti et al., 2014; Ferraz Jr. et al., 2014b). No caso de valores elevados de pH 

efluente (>5,3), a perda de desempenho pode estar associada ao estabelecimento da rota 

fermentativa do ácido propiônico (Leite et al., 2008; Dareioti et al., 2014). Outra hipótese 

compreende o eventual estabelecimento de populações de bactérias redutoras de sulfato 

(BRS) no reator, tendo em vista as concentrações elevadas de sulfato medidas na vinhaça 

bruta. Algumas BRS crescem autotroficamente a partir do CO2, utilizando o hidrogênio 

molecular como doador de elétron (Lin e Chen, 2006). Contudo, diversos estudos associam às 

BRS taxas de crescimento desprezíveis sob condições ácidas – pH = 4,0-6,0 – e baixos TDHs 

(Reis et al., 1988 e 1991; Saddy, 2013). Considerando o TDH aplicado ao APBR (6,0-7,5 h) e 

o pH medido, em termos de valores médios (~5,1), na vinhaça acidificada, a influência da 

sulfetogênese na produção de BioH2 pode ser considerada desprezível neste estudo.  

 

Figura 2: Influência dos parâmetros operacionais sobre a produção de BioH2: (a) pH vs. PVH; 

(b) pH vs. HY; (c) COVe vs. PVH (1-97° dias); (d) COVe vs. HY (1-97° dias). Legenda: 

pontos experimentais (○), curvas ajustadas (──). 
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Analisando-se a influência da carga orgânica volumétrica específica sobre a produção 

de hidrogênio, os valores experimentais (PVH e HY) apresentaram uma baixa correlação com 

a COVe calculada a partir dos dados referentes ao período operacional completo. Este padrão 

pode ser atribuído às modificações impostas ao APBR durante a operação, uma vez que a 

aplicação das estratégias operacionais, especialmente o controle do pH efluente, e a variação 

composicional da vinhaça bruta provavelmente promoveram alterações na comunidade 

microbiana acidogênica inicialmente estabelecida no reator. Entretanto, restringindo-se a 

análise para o período inicial de operação, especificamente quando não foram observadas 

alterações significativas no pH efluente (1° ao 97°dia), os gráficos de correlação (Figuras 2c-

d) apontam claramente valores ótimos para a COVe, a partir dos quais as maiores produções 

de BioH2 foram observadas. Os valores ótimos matematicamente estimados para a COVe – 

6,29 gCH g
-1

SSV d
-1

 (COVe vs. PVH, Figura 2c) e 6,41 gCH g
-1

SSV d
-1

 (COVe vs. HY, 

Figura 2d) são similares aos reportados na literatura de referência. Hafez et al. (2010) 

associaram maiores rendimentos de hidrogênio a valores de COVe na faixa de 4,4 a 6,4 

gDQO g
-1

SSV d
-1

. No caso de Anzola-Rojas et al. (2015) os maiores valores de HY foram 

observados para uma COVe de 6,0 gCH g
-1

SSV d
-1

. Sob condições de excesso de substrato – 

i.e. elevados valores de COVe, a perda de desempenho está provavelmente associada à 

inibição da biomassa pelo substrato (Hafez et al., 2010). Por outro lado, sob condições de 

escassez de substrato – baixos valores de COVe, as baixas taxas de produção de hidrogênio 

possivelmente resultam de alterações nas rotas metabólicas microbianas, de modo que os 

micro-organismos empregam a energia metabólica disponível exclusivamente para 

manutenção celular (Anzola-Rojas et al., 2015). Outra hipótese que explica a reduzida 

produção de BioH2 sob baixos valores de COVe remete ao estabelecimento de populações 

microbianas homoacetogênicas no reator, as quais também empregam o CO2 no crescimento 

autotrófico, utilizando-se do hidrogênio molecular como doador de elétron – rota de Wood-

Ljungdahl (Fontes Lima et al., 2013; Saady, 2013; Anzola-Rojas et al., 2015; Ferraz Jr. et al., 

2015a). Entretanto, as maiores taxas de produção de hidrogênio observadas neste estudo 

foram associadas a elevadas concentrações de ácido acético (dados não reportados), sugerindo 

que a influência da rota homoacetogênica pode ser considerada desprezível. De fato, estudos 

reportam a inibição da rota homoacetogênica em sistemas acidogênicos operados sob 

condições termofílicas e baixos valores de pH (< 5,5) (Akutsu et al., 2009; Luo et al., 2011; 

Ghimire et al., 2015). 

 

Conclusões 

 

 Os resultados obtidos neste trabalho indicam a capacidade dos sistemas acidogênicos 

para se recuperar de perdas de desempenho, independentemente das causas destas, de modo a 

manter produções contínuas de hidrogênio em longo prazo. Para tanto, o emprego de 

estratégias operacionais específicas mostrou-se imprescindível, com destaque para o controle 

contínuo do pH efluente e a aplicação de uma COVa elevada e constante. A partir da 

combinação destas estratégias, valores-pico de 2107 mLH2 L
-1

 d
-1

 e 14 mmolH2 h
-1

 foram 

obtidos para a produção volumétrica e vazão molar de hidrogênio, os quais são 

significativamente superiores aos reportados em trabalhos previamente apresentados, também 

baseados na aplicação de reatores de leito fixo empacotado ao tratamento de vinhaça de cana-

de-açúcar. O pH comportou-se como um fator-chave para a obtenção de uma produção 

elevada e contínua de hidrogênio, estando os melhores resultados associados à faixa 5,1-5,2. 

A carga orgânica volumétrica específica não pode ser controlada adequadamente neste estudo, 

uma vez que os descartes de biomassa não possibilitaram a remoção dos sólidos intersticiais 

retidos no leito fixo. Entretanto, dados dos primeiros 100 dias de operação indicaram uma 

COVe ótima de aproximadamente 6,3-6,4 gCH g
-1

SSV d
-1

, valor consistente com o reportado 

em estudos prévios a partir da produção de hidrogênio em sistemas fermentativos. A seleção 

de estratégias operacionais adequadas também possibilitou superar efeitos negativos do 
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envelhecimento da biomassa, caracterizado como umas das principais limitações de sistemas 

acidogênicos contínuos – a maioria dos estudos baseados no uso de reatores acidogênicos de 

leito fixo empacotado colapsou em 50-60 dias de operação, enquanto o sistema estudado neste 

trabalho manteve uma produção contínua de BioH2 por praticamente 240 dias.  
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Resumo. Neste estudo foi avaliado o tipo de material de suporte, a fonte de inóculo e o 

impacto da carga orgânica volumétrica aplicada (COVA), sobre a produção de 

biohidrogênio a partir do melaço de cana-de-açúcar em reator de leito estruturado. Foram 

utilizados dois reatores anaeróbios de leito estruturado e fluxo ascendente (USBR) operados 

em condição termofílica (55°C). As cargas orgânicas aplicadas (COV), variaram de 30 a 120 

gDQO L
-1

d
-1

 durante 45 dias. USBR1 foi inoculado com fermentado de vinhaça de cana-de-

açúcar imobilizada em cubos de polietileno de baixa densidade dispostas em hastes 

longitudinais. USBR2 foi inoculado com lodo de reator UASB tratando águas residuárias de 

abatedouro de aves e espuma de poliuretano, em hastes estruturadas, foi utilizada como meio 

suporte. A produção de H2 aumentou de 419 a 1315 mLH2h
-1

L
-1

 para USBR1 e de 305 a 2206 

mLH2h
-1

L
-1 

para USBR2, com o acréscimo de COVA de 30 a120 gDQO L
-1

d
-1

. A produção de 

hidrogênio de USBR1 prevaleceu pela via do ácido butírico enquanto em USBR 2 a produção 

de hidrogênio prevaleceu através da via do ácido acético, corroborando as produções 

observadas. Os resultados mostram a influência do inóculo, do meio suporte utilizados e das 

COV aplicadas sobre a produção de hidrogênio. Melhores resultados foram obtidos em 

USBR2 com COVA até 120 gDQO L
-1

d
-1

, em que a produção de H2 foi acima de 2000 mLH2h
-

1
L

-1
. Metano não foi detectado durante o período operacional para ambos os reatores, 

indicando que o pré tratamento dos inóculos não foi necessário, para a seleção de 

organismos produtores de hidrogênio para as cargas testadas em ambiente termofílico. 

Durante o período operacional, a produção contínua de hidrogênio foi detectada e a 

capacidade de melaço de cana-de-açúcar como substrato para a produção de hidrogênio foi 

confirmada. 

 

Introdução 

 

 O melaço, obtido nas usinas sucroalcooleiras do Brasil, é o resultante do processo de 

centrifugação, após a moagem, da cana-de-açúcar. O melaço pode ser usado como suplemento 

para alimentação de gado de corte, de porcos e cavalos, além da aplicação na adubação 

orgânica. O melaço é um substrato rico em e minerais tais como manganês, magnésio, 

fósforo, potássio, zinco, sódio e cálcio e devido à presença de grandes quantidades de 

açúcares fermentáveis (60% de sacarose, glicose e frutose), é uma boa fonte de carbono para o 

metabolismo microbiano, consequentemente para a produção de hidrogênio (Amorim et al, 

2009; Barros et al, 2010, Ferraz Jr et al, 2014). Pouco se sabe sobre os fatores que interferem 

na produção de hidrogênio a partir do melaço de cana-de-açúcar. Este estudo avaliou o efeito 

da carga orgânica volumétrica aplicada (COV), do material suporte e do inóculo utilizado na 

produção de hidrogênio em reatores de leito estruturado e fluxo ascendente (USBR), operados 

em condição termofílica (55°C), alimentados continuamente com melaço cana-de-açúcar. Os 

reatores trabalharam em paralelo, sob variações semelhantes de COV. 
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Material e Métodos 

 

Água Residuária 

A água residuária utilizada foi composta por melaço de cana-de-açúcar, coletados na 

usina São Martinho (Pradópolis, SP, Brasil) e armazenados a 4°C. Diluiu-se com água da 

torneira para atingir as cargas orgânicas desejadas de 30, 60 e 120 gDQO L
-1

D
-1

. O valor de 

pH do melaço in natura é em média de 5,5, e o pH da diluição foi ajustado com NaOH (50% 

m.v
-1

) para 7. 

 

Biorreatores, Inóculos e Meio Suporte 

Para este trabalho foi confeccionado em tubos de acrílico, dois reatores anaeróbios de 

leito estruturado e fluxo ascendente (USBR).  Os reatores (USBR) tem volume total de 

aproximadamente 2,0 L, e volume útil de aproximadamente 1,65 L (Figura 1). 

         Para o reator 1 (USBR-1), o inóculo 

usado foi a vinhaça de cana-de-açúcar (5 L) 

autofermentada durante 5 dias a 55°C.  

Cubos de polietileno de baixa foram 

utilizados como meio suporte. A vinhaça 

autofermentada foi recirculada durante 5 

dias, e o pH ajustado com NaOH (50% m.v
-

1
) para 6,5. 

         Para o reator 1 (USBR-2) foi usado 

como inóculo lodo anaeróbio (500 mL
-1

) de 

reator UASB (operando sob condição de 

mesófilos), tratando água residuária de 

abatedouro de aves.  Como meio suporte 

utilizou-se espuma de poliuretano cortada 

em cubos. O pH no reator durante a fases de 

recirculação permaneceu em 6,5, sem a 

necessidade de adição de alcali. 

 
Fig. 1 – Desenho esquemático do sistema de 

biorreatores  

 

Operação e Monitoramento dos Reatores 

Ambos os reatores (USBR-1 e USBR-2) foram operados em condições termofílicas 

(55°C), com tempo de detenção hidráulica (TDH) de 2 horas durante 45 dias. Foram aplicadas 

3 diferentes taxas de cargas orgânicas. Condição I, do primeiro ao 12° dias (30 gDQO L
-1

d
-1

); 

Condição II, do 13° ao 26° dias (60 gDQO L
-1

d
-1

); e Condição III, do 27° ao 45° dias (120 

gDQO L
-1

d
-1

). A eficiência do sistema foi monitorada com análises do afluente e do efluente, 

e pela produção de gás hidrogênio. Demanda química de oxigênio (DQO) foi avaliada 

seguindo as recomendações contidas no The Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater (APHA, 2005). A concentração de carboidratos foi determinada de acordo 

com a metodologia de Dubois et al. (1956). Ácidos totais foram determinados por titulação de 

acordo com o método proposto por Dillalo e Albertson (1961) e modificado por Ripley et al. 

(1986). Ácidos graxos, de interesse para a produção de hidrogênio (ácidos acético, butírico e 

propiônico), foram analisados pela técnica de HPLC (high-performance liquid 

chromatograph), seguindo as recomendações de Penteado et al (2013). O volume de biogás 

produzido foi mensurado com auxílio de contador de gás Milligas Counter - Ritter®. A 

composição do biogás produzido (hidrogênio, metano e dióxido de carbono), foi analisada 

usando cromatógrafo de gás Shimadzu GC-2010, seguindo metodologia descrita em Penteado 

et al (2013). 
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Resultados e Discussão 
 

Embora os valores de pH do afluente variaram de 5,5 a 6,9, os valores de pH de 

efluente ficaram estáveis durante todo o período operacional para ambos os reatores com 

valores 4,0-4,5 (Figura 1). Os baixos valores de pH e a formação de ácidos totais (Figura 2) 

no efluente mostram que a acidogênese ocorreu para ambos os reatores. A oxidação da 

matéria orgânica foi incompleta com valores médios de remoção de 24% (USBR1) e 30% 

(USBR2) para DQO total e 35% (USBR1) e 37% (USBR2) para DQO solúvel (Figura 3). A 

conversão de carboidratos (Figura 4), na Condição I (30 gDQO L
-1

d
-1

), foi maior para USBR 

2 (aproximadamente 70%) do que para USBR 1(aproximadamente 30%) e nas outras 

condições a conversão de carboidratos mantiveram-se estáveis, aproximadamente 20%, para 

ambos os reatores.  

 

 
Figura (1):  Monitoramento do pH 

 
Figura (2): Formação de ácidos totais 
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Figura (3) Remoção de DQO (Total – T e Soluvél – S) 

 
Figura (4) Conversão de Carboidratos 

 

Além do aumento na produção de ácidos, a produção de hidrogênio também aumentou 

relacionada ao incremento das cargas orgânicas aplicadas. De acordo com a Figura 5, a taxa 

de produção de hidrogênio aumentou com a carga orgânica, no entanto ocorreu diminuição da 

eficiência com ao final do período (45° dia) da Condição III (120 gDQO.L
-1

.D
-1

). A produção 

de hidrogênio foi maior em USBR2 do que em USBR1 a partir de Condição II, concordando 

com a produção de ácidos (Figura 5).  

Estes resultados indicam que a temperatura imposta (55°C), aliada a cargas orgânicas 

aplicadas (30, 60 e 120 gDQO L
-1

D
-1

), o tipo de inóculo usado e o meio suporte escolhido, 

influenciaram na produção de ácidos e, portanto, sobre a taxa de produção de hidrogênio. Para 

o tipo de água residuária escolhida (melaço da cana-de-açúcar), pela composição química da 

mesma (dado não apresentado), o lodo proveniente de reator UASB tratando água residuária 
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de abatedouro de aves, e a espuma de poliuretano como meio suporte, formaram um conjunto 

mais adequado para a produção de hidrogênio do que a vinhaça autofermentada e o 

polietileno de baixa densidade, conforme aponta a Figura 5. 

 

 
Figura (5): Produção de Hidrogênio 

 

Os resultados obtidos nas análises de ácidos graxos voláteis, de interesse para a 

produção de hidrogênio, demonstraram que o acetato (Figura 6) e o butirato (Figura 7) foram 

as principais espécies determinadas. As rotas de acidificação pelo ácido acético e ácido 

butírico estão associadas à produção de hidrogênio, enquanto o ácido propiônico (Figura 8), 

não se acumulou no sistema, o que poderia causar colapso na produção de hidrogênio, devido 

ao consumo do H2 necessário para a produção deste ácido (equação III). No reator USBR1, a 

produção de hidrogênio prevaleceu pela via do ácido Butírico (Figura 7, equação II), enquanto 

no reator USBR2 a produção de hidrogênio prevaleceu pela via do acetato (Figura 6, equação 

I). Estes resultados podem claramente explicar a maior produção de hidrogênio em USBR2, 

vez que a produção de hidrogênio pela rota do ácido acético (equação I) tem ganho superior 

de mols de H2 do que pela via do ácido butírico (equação II). 

 

C6H12O6 + 2H2O  Acético +  2CO2  +  4H2................................................... Equação I 

  

C6H12O6  Butírico + 2CO2 + 2H2................................................................... Equação II 

  

C6H12O6 + 2H2   Propiônico + 2H2O............................................................. Equação III 
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Figura (6): Produção de Ácido Acético 

 
Figura (7):  Produção de Ácido Butírico 

 
Figura (8) Produção de Ácido Propiônico 
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Conclusões 

 

A concentração de hidrogênio aumentou com o aumento de carga orgânica aplicada 

até COVA de 120 gDQO.L
-1

.d
-1

. A condição termofílica a 55°C favoreceu a seleção de 

populações produtoras de H2, em ambos os materiais suportes e inóculos utilizados. O 

butirato foi o metabolito predominante no efluente do reator inoculado por meio da 

autofermentação da vinhaça da cana-de-açúcar e preenchido cubos de polietileno como meio 

suporte, com produção máxima de hidrogênio de 1315 mLH2h
-1

L
-1

.  Ácido acético prevaleceu 

no efluente do reator inoculado com lodo de abatedouro de aves e preenchido com espuma de 

polietileno como meio suporte proporcionando ao último, maior produção de hidrogênio de 

2206 mLH2h
-1

L
-1

.  
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Resumo. A produção de biohidrogênio em reatores de leito fixo frequentemente apresenta 

patamares instáveis e decrescentes, como resultado direto do acúmulo de biomassa no leito. 

Neste contexto, o reator contínuo de tubos múltiplos (RCTM) apresenta-se como uma 

configuração alternativa, promovendo um descarte contínuo de biomassa e, desta forma, 

prevenindo o acúmulo de sólidos em longo prazo. Buscando-se avaliar o desempenho do 

RCTM submetido a águas residuárias reais, no presente trabalho aplicou-se ao mesmo 

manipueira, efluente rico em açúcares proveniente do processamento da mandioca. Três 

ensaios foram conduzidos, considerando o emprego de manipueira bruta e tratada 

termicamente, com e sem suplementação de nutrientes. Embora a conversão de carboidratos 

tenha atingido patamares superiores a 90%, independentemente do ensaio, produções de 

decrescentes de hidrogênio foram observadas. A análise das águas residuárias utilizadas 

indicou que o baixo desempenho do RCTM provavelmente decorreu da presença de 

compostos inibidores na manipueira, tendo em vista a detecção de bacteriocinas do tipo 

nisina A e nisina Z, assim como produtos de sua degradação, mesmo nas amostras tratadas 

termicamente. Desta forma, ensaios complementares deveriam ser encorajados, buscando-se 

métodos para garantir a efetiva inativação das bacteriocinas, bem como avaliar o real 

potencial de produção de hidrogênio do RCTM a partir de efluentes reais. 

 

Introdução 

 

 Estudos baseados na produção biológica de hidrogênio frequentemente associam 

limitações na aplicação de reatores de leito fixo empacotado (APBR) em sistemas 

fermentativos, tendo em vista produções instáveis e decrescentes de hidrogênio para 

operações em longo prazo (Fontes Lima e Zaiat, 2012; Fernandes et al., 2013; Penteado et al., 

2013). Dentre vários fatores de influência, este comportamento pode ser associado à razão 

alimento/micro-organismos (A/M) ou carga orgânica volumétrica específica (COVe), de 

modo que o acúmulo de biomassa no reator propicia condições desfavoráveis à produção de 

hidrogênio, estimulando rotas metabólicas que favorecem o crescimento celular (Hafez et al., 

2010; Anzola-Rojas et al., 2015). Neste contexto, o reator contínuo de tubos múltiplos 

(RCTM) pode representar uma configuração alternativa para superar as limitações 

relacionadas à COVe, tendo em vista um descarte contínuo de biomassa a partir do emprego 

de elevadas velocidades superficiais nos tubos. Desta forma, previne-se o acúmulo de 

biomassa e mantêm-se uma concentração adequada de sólidos no reator, uma vez que são 

fornecidas condições para a adesão microbiana na superfície dos tubos. 

 A aplicabilidade do RCTM à produção fermentativa de hidrogênio foi testada em 

estudo prévio (Gomes et al., 2014), observando-se produções contínuas do gás em questão 

por períodos de aproximadamente 20-25 dias, a partir do emprego de sacarose como fonte de 

carbono. Entretanto, não há relatos na literatura acerca do emprego do RCTM em sistemas 
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alimentados com efluentes reais. Neste contexto, destaca-se a manipueira, água residuária do 

processamento da mandioca, caracterizada por elevadas concentrações de carboidratos (~37 g 

L
-1

, como frutose e glicose), e, por consequência, uma elevada demanda química de oxigênio 

(~60 g L
-1

) (Damasceno et al., 2003). Teoricamente, o elevado conteúdo orgânico presente 

nesta água residuária a caracteriza como um substrato potencialmente aplicável em sistemas 

fermentativos, uma vez que as bactérias produtoras de hidrogênio (BPH) utilizam os 

carboidratos como principal fonte de carbono. 

 A literatura apresenta alguns estudos baseados na avaliação da produção de hidrogênio 

a partir de águas residuárias provenientes do processamento da mandioca, considerando a 

aplicação de diferentes condições: [i] processos contínuos ou descontínuos (Akutsu et al., 

2009; Amorim et al., 2014; Lucas et al., 2015), [ii] condições mesofílicas ou termofílicas 

(Luo et al., 2010; Lucas et al., 2015) e [iii] co-digestão com outros substratos (Wang et al., 

2013; Rosa et al., 2014). Com relação aos processos contínuos, diferentes configurações de 

reatores foram avaliadas, incluindo: reatores de leito fixo empacotado (APBR), reatores 

contínuos de mistura completa (CSTR), reatores de fluxo ascendente e manta de lodo (UASB) 

e reatores de leito fluidizado (AFBR). Entretanto, conforme previamente indicado, a literatura 

ainda não apresenta relatos da aplicação do RCTM à manipueira, assim como a outras águas 

residuárias reais. Portanto, baseando-se no potencial emprego do reator contínuo de tubos 

múltiplos à produção de hidrogênio em sistemas fermentativos, no presente estudo avaliou-se 

a produção deste gás em um RCTM, a partir do emprego de manipueira como substrato. Os 

ensaios foram conduzidos sob condições mesofílicas de temperatura (25°C), procurando-se 

identificar as melhores condições para produção de biohidrogênio (BioH2).  

  

Material e Métodos 

 

Reator contínuo de tubos múltiplos 

O reator de tubos múltiplos utilizado foi construído em três compartimentos: 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). Detalhes sobre o aparato experimental utilizado e as 

características construtivas do reator podem ser obtidos em Gomes et al. (2014) e (2015). 

Anéis randômicos de polipropileno com 16,7 mm de diâmetro e 12 mm de altura foram 

dispostos na parte inferior da câmara de saída, abaixo do tubo de saída do efluente, 

perfazendo um pequeno leito fixo. Foram utilizadas 53 peças, que ocuparam 55 mm da altura 

útil da câmara de saída, perfazendo uma porosidade de 72%. 

 

Águas residuárias utilizadas 

O RCTM foi continuamente alimentado com manipueira e/ou água residuária 

sintética. Amostras de manipueira foram coletadas em uma indústria de farinha (Santa Maria, 

SP, Brasil), apresentando as seguintes características: pH = 5,0, concentração de carboidratos 

totais (CH)  = 30 g L
-1

 (19,5 g L
-1

 como glicose e frutose) e demanda química de oxigênio 

(DQO) = 55 g L
-1

. A água residuária sintética foi preparada utilizando-se sacarose e ureia 

como fontes de carbono e nitrogênio, respectivamente, perfazendo uma relação C/N ótima de 

aproximadamente 140 (Anzola-Rojas et al., 2015). O efluente sintético foi suplementado com 

meio de macro- e micronutrientes (Del Nery, 1987), contendo: SeO2 (0.144 g L
-1

), 

CaCl2·6H2O (8.24 g L
-1

), KH2PO4 (21.44 g L
-1

), K2HPO4 (5.2 g L
-1

), Na2HPO4 (11.04 g L
-1

), 

NiSO4·6H2O (2.0 g L
-1

), FeSO4·7H2O (10.0 g L
-1

), FeCl3·6H2O (1.0 g L
-1

) e CoCl2·2H2O 

(0.16 g L
-1

). O pH do afluente – manipueira e efluente sintético – foi ajustado em 6,5, 

adicionando-se NaHCO3 (500 mg L
-1

) e HCl (0,25 mL L
-1

). 
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Inoculação e condições operacionais 

A inoculação do RCTM foi realizada por meio do processo de fermentação natural da 

água residuária (Leite et al., 2008). Inicialmente 15 L de água residuária foram expostos à 

temperatura ambiente (~25ºC) em recipiente aberto por três dias, buscando-se promover a 

autofermentação do substrato. Na sequência, o meio fermentado foi recirculado no reator em 

circuito fechado durante cinco dias, propiciando-se condições para a fixação da biomassa nas 

paredes dos tubos do reator. 

O reator foi operado sob condições mesofílicas de temperatura (25°C), aplicando-se 

uma carga orgânica volumétrica (COVa) de 24 gCH L
-1

 d
-1

, para uma concentração afluente 

de carboidratos totais de 4 g L
-1

 e um tempo de detenção hidráulica (TDH) de 4 h. O pH 

afluente foi ajustado em 6,5. Três ensaios foram realizados, conforme indicado: ensaio 1 (E1) 

– RCTM alimentado com manipueira diluída (CH = 4 g L
-1

); ensaio 2 (E2) – RCTM 

alimentado com água residuária sintética (CH = 4 g L
-1

) durante nove dias e posteriormente 

com manipueira diluída (CH = 4 g L
-1

) submetida a pré-tratamento térmico (121°C, 15 min); 

e, ensaio 3 (E3) – RCTM alimentado com manipueira diluída (CH = 4 g L
-1

) submetida a pré-

tratamento térmico (121°C, 15 min) e suplementada com nutrientes (Del Nery, 1987). O 

RCTM foi operado em modo contínuo por 7, 23 e 10 dias, respectivamente em E1, E2 e E3. 

 

Avaliação do desempenho do reator: métodos analíticos 

 O desempenho do reator foi avaliado a partir do monitoramento dos seguintes 

parâmetros: pH, demanda química de oxigênio (DQO) e carboidratos totais (CH). As 

amostras foram filtradas em membranas de 1,22 μm previamente às análises de DQO e CH. 

As análises de pH e DQO foram realizadas segundo metodologias preconizadas no Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater. A determinação das concentrações de 

carboidratos foi baseada no método proposto por Dubois et al. (1956). A composição dos 

açúcares solúveis – glicose e frutose – foi analisada por meio de cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC, Shimadzu®), conforme procedimento descrito em Penteado et al. (2013). 

 A presença de bacteriocinas também foi investigada nas amostras de manipueira, 

utilizando-se espectrometria de massa (LC-MS/MS). Previamente às análises as amostras 

foram filtradas em membranas de 0,22 μm. Detalhes da metodologia empregada são descritos 

em Gomes et al. (2015). 

A vazão de biogás foi monitorada utilizando-se um gasômetro modelo MGC-1 V30 

(Ritter®). A composição do biogás (H2, CO2 e CH4) foi realizada por meio de um 

cromatógrafo gasoso modelo GC-2010 (Shimadzu®), equipado com detector de 

condutividade térmica (GC/TCD) e uma coluna CARBOXEN 1010 Plot (30 m, 0,53 mm), 

utilizando-se argônio como gás de arraste (Perna et al., 2013). 

As variáveis-resposta usadas para avaliar o desempenho do reator incluíram: eficiência 

de remoção de DQO (ERDQO, em %); conversão de carboidratos (ECCH, em %); vazão de 

biogás (Qbiogás, em mL d
-1

); produção volumétrica de hidrogênio (PVH, em mLH2 L
-1

 d
-1

); 

vazão molar de hidrogênio (VMH, em mmolH2 h
-1

) e rendimento de hidrogênio (HY, em 

molH2 mol
-1

CH). 

 

Resultados e Discussão 

 

 Os perfis temporais de conversão de carboidratos para os três ensaios são apresentados 

na Figura 1. Nos ensaios E1 e E3, quando apenas manipueira foi utilizada como substrato, a 

eficiência de conversão atingiu valores superiores a 90% durante todo o período operacional. 

Em E2 a conversão de carboidratos atingiu menores valores quando o RCTM foi alimentado 

com efluente sintético a base de sacarose (~50%), observando-se patamares superiores 

(>80%) após a aplicação da manipueira. Embora as duas águas residuárias utilizadas sejam 

ricas em fontes de carbono facilmente degradáveis, a maior parte da fração de carboidratos 

presente na manipueira é composta por açúcares prontamente disponíveis às BPH (glicose e 
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frutose) (Damasceno et al., 2003). Estas características composicionais podem explicar os 

diferentes comportamentos observados para a conversão de carboidratos nos ensaios, tendo 

em vista a obtenção de elevados valores para a ECCH, independentemente do fornecimento de 

nutrientes. 

 

Figura 1: Conversão de carboidratos (ECCH) nos ensaios E1 (-∆-), E2 (-□-) e E3 (-●-). 

  

Considerando as variáveis-resposta associadas à produção de BioH2, os perfis 

temporais da Qbiogás, PVH, VMH e HY são apresentados na Figura 2. Embora no ensaio E1 a 

ECCH tenha atingido patamares superiores a 90% (Figura 1), não foi observada a produção de 

biogás, e consequentemente de hidrogênio. De fato, alguns autores relataram maiores 

produções de hidrogênio a partir do uso de efluentes sintéticos como substrato, sugerindo que 

efeitos inibitórios sobre a biomassa acidogênica podem ocorrer a partir da aplicação de águas 

residuárias provenientes da mandioca. Simultaneamente, entretanto, a literatura de referência 

apresenta diversos estudos nos quais a produção de hidrogênio foi obtida com sucesso a partir 

destas águas residuárias (Akutsu et al., 2009; Cappelletti et al., 2011; Leaño e Babel, 2012; 

Wang et al., 2013; Amorim et al., 2014; Rosa et al., 2014; Lucas et al., 2015), de modo que 

investigações complementares são requeridas. 

Procurando-se identificar fatores que levaram ao baixo desempenho observado no 

ensaio E1, efeitos negativos da eventual presença de bactérias lácticas (BAL) foram 

investigados, uma vez que a literatura indica a presença destes micro-organismos em produtos 

provenientes da mandioca. De acordo com Obadina et al. (2006), na maioria dos casos 

bactérias da espécie Lactobacillus plantarum caracterizam-se como os principais micro-

organismos envolvidos na fermentação da mandioca. Além disso, diversos trabalhos 

relacionam as bactérias lácticas à produção de peptídeos antimicrobianos, as bacteriocinas, 

compostos que podem danificar diretamente a membrana celular de Clostridium sp. 

(Noonpakdee et al., 2003; Teo e Tan, 2005). Tais micro-organismos são caracterizados como 

um dos principais grupos de BPH identificados em reatores acidogênicos, de modo que sua 

inibição compromete seriamente a produção de hidrogênio. 

Desta forma, as amostras de manipueira foram submetidas ao pré-tratamento térmico 

nos ensaios E2 e E3, objetivando-se eliminar os prováveis efeitos negativos da presença de 

BAL na água residuária utilizada. Tendo em vista a natureza proteica das bacteriocinas, sua 

conformação estrutural tende a ser danificada a partir da exposição a elevadas temperaturas, 

eliminando sua atividade inibitória (Zacharof e Lovitt, 2012). No ensaio E2, a quantidade de 
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hidrogênio produzida decresceu gradualmente em poucos dias de operação (Figura 2), após a 

introdução da manipueira tratada termicamente (10°dia), cessando por volta do 18° dia. 

Estudos prévios com o RCTM indicaram produções contínuas de hidrogênio por 

aproximadamente 24 dias em ensaios baseados na aplicação de efluente sintético a base de 

sacarose (Gomes et al., 2014), sugerindo que a produção de BioH2 é possível nesta 

configuração de reator. Em E3, a PVH atingiu um pico de 52,97 mLH2 L
-1

 h
-1

 (2° dia), a partir 

do qual foram observados valores desprezíveis (~4° dia, Figura 2). 

 

Figura 2: Perfis temporais referentes à (a) VBG, (b) PVH, (c) VMH e (d) HY no RCTM. 

Legenda: E1 (-∆-), E2 (-□-) e E3 (-●-). 

 

Tanto em E2 como em E3 elevados valores foram observados para a conversão de 

carboidratos (>90%, Figura 1). Entretanto, a produção de hidrogênio rapidamente decresceu, 

atingindo patamares desprezíveis mesmo na presença de manipueira tratada termicamente, 

com ou sem suplementação de nutrientes. Tendo em vista que a aplicação do tratamento 

térmico, dependendo das condições utilizadas, pode promover apenas uma inibição parcial 

das bacteriocinas, os resultados negativos observados em E2 e E3 provavelmente ainda 

estiveram associados à presença destes compostos. Noonpakdee et al. (2003) avaliaram o 

efeito do calor e do pH na atividade de bacteriocinas, de modo que o efeito inibitório não foi 

destruído após exposição a elevada temperatura em pH igual a 3,0 (121°C, 15 min). Para pH 

igual a 5,0 e aplicando-se as mesmas condições de aquecimento, a atividade inibitória 

apresentou decréscimo de 97%, enquanto que o aumento do pH para 7,0 levou à inativação 

completa da atividade inibitória. Uma vez que a manipueira foi submetida ao aquecimento em 

pH igual a 5,0 neste trabalho, acredita-se que o pré-tratamento térmico não tenha sido 

suficiente para destruir completamente a atividade das bacteriocinas. O pH do substrato foi 

ajustado para 6,5 apenas após a etapa de aquecimento. No estudo de Zacharof e Lovitt (2012), 

as bacteriocinas mostraram-se sensíveis quando expostas a temperaturas elevadas, embora 

ainda tenham apresentado uma relativa estabilidade. As temperaturas testadas incluíram 40, 

60, 80 e 100°C. A 40°C a atividade da nisina contra a cepa-alvo manteve-se relativamente 
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inalterada, enquanto que a 60°C efeitos sobre a atividade foram observados em tratamentos 

com duração de pelos menos 60 minutos. Aplicando-se 80°C, efeitos negativos sobre a 

atividade das nisinas foram observados em ensaios de 45 min. Finalmente, a 100°C efeitos 

negativos foram observados independentemente da duração do tratamento. 

Considerando a provável presença das bacteriocinas no presente estudo, as amostras 

de manipueira foram analisadas por espectrometria de massa, conforme reportado 

previamente (Schneider et al., 2011). Os resultados indicaram a presença das bacteriocinas do 

tipo nisina A e nisina Z, assim como seus produtos de degradação. Tais bacteriocinas foram 

identificadas tanto na manipueira bruta como na submetida ao tratamento térmico, 

confirmando a hipótese da estabilidade térmica sob as condições empregadas neste trabalho 

(121°C, 15 min). Nas Figuras 3 e 4 são apresentados respectivamente os cromatogramas e os 

espectros de massa obtidos para a manipueira tratada termicamente. 

 

Figura 3: Cromatogramas obtidos para a manipueira submetida ao tratamento térmico. 
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Figura 4: Espectros de massa obtidos para a manipueira submetida ao tratamento térmico 

 

A nisina A e sua variante natural, nisina Z, mostraram-se altamente efetivas contra 

agentes microbianos associados à deterioração de alimentos (Zacharof e Lovitt, 2012). 

Procurando identificar os mecanismos atuantes sobre a inibição de hidrogênio a partir de 

resíduos orgânicos, Noike et al. (2002) avaliaram o efeito da presença de BAL e bacteriocinas 

no tratamento de resíduos da produção de tofu. As amostras foram submetidas ao tratamento 

térmico utilizando-se diferentes condições de temperatura (50, 60, 70, 80 e 90°C, durante 30 

mim). Os autores observaram que a produção de hidrogênio foi substituída pela fermentação 

láctica, promovida pelas populações de BAL presentes no resíduo estudado, associando 

efeitos inibitórios das bacteriocinas sobre a atividade hidrogenogênica. Entretanto, o 

aquecimento do resíduo a pelo menos 50°C mostrou-se efetivo para inibição das BAL. 

Obadina et al. (2006) observaram uma redução de patógenos a partir da fermentação de 

mandioca “fufu” por L. plantarum, também sugerindo a produção de compostos 
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antimicrobianos pelas BAL.  

Os resultados obtidos neste trabalho indicam que o tipo de resíduo da mandioca pode 

afetar severamente a produção de hidrogênio em sistemas fermentativos, dependendo do tipo 

e quantidade de BAL presentes no efluente e da diluição promovida pelo processo industrial. 

Ensaios complementares deveriam ser realizados para avaliar o potencial de produção de 

BioH2 a partir da manipueira no RCTM, considerando tanto os resultados positivos descritos 

na literatura para esta água residuária (Akutsu et al., 2009; Cappelletti et al., 2011; Leaño e 

Babel, 2012; Wang et al., 2013; Amorim et al., 2014; Rosa et al., 2014; Lucas et al., 2015), 

como a viabilidade do emprego do reator de tubos múltiplos em sistemas acidogênicos. 

Contudo, para tais propósitos, métodos mais efetivos para inativação das bacteriocinas 

deveriam ser testados previamente. 

 

Conclusões 

 

 Embora a conversão de carboidratos tenha atingido patamares superiores a 90%, tanto 

a partir da aplicação da manipueira bruta como da tratada termicamente ao reator de tubos 

múltiplos, produções decrescentes de hidrogênio foram observadas, mesmo com a 

suplementação de nutrientes. A análise das águas residuárias utilizadas indicou que o baixo 

desempenho do RCTM provavelmente decorreu da presença de compostos inibidores na 

manipueira, tendo em vista a detecção de bacteriocinas do tipo nisina A e nisina Z, assim 

como produtos de sua degradação, nas amostras brutas e submetidas ao tratamento térmico. 

Em resumo, o tipo de resíduo proveniente da mandioca pode afetar severamente a produção 

de hidrogênio em sistemas fermentativos, dependendo do tipo e quantidade de micro-

organismos contaminantes e de compostos inibitórios presentes no resíduo. Contudo, 

considerando que a produção biológica de hidrogênio a partir de águas residuárias do 

processamento de mandioca caracteriza-se como uma tecnologia viável, ensaios 

complementares com o RCTM devem ser encorajados. Além disso, o sucesso destas 

investigações está estritamente relacionado ao uso de métodos mais efetivos para inativação 

das bacteriocinas, sendo testes adicionais de inativação também requeridos. 
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Resumo. Esse projeto avaliou a aplicação do reator anaeróbio operado em batelada (B) e 

batelada alimentada (BA) sequenciais com agitação mecânica e biomassa imobilizada 

(AnSBBR) à produção de biometano pelo tratamento de vinhaça. O volume reacional foi de 

3 L e o volume tratado de 1 L por ciclo (residual de 2 L). O tempo de ciclo foi de 8 h, com 

tempos de enchimento de 10 min (B) e 240 min (BA). Para o aumento da carga orgânica de 

1,0 até 10,0 gDQO.L
-1

.d
-1

 (B-30°C), houve aumento na produtividade de metano e no 

rendimento CH4/DQOconsumida, com valores máximos de 123,4 molCH4.m
-3

.d
-1

 e 

13,8 mmolCH4.gDQO
-1

 (88% do teórico - carga orgânica de 7,50 gDQO.L
-1

.d
-1

), 

respectivamente. Para batelada alimentada (BA-30°C), o rendimento e a produtividade foram 

menores (PrM = 102,5 molCH4.m-3.d-1 e YM-CH4/DQO = 11,8 mmolCH4.gDQO
-1

), como 

também em batelada a 45°C (PrM = 35 molCH4.m
-3

.d
-1

 e YM-CH4/DQO = 7,1 mmolCH4. 

gDQO
-1

). De modo geral, os parâmetros do modelo cinético de primeira ordem aumentaram 

com a carga e, para batelada alimentada, os valores foram próximos à batelada. A vinhaça 

mostrou potencial de aproveitamento energético até a carga de 10,0 gDQO.L
-1

.d
-1

 e 

concentração de 10000 mgDQO.L
-1

, aproximadamente um terço da concentração “in 

natura”. 
 

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 
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dito, por meio das biotransformações dos constituintes da água residuária por 

microrganismos; (iii) sedimentação quando a biomassa se encontrar na forma granulada 

(ASBR), pois quando a biomassa se encontra na forma imobilizada em suporte inerte 

(AnSBBR) esta etapa não é necessária; e (iv) descarga, com retirada do líquido tratado e 

clarificado (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 (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  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 
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temperatura foi regulada por um banho ultratermostatizado (marca Marconi modelo MA-184). 

 

 
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

) 

Sacarose
a
 / melaço / vinhaça 893

a
 / 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. 

Condição 

experimental 

Temperatura 

(°C) 

Concentração afluente 

(mgDQO.L-1) 

Tempo de ciclo 

(h) 

Tempo de 

enchimento 

(min) 

CP 30 1000 8 (3 ciclo/d) 10 (tE/tC=2%) 
C01 30 1000 8 (3 ciclo/d) 10 (tE/tC=2%) 

C02 30 2000 8 (3 ciclo/d) 10 (tE/tC=2%) 

C03 30 3000 8 (3 ciclo/d) 10 (tE/tC=2%) 

C04 30 4000 8 (3 ciclo/d) 10 (tE/tC=2%) 

C05 30 5000 8 (3 ciclo/d) 10 (tE/tC=2%) 

C06 30 6000 8 (3 ciclo/d) 10 (tE/tC=2%) 

C07 30 8000 8 (3 ciclo/d) 10 (tE/tC=2%) 

C08 30 10000 8 (3 ciclo/d) 10 (tE/tC=2%) 

C09 30 10000 8 (3 ciclo/d) 240 (tE/tC=50%) 

C10 45 10000 8 (3 ciclo/d) 10 (tE/tC=2%) 
Obs.: VA = 1,0 L; VR = 3,0 L; tE = tempo de enchimento; tC = tempo total de ciclo; 

 

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 

 

Na Tabela3, são apresentados os indicadores de produtividade para as condições 

experimentais para o aumento da carga orgânica em batelada (CP a C08). O sombreamento 

indica a proporção entre as magnitudes dos parâmetros numa mesma linha. YE/YT é a relação 

do rendimento experimental molar (M) e volumétrico (V) com o teórico de 

15,63 mmolCH4.gDQO
-1

 ou de 350mLCH4-CNTP.gDQO
-1

. 
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Tabela 3. Indicadores de produtividade das condições experimentais para o aumento da carga 

orgânica em batelada 
CP C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

COVAS      (gDQO.L-1.d-1) 1,1 1,1 2,1 3,0 4,1 5,2 6,2 8,2 10,1

XCH4 (%) 57 67 76 76 76 79 78 79 78

Y M-CH4/DQO (mmolCH4. gDQO-1) 5,2 4,9 8,2 10,3 10,9 12,6 13,4 13,5 12,6

Y V-CH4/DQO (mL-CNTPCH4. gDQO-1) 116 109 184 230 244 283 301 302 281

YE/YT(m) (%) 33 31 52 66 70 81 86 86 80

YE/YT(v) (%) 33 31 53 66 70 81 86 86 80

PrM (molCH4.m-3.d-1) 5,1 4,8 15,7 28,0 40,7 63,5 81,0 107,2 123,4

PrME (molCH4.kgSVT-1.d-1) 0,3 0,3 1,1 1,9 2,1 4,5 4,4 6,4 5,7

PrV (mL-CNTPCH4.L-1.d-1) 114 107 352 627 911 1424 1815 2403 2767

PrVE (mL-CNTPCH4.gSVT-1.d-1) 7,0 7,7 25,7 42,3 46,6 100,4 99,2 143,0 128,3  
 

Percebe-se uma tendência geral de aumento dos indicadores com o aumento da carga 

aplicada. Na condição 07 ocorreram os melhores resultados. O indicador de rendimento  

YM-CH4/DQO aponta que, de modo geral, um número maior de moléculas de CH4 foi gerado a 

partir da mesma quantidade de matéria orgânica consumida, isto é, o sistema tornou-se mais 

eficiente com o aumento da carga. Pela Figura 2, observa-se uma tendência a um valor 

máximo de rendimento. Pela equação ajustada aos dados dessa figura encontramos que o 

rendimento máximo foi de 13,76 mmolCH4.gDQO
-1

, correspondente a uma COVAS de 

7,50 gDQO.L
-1

.d
-1

, que é 88% do rendimento teórico. 

 
(a) (b) 

  

Figura 2. Evolução do indicador de rendimento da produção de metano com a carga aplicada 

 

Pela Tabela 3, a produtividade também aumentou com o aumento da carga orgânica. O 

máximo valor molar (MPr) atingido foi de 123,4 molCH4.m
-3

.d
-1

, sendo em volume (VPr) de 

2767 mL-CNTPCH4.L
-1

.d
-1

. Pela Figura 2, observa-se uma tendência de os valores de 

produtividade crescerem até chegarem a um patamar de 123,4 molCH4.m
-3

.d
-1

 em 

10,0 gDQO.L
-1

.d
-1

. 

A Figura 3 representa o valor do indicador YM-CH4/DQO nas Condições 08, 09 e 10, 

acrescentando-se a melhor condição (Condição 07). Em relação ao máximo teórico, os 

rendimentos das condições 07, 08, 09 e 10 foram de, respectivamente, 86%, 80%, 76% e 

46%. Para a produtividade de metano, com a mudança na estratégia de alimentação para 

batelada alimentada e o aumento da temperatura para 45°C, menos moléculas de metano 

foram geradas pelo mesmo volume de meio reacional. O máximo valor molar atingido foi de 

123,4 molCH4.m
-3

.d
-1

 (batelada), sendo em volume de 2767 mL-CNTPCH4.L
-1

.d
-1

, em 

comparação com 102,5 molCH4.m
-3

.d
-1

 (batelada alimentada), sendo em volume 2296,9 mL-

CNTPCH4.L
-1

.d
-1

. Para a condição 10 (batelada – 45°C), atingiu-se apenas 35,0 molCH4.m
-

3
.d

-1
, sendo em volume de 785 mL-CNTPCH4.L

-1
.d

-1
. 
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Figura 3. Fator de rendimento entre metano produzido e matéria orgânica consumida para as 

condições 07, 08, 09 e 10 em comparação com o rendimento máximo teórico 

 

Na Tabela 4 apresentam-se o protocolo experimental e os parâmetros cinéticos. Para 

as condições C01 a C08, observou-se o aumento da velocidade de consumo de substrato e de 

produção de metano com o aumento da carga orgânica. Porém, a velocidade específica de 

consumo se reduziu. O aumento da carga levou à redução na velocidade de consumo de 

ácidos com relação à velocidade de produção, o que pode, a cargas maiores, desestabilizar o 

processo por acúmulo de ácidos. 

 

Tabela 4. Protocolo experimental e parâmetros cinéticos ajustados 

Parametro PC C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 

T 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 45 

CAFL 1000 1000 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 10000 10000 

E.A. B B B B B B B B B FB B 

CST 102 125 219 314 351 167 191 254 261 1150 5204 

CSF 68 109 167 286 384 129 154 224 235 1025 5036 

εST 90 89 89 90 92 97 97 97 97 88 46 

εSF 94 90 92 91 91 98 98 97 98 90 48 

pH 7.22 7.20 7.44 7.52 7.70 7.43 7.62 7.69 7.72 7.85 7.64 

AVT 20 25 33 63 57 38 66 82 73 616 2591 

AB 398 492 967 1383 1819 1683 1982 2511 3383 4055 2367 

ST 721 862 1807 2365 2793 2361 2994 4138 4958 7532 9809 

SDT 683 832 1749 2317 2739 2323 2958 4100 4897 7331 9641 

SDV 248 347 583 541 433 426 630 969 1150 1693 3271 

MSVT 49.0 41.5 41.2 44.4 58.6 42.5 54.9 50.4 64.7 82.1 61.3 

CX 16.3 13.8 13.7 14.8 19.5 14.2 18.3 16.8 21.6 27.4 20.4 

CX' 0.89 0.76 0.82 0.88 0.95 0.80 1.21 1.16 1.72 1.86 1.25 

VCH4 114 107 352 627 911 1424 1815 2403 2767 2297 785 

COVA 1.06 1.09 2.09 3.01 4.12 5.16 6.19 8.18 10.07 9.67 10.31 

COVR 0.99 0.98 1.92 2.72 3.74 5.03 6.04 7.96 9.83 8.67 4.90 

COEA 0.06 0.08 0.15 0.20 0.21 0.36 0.34 0.49 0.47 0.35 0.50 

COER 0.06 0.07 0.14 0.18 0.19 0.35 0.33 0.47 0.46 0.32 0.24 
Obs.: O tempo de ciclo (tC) foi de 8h (3 ciclos/d) para todas as condições experimentais e a estratégia de 

alimentação (E.A.) foi em batelada (B, tempo de enchimento, tE , de 10min - tE/tC=2%) ou batelada alimentada 

(BA, 240min - tE/tC=50%). A percentagem média dos erros experimentais e o número médio de amostras foram 

de, respectivamente:  CST (mgDQO.L
-1

), 14.3% e 8 amostras; CSF (mgDQO.L
-1

), 16.6% e 8;  εST (%), 2.1% e 8; εSF 

(%), 2.1% e 8; pH, 2.5% e 9; AVT (mgHAc.L
-1

), 22.8% e 8; AB (mgCaCO3.L
-1

), 9.0% e 8; e ST (mg.L
-1

) 8.7% e 

4. Outros parâmetros: Temperatura (T, °C), CAFL (valor nominal, mgDQO.L
-1

), SDT (mg.L
-1

), SDV (mg.L
-1

), 

MSVT (g), CX (g.L
-1

), CX
'
(g.gsuporte

-1
), VCH4 (mLCH4.ciclo

-1
), COVA (gDQO.L

-1
.d

-1
), COVR (gDQO.L

-1
.d

-1
), 

COEA (gDQO.gSVT
-1

.d
-1

), COER (gDQO.gSVT
-1

.d
-1

). 

 

Para os parâmetros cinéticos das condições 08, 09 e 10 observou-se que a velocidade 

de consumo do substrato se reduziu quando foi utilizada a batelada alimentada e também 

quando se aumentou a temperatura. Porém, a mudança na estratégia de alimentação promoveu 

o aumento nessa velocidade.  

De modo geral, para o aumento da temperatura os parâmetros cinéticos indicam que o 
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processo como um todo foi mais lento que à temperatura de 30°C. Devido a esse aumento, as 

condições ambientais podem ter-se tornado muito desfavoráveis para algumas espécies de 

microrganismos, especialmente as metanogênicas que são mais sensíveis, privilegiando 

espécies que melhor se adaptam. Temperaturas menores permitiriam a espécies mais sensíveis 

competirem melhor pelo substrato e, por causa da diversidade microbiana resultante, não seria 

comprometida a degradação conjunta pelo consórcio de microrganismos. 

A distribuição de ácidos voláteis em batelada e batelada alimentada foi principalmente 

de ácidos acético, butírico e propiônico e, para a temperatura de 45°C, o ácido propiônico 

prevaleceu. 

 

Conclusões 

 

A partir das análises dos dados coletados pode-se concluir que a vinhaça mostrou 

potencial de aproveitamento energético até concentrações de 10000 mgDQO.L-1, 

aproximadamente um terço da concentração in natura. Na melhor condição experimental, a 

carga orgânica foi de 10,0 gDQO.L
-1

.d
-1

, a concentração afluente de 10000 mgDQO.L
-1

, o 

volume alimentado de 1 L e o volume residual de 2 L. 
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Nomenclatura 

 

Símbolo Denominação Unidade 

Vu Volume útil do reator (L) 

VR Volume de meio líquido total no reator (L) 

VA Volume de água residuária alimentado por ciclo (L) 

VRes Volume de meio líquido residual no reator  

após a etapa de descarga 

(L) 

tC Tempo de ciclo (h) 

tE Tempo de enchimento (min) 

N Número de ciclos por dia (ciclos.d
-1

) 

CSAFL Concentração de matéria orgânica não filtrada  

no afluente na forma de DQO 

(mgDQO.L
-1

) 

CSf Valor de CS na alimentação (feed) (mgDQO.L
-1

) 

CS0 Concentração de matéria orgânica filtrada no tempo inicial  

do ciclo na forma de DQO (perfis) 

(mgDQO.L
-1

) 

CST Concentração de matéria orgânica não filtrada  

na forma de DQO 

(mgDQO.L
-1

) 

CSF Concentração de matéria orgânica filtrada  

na forma de DQO 

(mgDQO.L
-1

) 

εST Eficiência de remoção de matéria orgânica não filtrada 

 na forma de DQO 

(%) 

εSF Eficiência de remoção de matéria orgânica filtrada  

na forma de DQO 

(%) 

εS Eficiência de remoção de matéria orgânica filtrada 

na forma de DQO ao longo do ciclo (perfis) 

(%) 

COVAS Carga orgânica volumétrica aplicada em termos  

de matéria orgânica na forma de DQO 

(gDQO.L
-1

.d
-1

) 

COEAS Carga orgânica específica aplicada em termos  

de matéria orgânica na forma de DQO 

(gDQO.gSVT
-1

.d
-1

) 

COVRS Carga orgânica volumétrica removida em termos  

de matéria orgânica na forma de DQO 

(gDQO.L
-1

.d
-1

) 

COERS Carga orgânica específica removida em termos  

de matéria orgânica na forma de DQO 

(gDQO.gSVT
-1

.d
-1

) 

pH Potencial hidrogeniônico (u) 
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AP Alcalinidade parcial (mgCaCO3.L
-1

) 

AI Alcalinidade intermediária (mgCaCO3.L
-1

) 

AT Alcalinidade total (mgCaCO3.L
-1

) 

AB Alcalinidade a bicarbonato (mgCaCO3.L
-1

) 

AVT Ácidos voláteis totais (mgHAc.L
-1

) 

ST Sólidos totais (mgST. L
-1

) 

SVT Sólidos voláteis totais (mgSVT. L
-1

) 

SST Sólidos suspensos totais (mgSST. L
-1

) 

SSV Sólidos suspensos voláteis (mgSSV. L
-1

) 

SDT Sólidos dissolvidos totais (mgSDT. L
-1

) 

SSF Sólidos suspensos fixos (mgSSF. L
-1

) 

SDV Sólidos dissolvidos voláteis (mgSDV. L
-1

) 

SDF Sólidos dissolvidos fixos (mgSDF.L
-1

) 

CX Massa de sólidos voláteis totais (SVT) por volume de meio 

líquido 

(g.L-1) 

CX´ Massa de sólidos voláteis totais (SVT) por massa de material 

suporte 

(g.g-1) 

VG Volume de biogás nas CNTP (mL-CNTP.ciclo
-1

) 

VCH4 Volume de metano nas CNTP (mL-CH4CNTP.ciclo
-1

) 

CCH4 Concentração de metano no biogás (mmolCH4.ciclo
-1

) 

CM Concentração de metano no meio líquido do reator (mmolCH4.L
-1

) 

CCO2 Concentração de gás carbônico no biogás (mmolCO2.ciclo
-1

) 

YM-CH4/DQO Rendimento molar entre metano produzido  

e matéria orgânica consumida 

(mmolCH4. gDQO
-1

) 

YV-CH4/DQO Rendimento volumétrico entre metano produzido  

e matéria orgânica consumida 

(mL-CNTPCH4. gDQO
-1

) 

PrM Produtividade molar de metano volumétrica (molCH4.m
-3

.d
-1

) 

PrME Produtividade molar de metano específica (molCH4.kgSVT
-1

.d
-1

) 

PrV Produtividade volumétrica de metano volumétrica (molCH4.m-3.d
-1

) 

PrVE Produtividade volumétrica de metano específica (molCH4.kgSVT
-1

.d
-1

) 
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Resumo. O objetivo deste estudo foi avaliar a co-digestão entre soro de queijo e glicerina em 

um reator anaeróbio com biomassa imobilizada operado em bateladas (AnSBBR) com 

recirculação da fase líquida (a 30ºC com 3,0 L de volume útil e tratando 1,5 L por ciclo) 

aplicada a produção de biometano. A carga orgânica volumétrica aplicada (COVA) em todas 

as condições foi de 7,5 kgCOD.m
-3

.d
-1

, sendo que o tempo de alimentação foi igual à metade 

do tempo de ciclo. A melhor condição de co-digestão foi a com água residuária composta por 

75% de soro de queijo e 25% de glicerina (base DQO); onde foi obtida uma produtividade de 

101,8 molCH4.m
-3

.d
-1

 e um rendimento de 13,3 molCH4.kgCOD
-1

, com 89% de remoção de 

DQO. Isto representa um aumento de produtividade de cerca de 9% e 30% fazendo a 

comparação com a produtividade alcançada com a digestão anaeróbica de soro de queijo e 

glicerina puros, respectivamente. A co-digestão proposta é uma solução promissora para 

ambos os poluentes com a vantagem de elevada produção de energia. Um modelo de cinético 

de primeira ordem foi ajustado ao processo. 

 

Introdução 

 

A digestão anaeróbia (AD) é um tratamento biológico realizado na presença de 

oxigênio para estabilizar matéria orgânica enquanto gera biogás, uma mistura formada 

principalmente por metano e dióxido de carbono. A aplicação mais antiga e mais utilizada da 

digestão é o tratamento de lodo de esgoto. A AD sofreu um crescimento importante depois da 

crise de energia de 1970, especialmente com o surgimento do sistema com biomassa 

imobilizada para tratar efluentes solúveis, e, agora, pode ser considerada como uma 

tecnologia estabelecida. Mesmo assim, a AD de um único substrato apresenta alguns 

inconvenientes ligados às propriedades dos substratos, como (i) baixas cargas orgânicas; (ii) 

concentrações de nutrientes ou muito altas ou muito baixas; (iii) substratos impróprios; (iv) 

metais pesados; (v) substratos que podem ser sazonais; e (vi) altas concentrações de ácidos 

graxos (LCFA), que são potenciais inibidores da atividade metanogênica. A maior parte 

desses problemas pode ser resolvida pela adição de um co-substrato no que tem recentemente 

sido chamada de co-digestão anaeróbia (AcoD) (Mata-Alvarez et al., 2014). 

AcoD, a AD de dois ou mais substratos, é uma opção viável para superar as 

desvantagens da mono-digestão e melhorar a viabilidade econômica das plantas de AD. Além 

de melhorar a confiabilidade do afluente, a co-digestão pode oferecer os seguintes benefícios: 

(i) diluição de substâncias tóxicas; (ii) balanceamento dos nutrientes; (iii) sinergia entre 

microrganismos; (iv) aumento da carga de matéria orgânica biodegradável e (v) maior 

rendimento de metano por unidade de volume de digestor (Shah et al., 2015). 

O soro de leite, ou soro de queijo, é um subproduto do leite, obtido durante a produção 

de queijo, formado pela parte aquosa do leite que é separada da coalhada, sendo o principal 

subproduto das indústrias de laticínios. Devido à alta carga orgânica, tem um alto potencial 

poluidor, causando excesso de consumo de oxigênio se diretamente despejado em corpos 

d’água, podendo causar impermeabilização, eutrofização, toxicidade e outras condições no 

ambiente receptor. Tipicamente, apresenta até 80 gCOD.L
-1

, baixa alcalinidade 

(< 2500 mgCaCO3.L
-1

), alta biodegradabilidade, 5-8% de sólidos totais (TS), e composição de 

70-72% de lactose, 8-10% de proteína, 12-15% de sais minerais e vitaminas, gorduras e ácido 

lático remanescentes. Em escala mundial, apenas 50% do soro produzido é utilizado, sendo 
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gerados, em média, 873 mL de soro para cada litro de leite de vaca processado (Rico et al., 

2015; Panesar et al., 2007; Carvalho et al., 2013). 

A glicerina, ou glicerol, é o maior subproduto da indústria de biodiesel. No geral, para 

cada 100 kg de biodiesel produzidos, aproximadamente 10 kg de glicerol bruto é gerado. O 

glicerol bruto gerado pela transesterificação homogênea catalisada por base contém, 

aproximadamente: 50-60% de glicerol, 6-12% de álcalis, especialmente na forma de sabão 

alcalino e hidróxidos, 15-18% de ésteres metílicos, 8-12% de metanol e 2-3% de água, além 

de elementos como Ca, Mg, P e S (Rivero et al., 2014). 

Mesmo com a grande aplicação de glicerol puro na indústria farmacêutica, alimentícia 

e de cosméticos, o refino do glicerol bruto até a alta pureza apresenta custo elevado, 

especialmente para o pequeno e médio produtor. O glicerol é uma alternativa atrativa para o 

uso em co-digestão anaeróbia com outro resíduo, pois possui pH adequado e uma grande 

variedade de microrganismos anaeróbios usam glicerina como fonte de carbono. Além disso, 

a elevada concentração de C do glicerol aumenta a razão C/N da mistura, evitando a inibição 

de processos por um excesso de N e aumentando a produção de biogás em digestores entre 

50-200% (Rivero et al., 2014). 

Dentro deste contexto, esse estudo 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) à co-digestão entre soro e glicerina visando à 

produção de biometano, no qual será avaliada a influência da porcentagem de cada substrato 

sobre a eficiência e fator de conversão (entre a matéria orgânica utilizada e o metano 

produzido) e 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 biometano a 

partir do tratamento anaeróbio de efluente do processo de produção de biodiesel. O reator, 

com capacidade para 2,0 L de meio líquido além do suporte inerte e biomassa, foi constituído 

por um rasco de acrílico, cilíndrico, com volume total de 3,5 L. Foi utilizada uma unidade de 

controle para automatizar as operações de carga, descarga e recirculação. 

 

 
Figura 1: Esquema do AnSBBR com recirculação utilizado nos ensaios 

 

O suporte de imobilização da biomassa foi acondicionado entre telas de aço Inox – 314, 

dividindo a altura de do reator em 4 estágios para evitar a compactação do leito.  

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 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 
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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 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. 

O suporte inerte utilizado consistiu de cubos de espuma de 1 cm de aresta de espuma de 

poliuretano com densidade aparente de 23 kg.m
-3

 e porosidade de 95%. Uma das principais 

vantagens da utilização de espuma de poliuretano é que a sua elevada porosidade permite que 

a imobilização de uma quantidade significativa de biomassa que não se solta durante as etapas 

de carga, descarga e de reação enquanto a fase líquida é recirculada. 

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.  

Os substratos utilizados para a co-digestão foram: efluente a base de glicerina sintética 

(de biodiesel produzido no laboratório), onde cerca de 650 mg.L
-1

 de glicerina correspondem 

a 1000 mgDQO.L
-1

 e efluente a base de soro de queijo (aproximadamente 900 mg.L
-1

 de soro 

de leite correspondem a 1000 mgDQO.L
-1

). O soro de leite comercial (pó), utilizado como 

fonte de carbono, era composto por carboidratos (73,1%), proteínas (11,2%), gorduras totais 

(2,0%), cálcio (0,4%), sódio (0,7%), outros sais minerais (7,6% ) e humidade (5,0%). A 

mistura dos efluentes foi suplementada com uma proporção de 0,7 gNaHCO3.gDQO
-1

. 

 

Análises físico-químicas 

O monitoramento do reator foi efetuado por análises de amostras do afluente e 

efluente de acordo APHA (1995), considerando-se também o método proposto por Ripley et 

al. (1986) para a determinação da alcalinidade, o método de Dubois (1956) para a 

determinação carboidratos totais e um método adaptado de Bondioli e Bella (2005) para a 

determinação de glicerina total. 

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.  

 

Procedimento experimental da operação do reator 

As condições experimentais estudadas no AnSBBR com recirculação da fase líquida 

estão resumidas na Tabela 1. Os ensaios foram realizados utilizando uma carga orgânica 

volumétrica teórica de 7,5 kgCOD.m
-3

.d
-1

 (concentração do afluente igual a 5000mgDQO.L
-1

, 

tempo de ciclo de 8 h e o tempo de alimentação igual a 4 h). 

A operação do reator foi realizada da seguinte maneira: no final do ciclo foram 

descarregados 1,5 L de meio em 10 min e 1,5 L de meio (volume residual) foi mantido no 

reator, ou seja, o volume total de meio no reator foi de 3,0 L, sendo o volume 

alimentado/descarregado por ciclo aquele presente no reservatório paralelo (1,5 L), sendo o 

restante de meio, denominado de volume residual (1,5 L), mantido no interior do reator a cada 

ciclo. Logo após essa descarga, um novo ciclo teve início, no qual houve a recirculação do 

meio (0,2 cm.s
-1

) e vazão de alimentação constante (1,5 L por 4 h) do meio a ser tratado. Ao 
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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. 

 

Tabela 1: Resumo das condições experimentais estudadas. 

Ensaio 
Soro 

(% base DQO) 

Glicerina 

(% base DQO) 

I 100 0 

II 75 25 

III 50 50 

IV 25 75 

V 0 100 

 

Modelo cinético (comportamento dinâmico do processo) 

O modelo cinético utilizado neste trabalho foi adaptado a partir do desenvolvido por 

Rodrigues et al. (2004) com base no modelo de Bagley e Brodkorb (1999). O último é uma 

adaptação de outro modelo considerado pela International Water Association e aplicado a 

sistemas de tratamento com lodo ativado. No modelo de cinético adotado, desenvolvido para 

o AnSBBR, o processo anaeróbio de degradação da matéria orgânica foi simplificado em sete 

passos (Equações 1-7). Nos três primeiros passos paralelos, o substrato (S, que é considerado 

como a combinação de glicerina e lactose - o principal carboidrato do soro de leite) é 

convertido em ácido acético (HAc), ácido propiônico (HPr) e ácido butírico (HBu). Então, 

existe o consumo do ácido propiônico e do ácido butírico com formação de acetato e 

hidrogênio. Finalmente, há a via acetoclástica e a hidrogenotrófica de produção de metano. 

Em todas as fases, as reações de conversão foram consideradas como sendo de primeira 

ordem. As equações de 8 a 12 apresentam as velocidades de reação para o consumo de 

substrato (rS), a formação e o consumo de ácido acético (rHAc), ácido propiônico (rHPr), ácido 

butírico (rHBu) e a formação de metano (rM), respectivamente. 

 

C12H22O11 + 2 C3H8O3 + 5 H2O  7 CH3COOH + 4 CO2 + 10 H2    (1) 

C12H22O11 + C3H8O3 + 4 H2  5 CH3CH2COOH + 4 H2O     (2) 

C12H22O11 + 3 C3H8O3 + 4 H2O  3 CH3CH2CH2COOH + 9 CO2 + 15 H2  (3) 

CH3CH2COOH + 2 H2O  CH3COOH + CO2 + 3 H2     (4) 

CH3CH2CH2COOH + 4 H2O  CH3COOH + 2 CO2 + 6 H2    (5) 

CH3COOH  CH4 + CO2         (6) 

4 H2 + CO2  CH4 + 2 H2O         (7) 

 

rS = - (k1S + k2S + k3S) · CS = k’1S · CS       (8) 

rHAc =    k1HAc · CS + k4HAc · CHPr + k5HAc · CHBu – k6HAc · CHAc     (9) 

rHPr =    k2HPr · CS – k4HPr · CHPr        (10) 

rHBu =    k3HBu · CS – k5HBu · CHBu        (11) 

rM =    k6M · CHAc + k7M · CS        (12) 

 

Nas Equações de 8-12, k1S, k2S, k3S, k1HAc, k4HAc, k5HAc, k6HAc, k2HPr, k4HPr, k3HBu, k5HBu, 

k6M e k7M são os mesmos parâmetros cinéticos aparentes associados com o consumo de 

substrato, formação e consumo de ácidos voláteis, e a formação de metano, respectivamente. 

O parâmetro cinético "k" está relacionado com a velocidade de reação, indicando uma relação 

com o tempo necessário para a concentração de (S, HAc, HPr, HBu ou M) chegar a um valor 

residual em conformidade com a hipótese do modelo cinético. Os índices "1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 
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7" estão relacionados com as reações. Os índices "S, HAc, HPr, HBu ou M" estão 

relacionados com os valores experimentais utilizados para calcular os parâmetros.  

As Equações de 13-18 apresentam o balanço de massa do reator no modo batelada 

alimentada relativo ao modelo cinétio (substrato, ácidos voláteis e metano). Estas equações 

foram utilizadas para determinar os parâmetros cinéticos do modelo. O índice "INF" está 

relacionado com a concentração de um determinado composto no afluente. Para lidar com as 

equações diferenciais, foi utilizado o método de Euler para integração numérica (software 

Excel). Estes parâmetros foram calculados usando como função objetiva no processo de 

otimização (função Solver do software Excel) o erro mínimo quadrado entre os dados 

experimentais e modelo. 

 

           (13) 

       (14) 

      (15) 

      (16) 

      (17) 

        (18) 

 

Resultados e Discussão 

 

3.1. Estabilidade e desempenho do processo 

A Figura 2 mostra os dados experimentais dos ensaios de 1 a 5. Os dados são 

mostrados continuamente para observar as mudanças entre uma condição e outra, sendo 

importante ressaltar que todos os ensaios foram realizados de modo independente, ou seja, 

partiram da mesma condição experimental a partir da inoculação do reator. 

Em relação à remoção de matéria orgânica na forma de DQO, a Figura 2 mostra a 

diferença entre as concentrações do afluente e efluente, indicando que houve adequada e 

estável remoção de matéria orgânica em todos os ensaios, sendo a eficiência mínima de 

remoção de DQO atingida no ensaio V (87%) e a máxima, nos ensaios III e IV (94%). Essa 

remoção mostra a estabilidade e desempenho do reator metanogênico, havendo o consumo de 

matéria orgânica (DQO) e a geração/consumo de ácidos intermediários para a produção de 

metano e dióxido de carbono. Além disso, também é possível notar o consumo dos dois 

substratos utilizados, com remoção acima de 98% tanto para o soro quanto para a glicerina em 

todos os ensaios. 

Quanto ao pH, observa-se pela Figura 2 um comportamento estável nos ensaios. O 

afluente apresentou um valor mínimo de 8,4 no ensaio I (100% soro) e um valor máximo de 

8,9 para o ensaio V (100% glicerina), pois a glicerina ainda contém traços de hidróxido de 

sódio (catalisador no processo de produção de biodiesel). O efluente apresentou um valor de 

mínimo de pH de 7,4 nos ensaios II e IV (75% soro e 25% soro, respectivamente) e um valor 

máximo de 7,8 no ensaio V (100% glicerina), o que representa uma reduzida variação. Vale 

mencionar que tais valores de pH do efluente estão de acordo com o ideal para reatores 

metanogênico (Lettinga and Haandel, 1993). A alcalinidade total se manteve próxima entre 

afluente (1999-2312 mgCaCO3.L
-1

) e efluente (2006-2384 mgCaCO3.L
-1

) em todos os ensaios 

(Tabela 2), corroborando para o comportamento estável do processo, sendo também 

observado tal comportamento com relação aos ácidos voláteis totais no afluente (106-242 

mgHAc.L
-1

) e efluente (107-325 mgHAc.L
-1

). 
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Figura 2: Estabilidade e desempenho das seguintes variáveis: Afluente (■), Efluente filtrado 

(○), Efluente não filtrado (●), Biogás (◊) e Metano (♦). 

 

O desempenho do reator quanto à produção de biogás é mostrado na Figura 2 e na 

Tabela 2, as quais indicam um comportamento estável em todos os ensaios, obtendo-se 

valores de produtividade de 78.2-101.8 molCH4.m
-3

.d
-1

 com composição de metano de 71.7-

I II III IV V 
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79.1%, cujo valor máximo foi obtido no ensaio II (25% soro, 3241 mL.ciclo
-1

, 101.8 

molCH4.m
-3

.d
-1

 e 71.7% de metano), o que representa um aumento de 7,9% em relação a 

produtividade alcançada com a digestão de soro puro e de 29,4% quando comparada com a 

produtividade de digestão de glicerina pura, ou seja, a co-digestão entre soro de queijo e 

glicerina foi eficiente em melhorar o desempenho do reator, provavelmente por causa do 

balanço de nutrientes que ocorreu entre os substratos. O ensaio II também foi o ensaio que 

obteve o melhor rendimento em relação à carga orgânica aplicada (13,3 molH2.kgCOD
 -1

). 

 

Tabela 2: Indicadores de desempenho e estabilidade. 
Parâmetro I II III IV V 

εMO,F (%) 90 ± 4 
(12)

 89 ± 3 
(12)

 94 ± 1 
(12)

 94 ± 2 
(10)

 87 ± 4 
(10)

 

εC,F (%) 99,2 ± 0,5 
(12)

 99,6 ± 0,1 
(12)

 99,5 ± 0,3 
(12)

 98,9 ± 0,5 
(10)

 - 

εG,F (%) - 98,2 ± 0,9 
(12)

 98,4 ± 0,6 
(12)

 99,9 ± 0,1 
(10)

 99,9 ± 0,1 
(10)

 

MSVT (g) 53,8 63,5 55,7 55,7 65,6 

COVA (kgDQO.m-3.d-1) 7,5 7,7 7,9 7,8 7,9 

COVR (kgDQO.m-3.d-1) 6,7 6,8 7,4 7,3 6,9 

Afluente 

pH (u) 8,38 ± 0,06 
(13)

 8,51 ± 0,05 
(8)

 8,54 ± 0,08 
(10)

 8,80 ± 0,08 
(8)

 8,8 ± 0,1 
(10)

 

AT (mgCaCO3.L
-1) 2312 ± 192 

(13)
 1999 ± 135 

(8)
 2200 ± 43 

(10)
 2125 ± 195 

(8)
 2201 ± 52 

(10)
 

AVT (mgHAc.L-1) 242 ± 95 
(13)

 132 ± 23 
(8)

 117 ± 36 
(10)

 106 ± 37 
(8)

 115 ± 50 
(10)

 

Efluente 

pH (u) 7,7 ± 0,3 
(12)

 7,4 ± 0,1 
(11)

 7,5 ± 0,2 
(10)

 7,4 ± 0,1 
(8)

 7,8 ± 0,2 
(10)

 

AT (mgCaCO3.L
-1) 2384 ± 213 

(12)
 2006 ± 164 

(11)
 2220 ± 115 

(10)
 2110 ± 143 

(8)
 2149 ± 61 

(10)
 

AVT (mgHAc.L-1) 266 ± 143 
(12)

 325 ± 137 
(11)

 107 ± 17 
(10)

 131 ± 36 
(8)

 142 ± 23 
(10)

 

Compostos 

Intermediários 

(molar) 

Ácido Acético (%) 73,3 86,4 77,0 80,3 43,0 

Ácido Propiônico (%) 26,7 11,9 19,3 14,7 54,0 

Ácido Butírico (%) 0,0 1,7 3,7 5,0 3,0 

Concentração total 

(mmol.L-1) 
1,07 3,34 1,75 1,09 2,52 

PrM (molCH4.m
-3.d-1) 93,7 101,8 94,2 78,2 78,7 

PrMS (molCH4.kgSVT-1.d-1) 5,3 4,8 5,1 4,2 3,6 

RMCA (molCH4.kgDQO-1) 12,6 13,3 12,0 10,1 10,0 

RMSA (molCH4.molSubstrato-1) 6,0 5,7 4,9 3,6 2,8 

YG (%)CH4 73,0 71,7 76,4 77,1 79,1 

 (%) CO2 27,0 28,3 23,6 22,9 20,9 

 

Analisando os rendimentos em relação ao substrato aplicado (Tabela 2), o ensaio I foi 

o que obteve o melhor parâmetro com 6,0 molCH4.molSubstrato
-1

, o que é igual ao 

rendimento máximo teórico do soro (6,0 molCH4.molWhey
-1

). Nota-se também uma 

diminuição do rendimento conforme se adiciona glicerina ao afluente, pois o rendimento 

máximo teórico da glicerina (1,75 molCH5.molGlycerin
-1

) é menor do que o do soro. No 

entanto, o ensaio com 100% de glicerina apresentou um rendimento maior do que o 

teoricamente possível (2.8 molCH4.molSubstrato
-1

) devido à presença de impurezas na 

glicerina utilizada (teor de pureza da glicerina utilizada era de 40%) que provavelmente foram 

digeridas e utilizadas para a produção de metano. Isso mostra que é necessário cuidado 

quando se compara o rendimento teórico de um substrato puro com um substrato industrial. 

Em relação aos compostos intermediários mostrados na Tabela 2, a produção de ácido 

acético (43,0-86,4%) e ácido propiônico (11,9-54,0%), foram predominantes em todos os 

ensaios, com reduzida parcela de ácido butírico (0-5,0%), sendo que a maior concentração de 

ácido acético foi observada no ensaio II (25% soro, 86,4%) no qual obteve-se a maior 

produção de metano, mostrando o favorecimento da co-digestão ao metabolismo 

acidogênico/acetogênico/metanogênico. Esse comportamento pode estar diretamente 

relacionado à metanogênese hidrogenotrófica (uso do hidrogênio formado na acidogênese e 
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acetogênese para formar metano – Equações 1/3, 4/5 e 7, respectivamente), pois tem-se uma 

alta quantidade de ácido acético presente no efluente, ou seja, ele não foi consumido para a 

produção de metano. Esses resultados são corroborados com a modelagem ajustada ao 

processo, como é visto mais adiante. 

 

3.2. Modelo cinético do processo 

 

A Figura 3 mostra os valores obtidos experimentalmente (marcadores) e os valores 

obtidos pelo modelo cinético ajustado (linhas), ambos ao longo do ciclo, para as principais 

variáveis monitoradas e que estão relacionadas com o entendimento do metabolismo 

metanogênico na condição de substrato puro (soro ou glicerina) e na condição de co-digestão 

(soro e glicerina em proporções diferentes). A Tabela 4 mostra os parâmetros cinéticos 

obtidos com a modelagem dos dados experimentais 

Analisando essa figura é possível notar que o modelo foi eficiente em predizer os 

dados experimentais em relação à concentração de substrato, ácido acético, ácido propiônico, 

ácido butírico e metano, validando a interpretação do comportamento dos parâmetros 

cinéticos nas diferentes condições experimentais implementadas. 

 

Tabela 3: Parâmetros cinéticos relacionados ao modelo cinético adotado para todos os ensaios. 

Parâmetro I II III IV V 

K'1S (h
-1

) 45,63 16,82 13,14 15,22 0,33 

K1HAc (h
-1

) 7,03 10,64 2,96 1,59 7,93 

K4HAc (h
-1

) 0,00 8,90 6,70 5,89 7,54 

K5HAc (h
-1

) 15,73 15,92 6,31 0,00 0,00 

K6HAc (h
-1

) 1,38 4,16 3,01 3,02 48,84 

K2HPr (h
-1

) 4,58 2,04 1,65 2,56 0,25 

K4HPr (h
-1

) 0,29 0,22 0,35 0,42 0,55 

K3HBu (h
-1

) 1,04 0,67 1,12 0,69 0,61 

K5HBu (h
-1

) 0,55 0,48 0,95 0,68 31,32 

K6M (h
-1

) 1,46 0,77 1,39 1,57 1,31 

K7M (h
-1

) 3,24 2,06 0,98 2,04 0,20 

 

Assim, pelos parâmetros cinéticos ajustados, tem-se que a produção de metano nos 

ensaios I (k6M 1,46 h
-1

 e k7M 3,24 h
-1

), II (k6M 0,77 h
-1

 e k7M 2,06h
-1

) e IV (k6M 1,57 h
-1

 e k7M 

2,04 h
-1

) acontece principalmente pela via hidrogenotrófica, pois os parâmetros cinéticos k7M, 

parâmetro associado à produção de metano pelo consumo de hidrogênio (Equação 7) são mais 

altos do que os parâmetros k6M, parâmetro associado à produção de metano pelo consumo de 

acetato (Equação 6). Enquanto nos ensaios III (k6M 1,39 h
-1

 e k7M 0,98 h
-1

) e V (k6M 1,31 h
-1

 e 

k7M 0,20 h
-1

), a produção de metano acontece essencialmente pela via acetoclástica. De fato, o 

ensaio V apresenta o menor valor de concentração de ácido acético dentre todos os ensaios, o 

que consolida os valores encontrados por modelagem. 

Finalmente, em relação à produção de ácidos a partir dos substratos, em todos os 

ensaios a produção de ácido acético é predominante (Equação 1), com exceção do Ensaio IV 

onde há predominância da produção de ácido propiônico (k1HAc 1,59 h
-1

, k2HPr 2,56h
-1

 e k3HBu 

0,69h
-1

). 
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Figura 3: Dados experimentais dos perfis de substrato no afluente (▲), substrato no efluente 

(Δ), ácido acético no efluente (●), ácido propiônico no efluente (■), ácido butírico no efluente 

(○) e metano gerado (♦) com o modelo cinético ajustado. 
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Conclusões 

 

A co-digestão entre soro de leite e glicerina foi avaliada em um AnSBBR com 

recirculação da fase líquida. A condição com 75% de soro de leite e 25% de glicerina obteve 

os melhores resultados: produtividade molar de 101,8 molCH4.m
-3

.d
-1

 e rendimento por carga 

aplicada com base em matéria orgânica de 13,3 molCH4.kgCOD
-1

. Isto representa um 

aumento de produtividade de cerca de 9% e 30% quando a produtividade obtida é comparada 

com a digestão anaeróbia de soro de leite e glicerina puros, respectivamente. Estes resultados 

são importantes porque não existem trabalhos que estudam a co-digestão proposta e a mesma 

obteve bons resultados, tanto na remoção de matéria orgânica quanto na produção de biogás. 
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Resumo. Neste trabalho foi estudada a aplicação do reator (5 L) anaeróbio com biomassa 

imobilizada e operado nos modos batelada e batelada alimentada sequenciais (AnSBBR) ao 

tratamento (30°C) de água residuária sintética a base de xilose (1000-5000 mgDQO/L e 

carga orgânica aplicada de 1-5 gDQO/L∙d), no intuito de estudar a obtenção de biometano. 

Os principais resultados obtidos mostram a estabilidade em termos de pH, alcalinidade à 

bicarbonato e ácidos voláteis totais, sendo que os indicadores de desempenho apresentaram 

melhores valores para a operação em batelada, cuja eficiência de remoção para a 

alimentação de 5000 mg-DQO/L foi de, aproximadamente, 50% para DQO e de 100% para 

carboidrato, sendo a produtividade molar volumétrica de 23,2 mmolCH4/L∙d, a produtividade 

específica de 0,92 mmolCH4/g-SVT∙d e os rendimentos entre metano produzido e matéria 

orgânica consumida, nas formas de DQO e de carboidrato, referentes às cargas orgânicas 

removidas, foram de 6,0 mmolCH4/g-DQO e 3,1 mmolCH4/g-carboidrato, respectivamente. O 

ajuste do modelo cinético permitiu a proposição de um mecanismo metabólito simplificado no 

qual os ácidos acético e propiônico são os principais compostos intermediários. 

 

Introdução 

 

Frente ao aumento das necessidades por energia obtida de maneira econômica e 

sustentável, os biocombustíveis têm apresentado importância. No Brasil, a produção de etanol 

de cana de açúcar possui destaque, havendo um crescente interesse na produção de etanol de 

segunda geração, que é o etanol produzido de bagaço, promovendo aumento de produtividade 

em relação à área plantada. Além disso, o aproveitamento da vinhaça para geração de 

biometano é outra importante opção para otimização do processo, sendo que sua composição 

na produção de etanol de segunda geração possui considerável quantidade de xilose, que é a 

pentose derivada da hidrólise da hemicelulose do bagaço, pois as leveduras não assimilam tal 

açúcar (Rabelo et al., 2011). 

Tratamento de vinhaça em reator anaeróbio operado em batelada e batelada alimentada 

sequenciais com biomassa imobilizada em espuma de poliuretano (AnSBBR) é uma opção 

tecnológica de operação descontínua, havendo vários estudos sobre a influência das variáveis 

do processo na eficiência e estabilidade quando aplicado ao tratamento de diversos efluentes 

para produção de biometano (Bezerra et al., 2009; Lovato et al., 2012; Lullio et al., 2014). 

Nesse contexto, esse trabalho teve como objetivo o estudo da aplicação do AnSBBR 

para obtenção de biometano a partir de água residuária sintética a base de xilose, avaliando-se 

a influência da estratégia de alimentação e da concentração do afluente sobre os indicadores 

de desempenho referentes à estabilidade do processo, consumo de matéria orgânica, 

produção/consumo de compostos intermediários, produtividade de biometano, e fator de 

rendimento entre metano produzido e matéria orgânica consumida, nas formas de DQO e de 

carboidrato, incluindo ainda o ajuste de modelo cinético para validar uma proposta de 

mecanismo metabólico. 
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Material e Métodos 

 

O reator AnSBBR (Figura 1) foi operado a 30°C em batelada (ciclos de 8 h e tempos 

de carga e descarga de 10 min) e batelada alimentada (ciclos de 8 h, tempo de carga de 4 h e 

de descarga de 10 min) sequenciais, tratando 1 L de meio por ciclo, sendo o volume total de 

meio líquido no reator de 3 L, ou seja, a cada ciclo era alimentado/descarregado 1 L e mantido 

2 L de meio líquido residual. 

 

 
Figura 1: Esquema do AnSBBR com recirculação utilizado nos ensaios 

 

O suporte de imobilização da biomassa foi acondicionado entre telas de aço Inox – 314, 

dividindo a altura de do reator em 4 estágios para evitar a compactação do leito.  

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 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 (1,5 L) e no reservatório paralelo (1,5 L) foi de 3,0 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. 

O suporte inerte utilizado consistiu de cubos de espuma de 1 cm de aresta de espuma de 

poliuretano com densidade aparente de 23 kg.m
-3

 e porosidade de 95%. Uma das principais 

vantagens da utilização de espuma de poliuretano é que a sua elevada porosidade permite que 

a imobilização de uma quantidade significativa de biomassa que não se solta durante as etapas 

de carga, descarga e de reação enquanto a fase líquida é recirculada. 

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.  

Os substratos utilizados para a co-digestão foram: efluente a base de glicerina sintética 

A água residuária sintética a base de xilose utilizada no experimento foi preparada de acordo 

com a composição apresentada na Tabela 1. A concentração foi variada de 1000 a 5000 mg-

DQO/L. 
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Tabela 1: Composição da água residuária sintética (base de cálculo para 1000mg-DQO/L) 

Composto Concentração (mg/L) 

Xilose 938 

(relação teórica: 1000 mg-DQO = 938 mg-xilose)  

Ureia 6,0 

Sulfato de níquel (NiSO4.6H20) 0,5 

Sulfato ferroso (FeSO4.7H2O) 2,5 

Cloreto férrico (FeCl3.6H20) 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) 1,3 

Fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4) 2,7 

NaHCO3 500-1000 

Água da torneira 1000 mL (q.s.) 

 

Análises físico-químicas 

O monitoramento do reator foi efetuado por análises de amostras do afluente e 

efluente de acordo APHA (1995), considerando-se também o método proposto por Ripley et 

al. (1986) para a determinação da alcalinidade, e o método de Dubois (1956) para a 

determinação carboidratos totais. 

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.  

 

Procedimento experimental da operação do reator 

Os ensaios foram realizados (ciclos de 8h a 30°C) em diferentes condições de 

concentração afluente: 1000-B/2000-B/3000-B/4000-B/5000-B/5000-BA mgDQO/L (B – 

batelada e BA – batelada alimentada) com duração de 20 dias em cada condição. Nas 

condições 5000-B/5000-BA mgDQO/L foram realizados perfis das variáveis monitoradas ao 

longo do ciclo. 

 

Modelo cinético da rota metabólica anaeróbia da xilose 

As Equações (1) a (6) apresentam a proposta de rota metabólica anaeróbia da xilose, 

sendo as Equações (1) a (3) referentes à etapa de acidogênese, a Equação (4) referente à etapa 

de acetogênese e as Equações (5) e (6) referentes à etapa de metanogênese. As Equações (7) a 

(10) apresentam as velocidades de consumo de xilose (rC), de formação/consumo de ácido 

acético (rHAc) e ácido propiônico (rHProp) e de formação de metano (rM), respectivamente. 

 

 (1) 

 (2) 

 (3) 

 (4) 

 (5) 

 (6) 
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 (7) 

 (8) 

 (9) 

 (10) 

 

O balanço de massa de cada um dos compostos envolvidos da proposta de rota 

metabólica anaeróbia da xilose (xilose, ácido acético, ácido propiônico e metano), 

considerando a operação do reator em batelada, é apresentado nas Equações (11) a (14). 

 

 
(11) 

 
(12) 

 
(13) 

 
(14) 

 

O balanço de massa de cada um dos compostos envolvidos da proposta de rota 

metabólica anaeróbia da xilose (xilose, ácido acético, ácido propiônico e metano), 

considerando a operação do reator em batelada alimentada, é apresentado nas Equações (15) a 

(18). 

 

 

(15) 

 
(16) 

 
(17) 

 
(18) 

 

Para a utilização das Equações de balanços de massa (15) a (18) foi necessário obter 

os valores iniciais experimentais de CXilose , CHAc, CHProp e CMetano, medidos no instante inicial 

dos ensaios de perfil em função do tempo de ciclo (tanto em batelada quanto em batelada 

alimentada). 

 

As Equações (7) a (10) foram usadas na determinação dos parâmetros k’1Xilose, k1HAC, 

k2HProp, k4HAc, k4HProp k5Metano, k6Metano e k6HAc juntamente com as Equações (11 a (18) de 

balanço de massa. Por se tratarem de equações diferenciais, o método de integração numérica 

de Euler com passo de integração constante, foi implementado em planilha do “Software 

Excel
®
”. Os parâmetros foram ajustados adotando-se o critério da mínima somatória do 

quadrado dos erros entre os dados experimentais e os dados obtidos pelo modelo. O ajuste foi 

realizado com o algoritmo de Newton, por meio da ferramenta “Solver” do “Software 

Excel
®
”. 

Vale destacar que as constantes cinéticas k’1Xilose, k1HAC, k2HProp, k4HAc, k4HProp k5Metano, 

k6Metano e k6HAc são aparentes, pois englobam os efeitos de transporte de massa e transferência 

de calor, e não específicas, porque não estão relacionadas com a concentração de biomassa do 

sistema. Além disso, cabe ressaltar que o modelo cinético adotado é apenas uma simplificação 

do complexo processo biológico anaeróbio. 
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Resultados e Discussão 

 

Estabilidade e desempenho do processo 

O monitoramento permitiu observar a estabilidade do reator com o aumento da 

concentração afluente de 1000-B/2000-B/3000-B/4000-B/5000-B/5000-BA mgDQO/L, 

obtendo-se os valores para afluente e efluente, respectivamente (10 pontos em cada condição 

e desvio menor que 8%): pH – 8,27 e 7,14 ; AB – 1905/2088/3053/4285/5701/5665 e 

1220/1372/2048/2615/3724/4040 mgCaCO3/L; AVT – 15/35/55/34/28/29 e 

102/398/769/763/1286/1205 mgHAc/L. A concentração de biomassa no reator foi de 36,4 g-

ST/L e 31,7 g-SVT/L, sendo o volume tratado por ciclo de 1520 ± 28 mL e o volume total de 

meio líquido no reator de 3052 ± 83 mL. Em relação ao suporte, a concentração foi de 1,65 g-

ST/g-suporte e 1,42 g-SVT/g-suporte. 

As cargas orgânicas volumétricas (Figura 2) para carboidratos (aplicada COVAc e 

removida para amostra não filtrada COVRct e filtrada COVcft) e para DQO (aplicada COVAs 

e removida para amostra não filtrada COVRst e filtrada COVsft) mostram a eficiência de 

remoção de carboidratos de 100%, indicando também a adequada retenção da biomassa no 

reator. Por outro lado, em termos de DQO a eficiência foi de 49-50%, indicando um acúmulo 

de compostos intermediários. 

 

 

Figura 2: Cargas orgânicas volumétricas (carboidrato e DQO) aplicadas (COVA) e removidas 

(COVR) em amostras não filtrada (t) e filtrada (ft) nas condições em  

batelada (B) e batelada alimentada (BA) 

 

A produtividade molar volumétrica foi 4,8/7,1/12,2/17,4/23,2/20,1 mmolCH4/L∙d e os 

rendimentos foram 4,2/4,0/5,5/5,5/6,0/5,1 mmolCH4/g-DQO e 3,0/2,5/2,8/3,0/3,1/2,6 

mmolCH4/g-carboidrato, respectivamente às condições de alimentação. O rendimento em 

batelada é 21% do teórico (14,6 mmolCH4/g-carboidrato), indicando que o carboidrato 

(xilose) consumido foi responsável pela produção de compostos intermediários (ácidos 

acético e propiônico), além da produção de metano. 

 

Ajuste do modelo cinético da rota metabólica anaeróbia da xilose 

O ajuste cinético permitiu analisar o consumo de xilose, a formação de ácidos acético 

e propiônico, e a formação de metano (Figura 3), sendo o acúmulo desses ácidos relacionado 

com a eficiência de remoção em DQO, ou seja, a biomassa anaeróbia conseguiu assimilar 

praticamente toda a xilose disponibilizada (etapa de hidrólise e acidogênese), mas não 

consegue converter os ácidos formados em metano (etapas acetogênica e metanogênica). A 

Tabela 2 contém os parâmetros cinéticos, mostrando as velocidades específicas de consumo 

de xilose e de formação de metano maiores para o modo batelada, justificando o melhor 

desempenho. 
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Figura 3. Perfis de consumo de xilose, formação de ácidos acético e propiônico, e formação de metano 

na operação em batelada (B) e batelada alimentada (BA)  

(condição de alimentação de 5000 mg-DQO/L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B) 

(BA

) 
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Tabela 2. Parâmetros cinéticos referentes ao ajuste do modelo cinético na operação em batelada (B) e 

batelada alimentada (BA) (condição de alimentação de 5000 mg-DQO/L) 

Parâmetro (h
-1

) B BA 

k'1Xilose 3,55×10
0
 6,84×10

-1
 

k1HAc 3,51×10
-1

 7,26×10
-2

 

k4HAc 4,62×10
-2

 2,34×10
-3

 

k6HAc 1,36×10
-1

 9,63×10
-5

 

k5Metano 4,98×10
-3

 1,62×10
-3

 

k6Metano 8,55×10
-4

 7,48×10
-4

 

k2HProp 8,81×10
-1

 1,40×10
-1

 

k4HProp 0,00×10
0
 0,00×10

0
 

 

Conclusões 

 

O reator AnSBBR operado em batelada e batelada alimentada sequenciais aplicado na 

obtenção de metano pelo tratamento de água residuária a base de xilose, atingiu eficiência de 

remoção de 50% para DQO e de 100% para carboidrato. Na condição de alimentação de 5000 

mg-DQO/L em batelada a produtividade volumétrica foi 23,2 mmolCH4/L∙d, a produtividade 

específica foi 0,92 mmolCH4/g-SVT∙d, e os rendimentos entre metano produzido e matéria 

orgânica consumida foram 6,0 mmolCH4/g-DQO e 3,1 mmolCH4/g-carboidrato. O ajuste 

cinético validou a rota metabólica anaeróbia proposta, havendo acúmulo dos ácidos acético e 

propiônico, responsável pela baixa eficiência de remoção em DQO. 
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Resumo: Três reatores anaeróbios de fluxo ascendente com manta de lodo (UASB) em escala 

piloto foram operados com objetivo de produção de biogás pela degradação da vinhaça.  Reator 1 

(R1) foi operado sem recirculação (365 dias),  Reator 2 (R2) foi operado com taxa de recirculação 

de 1:3 (480 dias) e Reator 3 (R3) foi operado com taxa de recirculação de 1:5 (500 dias). Os 

valores de carga orgânica volumétrica (COV) aplicada a R1, R2 e R3 variaram de 1 a 6,4; 1 a 8,3 

e 1 a 8,25 kg DQO/m
3
.d, respectivamente. R1 apresentou desempenho estável em COV até 5,25  kg 

DQO/m
3
.d, enquanto R2 e R3 apresentaram desempenho estável até COV de 8,25  kg DQO/m

3
.d. O 

rendimento de metano nos reatores foram similares e corresponderam a aproximadamente 70% do 

rendimento teórico. O maior valor de produtividade (2.25LCH4 / L.d) foi obtido em R3 em COV de 

8.25 kgCOD /m
3
.d, gerando 344 gCH4 /d. Baseado neste resultado de produtividade, a produção 

de 1 m
3
 de etanol (13 m

3 
de vinhaça com  40gCOD/L) poderia gerar 190 kWh de energia elétrica. 

 

Introdução 

 

A grande extensão territorial e o grande potencial hídrico determinaram a implantação da 

matriz geradora de energia elétrica brasileira de base predominantemente hidráulica 

(aproximadamente 71%), considerada de baixo impacto nos gases de efeito estufa. A partir da 

década de 90, reformas estruturais na área de energia, de caráter eminentemente descentralizador, 

levaram ao maior espaço para a produção de energia elétrica em pequena escala e ao uso crescente 

de fontes energéticas renováveis.  

Atualmente, a cogeração com bagaço de cana-de-açúcar na indústria sucroalcooleira é 

considerada uma via tecnológica de destaque, com participação de 2,84% e a energia proveniente de 

biogás corresponde a 0,04% da matriz energética nacional.    

Importantes exemplos brasileiros de utilização de biogás como energia renovável decorrem 

do setor de tratamento de resíduos sólidos municipais e da suinocultura. Entretanto, a vinhaça 

resultante da produção de álcool a partir da cana de açúcar,  com elevado potencial de geração de 

biogás por digestão anaeróbia da vinhaça é ainda inexpressiva na matriz energética brasileira. 

O Brasil é o maior produtor e exportador mundial de açúcar e álcool. A safra 13/14 produziu 

653,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, gerando 37,7 milhões de toneladas de açúcar e 27,5 

bilhões de litros de álcool (UNICA, 2014).   

A vinhaça é o subproduto líquido proveniente do processo de destilação do álcool, gerado na 

proporção de 10 a 18 litros por litro de álcool produzido, caracterizado por elevada concentração de 

matéria orgânica (DQO e DBO de 60 a 100 vezes superior ao de esgoto doméstico), de sais e de 

nutrientes (potássio, cálcio, magnésio, nitrogênio e fósforo). Usualmente, a vinhaça é usada para 

adubação e irrigação, processo conhecido como fertirrigação. O processo de degradação anaeróbia 

anteriormente à fertirrigação reduz a carga orgânica da vinhaça e a emissão de gases de efeito 

estufa, mantendo os sais e os nutrientes importantes para a fertilização do solo. 

A estimativa da produção de metano a partir da vinhaça no processo anaeróbio baseia-se na 

concentração de matéria orgânica e na eficiência de sua conversão a metano (70%). 
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 O desenvolvimento de reatores para produção de energia (biogás) a partir da degradação 

anaeróbia da vinhaça, para ser incluído no fluxograma de produção de energia da indústria 

sucroalcooleira, é praticamente inexistente nos países produtores de açúcar e álcool. A utilização do 

biogás será um avanço tecnológico importante na área de produção de bioenergia. 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 produção de biogás pela 

degradação anaeróbia da vinhaça em reatores operando com diferentes taxas hidráulicas associadas 

a diferentes cargas orgânicas, visando a otimização do rendimento e produtividade da geração de 

metano.   

 

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).  

 
 

 
 

Figura 1: Desenho esquemático do sistema de geração de biogás a partir da degradação anaeróbia da 

vinhaça. 

 

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 
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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 Junho-2015). 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.   

 

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. 
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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.  

 

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 

 

Planejamento experimental 

 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). 

 
Tabela 3: Variação dos parâmetros operacionais durante a operação dos reatores  

Reator Velocidade ascencional 

(m/h) 

% recirculação COV (kgDQO/m
3
.dia) 

1 0,003-0,027 0 0,57-6,4 

2 0,008-0,225 (1:2) 0,57-8,3 

3 0,013-0,354 (1:4) 0,57-8,3 

 

 

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). 

 

Resultados 

 

COD removal 

A eficiência de remoção de DQO de R1, R2 e R3 durante as COV aplicadas foram 

83,13±13,19; 88,31±6,96 e 89,76 ±707%, respectivamente. Até a COV de 5 kg DQO/m
3
.d aplicada 

ao R1 verificou-se uma correlação quase perfeita entre carga orgânica aplicada e carga orgânica 

removida (r
2
 = 0.9692). Entretanto, a eficiência de remoção de DQO em R1 ficou reduzida com 

COV maiores que 5 kg DQO/m
3
.d e R1 não foi mais capaz de receber cargas orgânicas maiores  

que 5 kg DQO/m
3
.d e a correlação decresceu (r

2
=0,8805). O comportamento de R2 e R3 diferiram 

de R1. Cargas orgânicas maiores que 5 kg DQO/m
3
.d foram aplicadas e os reatores mantiveram a 

capacidade de remoção de DQO, mantendo a correlação (r
2
) entre carga orgânica aplicada e carga 

orgânica removida  de 0,9548 e 0,9817 para R2 e R3, respectivamente (Figura 2).  

Os resultados indicaram que a recirculação do efluente em R2 e R3 foi positiva para o 

desempenho dos reatores na remoção de DQO. A recirculação incrementou a velocidade 

ascensional nos reatores, o que provavelmente melhorou o transporte de massa no interior dos 
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grânulos, melhorando a eficiência da degradação anaeróbia e pode também contribuir com o 

desprendimento do biogás dos grânulos. Por outro lado, a recirculação contribui para diluição da 

vinhaça, reduzindo os efeitos negativos da elevada concentração de matéria orgânica e a presença  

de substancias inibidoras  ao processo anaeróbio (Chen et al, 2008; Satyawali and Balakrishnan, 

2008).  
 

 

 
Figura 2. Carga orgânica removida em  R1 (X), R2 (Δ) e R3 (◊) em função da carga orgânica 

aplicada aos reatores. 
 

 

Rendimento e produtividade do metano 

Analises estatística (ANOVA) indicaram que os resultados de rendimento de metano em R1, R2 e 

R3 (Tabela 4) são similares e correspondem a aproximadamente 70% do rendimento teórico de 

metano.  A resposta da produtividade de metano em R1, R2 e R3 foi positiva com o aumento da 

carga orgânica volumétrica removida (Tabela 5). Análises estatística indicaram que a produtividade 

do metano no reator sem recirculação (R1) foi menor que em R2 and R3 em COV maiores que  4 kg 

DQO.m
3
.d. Esses resultados sugerem que além dos benefícios da recirculação do efluente dos 

reatores para a digestão anaeróbia da vinhaça, o conteúdo de matéria orgânica do efluente dos 

reatores contribuiu para aumentar a produtividade de  R2 e R3. Reatores UASB em escala piloto em 

condições mesofílicas em COV maiores que 13.2 kgCOD/m³.d, obtiveram produtividade máxima 

de metano de 1.2-CH4/L (Uellendahl and Ahring, 2010). 

 

Tabela 4. Rendimento de metano em R1, R2 e R3 comparado com o rendimento teórico 

Reator Rendimento do metano   Rendimento do metano 

teórico 

 Taxa 

 (LCH4/gDQO removida)  (LCH4/gCOD removida)  (%) 

R1 0,272±0,075  0,390±0,004  71 

R2 0,265±0,063  0,391±0,004  68 

R3 0,265±0,063  0,391±0,004  70 
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Tabela 5. Produtividade do metano  em R1, R2 e R3 comparada com a produtividade teórica 

OLR (kg COD/m
3
.d) Methane productivity (LCH4/L.d) 

 R1 R2 R3 

0,5-2,0 0,35±0,11 0,33±0,57 0,42±0,13 

2,1-4,0 0,68±0,16 0,78±0,23 0,70±0,34 

4,1-6,0 0,97±0,28 1,01±0,33 1,25±0,30 

6,1-8,0 0,82±0,35 1,76±0,49 1,75±0,28 

8,0-10,0 - 1,61±0,43 2,25±0,18 

 

 

Potencial de geração de energia 

A geração de biogás na digestão anaeróbia está diretamente asociada com a COV aplicada e 

removida do reator. A maior produtividade (2,25LCH4/L.d) foi obtida em R3 sob 8,25 kgDQO 

/m
3
.d, gerando 344 gCH4 /d. O potencial de geração de energia elétrica pelo metano é de 1.686 

kWh/kgCH4, considerando 0,35 a eficiência de conversão de energia química em eletricidade em 

motores a combustão (Van Haandel, 2005).  Baseado nos resultados de produtividade, a produção 

de 1 m
3
 de etanol produziria 13 m

3 
de vinhaça (40gDQO/L) e 190 kWh de energia elétrica (Figura 

3). 

A produção de etanol na usina de açúcar e álcool que forneceu vinhaça para esta pesquisa 

foi de 140 000 m
3
 em 2014/2015. A utilização de reatores UASB com produtividade de metano de 

acordo com a obtida nesta pesquisa poderia suprir a energia elétrica para 48.000 casas (157kwh / 

mês) na safra 2014/2015. 
  As usinas hidroelétricas são  as principais geradoras de eletricidade no Brasil e o segmento de açúcar 

e álcool é o principal  produtor de energia elétrica a partir da  biomassa (Figura 4). A maior usina hidrelétrica 

no mundo (Itaipu) é responsável pela produção de 23,8% da energia elétrica consumida no Brasil (98.6 

TWh in 2014). A geração de energia elétrica pela degradação anaeróbia da vinhaça 2013/2014 seria 

16.8 TWh, correspondendo a 17% da energia elétrica gerada em Itaipu. Essa energia renovável 

aumentaria de 8% para 9,2% a energia elétrica gerada pela biomassa na matriz energética brasileira.  
 

 
 

Figura 3. Fluxograma da geração de energia elétrica por  1 m
3
 de vinhaça 
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Figure 4. Matrix energética brasileira em 2014 

 

 

 

Conclusão 

 

Reator R1 sem recirculação do efluente demonstrou desempenho estável até COV de 5  kg 

DQO/m
3
.d, enquanto R2 e R3, com recirculação de 1:2 e 1:4, respectivamente demonstraram 

desempenho estável até 8,25  kg DQO/m
3
.d. O rendimento de metano em R1, R2 e R3 são similares 

e correspondem a aproximadamente 70% do rendimento teórico de metano. A maior produtividade 

(2.25 L CH4 /L.d) foi obtida em R3 sob 8,25 kgDQO /m
3
.d, gerando 344 g CH4/d. A produção de 1 

m
3
 de etanol produziria 13 m

3 
de vinhaça (40g/L) e 190 kWh de energia elétrica.  
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Resumo. Com o propósito de explorar o potencial de geração de metano a partir de vinhaça 

de cana-de-açúcar e propor procedimentos de controle do processo anaeróbio, foi utilizado 

um reator UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) em escala piloto, equipado de 

separador gás-sólido-líquido modificado e sem recirculação de efluente. O reator foi 

submetido a cargas orgânicas volumétricas (COV) de 0,7 a 7 KgDQO.m
-3

.d
-1

 e operado 

durante 300 dias. No início da operação utilizou-se 1g NaHCO3.g
-1

DQOafluente, com redução 

gradativa até 0,125g NaHCO3.g
-1

DQOafluente. O reator UASB apresentou valor médio de 

eficiência de remoção de DQO de 92±4,4%, para COV entre 0,7 e 4,8 KgDQO.m
-3

.d
-1

. A 

maior produção média de metano observada durante o período operacional foi 5 m
3
CH4.m

-3
 

de vinhaça aplicada para COV entre 4,1 e 5,6 KgDQO.m
-3

.d
-1

. A percentagem de metano no 

biogás apresentou valor médio de 70±7% para 1 a 5,6 Kg DQO.m
-3

.d
-1

. A operação do reator 

com cargas aplicadas acima de 5,6 KgDQO.m
-3

.d
-1

 gerou menor produção de biogás, 

redução na porcentagem de metano e aumento da carga de ácidos graxos voláteis (AGV) 

efluente, assim como queda na eficiência de remoção de DQO.  

 

Introdução 

 

A produção de etanol total para a  safra 2014/15 está estimada em 28,66 bilhões de 

litros, 2,53% a mais do que os 27,96 bilhões de litros da safra 2013/14 (CONAB, 2014). 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). Em termos globais, o volume de vinhaça 

anualmente disposto no solo se aproxima de 325 bilhões de litros no Brasil (Fuess, 2013). 

As características físico-químicas da vinhaça de cana-de-açúcar são heterogêneas e 

estão intrinsecamente relacionadas com: tipo e origem de matéria prima utilizada; preparo do 

mosto, dependente do tipo de indústria, açúcar e álcool (melaço), destilaria (caldo) ou misto 

(melaço e caldo); método de fermentação; eficiência do processamento; insumos adicionados 

como produtos químicos, ácidos, antibióticos e nutrientes à base de nitrogênio e fósforo, 

qualidade da água utilizada e sistema de trabalho, e influência dos operadores (Rossetto, 

1987; Ribas, 2006; Lelis Neto 2008). 

Independentemente da matéria-prima, a vinhaça contém altas concentrações de 

material orgânico, potássio e sulfatos, bem como características ácidas (baixo pH) e 

corrosivas. Segundo dados de Costa et al. (1986), a vinhaça proveniente do caldo da cana-de-

açúcar possui o menor conteúdo em matéria orgânica se comparada às demais oriundas de 

diferentes mostos. Ainda assim sua caracterização reporta valores de DQO entre 15 e 33 g.L
-1

, 

com valor médio de sólidos totais voláteis igual a 20 g.L
-1

. 

A disposição da vinhaça nos cursos d’água e em áreas de sacrifício são práticas que 

comprometem o ambiente permanentemente ou exigem processos avançados de tratamento. 

Após a proibição destas, a aplicação da vinhaça no canavial como fertirrigação se tornou 

prática muito difundida entre as destilarias brasileiras, tecnologia praticamente desenvolvida 

por completo no Brasil devido à alta geração deste tipo de resíduo. 
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Por meio de pesquisas e do conhecimento mais apurado da composição química da 

vinhaça concluiu-se que a aplicação desta no solo deveria ser feita em doses mais baixas que 

as recomendadas, de 1000 m³.ha
-1

 para até 35 m³.ha
-1

 (PORTARIA P4.231-CETESB). 

Entretanto, mesmo com a evolução da legislação ambiental aplicável a vinhaça no que diz 

respeito às condições de armazenamento e aplicação, a necessidade de diretrizes mais 

restritivas às práticas usuais de destinação visando a preservação do meio ambiente continuam 

sendo necessárias. 

Embora os efeitos adversos variem de acordo com os tipos de solos fertirrigados, os 

seguintes impactos podem ser esperados a partir da aplicação contínua de vinhaça para os 

campos agrícolas: sobrecarga orgânica, salinização, excesso de fertilização, contaminação por 

íons específicos, acidificação permanente de solo e recursos hídricos, Interferências no 

processo da fotossíntese desempenhada por plantas aquáticas e inibição da germinação de 

sementes, redução no rendimento do crescimento das plantações e geração de toxicidade em 

ambientes aquáticos.  

Pode-se inferir que o excedente de vinhaça armazenado se apresenta como um 

problema ambiental de grande magnitude, necessitando de meios alternativos para seu uso. O 

grande volume produzido, associado com a grande quantidade de matéria orgânica, torna a 

vinhaça uma fonte potencial de energia por meio da digestão anaeróbia e da recuperação do 

biogás. A digestão anaeróbia reduz a carga orgânica da vinhaça sem perda do potencial de 

fertilização e gera biogás, combustível gasoso com conteúdo energético elevado que pode ser 

utilizado para geração de energia elétrica, térmica ou mecânica. 

Embora a digestão anaeróbia tenha grandes vantagens na degradação da vinhaça, 

características como elevada concentração de DQO levaram vários estudos a serem realizados 

com diluição da vinhaça de alimentação e elevado tempo de detenção hidráulica, dificultando 

a exploração dos dados para aplicações práticas. A maioria dos dados disponíveis referentes a 

métodos para tratamento de vinhaça se referem a sistemas em escala de bancada, portanto 

atenção especial deve ser dada a unidades em escalas piloto e plena, a fim de investigar o 

potencial real de aplicação das diversas tecnologias para o processamento de vinhaça (Fuess e 

Garcia, 2014). 

O tratamento de efluentes com alta carga orgânica resulta em variações nas estratégias 

de controle e operação, pois o sistema biológico está sujeito a modificações metabólicas 

(sobretudo acúmulo de ácidos graxos voláteis) provenientes do valor absoluto da carga 

orgânica aplicada, assim como de sua variação.  

O presente trabalho avaliou a produção de biogás proveniente da degradação 

anaeróbia da matéria orgânica contida na vinhaça de cana-de-açúcar. A aplicação de 

diferentes cargas orgânicas em reator UASB foi realizada a fim de determinar parâmetros para 

controle e operação visando obter estabilidade no 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 possuía diâmetros externo e interno de respectivamente 200mm e 195mm para o 

corpo do reator e 100mm e 95mm para o braço lateral que compunha o separador gás-sólido-

líquido modificado, dispositivo que definia a área de separação do reator, como descrito por 

(Cavalcanti, 2003; Leitão, 2004).  

A Figura 1 mostra os desenhos dimensionais em vista longitudinal e corte do reator em 

escala piloto, juntamente ao fluxograma de processo da unidade experimental. A unidade 

contou com bomba dosadora para alimentação, tanque de armazenamento de vinhaça 
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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 dimensional do reator anaeróbio (medidas em milímetros): (a) vista longitudinal e (b) vista 

longitudinal (Corte AA). 

 

Inoculação da biomassa 

 

O reator em escala piloto foi inoculado com lodo granular coletado de um reator 

UASB de 1260 m
3
, instalado no abatedouro de frango “Abatedouro ideal Ltda”, localizado na 

cidade de Pereiras-SP. A unidade foi preenchida com lodo anaeróbio até metade de sua altura 

útil (60L), sendo o volume restante completado com água proveniente da rede municipal. 

 

Água residuária  

 

A água residuária utilizada nos ensaios experimentais correspondeu inicialmente à 

vinhaça de cana-de-açúcar coletada diretamente da saída da coluna de destilação na 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. O 
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procedimento de utilização da vinhaça para a operação incluía sequencialmente: peneiramento 

para retirada de sólidos grosseiros e diluição em 10 vezes para atingir a DQO de 20 g.L
-1

. 

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
-1

/ DQOAfluente para a manutenção do 

pH efluente próximo a 8 no início da operação do sistema. O valor utilizado decresceu até o 

68º dia de operação, sendo posteriormente mantida dosagem fixa de 0,125g NaHCO3.g
-1

 

DQOAfluente. 

 

Operação dos reatores 

 

O reator foi mantido em temperatura ambiente, e segundo as condições locais definiu-

se que o crescimento microbiano ocorreu em faixa mesófila de temperatura. Os dados 

utilizados no monitoramento (valores diários de temperatura máxima, mínima e média 

compensada) foram extraídos do banco de dados meteorológicos referentes a séries históricas 

da rede de estação do INMET (2014).   

A operação do reator foi desenvolvida sem recirculação de efluente e aumento de 

carga de acordo com a Tabela 1. As mudanças de fases foram efetuadas pelo incremento de de 

20% do valor da fase anterior. De acordo com a caracterização do lodo anaeróbio utilizado na 

pesquisa, adotou-se o valor de 42 g.L
-1

 como concentração de sólidos suspensos voláteis 

(SSV) para o cálculo da carga orgânica aplicada ao lodo (COAL). De acordo com o volume 

de lodo na área de reação, a quantidade em massa de SSV foi estimada em 2520g. 
 

Tabela 1. Parâmetros operacionais aplicados à unidade experimental. 

Fases Duração
1
           

Q
2
 

(L.dia
-1

) 

COV
3
 

(Kg DQO.m
-3

.dia
-1

) 

COAL
4 
 

(g DQO. gSSV.dia
-1

) 

TDH
5
  

(dias) 

1 0-9 1,8 0,60 0,014 72,47 

2 10-20 2,2 0,73 0,017 59,29 

3 21-27 2,6 0,87 0,021 50,17 

4 28-34 3,1 1,03 0,025 42,08 

5 35-41 3,7 1,23 0,029 35,26 

6 42-76 4,5 1,50 0,036 28,99 

7 77-83 5,4 1,80 0,043 24,16 

8 84-92 6,4 2,13 0,051 20,38 

9 93-112 7,7 2,57 0,061 16,94 

10 113-119 9,3 3,10 0,074 14,03 

11 120-126 11,1 3,70 0,088 11,75 

12 127-149 13,4 4,47 0,106 9,73 

13 150-189 16 5,33 0,127 8,15 

14 190-238 19,3 6,43 0,153 6,76 

15 239-240 23,1 7,70 0,183 5,65 

Notas: Duração
1
: Dias de operação; Q

2
: Vazão de alimentação; COV

3
: Carga orgânica 

volumétrica; COAL
4
: Carga orgânica aplicada ao lodo; TDH

5
: Tempo de detenção hidráulica. 

 

O aumento da vazão, portanto, de carga orgânica ocorreu quando o reator se 

encontrava em estado estacionário dinâmico, considerada  manutenção de variação menor que 

10% para os parâmetros: DQO, carga de ácidos orgânicos voláteis efluente e porcentagem de 

metano no biogás. 
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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 

 

Resultados e Discussão 

 

Avaliação dos efeitos da variação de COV aplicada ao reator UASB 

 

No período do 9º ao 183º dia de operação (Período A: COV 0,7-4,8 kgDQO.m
-3

.d
-1

), o 

reator apresentou remoção média de 92±4,4%. A carga efluente média de ácidos voláteis no 

período foi 2,26 g.d
-1

, correspondendo a menos de 1% da carga orgânica aplicada.  

 

 
Figura 2. Variação temporal da eficiência de remoção de DQO (■) em função da COV afluente (◊).  

 

Entre o 185º e o 239º dia de operação (Período B: COV 5,3-7,0 kgDQO.m
-3

.d
-1

), 

obteve-se valor médio de eficiência de 65,8±12,6%, inferior ao período anterior e com 

elevada variabilidade. A carga de ácidos no período foi de 18,15 g.d
-1

, muito superior ao 
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período A. Por fim, no último período operacional, do 241º ao 297º dia de operação (Período 

D), o sistema foi reiniciado com COV 2,3 kgDQO.m
-3

.d
-1

 e apresentou eficiência média de 

75,4±10,8%. O acréscimo de carga aplicada ao reator atingiu 3,4 kgDQO.m
-3

.d
-1

, o que 

ocasionou nova queda na eficiência do sistema (52,2%), demandando nova redução de carga 

aplicada ao reator para consumo dos ácidos produzidos. A carga de ácidos no período foi de 

5,18 g.d
-1

.  

A Figura 3 apresenta a correlação entre a carga de ácidos voláteis, produto da vazão de 

vinhaça afluente pela concentração de AGV, e a COV aplicada ao longo do período 

operacional. Constatou-se que os períodos de aumento da carga de ácidos ocorreram 

simultaneamente à queda na porcentagem de carga orgânica removida em relação a carga 

aplicada.  

No período entre o 185º e o 253º dia de operação (COV de 5,3 a 7 kgDQO.m
-3

.d
-1

), a 

razão entre COV aplicada e removida se manteve abaixo de 80%, com média de 66±13%. 

Durante os primeiros 183 dias de operação (COV até 5,6 kgDQO.m
-3

.d
-1

) o sistema 

apresentou valor médio de 93±4% e durante todo o período operacional 84±14%. Para COV 

aplicada de 7 kgDQO.m
-3

.d
-1 

observou-se que a razão entre carga orgânica aplicada e carga 

orgânica removida foi igual a 49%; na mesma situação de carga aplicada a carga efluente de 

ácidos voláteis atingiu 44,8 g.d
-1

 (período operacional 6,4±8,3 g.d
-1

). 

Sendo a metanogênese acetoclástica responsável por cerca de 60 a 70% de toda a 

produção de metano, possivelmente o decréscimo nos valores de carga orgânica removida 

indicou desequilíbrio envolvendo organismos acidogênicos e metanogênicos. Com a 

deficiência da conversão de produtos intermediários em metano, que deixaria o sistema, há 

um incremento nos valores de DQO, e consequente ineficiência de remoção.  

 

 

 
Figura 3. Variação temporal da carga efluente de Ácidos Voláteis (▲) em função do aumento de COV aplicada 

(◊) e COV removida (■). 

 

Os dados apresentados na Figura 4 Figura 4 relacionam carga afluente e fração de 

metano do biogás produzido no reator. Até o 180º dia de operação, metano correspondeu a 

70±7%  (Período A: COV 1 a 5,6 kgDQO.m
-
³.d

-1
). A partir da aplicação de maiores cargas 

(Período B: COV 5 a 7 kgDQO.m
-
³.d

-1
), entre o 183º e o 239º dia de operação, a fração de 

metano foi de 58±9%, atingindo o valor diário mínimo de 46%, imediatamente antes da 

interrupção na  alimentação. Deve-se ressaltar que com o reinício de alimentação do reator, o 

biogás chegou a apresentar 73% de metano, no entanto, no 276º de operação a fração de 

metano teve nova queda atingindo 55 quando foi realizado aumento de carga de 2,5 para 3,3 
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kgDQO.m
-3

.d
-1

. É evidente que o reator, nos últimos 60 dias de operação, apesar de 

demonstrar eficiência na produção de biogás, ainda não tinha alcançado a eficiência e a 

estabilidade que apresentara nos 180 primeiros dias. 

Comprova-se que assim como os demais parâmetros analisados, a fração de metano no 

biogás além de representar a recuperação energética da vinhaça, se mostrou como o mais 

importante instrumento de avaliação da qualidade do processo anaeróbio. 

 

 
Figura 4. Variação temporal da fração de metano no biogás (●) em função da COV aplicada (◊). 

 

Na Figura 5 está apresentada a avalição da produção de metano em função da COV 

removida, de forma a verificar a relação entre o desempenho do sistema na remoção de DQO 

aplicada e a produtividade de metano. Os dados indicam que no período de maior produção de 

metano (Período A:150 e 170 dias), a produção média de metano por carga orgânica removida 

foi próxima à remoção por carga aplicada, indicando elevada eficiência na degradação 

anaeróbia da vinhaça. O valor da produção de metano para esse período foi de 

250±30LCH4.kg
-1

DQOaplicada e 290±34LCH4.kg
-1

DQOremovida (rota de remoção 

metanogênica).  
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Figura 5. Variação temporal de produção de metano por carga orgânica aplicada e removida. LCH4.g

-

1
DQOremovida (■); LCH4.g

-1
DQOaplicada (◊); LCH4.d

-1 
(●). 

 

A avaliação da influência da variação de cargas afluentes na produção de metano 

também foi verificada 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.m
-3

.d
-1

), o autor 

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 (LCH4.kg
-1

DQOaplicada), para condição mesofílica, foram obtidos com carga de 15,4 

KgDQOm
-3

.d
-1

, e a produtividade ótima de metano (1200LCH4.m
-3

d
-1

) foi obtida em carga 

13,6 KgDQOm
-3

.d
-1

. 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. 

 

Rendimento energético 

 

O rendimento energético do reator foi avaliado entre 150 e 170 dias de operação, 

período de maior produção média de metano por carga removida (79,6±9,4 L.d
-1

, considerada 

a CNTP). Os valores de vazão afluente e COV médios para o período foram respectivamente 

16 L.d
-1

 e 5,2 KgDQO.m
-3

.d
-1

. 

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 média 

(275,5 g.d
-1

), temperatura média (23,3ºC), porcentagem de metano no biogás (63%). 

De acordo com Andreoli et al. (2007), biogás com 70% de metano tem uma potência 

calorífica de aproximadamente 23380 kJ.m
-3

 (6,5 kWh.m
-3

). A partir do volume médio 

produzido no reator de estudo de 79,6 L CH4.d
-1

 e considerando 30% de eficiência de um 

motor a combustão, o reator produziria neste 0,52 kWh por dia (15,5 kWh por mês). Para 

efeito de comparação, uma residência de padrão médio, com 4 ocupantes consome em média 

400kWh por mês. 
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Considerando o consumo mensal per capita de 100 kWh por mês, e relacionando o 

volume do reator em estudo com o volume médio de metano produzido, estima-se que seria 

necessário um reator de 834 L para produzir a energia necessária para a demanda de uma 

pessoa. Com a obtenção de melhores rendimentos em termos de metano por carga orgânica 

aplicada pode-se prever uma melhoria na relação entre o volume útil do reator UASB e sua 

produtividade energética.  

 

Conclusões 

 

A presente pesquisa forneceu dados que corroboram a capacidade de sistemas 

anaeróbios submetidos a altas cargas na produção de biogás, assim como demonstrou sua 

eficiência na remoção de poluentes e consequente redução da carga poluidora da vinhaça. 

O reator UASB apresentou desempenho estável, com valor médio de eficiência de 

remoção de DQO de 92±4,4%, para cargas aplicadas até 4,8 KgDQO.m
-3

.d
-1

. A maior 

produção média de metano observada durante o período operacional foi 5 m
3
CH4.m

-3
 de 

vinhaça aplicada para cargas orgânicas próximas a 5KgDQO.m
-3

.d
-1

 e a  percentagem de 

metano no biogás produzido foi de 70±7%.  A carga média de AGV no efluente foi menos de 

1% da carga orgânica aplicada, indicando a capacidade dos microrganismos presentes no 

reator em desenvolverem eficientemente o processo anaeróbio com geração de metano. 

Conclui-se que a manutenção de alta eficiência de remoção de compostos orgânicos e 

produção de biogás, no reator UASB piloto dependeu do controle da variação de cargas 

orgânicas aplicadas, baseado na eficiência de remoção de DQO, concentração de ácidos 

voláteis e qualidade do biogás. 
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Resumo. Visando a busca de catalisadores ativos e estáveis para a reação de reforma seca 

de metano, neste trabalho foram sintetizados catalisadores a partir de precursores do tipo 

hidrotalcita, obtido via método de coprecipitação química. Os sistemas tipo hidrotalcitas 

investigados foram AZNZ: [(Ni, Zn)0,75 (Al, Zr)0,25 (OH)2]
0,25+

[CO3
2-

]. m H2O; AZN: [(Ni, 

Zn)0,75 (Al)0,25 (OH)2]
0,25+

[CO3
2-

]. m H2O e ZNZ: [(Ni, Zn)0,75 (Zr)0,25 (OH)2]
0,25+

[CO3
2-

]. m 

H2O. O tratamento térmico do precursor na temperatura de 750°C levou à formação de uma 

mistura homogênea de óxidos, a saber, NiO, ZnO, ZrO2, Al2O3, Al2NiO4 e Al2ZnO4,. Os 

precursores foram caracterizads estruturalmente por difração de raios X. As análises 

estruturais confirmaram a formação de hidróxidos duplos lamelares para as amostras AZN e 

AZNZ, não ocorrendo o mesmo para a ZNZ. Os catalisadores óxidos derivados da 

hidrotalcita foram caracterizados por difração raios X, redução à temperatura programada 

(RTP) e fisissorção de nitrogênio pelo método de BET Finalmente, o desempenho dos 

catalisadores foi avaliado na reforma seca do metano. Das amostras tratadas a 750°C/15 h 

(AZNZ7, AZN7 e ZNZ7), a AZNZ7 mostrou uma alta conversão dos gases. No entanto, a 

formação de carbono grafite ocorreu em todas as amostras após a reação, com maior 

quantidade para AZNZ7. 

Introdução 

Nos últimos anos tem ocorrido a preocupação global com o aumento das emissões de 

CO2, causando diversos impactos ambientais, a saber, o desequilíbrio causado pelo efeito 

estufa tendo como consequência à elevação da temperatura da terra. (Bradford ;Vannice, 

1999). Devido a estes fatores, pesquisas no setor de produção de energia limpa têm 

concentrado suas forças em direção a reforma do CH4 na presença de CO2. 

(
1

4 2 2 298KCH  CO 2CO  2H  ( H 247 kJ mol )     ). Esses gases são duas matérias-

primas relativamente baratas devido a sua abundância natural, podendo ser encontrados na 

forma de biogás, também conhecido como gás do pântano, obtido a partir da digestão 

anaeróbica de matéria orgânica e que tipicamente contém de 50-80% de CH4 e 20-50% de 

CO2, além de outros gases, como por exemplo, H2S, NH3 e H2 presentes em pequenas 

quantidades (Rueangjitt; Akarawitoo; Chavadej, 2012).   

A conversão do CH4 na presença do CO2 gera compostos com alto valor agregado, a 

saber, o gás de síntese, uma mistura de H2 e CO (Chen et al., 2012). Este gás obtido pela 

reforma seca do metano possui uma razão H2/CO igual à unidade com grande potencial para 

síntese de vários produtos químicos, tais como, compostos oxigenados policarbonatos e 

produção de hidrocarboneto líquidos no processo de Fischer-Tropsch. (Budiman et al., 2012; 

Ruckenstein; Hu, 1995). 

As reações de reforma seca ocorrem na presença de catalisadores que sejam ativos e 

estáveis para essa finalidade. Devido a isso, as reações geralmente são realizadas com 

catalisadores baseados em metais nobres como Pt, Rh e Ru ou metais de transição, como 

níquel ou cobalto. Sendo que os metais nobres são mais resistentes à formação de carbono em 

relação aos de transição, porém acarretam um alto custo ao processo (Pakhare; Spivey, 2014). 

Outros catalisadores que vêm ganhando espaço nas reações de reforma seca do metano são os 

óxidos mistos derivados de hidrotalcitas, que são hidroxicarbonatos, cuja sua estrutura é 

baseada na brucita (Frost; Martens; Erickson, 2005). Esses óxidos mistos possuem 
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características essenciais como catalisadores, tais como elevada área superficial, que é de 

grande importância no processo catalítico. 

Com o intuito de obter catalisadores estáveis e que sejam ativos na reforma seca do 

metano, estudou-se nesse trabalho, a aplicação de óxidos mistos derivados da decomposição 

térmica dos hidróxidos duplos lamelares (hidrotalcitas). No primeiro estudo, as amostras 

foram calcinadas a 750°C e posteriormente foi realizada a etapa de caracterização estrutural 

das mesmas. Na etapa seguinte, realizou-se a aplicação dos mesmos na reforma seca do 

metano, visando à obtenção de gás de síntese. Finalmente, realizou-se a quantificação e 

identificação do carbono formado. 

 

 

Material e Métodos 

 

 Inicialmente, os cálculos para determinação da quantidade dos sais, do carbonato e do 

hidróxido de sódio utilizados na obtenção dos precursores tipo hidrotalcita foram realizados 

com base nas seguintes fórmulas químicas: 

     
0,25

2

3 20,75 0,25 2
AZNZ Ni, Zn Al, Zr OH CO . H O,m


                                                    

 (1) 

 

     
0,25

2

3 20,75 0,25 2
AZN Ni, Zn Al OH CO . H O,m


                                                                      

 (2) 

 

     
0,25

2

3 20,75 0,25 2
ZNZ Ni, Zn Zr OH CO . H O.m


                                                                       

(3) 

a partir das quais se determinou as quantidades molares de cada cátion, conforme Tabela 1. 

 
Tabela 1. Quantidade molar dos cátions Ni

2+
, Zn

2+
, Al

3+
 e Zr

4+
 presentes nos precursores tipo 

hidrotalcita. 

 

Temperatura(°C) Metais Nomenclatura 
Cátion 

Ni
2+

 Zn
2+

 Al
3+

 Zr
4+

 

100°C 

Zn/Ni/Al/Zr AZNZ 0,5 2,5 0,7 0,3 

Zn/Ni/Al AZN 0,5 2,5 1 0 

Zn/Ni/Zr ZNZ 0,5 2,5 0 1 

 

A obtenção do precursor tipo hidrotalcita foi pelo método de co-precipitação química. 

Inicialmente, realizou-se a dissolução de cada nitrato metálico em 100 mL de água destilada e 

hidróxido de sódio (m= 8,0 g) /carbonato de sódio (m= 5,29) também em 100 mL de água 

destilada. A primeira etapa do processo foi a precipitação da hidrotalcita, mantendo-se um 

pH= 10,5 com ajuda dos agentes precipitantes . Após isso, o material foi colocado em banho 

de areia numa temperatura de 65°C durante 15h Em seguida, o precipitado obtido foi 

separado por filtração a vácuo e lavado com água destilada até um pH neutro para a retirada 

do sódio residual. O material foi colocado numa estufa por 24h a 100°C e reservado para a 

maceração manual num almofariz de porcelana. Finalmente, os precursores assim obtidos foi 

tratado termicamente a 750°C por 15 h num forno mufla com atmosfera de ar sintético, sendo 

devidamente condicionados em navículas de alta alumina, para formação dos catalisadores. 

 
Caracterização dos catalisadores 

 

As fases cristalinas dos precursores/catalisadores foram determinados a partir dos 

padrões de difração coletados à temperatura ambiente por um difratômetro Rigaku, Rotaflex 
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RU200B, com radiação Cu-Kα (40kV, 30 mA, λ = 1,54056 Å), equipado com um 

monocromador de grafite,no intervalo 2θ= 10°-80° e no modo varredura a 2°/min (δθ = 

0,02°).  

A análise da redução à temperatura programada (TPR-H2) tem como objetivo a 

obtenção de informações sobre a redutibilidade das espécies oxidadas. Tal técnica consiste na 

passagem de um gás redutor (normalmente o H2 diluído em gás inerte) pela amostra, com um 

aumento da temperatura programada. Ao final, obtém-se um perfil de TPR, onde o consumo 

de H2 pela amostra é mostrado. Um sistema Micrometrics modelo ChemiSorb 2750 utilizando 

uma mistura de 10% H2/Ar com vazão de 25 mL/min e taxa de aquecimento de 10°C/min foi 

empregado na obtenção de tais perfis. Uma quantidade de 100 mg de catalisador foi 

condicionada num reator de quartzo, e aquecida até 1000 ºC. 

A análise de fissorção de nitrogênio foi conduzida num sistema NOVA 1000e 

Quantachrome Instruments®, a partir da qual a área superficial foi determinada pelo método 

elaborado por Brunauer, Emmentt e Teller (BET). Tal análise tende a medir a área específica 

por unidade de massa, sendo a amostra condicionada num tubo de vidro e exposta a um gás de 

análise sob pressão controlada. A cada variação de pressão, o número de moléculas 

adsorvidas é determinado, gerando finalmente uma curva denominada de isoterma de 

adsorção. 

Os ensaios catalíticos foram testados num reator tubular de leito fixo a fim de avaliar a 

conversão do metano e dióxido de carbono, bem como a atividade dos catalisadores para a 

produção de H2 e CO. Tais ensaios foram realizados utilizando-se uma linha de reação 

consistindo em (i) unidade do reator e (ii) sistema analítico. A linha catalítica consiste em 

quatro válvulas para o controle dos gases alimentados no reator (H2, CH4, N2, CO2) e um 

forno controlado do leito catalítico. O sistema analítico possui um cromatografo gasoso 

(Varian, modelo CP3800) com dois detectores de condutividade térmica, permitindo a análise 

química dos reagentes e produtos gasosos. O catalisador (100mg) foi depositado num leito de 

lã de quartzo no interior de um microreator de quartzo (13 mm de diâmetro) e, 

posteriormente, reduzido sob fluxo de H2 (50 mL/ min), numa taxa de aquecimento de 

10°C/min e patamar de 1h. A proporção dos gases utilizados foi 1,5 CH4: CO2 para simular os 

componentes principais de um biogás com uma composição típica (60% de CH4 e 40% CO2). 

As condições das reações de reforma foram configuradas de acordo com a temperatura de 

tratamento térmico dos catalisadores. Para aqueles tratados a 750 °C/15 h, a reação foi 

conduzida a 750 °C por um período de tempo de 6 h.  

 

Resultados e Discussão 

 

 Na Figura 1 são apresentados os padrões de difração de raios X à temperatura 

ambiente dos precursores AZNZ, AZN e ZNZ obtidos pelo método de co-precipitação 

química. A fase hidrotalcita típica foi apenas observada nos precursores AZNZ e AZN, cujos 

picos característicos são indexados em (003), (006), (009), (012), (110) e (113), não sendo 

confirmada na amostra ZNZ. De acordo com Hines et al. (2008), os picos de difração em 2θ < 

30° são característicos de estruturas lamelares. Particularmente, o pico (003) em 2θ ~11,5° 

corresponde à reflexão dos planos basais típicos estruturas em camadas, conforme detalhe na 

Figura 1. Tal pico é de elevada intensidade nas amostras AZNZ e AZN, evidenciando a 

formação de uma estrutura lamelar, porém de baixa intensidade na amostra ZNZ, o que pode 

denotar a formação de uma estrutura lamelar incompleta neste precursor. Ainda, o pico (006) 

em 2θ ~23°é indicativo da presença de carbonatos na estrutura tipo hidrotalcita. Esse pico 

possui alta intensidade nas amostras AZNZ e AZN, o que confirma a formação de precursores 

tipo hidrotalcita. Todavia, não há evidência da ocorrência deste pico (006) na amostra ZNZ, 

possivelmente indicando o colapso das camadas (Li et al., 2011). Por fim, a presença dos 

picos largos e deslocados em 2θ = 33,11°, 12,97°e 69,94° no padrão de difração da ZNZ 

atesta a formação de uma estrutura lamelar incompleta. 
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Figura1. Padrões de difração de raios X dos precursores AZNZ, AZN e ZNZ. O detalhe da 

figura ilustra a estrutura em camadas típicas de HDL’s. O segundo detalhe traz o 

deslocamento referente ao pico (012). 

 

Os padrões de difração de raios X dos catalisadores AZN7, AZNZ7 e ZNZ7 podem ser 

observados na Figura 2. De pronto, pode-se afirmar que ocorreu um aumento na cristalinidade 

na estrutura de todos os precursores. No catalisador AZN7, observou-se as seguintes fases: 

NiO (JCPDS#01089-713), ZnO (JCPDS#010800-075), Al2NiO4(JCPDS#010730-239)e 

Al2ZnO4 (JCPDS#010731-961). No catalisador AZNZ7, as fases encontradas foram as que 

seguem: NiO (JCPDS#01089-713), ZnO (JCPDS#010800-075), Al2NiO4(JCPDS#010730-

239), Al2ZnO4 (JCPDS#010731-961) e ZrO2 (JCPDS#000050-543). Esta fase de óxido de 

zircônio possui simetria monoclínica e grupo espacial P21/c. Há a ocorrência das fases de 

Al2NiO4 e Al2ZnO4 no catalisador AZNZ7, conforme mostrado no detalhe da Figura 2. 

Ademais, uma elevada quantidade de fases foi constatada no padrão de difração do catalisador 

ZNZ7, com predominância para o ZnO. As outras fases identificadas foram o NiO e ZrO2, 

todavia sem sinal de fases ternárias. Em particular, o pico atribuído ao óxido de zinco em 2θ 

≈36,2° sofre deslocamento para baixos ângulos nas amostras de AZN7 e ZNZ7, sendo este 

deslocamento para altos ângulos na amostra de AZNZ7. O deslocamento para maiores 

ângulos denota uma redução nos parâmetros de rede do ZnO neste catalisador. 
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Figura 2. Padrões de difração de raios X dos catalisadores AZN7, AZNZ7 e ZNZ7, além dos 

óxidos binários ZnO (α), NiO (β) e ZrO2 (λ). Os símbolos α, β, λ, δ e γ denotam as fases de 

ZnO, NiO, ZrO2, Al2NiO4 eAl2ZnO4 nos catalisadores, respectivamente. O detalhe na figura 

ilustra a distribuição de picos no intervalo 2θ de 27° a 39°, no qual as setas de cor preta 

evidenciam a ocorrência das fases Al2NiO4 e Al2ZnO4 no catalisador AZNZ7. 

O processo de redução dos catalisadores é uma etapa importante, uma vez que esta 

influencia na atividade catalítica, seja na vida útil do catalisador assim como na etapa de 

sinterização do mesmo (Nele; Moreno; Andrade, 2007). Geralmente, picos de redução contêm 

informações relacionadas às interações entre metal/suporte e o estado de oxidação mediante o 

deslocamento de tais picos. A exemplo da fase de NiO, quando picos de redução ocorrem em 

baixas temperaturas, este fato pode significar uma fraca interação da fase ativa com o suporte. 

Por outro lado, quando picos de redução aparecem em altas temperaturas, tal fato pode indicar 

a redução da fase ativa fortemente ligada ao suporte ou ainda a existência de fases ternárias. 

Portanto, a interação da fase ativa (NiO) com o suporte pode ser estimada mediante 

observação do pico de redução através da técnica de redução a temperatura programada. Os 

perfis de redução para os catalisadores tratados a 750 °C,devidamente decompostos, seguem 

ilustrados na Figura 3.  

 

 
 

Figura 3. Perfis de redução dos catalisadores tratados termicamente a 750 °C por 15 h. Os 

pontos representam os dados experimentais e a linha vermelha o ajuste da curva por uma 

soma de funções gaussiana. O número sobre cada pico indica a temperatura aproximada de 

redução. 

 

Os perfis de redução das amostras AZN7, AZNZ7 e ZNZ7 podem ser visualizados. 

Conforme confirmado pela difração de raios X, ambas as fases de óxido binário (NiO) e 

espinélios (Al2NiO4) apareceram no AZN7 e AZNZ7. O perfil de redução do catalisador 

AZN7 evidencia a formação de picos em 494 °C e 567 °C, possuindo certo grau interação 

com o suporte, além de picos mais intensos referentes ao NiO em torno de 634°C e 

693°C,correspondendo à interação mais forte, porém não integrado às fases de espinélios. 

Acima de 700°C, observou-se um pico de baixa intensidade em 831°C, relacionado ao níquel 

presente na fase de Al2NiO4. Para o catalisador AZNZ7, o pico de redução de maior 

intensidade aparece em torno de 622°C, além de ombros em 523°C e 662 °C de baixa 

intensidade. Embora existam fases ternárias de Al2NiO4, não ocorreu a redução do níquel 

nessa fase, uma vez que sua redução acontece tipicamente ao redor de 800°C (C. Li & Chen, 

1995; Rivas et al., 2008). Para o catalisador ZNZ7, um pico de redução em 526°C é oriundo 

da redução do níquel, porém com baixa interação como suporte, quando comparado àqueles 

171



em 557 °C e 662°C. Vale frisar que o ZnO e o ZrO2 sofrem redução, no entanto há uma 

dificuldade na determinação dos picos dada a sobreposição com picos de redução do NiO. A 

presença dessas reduções é verificada por picos largos nos perfis. Liang e colaboradores 

(2009) realizaram um estudo comparativo da redução do Fe2O3, ZnO e ZnFeO4 e mostraram 

que ZnO possui um pico de redução amplo e de baixa intensidade em torno de 550 °C. 

O estudo da influência da temperatura de tratamento térmico e da composição nas 

propriedades texturais dos catalisadores foi realizado pela técnica de adsorção. As isotermas 

de adsorção dos catalisadores tratados a 750 °C podem ser visualizadas na Figura 4. De 

pronto, pode-se afirmar que tais exibem um formato semelhante à isoterma do tipo IV 

(definido pela IUPAC). Este tipo denota uma característica de mesoporos, na qual as curvas 

descendentes não são iguais à de adsorção ascendente, uma vez que o gás condensado nos 

poros não evapora facilmente, do contrário recondensando devido à formação de menisco nos 

capilares. Assim, a quantidade adsorvida tende a um valor finito, correspondendo ao 

enchimento dos poros. A Tabela 7 sumariza os valores da área superficial dos catalisadores 

tratados termicamente a 750°C.  

 

 

Figura 4. Isotermas de adsorção para os catalisadores tratados a 750 °C por 15 h, a partir das 

quais foram determinados os valores das áreas superficiais específicas pelo método de BET. 

 

Tabela 2.Valores das áreas superficiais específicas para catalisadores AZN, AZNZ e ZNZ 

tratados a 750°C. 

 

Catalisadores Área superficial (m
2
/g) 

AZN7 31 

AZNZ7 30 

ZNZ7 3 

 

Nos catalisadores tratados a 750°C, a baixa área superficial é decorrência da formação 

de aglomerados provocados pelo processo de coalescência. Observa-se ainda uma 

proximidade nos valores das áreas das amostras AZN7 e AZNZ7, 31 e 30 m
2
/g, diferindo da 

amostra ZNZ7 com 3m
2
/g de área superficial, o que demonstra que neste catalisador deve ter 

ocorrido bloqueio dos poros causado pelo crescimento das partículas. Possivelmente, a 

decomposição do precursor de hidrotalcita desempenha papel fundamental na obtenção de 

catalisadores com elevada área superficial, conforme mencionado anteriormente, explicando o 

baixo valor da área superficial para o catalisador ZNZ7. Além da contribuição da área 

superficial da alumina. 

A fim de avaliar o desempenho catalítico das amostras obtidas pela decomposição dos 

precursores AZN, AZNZ e ZNZ, ensaios catalíticos de reforma seca do metano foram 
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realizados e os resultados estão ilustrados na Figura 5 para as amostras tratadas a 750 °C por 

15 h, respectivamente. Os catalisadores que apresentaram os melhores resultados foram o 

AZNZ7 para CO2 em ~ 69%, enquanto que o ZNZ7 mostrou maior conversão para CH4 com ~ 

43%, ver Figura 5.  

Na Figura 5, os valores da conversão para os catalisadores tratados termicamente a 

750 °C por 15 h podem ser visualizados. Observa-se que o catalisador AZN7 teve uma 

conversão para o CH4 em ~ 38%, enquanto a conversão para o CO2 foi ~ 60%. Para o 

catalisador AZNZ7, verificou-se uma conversão em ~ 69% para CO2, havendo uma 

estabilidade entre 3 a 5 h de reação. Para o CH4 , a conversão inicia-se em ~ 40%, tendo uma 

diminuição após 3h de reação. Por fim, para o catalisador ZNZ7, notou-se uma diminuição na 

conversão do CO2, enquanto, ocorreu uma maior conversão do CH4 em ~ 40% , comparado 

aos outros catalisadores tratados a 750 °C por 15 h. Ademais, este catalisador apresentou uma 

estabilidade durante 6 h de reação para os dois gases da conversão.  

Muitos são os fatores que podem contribuir para o comportamento da conversão do 

catalisador AZN7, tais como: (i) oxidação da fase ativa; (ii) acumulação de grupos inativos 

adsorvidos sobre Ni
0 

e (iii) sinterização da partícula do metal (Pakhare; Spivey, 2014). 

Constata-se que o catalisador AZNZ7 apresentou a maior conversão para a molécula de CO2, 

logo a presença de sítios básicos pode ter contribuído para ativação do CO2, isto é, quebrando 

a ligação C-O e aumentando a quantidade de oxigênios na superfície do catalisador. Este 

último fenômeno contribui para a oxidação do carbono originado da decomposição CH4 

(Equação 2). Para os catalisadores tratados a 750 °C, a maior conversão para o CO2 pode ter 

sido ainda influenciada pela a reações de hidrogenação do CO2 (Equação 1), e reação inversa 

de Boudouard (Inversa da equação 3), normalmente favorecidas em altas temperaturas. Para 

os catalisadores AZN7 e ZNZ7, notou-se uma menor razão H2/CO dada a presença de reações 

paralelas que induzem a formação de CO, a exemplo da reação reversa de shift, tida como a 

principal responsável pela baixa razão H2/CO. Finalmente, o catalisador AZNZ7 apresentou a 

maior razão H2/CO ≈ 0,97, demonstrando ser mais seletivo para ambos os gases H2 e CO, 

vide Figura 5. Pelos resultados obtidos pela reforma seca, conclui-se que os catalisadores 

a750°C apresentaram maiores conversões. 
 

 
 

Figura5. Resultados dos testes catalíticos na reação de reforma seca do metano utilizando os 

catalisadores tratados termicamente 750 °C.  

 

Muitos são os fatores que podem contribuir para o comportamento da conversão do 

catalisador AZN7, tais como: (i) oxidação da fase ativa; (ii) acumulação de grupos inativos 

adsorvidos sobre Ni
0 

e (iii) sinterização da partícula do metal (Pakhare & Spivey, 2014). 

Constata-se que o catalisador AZNZ7 apresentou a maior conversão para a molécula de CO2, 
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logo a presença de sítios básicos pode ter contribuído para ativação do CO2, isto é, quebrando 

a ligação C-O e aumentando a quantidade de oxigênios na superfície do catalisador. Este 

último fenômeno contribui para a oxidação do carbono originado da decomposição CH4 

(Equação 2). Para os catalisadores tratados a 750 °C, a maior conversão para o CO2 pode ter 

sido ainda influenciada pela a reações de hidrogenação do CO2 (Equação 1), e reação inversa 

de Boudouard (Inversa da equação 3), normalmente favorecidas em altas temperaturas. Para 

os catalisadores AZN7 e ZNZ7, notou-se uma menor razão H2/CO dada a presença de reações 

paralelas que induzem a formação de CO, a exemplo da reação reversa de shift (Equação 1), 

tida como a principal responsável pela baixa razão H2/CO. Finalmente, o catalisador AZNZ7 

apresentou a maior razão H2/CO ≈ 0,97, demonstrando ser mais seletivo para ambos os gases 

H2 e CO, vide Figura 5. Pelos resultados obtidos pela reforma seca, conclui-se que os 

catalisadores a750°C apresentaram maiores conversões 

 
CO2 + H2  CO + H2O                                                                                                    (1) 
CH4  C + 2 H2                                                                                                                       (2) 

2 CO   CO2 + C                                                                                                                     (3) 

O processo de formação do coque tende a provocar a desativação dos catalisadores, a 

exemplo, a perda da área da fase ativa que ocasiona o bloqueamento dos sítios ativos por 

deposição do coque. Há vários tipos de carbono derivado da reforma seca do metano, tais 

como, o carbono amorfo, carbono grafítico, polimérico e o carbetos (Gennequin et al., 2011). 

Entre as reações que promovem a formação de carbono durante a reforma seca, vale destacar: 

(i) decomposição do CH4 (Equação 2); (ii) reação de Boudouard e (iii) redução do CO (Tang, 

Qiu, & Lu, 1995). Na Tabela 3, os valores referentes à taxa de formação de carbono para os 

catalisadores a 750 °C estão ilustrados, sendo tais valores determinados das curvas 

termogravimétricas do catalisador após a reação de reforma. Para todos os catalisadores 

ocorreu a formação de carbono. Para as amostras a 750 °C, o catalisador AZNZ7 apresentou a 

maior taxa de formação de carbono. Possivelmente, a presença do óxido de zircônio 

influenciou na menor formação de carbono entre os catalisadores investigados nesta 

monografia. 
 

Tabela 3. Taxa de formação do carbono Rc (gc/gcat h) obtida para os catalisadores a 500 °C e 

750 °C através da análise termogravimétrica. 

 

Catalisadores Taxa de formação do carbono Rc (gc/gcat h) 

AZN7 29,5 × 10
-2

 

AZNZ7 18,9 × 10
-2 

ZNZ7 14,1 × 10
-3

 

 

Conclusões 

 

 Pelos resultados analisados, verificou-se que a introdução do Zr na formação da 

hidrotalcita AZNZ, provocou a diminuição da intensidade dos picos difratados, além do 

aumento dos ângulos de reflexão causado por uma possível diminuição dos parâmetros de 

rede. A formação da fase ZNZ ocorreu somente após o estudo do efeito memória formando 

uma estrutura com alta cristalinidade, demonstrando que o aumento da concentração das 

soluções precipitantes favoreceu a formação da mesma. Pela análise termogravimétrica, a 

temperatura usada para o tratamento térmico (750° C), contribuiu para a formação de óxidos 

mistos, confirmadas pelos estudos de difração de raios X. A quebra dos precursores em 

temperaturas de 750°C favoreceu a uma baixa área superficial para esses catalisadores. Os 

ensaios de TPR mostraram que os óxidos mistos apresentaram diversos tipos de força de 

interação entre o suporte e a fase ativa, além de uma possível redução das fases de ZnO e 

ZrO2 verificada pela presença de picos largos. Dentre os catalisadores estudados frente à 
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reforma seca do metano para o grupo de 750° C, notou-se que as amostras foram mais ativas 

para conversão do CO2 devido ao caráter básico dos catalisadores que favorecem a maior 

adsorção dessa molécula, além de reações paralelas que aumentam o consumo do CO2. Em 

relação às amostras de 750°C, o catalisador que levou à maior conversão foi AZNZ7, porém 

para esse catalisador a formação do carbono foi maior. Apesar do catalisador ZNZ7 não ter 

promovido as maiores conversões, verificou uma estabilidade durante todo o período de 

reação, além de terem mostrado mais resistência a formação de coque. 
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Resumo. O hidrogênio (H2), que é considerado um combustível limpo e um eficiente 

transportador de energia em células combustíveis, é uma das principais alternativas aos 

combustíveis fósseis. Dentre os processos para a produção de H2 pode-se destacar a reforma 

a vapor do ácido acético, um dos componentes majoritários do bio-óleo e também um dos 

produtos intermediários no tratamento de água residuárias. No entanto, a reforma a vapor 

do ácido acético apresenta algumas dificuldades, como a formação de coque na superfície 

dos catalisadores, o que pode resultar na desativação dos mesmos. Dentro deste contexto, 

este trabalho tem como objetivo estudar o efeito das propriedades de diferentes suportes 

contendo Ni na reação de reforma do ácido acético, ou seja correlacionar propriedades 

ácido-base, morfologia e estrutura cristalina dos sólidos com desempenho catalítico e 

formação de coque. 

 

Introdução 

 

 A dependência de combustíveis fósseis aliada à necessidade de minimizar o impacto 

ambiental provocado pelas emissões de gases que aumentam o efeito estufa impulsionou o 

estudo de novos processos no âmbito das energias renováveis (Esteves et al., 2014). Nesse 

contexto o processo de produção de hidrogênio (H2) é uma das principais alternativas, sendo o 

H2 considerado um combustível limpo e um eficiente transportador de energia em células 

combustíveis (Goicoechea et al., 2014). 

Entre essas tecnologias para a produção de H2 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, entre 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. Além disso, sabe-se que na fermentação de resíduos orgânicos, 

como em tratamento de águas residuárias, microrganismos acidogênicos decompõem a 

matéria orgânica em H2, CO2 e ácidos orgânicos voláteis de cadeia curta, como o ácido 

acético. Dessa forma, a produção de H2 a partir da conversão do ácido acético desperta grande 

interesse tendo em vista que visa à geração de energia a partir aproveitamento de resíduos 

tanto sólidos quanto líquidos. A reação global da reforma a vapor do ácido acético pode ser 

representada como:  

CH3COOH + 2 H2O → 2 CO2 + 4 H2            

Entretanto, a reforma a vapor do ácido acético apresenta algumas dificuldades, como a 

formação de coque na superfície dos catalisadores, o que pode resultar na desativação dos 

mesmos. Assim, a necessidade do desenvolvimento de catalisadores visando à redução dos 

depósitos carbonáceos torna-se fundamental. Dentre estes catalisadores pode-se destacar os 

materiais a base de Ni. O níquel apresenta baixo custo comparado aos metais nobres e alta 

atividade catalítica na clivagem de ligações C-C (Nogueira et al., 2014), processo 

fundamental na reforma a vapor. 

Para reduzir o custo dos catalisadores metálicos e aumentar a exposição dos sítios 

ativos, a fase ativa é na maioria das vezes depositada em suportes que apresentam uma boa 

estabilidade térmica e elevada área de superfície. Além disso, dependo da natureza do suporte 
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podem ocorrer fortes interações metal-suporte alterando significativamente o desempenho 

catalítico do catalisador (Choudhary, Uphade e Mamman, 1997). A natureza do suporte pode 

alterar fatores como conversão, seletividade e formação de coque. 

Várias características do suporte são responsáveis pelo seu comportamento frente às 

propriedades catalíticas do metal suportado. Dentre elas destacam-se as propriedades ácido-

base, as quais podem influenciar nos mecanismos das reações alterando a seletividade, bem 

como a quantidade e o tipo de coque formado na superfície dos catalisadores. Tendo em vista 

esses fatores, a escolha do suporte é fundamental no desenvolvimento de catalisadores. 

Diversos estudos mostram que a acidez superficial dos suportes pode influenciar na 

formação de coque. Assim, a quantificação dos sítios ácidos, a força ácida (habilidade da 

superfície do sólido converter uma base neutra adsorvida em seu ácido conjugado) [Walling, 

1950] e os tipos de sítios (sítios ácidos de Lewis e de Brønsted) são de extrema importância.  

Assim, o estudo de suportes com diferentes características ácido-base contendo Ni em 

processos de reforma a vapor do ácido acético é essencial.  Dentre os suportes para tal estudo 

destacam os seguintes óxidos: óxido de Magnésio (MgO), óxido de zircônio (ZrO2), dióxido 

de titânio (TiO2), dióxido de silício (SiO2) e alumina (γ-Al2O3). Eles apresentam baixo custo e 

diferentes propriedades ácido-base (Tanabe, et al., 1989;  Scokart e Rouxhet, 1982;  Ono e 

Hattori, 2011). Embora essas propriedades sejam fortemente dependentes das condições de 

síntese, para esses óxidos elas tendem a não variar muito. Porém, devem ser caracterizadas 

para cada sistema. 

Embora as propriedades ácido-base dos catalisadores sejam essenciais, outras 

características também podem alterar as propriedades catalíticas e a formação de coque. 

Dentre elas destaca-se a morfologia (tamanho e distribuição de tamanho das partículas, forma 

das partículas, área metálica) e estrutura cristalina. 

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo principal o estudo de diferentes 

suportes contendo Ni, no processo de reforma a vapor do ácido acético, bem como, 

correlacionar as características do suporte com a atividade catalítica e a formação de coque. 

 

 

 

Material e Métodos 

 

1 Suportes 

 Como suporte utilizou-se os seguintes óxidos comerciais: ZrO2, TiO2, SiO2 e Al2O3. 

Devido a baixa área superficial do MgO comercial, o mesmo foi sintetizado. Na síntese foi 

utilizado o método de precipitação com hidróxido. Nessa rota tem-se a hidrólise do nitrato de 

magnésio com hidróxido de amônio com formação de hidróxido de magnésio (Mg(OH)2) que 

na calcinação é convertido em MgO.  

 Para a precipitação do Mg(OH)2 foi solubilizado 0,1 mol de Mg(NO3)2 • 6H2O em 100 

mL de água. A essa solução foram adicionados lentamente 34 mL de NH4OH concentrado 

(vazão ~ 4 mL.min
-1

) sob agitação constante. A solução coloidal foi envelhecida por 24 h sob 

agitação constante e então filtrada. Em seguida, para conversão de Mg(OH)2 em MgO, a 

solução foi seca em estufa por 24 h a 110° C e calcinada sob fluxo de ar a 700° C por 3 h com 

rampa de aquecimento de 10° C.min
-1

. 

 

2 Síntese dos catalisadores  

 Na reação de reforma serão utilizados catalisadores de Ni
0
 ancorado em diferentes 

suportes. Porém, o primeiro passo consiste na obtenção de NiO ancorado nos diferentes 

óxidos.  

Para a síntese dos materiais contento níquel utilizou-se o método de impregnação via 

úmida. Nesse método os suportes são dispersos em uma solução contendo o precursor do 

177



catalisador e com a evaporação do solvente tem-se o ancoramento do Ni(NO3)2 no suporte. 

Com a calcinação o nitrato de níquel é convertido em NiO (ancorado). 

 Dissolveu-se o precursor de níquel (Ni(NO3)2 • 6H2O) em água e em seguida 

adicionou-se o suporte em pó. Foi utilizada uma massa de Ni(NO3)2 • 6H2O de forma a obter 

10%Ni
0
 (%m/m) em relação à massa do suporte. A mistura permaneceu a 70° C sob agitação 

constante até formar uma pasta. O material foi seco em estufa a 110° C por aproximadamente 

20 h. Em seguida foi calcinado a 600° C por 3h com rampa de aquecimento de 10° C min
-1

.   

 

 

3 Caracterização dos materiais 

 

3.a Análise de Energia Dispersiva (EDS)  

 

A análise semi-quantitativa dos principais elementos presentes foi determinado através 

da análise de EDS em três diferentes regiões da amostra.  

Análises de Energia Dispersiva (EDS) foram realizadas em um equipamento EDX 

LINK ANALYTICAL, (Isis System Series 300), com detector de SiLi Pentafet, janela 

ultrafina ATW II (Atmosphere Thin Window), de resolução de 133 eV à 5,9 keV e área de 10 

mm
2
, acoplado a um Microscópio Eletrônico ZEISS LEO 440 (Cambridge, England). 

Utilizou-se padrão de Co para calibração, feixe de elétrons de 20 kV, distância focal de 25 

mm, dead time de 30%, corrente de 3,12A e I probe de 1,5nA. A área da amostra analisada foi 

de 320 x 320 µm. 

 

3.b Fisissorção de nitrogênio  

 

A acessibilidade dos reagentes aos sítios ativos está diretamente relacionada à área de 

superfície e ao volume de poros dos materiais. Assim, a sua determinação é fundamental.  

As medidas de adsorção/dessorção de N2 foram realizadas em um equipamento 

NOVA 1000e Quantachrome Instruments®. As amostras foram inicialmente aquecidas a 120° 

C durante 5 h sob vácuo para eliminação de água e gases fisicamente adsorvidos. A área 

específica dos suportes foi determinada pelo método BET a -196° C no intervalo de pressão 

de 0,05 <p/p0 <0,28.   

 

3.c Redução à temperatura programada com H2 (RTP-H2)  

 

Os ensaios de RTP-H2 são realizados para determinar as temperaturas de redução dos 

catalisadores. Além disso, elas fornecem informação a respeito da interação entre o níquel e o 

suporte. 

O método consiste em passar hidrogênio (gás redutor) enquanto a amostra é submetida 

a uma programação controlada de temperatura. O consumo de H2 é monitorado em função da 

temperatura.  

As medidas foram realizadas em um equipamento Micromeritics modelo ChemiSorb 

2750. As amostras foram previamente aquecidas a 150° C por 30 minutos para remoção de 

água. Então 60 mg de amostra foi utilizado para as análises. Os ensaios foram realizados com 

fluxo de 5% de H2/Ar a uma taxa de 25 mL.min
-1

. As amostras foram aquecidas da 

temperatura ambiente até 1000° C com uma taxa de aquecimento de 10°C.min
-1

. 

 

3.d Difração de raios X “in situ” (XPD) 

 

A estrutura cristalina dos materiais pode afetar não somente as propriedades catalíticas 

como também as propriedades ácido-base. Assim, a técnica XPD foi utilizada para 
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determinação de estruturas cristalinas e avaliação da formação de fases metálicas de Ni in 

situ.  

A ordem interna de materiais cristalinos faz com que seus planos atômicos sejam 

usados como uma grade de difração 3D para os raios X. Como os cristais possuem distâncias 

interplanares características, o padrão de difração da amostra pode ser usado para identificar 

sua estrutura cristalina. 

As medidas de difração de raios X “in situ” foram realizadas usando difratômetro 

Huber, na linha XPD do LNLS, Campinas, com comprimento de onda de 1,5406 Å. Foram 

realizadas análises na região de 2θ = 20 a 85° e na região de 2θ = 35 a 55°. Neste último 

intervalo foi acompanhado o processo de redução dos catalisadores em função da temperatura 

e do tempo (foram deixados 30 min na temperatura de redução). No processo de redução o 

material foi aquecido em um forno tubular em atmosfera de H2 (5% H2/He com vazão de 100 

mL min
-1

) com rampa de 10° C min
-1

. 

 

 

 

Resultados e Discussão 

 

1 Materiais obtidos 

 

Foram sintetizados catalisadores de Ni suportados em 5 óxidos diferentes. A 

nomenclatura dos catalisadores, que contém 10%Ni
0
 (%m/m), é dada na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Materiais usados e nomenclatura. 

Suporte Sólido antes da 

redução 

Catalisador após 

redução 

MgO NiO/MgO 10Ni/MgO 

ZrO2  NiO/ZrO2 10Ni/ZrO2 

TiO2 NiO/TiO2 10Ni/TiO2 

SiO2 NiO/SiO2 10Ni/SiO2 

Al2O3 NiO/Al2O3 10Ni/Al2O3 

 

2 Caracterização dos materiais 

 

2.a Análise de Energia Dispersiva (EDS)  

 

Foram realizadas análises EDS dos sistemas antes da redução (NiO/suporte). Porém, 

como tem-se interesse no catalisador após a redução (10Ni/suporte), onde Ni
0
 é a fase ativa, 

os valores foram convertidos considerando que todo o Ni
2+

 será reduzido na etapa de redução 

antes da reação. 

A composição química dos catalisadores está próxima ao valor nominal, exceto para o 

catalisador 10Ni/SiO2 (Tabela 3). Repetiu-se a síntese do catalisador NiO/SiO2 e a análise 

EDS, porém os resultados novamente não concordam com a composição nominal e variam 

muito entre as medidas. Essa discrepância nos resultados  se deve a características intrínsecas 

da sílica ultrafina, como o fato dela possuir partículas muito pequenas e área superficial muito 

grande, afetando a dispersão.  

Outro possível fator para discrepância é que na análise por EDS considera-se que os 

valores de composição do bulk são próximos aos valores de composição da superfície. No 

entanto, trata-se de uma aproximação uma vez que a profundidade da análise é de 

aproximadamente 1 µm. 
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Tabela 3: Composição dos catalisadores a partir da análise EDS. Porcentagem da massa de Ni 

em relação à massa do suporte.   

Catalisador Composição nominal 

(% m/m de Ni)  

Composição real 

(% m/m de Ni) 

10Ni/MgO 10 9,92 

10Ni/ZrO2 10 9,50 

10Ni/TiO2 10 9,11 

10Ni/SiO2 10 3,22 

10Ni/Al2O3 10 11,75 

 

 

2.b Fisissorção de nitrogênio  

 

A área específica dos suportes foi estimada através do método BET (Tabela 4). 

Observa-se que os suportes de sílica e alumina apresentam elevada área especifica. Esse fator 

pode favorecer uma melhora na atividade catalítica, uma vez que pode melhorar a dispersão 

da fase ativa (Ni
0
). 

 

Tabela (4): A área específica dos suportes. 

Suporte Área superficial  

(m
2 

g
-1

) 

MgO 31 

ZrO2  106 

TiO2 47 

SiO2 397 

Al2O3 220 

 

 

2.c Redução à temperatura programada (RTP-H2)  

 

Os perfis de RTP são mostrados na Figura 1. Observa-se que o catalisador  10Ni/MgO 

não apresenta picos de redução na temperatura em estudo. Possivelmente, devido a formação 

de solução sólida entre o NiO e o MgO. Uma vez que o Ni e Mg apresentam a mesma carga e 

raios iônicos similares, pode ocorrer a substituição de átomos de Mg na rede por átomos de 

Ni. O catalisador 10Ni/Al2O3 apresenta elevada temperatura de redução (815° C) indicando 

forte interação metal-suporte. Os catalisadores 10Ni/SiO2,10Ni/ZrO e 10Ni/TiO2 apresentam 

picos de redução entre 500 e 600
o 

C  que são atribuídos a espécie de Ni com média interação 

com o suporte. 
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Figura 1: Redução à temperatura programada. 
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2.d Difração de raios X “in situ” (XPD) 

 

 As análises foram realizadas para os suportes e  catalisadores antes e após a redução 

com hidrogênio. As fases referentes aos difratogramas estão descritas na Tabela 5, as quais 

foram atribuídas por comparação com dados de referência da base JCPDS. 

 

2.d.1 Sistema Ni-MgO 

 

Para o catalisador 10Ni/MgO não foram observados picos referentes ao níquel 

metálico.  Isso indica que não ocorre redução do Ni
2+

 em quantidades apreciáveis até 900 °C 

(Figura 2a). Esse fenômeno é atribuído à formação de solução sólida MgNiO2 como indicado 

nos difratogramas. Corroborando assim com os dados de RTP. No entanto, após a exposição 

prolongada do material a temperatura de 900 °C resulta no aparecimento de um pico muito 

pouco intenso de Ni
0
 (Figura b e c) (JCPDS 04-0850).  

 

A partir das análises dos difratogramas dos demais catalisadores, verificou-se a 

presença dos picos de difração em 2θ = 44,4
o
; 51,7

o
 e 76,3

o
 referentes ao níquel metálico 

(JCPDS 04-0850) em todos os catalisadores.  

 

2.d.2 Sistema Ni-ZrO2 

 

 Para o ZrO2 foram identificadas as fases monoclínica e tetragonal para o suporte e 

catalisadores (Figura 3a). Verificou-se que o catalisador 10Ni/ZrO2 apresenta picos de 

difração referentes ao níquel metálico (Ni
0
). Além disso, não foram observados picos de 

difração característicos do NiO, o que pode sugerir que grande parte foi reduzido a níquel 

metálico. 

 

2.d.3 Sistema Ni-TiO2 

 

Para ambos os sistemas (suporte e catalisador antes e depois da redução) foram 

identificadas as fases rutilo e anatase do TiO2 (Figura 4a).  

Para o sistema após a calcinação (NiO/TiO2) não foram observados os picos 

característicos do NiO. No entanto, observa-se a formação da fase ternária NiTiO3 (2θ = 24,3; 

33,3; 49,8 e 57,9). O aumento relativo da temperatura de redução, visto pelo RTP-H2, indica 
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um aumento da interação entre Ni-suporte que pode ser devido à formação da fase NiTiO3. 

Com o aquecimento sob fluxo de H2, o Ni sai da rede da fase ternária formando Ni
0
. Fato 

explicado com o aparecimento dos picos característicos de Ni
0
 e desaparecimento dos picos 

da fase ternária (Figura 4b). 

 

2.d.4 Sistema Ni-SiO2 

 

Sendo a sílica amorfa, os picos do difratograma são das espécies de níquel, NiO e Ni
0
. 

O desaparecimento dos picos característicos de NiO e aparecimento dos picos característicos 

de Ni
0
 na(s) temperatura(s) de redução confirmam o evento de redução (Figura 5a e 5b).   

 

 

 

Tabela 6: Atribuição de fases para os suportes e catalisadores antes (NiO/suporte) e 

depois da redução (Ni/suporte). 

Material Fases  S. cristalino PDF 

MgO MgO periclase, Syn Cúbico 45-946 

 

NiO/MgO MgNiO2  Cúbico 24-712 

 

10Ni/MgO MgNiO2  

Ni0, syn 

Cúbico 

Cúbico 

24-712 

4-850 

ZrO2 pell ZrO2 Baddeleyite 

ZrO2 

 

Monoclínica 

Tetragonal 

37-1484 

50-1089 

NiO/ZrO2  ZrO2 Baddeleyite 

ZrO2 

NiO 

 

Monoclínica 

Tetragonal 

Cúbico 

37-1484 

50-1089 

47-1049 

10Ni/ZrO2 ZrO2 Baddeleyite 

ZrO2 

Ni0, syn 

Monoclínica 

Tetragonal 

Cúbico 

37-1484 

50-1089 

4-850 

TiO2 

 

TiO2 Anatase  

TiO2 Rutilo  

Tetragonal 

Tetragonal 

21-1272 

21-1276 

 

NiO/TiO2 TiO2 Anatase  

TiO2 Rutilo  

NiTiO3 

Tetragonal 

Tetragonal 

Romboédrico 

21-1272 

21-1276 

33-960 

 

10Ni/TiO2 TiO2 Anatase  

TiO2 Rutilo  

Ni syn 

Tetragonal 

Tetragonal 

Cúbico 

21-1272 

21-1276 

4-850 

SiO2 SiO2 amorfa  -------- -------- 

 

NiO/SiO2 NiO Bursenite  

SiO2 amorfa 

Cúbico 

-------- 

47-1049 

-------- 

 

10Ni/SiO2 Ni syn Cúbico 4-850 

Al2O3 γ-Al2O3  
Cúbico 10-425 

 

NiO/Al2O3 γ-Al2O3  

NiAl2O4  

Cúbica 

Cúbico 

10-425 

10-339 

 

10Ni/Al2O3 γ-Al2O3 cúbica 

Ni syn 

Cúbico 

Cúbico 

10-425 

4-850 
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Figura 2: Difratograma das amostras contendo MgO: (a) Comparação do suporte, e 

catalisador antes depois da redução. (b) Acompanhamento da redução em função da 

temperatura e do tempo. (c) Ampliação da parte superior da figura b. 
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Figura 3: Difratograma das amostras contendo ZrO2: (a) Comparação do suporte, e 

catalisador antes depois da redução. (b) Acompanhamento da redução em função da 

temperatura e do tempo. 
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Figura 4: Difratograma das amostras contendo TiO2: (a) Comparação do suporte, e 

catalisador antes depois da redução. (b) Acompanhamento da redução em função da 

temperatura e do tempo. 
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Figura 5: Difratograma das amostras contendo SiO2: (a) Comparação do suporte, e 

catalisador antes depois da redução. (b) Acompanhamento da redução em função da 

temperatura e do tempo. 
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2.d.5 Sistema Ni-Al2O3 

 

Na Figura 6 observa-se que todos os catalisadores apresentaram picos referentes à γ-

Al2O3 em 2θ = 37,3
o
 45,8

o
 e 66,3

o
 (JCPDS 86-1410). No difratograma do catalisador 

10Ni/Al2O3  não foi detectado linhas de difração referentes ao NiO, devido a boa dispersão 

dos átomos de níquel na matriz γ-Al2O3. No entanto, partir das análises dos difratogramas dos 

catalisadores reduzido verificou-se que todos os materiais apresentaram picos de difração em 

2θ = 44,4
o
; 51,7

o
 e 76,3

o
 referentes ao níquel metálico (Ni

0
) (JCPDS 04-0850). 
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Figura 6: Difratograma das amostras contendo Al2O3: (a) Comparação do suporte, e 

catalisador antes depois da redução. (b) Acompanhamento da redução em função da 

temperatura e do tempo. 
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Conclusões 

 

 Suportes de SiO2 e Al2O3 possuem elevada área superficial e isso pode favorecer uma 

melhora na atividade catalítica, uma vez que pode melhorar a dispersão da fase ativa (Ni
0
). 

 Para o catalisador 10Ni/MgO ocorre formação de solução sólida e, segundo dados de RTP-

H2 e XPD, não há quantidades apreciáveis de Ni
0
 após a etapa de redução. Assim, a baixa 

quantidade de Ni
0
 pode comprometer seu uso. 

 Os catalisadores 10Ni/SiO2, 10Ni/TiO2 e 10Ni/ZrO2 são reduzidos a temperaturas bem 

mais baixas em relação aos de 10Ni/MgO e 10Ni/Al2O3  economizando assim energia no 

processo. 
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Resumo. O efeito da adição de MgO em catalisadores Ni/SiO2 (NS) foi estudado frente à 

reação de reforma a vapor do etanol visando inibir a formação de carbono, processo que 

leva a possível desativação do catalisador. Os catalisadores foram preparados pelo método 

de impregnação aquosa sequencial e caracterizados pelas técnicas de espectroscopia de 

energia dispersiva de raios X (EDX), difração de raios X (DRX), redução à temperatura 

programada (RTP), área superficial específica pelo método BET, análise termogravimétrica 

(ATG) e quimissorção de H2. O desempenho do catalisador NS foi comparado com o obtido 

para os catalisadores aditivados com MgO (10%, 30%, 50% e 100% em massa) e estes 

mostraram mais baixa deposição de carbono ao longo da reação, devido à maior dispersão 

do Ni(II) no suporte, que dificulta a deposição de espécies carbonáceas.  

 

Introdução 

 

 O modelo atual da produção de energia é dependente das jazidas de combustíveis 

fósseis, que, por sua vez, esgota os recursos naturais e deteriora as condições ambientais. 

Assim, é contínua e crescente a busca por fontes alternativas de energia (Chambers, 2001). 

Destacam-se neste contexto as células à combustível alimentadas a H2, alternativa à produção 

de energia que pode ser considerada renovável, não poluente, além de eficiente (Chambers, 

2001). 

Um processo promissor para produção de H2 é a reforma a vapor do etanol – Reação 1 

(Fishtik et al, 2000), uma vez que, o Brasil é um dos maiores produtores de cana de açúcar e 

etanol do mundo e domina a tecnologia, infra-estrutura de produção, distribuição e transporte 

desse álcool. 

 

C2H5OH + 3H2O6H2 + 2CO2           (Reação 1) 

 

Subprodutos gasosos podem ser formados paralelamente ao H2 e CO2, como CO, CH4, 

C2H4, assim como produtos líquidos tal como CH3COH. É importante a escolha de materiais 

catalíticos que minimizem a produção desses compostos e que apresentem boa atividade e 

seletividade catalítica frente a reforma a vapor do etanol (Auprêtre et al, 2002). 

Catalisadores baseados em Ni têm sido amplamente utilizados, devido à sua boa 

atividade e baixo custo. Sabe-se que espécies de Ni promovem a quebra das ligações O-H, C-

C e são os sítios ativos nas reações entre os fragmentos orgânicos e o grupo OH da água 

(Vizcaíno et al, 2008). 

A sílica (SiO2) é um suporte utilizado em reações de reforma, devido à sua elevada 

área superficial e baixa acidez (Chen et al, 2008). A acidez do suporte pode favorecer a 

desidratação do etanol a eteno, um dos precursores do carbono (Vizcaíno et al, 2008). 

O uso de aditivos/promotores alcalinos como K, Mg e Ca tem sido sugerido como 

alternativa para neutralizar sítios ácidos e/ou aumentar a basicidade do suporte (Vizcaíno et 

al, 2008). Além disso, o uso destes aditivos básicos facilita a interação do oxigênio com 

espécies de carbono adsorvidas, acelerando a oxidação do carbono a CO (Chen et al, 2008). 

Assim, o objetivo deste trabalho foi estudar o efeito da presença e da concetração de 

uma espécie alcalina (MgO) em catalisadores de Ni suportados em SiO2, visando à redução na 
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deposição de carbono. Para isso, foi realizada adição de MgO nos suportes, em diversos teores 

mássicos. Os resultados foram comparados com o catalisador contendo suporte puro SiO2. 

   

Material e Métodos 

 

Preparação 

Para a obtenção dos suportes mistos foi utilizada solução aquosa de Mg(NO3)2.6H2O 

para a impregnação do MgO sobre SiO2 comercial, tratada termicamente a 600oC sob fluxo 

de ar por 2h. Foram realizadas impregnações com teores mássicos de 10, 30 e 50% de Mg 

sobre a SiO2. As soluções de Mg(NO3)2.6H2O juntamente com a SiO2 foram levadas ao rota-

evaporador para que o excesso de água fosse removido, e depois à estufa para completa 

secagem a 70
o
C. Após 12h em estufa, os materiais foram submetidos a tratamento térmico à 

pressão ambiente, sob fluxo de ar, com uma rampa de aquecimento de 10ºC.min
-1

 até que se 

atingisse 600ºC, temperatura na qual os suportes permaneceram por um período de 2 h. Desta 

forma, os suportes MgO/SiO2 foram obtidos. Para fins de comparação, os suportes puros, 

tratados a 600
o
C, de SiO2 e MgO, obtido a partir da calcinação do Mg(NO3)2, também foram 

preparados.  Os suportes foram nomeados: 10%Mg/SiO2 (10MS), 30%Mg/SiO2 (30MS), 

50%Mg/SiO2 (50MS), MgO (M) e SiO2 (S). Esta seção deverá conter a descrição detalhada 

do trabalho experimental desenvolvido, equipamentos, métodos e modelos utilizados. Não 

devem ser inseridas fotos coloridas. 

Os catalisadores foram preparados pelo método da impregnação aquosa com teor 

mássico de 10% de Ni sobre os suportes mistos e puros. A impregnação do Ni no suporte foi 

realizada utilizando solução aquosa de Ni(NO3)2.6H2O, em rota-evaporador juntamente com 

os suportes para remoção do excesso de água. As amostras foram secas em estufa a 70 ºC por 

12 h, e os catalisadores foram então obtidos pela calcinação das amostras por 3 h a 600 ºC, 

sob fluxo de ar e rampa de aquecimento de 10ºC.min
-1

. Os catalisadores obtidos foram: 

10%Ni/SiO2 (NS), 10%Ni/MgO (NM), 10%Ni/10%MgSiO2 (N10MS), 10%Ni/30%MgSiO2 

(N30MS), 10%Ni/50%MgSiO2 (N50MS). 

 

Caracterização 

Os catalisadores foram caracterizados por: 

- Espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDX), realizado em um microscópio LEO, 

modelo 440, Leica-Zeiss, acoplado a um analisador dispersivo de energia de Si (Li) com 

janela de berílio, Oxford modelo 7060 e resolução 133 eV, para quantificar as espécies 

químicas presentes nos catalisadores; 

- Difração de raios X (DRX), no Difratômetro Rigaku multiflex (radiação Cu-Kα λ= 1,5418 

Å, 40 kV/40 mA, varredura de 2
o
.min

-1
), para identificar as estruturas cristalinas presentes nos 

catalisadores; 

- Redução à temperatura programada (RTP), no aparelho Micromeritics Chemisorb 2750, 

fluxo de 25 mL min
-1

 de mistura H2/Ar (10% v/v), e taxa de aquecimento de 10
o
C.min

-1
, para 

avaliar as espécies redutíveis; 

- Área superficial pelo método BET em um equipamento Quantachrome NOVA 1000 version 

10.02; 

- Análise termogravimétrica em um equipamento METTLER TOLEDO, modelo TGA/DSC1, 

com o software STARe System, utilizando-se atmosfera de ar sintético sob faixa de 

temperatura de 50 a 1100ºC, para identificação de espécies hidratadas nos suportes e 

quantificação do carbono formado ao longo da reação; 

- Quimissorção de H2 em um equipamento Micromeritics Chemisorb 2750. As amostras 

foram reduzidas a 600ºC por 30 minutos sob fluxo de 25 mL.min
-1

 de 10%H2/Ar. A 

quimissorção foi efetuada a 25ºC através de pulsos de uma mistura de 10% H2/Ar em um 

fluxo de 25 mL.min
-1

 de Ar. A dispersão e a área metálica dos catalisadores foram 
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determinadas assumindo-se uma estequiometria Hadsorvido/Nisuperfície= 1 e uma densidade de 

sítios ativos na superfície igual a 1, 54.10
19

 átomos.m
-2

 (Dieuzeide et al, 2013). 

 

Ensaios catalíticos 

Os ensaios catalíticos foram feitos em reator tubular de quartzo de leito fixo, a 600 °C, 

usando 150 mg de catalisador, a partir de uma mistura com uma razão molar C2H5OH:H2O de 

1:6 e fluxo de alimentação de 2,5mL h
-1

, durante um período de 5h. Os catalisadores foram 

ativados sob fluxo de 30 mL.min
-1

 de H2 a 600°C por 30 min, com rampa de 10 ºC.min
-1

. Os 

efluentes gasosos da reação foram analisados em linha, em um cromatógrafo a gás Varian 

CG-3800 com dois detectores de condutividade térmica, sendo um com hélio como gás de 

arraste, para análise de CO, CO2, CH4, C2H4, e o outro com nitrogênio, para análise de H2, 

(colunas Porapak-N e Peneira Molecular 13X). O efluente líquido, contendo o reagente não 

convertido e os produtos condensáveis foi coletado e analisado em cromatógrafo a gás 

Hewlett Packard 5890, com detector de ionização em chama (FID) e coluna capilar FFAP 

(25m; di = 0,2 mm). 

 

Resultados e Discussão 

 

Caracterizações 

A Tabela 1 apresenta a quantificação das espécies químicas presentes nos 

catalisadores e observa-se que os valores reais estão próximos dos valores esperados. As 

pequenas diferenças podem ser decorrentes da manipulação dos reagentes, no entanto, a 

exatidão e a precisão foram satisfatórias e pode-se afirmar que a preparação dos catalisadores 

foi bem sucedida. 

A Tabela 2 apresenta a área superficial específica dos catalisadores e de seus 

respectivos suportes. 

 

Tabela 1. Composição química das amostras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tabela 2. Valores de área superficial específica das amostras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalisadores 
% Ni 

Nominal 

% Ni 

Real 

% Mg 

Nominal 

% Mg 

Real 

NS 10 10,6±1,1 -------------- ------------ 

N10MS 10 13,1±1,4 10 11,3±0,5 

N30MS 10 12,1±0,8 30 28,6±1,4 

N50MS 10 12,4±0,9 50 47,5±0,6 

NM 10 10,7±0,7 -------------- ----------- 

Amostras 
Área superficial específica (m

2
.g

-1
) 

Suporte Catalisador 

NS 324 212 

N10MS 129 206 

N30MS 56 170 

N50MS 40 64 

NM 13 41 
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Observa-se que a impregnação de Mg ou Ni sobre SiO2 reduz sua área específica que 

decresce à medida que se aumenta o teor mássico de Mg, como era esperado (Chica e Sayas, 

2009). No entanto, a impregnação de Ni sobre os suportes mistos e o suporte M levou a um 

aumento da área específica. A área do NiO pode chegar a ser maior que 30m
2
.g

-1
(Abdulah et 

al, 2014), sendo assim maior que a área do MgO. Dessa maneira, a impregnação do Ni nos 

suportes mistos e no suporte M contribuiu com a área específica do material. 

Outra explicação possível seria que os poros dos suportes contendo Mg podem ter sido 

obstruídos pelo material precursor de Ni – Ni(NO3)2.6H2O, o que levaria a um decréscimo da 

área superficial, no entanto, a calcinação ocorrida posteriormente à impregnação teria levado 

a desobstrução destes poros, o que acarreta o acréscimo da área específica (Lucredio, 2007). 

Os difratogramas dos catalisadores e dos suportes são apresentados na Figura 1. As 

fases cristalinas foram identificadas por comparação com a literatura (Zhang et al, 2011). 

 

Figura 1. Difratograma de raios X dos suportes e dos catalisadores. 
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Pelos difratogramas, pode-se observar que o único suporte que apresentou pico 

referente à estrutura SiO2 foi o suporte puro S. Para materiais amorfos, que não apresentam 

ordenamento regular na estrutura a longa distância, é esperada a presença de picos alargados e 

menos intensos (halos amorfos), esse foi o caso do suporte S, indicando que a SiO2 utilizada 

apresentou baixa cristalinidade. 

Para o suporte puro M foram identificados picos estreitos e intensos referentes ao 

MgO. Nos suportes 10MS, 30MS e 50MS esta fase não chega a ser identificada, 

possivelmente devido à alta dispersão do MgO sobre a SiO2 ou ao seu baixo teor, como no 

caso do 10MS. Para os suportes 30MS e 50MS foram encontrados picos referentes às fases 

Mg(OH)2 e silicato de magnésio hidratado (MSH). 

A presença de fases hidratadas pode ocorrer quando da exposição do MgO ao ar por 

um curto período de tempo. Desta maneira, espécies como Mg(OH)2 podem ser formadas 

(Reações 2 e 3) (Zhang et al, 2011). 

 

MgO + 2H
+
 → Mg

2+
 + H2O                                    (Reação 2) 

 

Mg
2+

 + 2OH
-
 → Mg(OH)2                                      (Reação 3) 
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Quando MgO ou Mg(OH)2 entra em contato com SiO2 amorfa na presença de ar, a 

fase MSH é formada com relativa facilidade em um curto período de tempo e em temperatura 

ambiente (Zhang et al, 2011). 

No difratograma do catalisador NS são identificados picos referentes ao NiO, porém 

pouco intensos e alargados, indicando amorficidade das partículas de NiO. No catalisador 

N10MS os picos referentes ao NiO não chegam a ser visualizados, o que pode ser devido ao 

NiO estar altamente disperso sobre o suporte, visto que esta espécie pode interagir com o 

MgO. No catalisador N30MS foram identificados picos relacionados às fases hidratadas do 

MgO. No N50MS são identificados, além dos picos relativos ao suporte, picos relacionados 

ao NiO (mais largos, indicando alta dispersão do NiO). A não visualização da fase NiMgO2 

(solução sólida) não implica em sua ausência, uma vez que esta pode estar altamente dispersa 

nos suportes que possuem alta área superficial específica. Para o catalisador NM foram 

identificados picos de NiMgO2 (solução sólida) intensos, que estão levemente deslocados em 

relação aos picos do MgO puro. 

As análises de TG foram feitas para a determinação da perda de massa dos suportes e, 

em especial, para confirmação da presença das fases Mg(OH)2 e MSH nos suportes 30MS e 

50MS, como foi previamente observado pelas análises de DRX. A Figura 2 mostra os perfis 

de perda de massa dos suportes. 

 

Figura 2. Perfis de perdas de massa dos suportes 
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Para os suportes 10MS, 30MS e 50MS observa-se uma perda de massa na faixa de 

temperatura de 80 a 300ºC, na qual a espécie MSH perde H2O molecular, o que entra em 

concordância com os difratogramas das amostras 30MS e 50MS. O difratograma do suporte 

10MS não apresentou picos referentes a fase MSH, pois possui uma menor quantidade de Mg 

na superfície do SiO2 dificultando assim a observação dessa estrutura e, também, devido à 

instabilidade desta espécie (Zhang et al, 2011). A perda de massa entre 300ºC e 450ºC, 

referente ao Mg(OH)2 foi observada nos suportes M e 50MS. Novamente, diferenças em 

relação ao difratograma estão relacionadas a instabilidade de espécies hidratadas. Porém, 

tanto por DRX e pela ATG, conclui-se que ocorre a hidratação das amostras quando da adição 

de MgO nos suportes. 

Na Figura 3 e na Tabela 3 estão os resultados obtidos nas análises de quimissorção de 

H2 e RTP realizadas para os catalisadores estudados. 
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Figura 3. Perfis de redução dos catalisadores 
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Observa-se na Figura 3, picos entre 250 a 300ºC que podem ser atribuídos à redução 

de oxigênio superficial (Damyanova et al, 2002). Esse tipo de redução pode ser observada nos 

catalisadores N50MS e NM, possivelmente devido à fácil hidratação que esses materiais 

sofrem em contato com a atmosfera. Picos na faixa de 350 a 550ºC podem ser atribuídos a 

espécies de Ni(II) com fraca interação com o suporte (Xu et al, 2011). Estas espécies também 

podem sofrer sinterização. Picos localizados nessa faixa podem ser observados nos 

catalisadores NS, N30MS, N50MS e NM. O Ni(II) com fraca interação com o suporte é 

também chamado de NiO “freestate” que aparece na forma de cristalitos segregados, com 

fraquíssima interação com o suporte na fase óxida (12). Observa-se que o pico de redução, 

relacionado à moderada/forte interação do Ni(II) com o suporte, desloca-se para mais altos 

valores à medida que aumenta-se o teor de Mg de 10 a 100% m/m (de 660ºC no N10MS até 

830ºC no NM). Pode-se atribuir o deslocamento do pico à maior interação entre Ni(II) e 

MgO, que aumenta à medida que se aumenta o teor de Mg, o que entra em concordância com 

os dados de DRX, pois os picos relacionados ao NiO puro não são visualizados quando da 

adição de Mg (Xu et al, 2011). 

 

Tabela 3. Consumo total de H2 e grau de redução para os catalisadores a 600ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa-se na Tabela 3 a diminuição no grau de redução a 600ºC à medida que se 

aumenta o teor de Mg nos suportes mistos, que pode estar relacionado ao fato de haver maior 

quantidade de espécies NiMgO2. É possível observar no perfil de redução dos catalisadores, 

um deslocamento do pico de redução das espécies com interações moderadas/fortes para 

maiores temperaturas quando se aumenta o teor de Mg. Assim, quanto maior o teor de Mg, 

maior é a parcela de Ni(II) em solução sólida, maior então a energia necessária para o Ni(II) 

Catalisador 

Consumo 

real total 

de H2 

(x10
-5

) 

Consumo 

teórico 

de H2 

(x10
-5

) 

Grau 

de 

redução  

(%) 

Dispersão 

metálica 

(%) 

Área 

metálica 

(m
2
.g

-1
) 

NS 14,4 14,4 100 0,2 0,1 

N10MS 3,6 14,4 25 11 5,4 

N30MS 2,9 13,5 22 12 6,3 

N50MS 1,5 13,0 12 8 4,0 

NM 1,8 14,4 13 5 2,4 
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ser reduzido (temperaturas acima de 600ºC) e desta maneira, uma menor quantidade de NiO 

reduzida até 600 ºC. 

No catalisador NM o grau de redução é pequeno, pois há também a formação de 

solução sólida, e, portanto uma menor quantidade de Ni(II) é passível de redução até 600ºC 

(Romero et al, 2014). 

Foi observado que o catalisador NS possui a menor área e dispersão metálica, mesmo 

apresentando o maior grau de redução. Isso pode estar relacionado a sinterização das espécies 

NiO “free state” presentes, que estavam em grande quantidade (como observado no DRX e no 

RTP).  Quando da adição de teores de Mg na SiO2 observa-se que os valores de área metálica 

e dispersão metálica aumentam, fato que pode estar relacionado a presença de espécies com 

maior interação com o suporte. De forma análoga, para o catalisador de suporte puro MgO, a 

maior área e dispersão metálica com relação ao NS pode ser devido ao fato de ter espécies 

com maior interação com o suporte em sua superfície (Xu et al, 2011). 

 

Ensaios catalíticos 

A seletividade média para produtos gasosos formados na RVE, a conversão total do 

etanol e a formação de carbono total, para cada catalisador, estão apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Seletividade para produtos gasosos (mol prod./mol etanol convertido.) e carbono 

formado (mmol). 

Catalisador Conversão % H2 CH4 CO CO2 C 

NS 100 3,3 0,3 0,4 0,9 7 

N10MS 100 3,3 0,2 0,4 0,9 4 

N30MS 100 4,0 0,2 0,5 1,1 3 

N50MS 100 3,8 0,1 0,4 1,0 2 

NM 96 2,9 0,1 0,4 0,8 2 

 

Todos catalisadores apresentaram altas taxas de conversão e se mantiveram estáveis 

durante as 5h de reação. Observa-se a redução da quantidade de coque formado à medida que 

se aumenta o teor de MgO. A adição de MgO pode ter levado ao aumento da basicidade dos 

catalisadores, o que contribui para a inibição da reação de desidratação do etanol (Reação 4). 

Em contrapartida, é favorecida a desidrogenação para acetaldeído (Reação 5), pois aumenta-

se a mobilidade de ânions OH
-
. Assim a formação de eteno, intermediário que leva à 

formação de coque por polimerização, é inibida (Alberton et al, 2007). 

 

C2H5OH → C2H4 + H2O            (Reação 4) 

 

C2H5OH → CH3CHO + H2                                    (Reação 5) 

 

Além disso, a formação de carbono pode ter sido mitigada devido a propriedade do 

Mg de favorecer a gaseificação do coque formado, facilitando a interação do oxigênio com as 

espécies carbonáceas adsorvidas, acelerando a oxidação do carbono a espécies gasosas 

(Milberg et al, 2010). Ainda, a maior dispersão de espécies Ni(II) que ocorre quando da 

adição de Mg, desfavorece a formação de carbono (Romero et al, 2014). Dentre os produtos 

líquidos, houve a formação de principalmente acetaldeído. Também foram encontradas 

quantidades traços de éter dietílico, acetona, acetato de etila e ácido acético. 

Dentre os catalisadores estudados, o sistema N50MS apresentou alta seletividade para 

H2 e a menor formação de carbono. Assim, foi realizado o teste de estabilidade, com 

finalidade de testar o catalisador sob um período maior de reação. A Tabela 5 mostra as 

médias e os desvios padrões das seletividades para produtos gasosos, ao longo da reação, 

assim como a quantidade de carbono formada. 
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Tabela 5. Seletividade em produtos gasosos (mol prod./mol etanol convertido.) e carbono 

formado (mmol). 

 

 

 

 

O catalisador N50MS, se manteve altamente estável durante todo o período de 12h 

(Figura 4), como pode ser visto por meio dos baixos valores de desvio padrão (Tabela 5), com 

produção de H2 constante, mostrando este ser um sistema catalítico promissor para a produção 

de H2 via RVE. 

 

 

Figura 4. Seletividade para produtos gasosos do catalisador N50MS durante a reação de 

estabilidade (12h). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões 

 

A partir do trabalho realizado, concluiu-se que a adição de MgO favoreceu a interação 

do NiO e suporte, com formação da solução sólida NiMgO2 no catalisador NM. A maior 

interação que com o suporte que ocorre quando MgO está presente levou a maior dispersão 

das partículas de NiO. A adição de MgO favoreceu a redução da formação de carbono, a qual 

pode estar relacionada a menor seletividade para eteno, ao aumento da dispersão metálica e a 

oxidação de espécies carbonáceas formadas na superfície. 

A diminuição da formação de carbono foi proporcional a quantidade de MgO 

adicionado, e o catalisador N50MS mostrou o melhor desempenho, com alta estabilidade, 

baixa formação de carbono e alta produção de H2, sendo este considerado um sistema 

catalítico promissor para produção de H2 via RVE. 
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Resumo. Neste trabalho foram estudadas a atividade, estabilidade e a tolerância ao CO de 

eletrocatalisadores de Pt e PtMo suportados em carbeto de molibdênio (Mo2C/C), em ânodos 

de células a combustível de membrana protônica. O Mo2C/C foi preparado por um método 

usando-se ultra-som e tratamento térmico e em seguida nanopartículas de Pt e PtMo foram 

ancoradas sobre o Mo2C/C pelo método de redução com ácido fórmico. Estes materiais 

foram caracterizados por 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, como também espectrometria de massa “on line” foram utilizadas para 

investigar o desempenho e a tolerância ao CO em ânodos de células unitárias supridos com 

hidrogênio contendo CO. Os eletrocatalisadores suportados em Mo2C/C mostraram 

estabilidade superior ao PtMo suportado em carbono Vulcan XC-72R. Foi verificado que 

ocorre a dissolução parcial de Mo e a sua migração / difusão do ânodo para o cátodo 

durante o período de operação das células.  

 

Introdução 

 

As células a combustível estão entre as fontes de energia elétrica do futuro. Dentre os 

vários tipos de células a combustível usadas atualmente a mais promissora é a de membrana 

de troca de prótons (PEMFC), a qual é particularmente utilizada em aplicações portáteis 

devido às alta densidade de energia e baixa temperatura de funcionamento (Kunze e 

Stimming, 2009). Os eletrocatalisadores mais utilizados para a reação de oxidação de 

hidrogênio contêm platina. Entretanto, o hidrogênio proveniente da reforma de 

hidrocarbonetos contém monóxido de carbono (CO) que é facilmente adsorvido na superfície 

da platina e assim reduz a superfície para adsorção e oxidação de hidrogênio reduzindo assim 

o desempenho das células a combustível (Baschuk e Li, 2001). Para aumentar a tolerância ao 

CO são adicionados metais de transição, tais como Ru e Mo, ao catalisador para a dessorção 

do CO da superfície da Pt (Hajbolouri et al., 2004). Infelizmente, o preço elevado destes 

metais, particularmente Pt e Ru, e o desgaste dos catalisadores, ainda impedem a 

comercialização em grande escala das PEMFCs. Carbetos de metais de transição têm sido 

estudados por apresentar atividades catalíticas para muitas reações químicas, incluindo hidro-

denitrogenação, hidro-dessulfurização, reforma a vapor de metanol e reações de deslocamento 

água-gás (WGS) (Celzard et al., 2005). Estes carbetos podem ser produzidos com área 

superficial elevadas e propriedades catalíticas que lembram às dos metais do grupo da Pt 

(Oyama, 1992). 

O carbeto de molibdênio (Mo2C) tem sido investigado como eletrocatalisador para 

ânodos de PEMFC (Matsumoto et al. 2004 e Weigert et al. 2005), embora a sua atividade 

catalítica para eletroxidação de H2 não é suficientemente elevada para os requisitos impostos 

pelas células a combustível (Heo et al. 2007). No entanto, a atividade catalítica deste carbeto 

pode ser visivelmente aumentada com a adição de Pt. Em um estudo recente realizado para 

avaliar este carbeto de molibdênio como eletrocatalisador em ânodos de células a combustível 

de metanol mostrou que Pt suportada em carbeto de molibdênio apresenta atividade superior 

para electrooxidação do metanol em comparação com Pt suportada em carbono (Guillén-
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Villafuerte et al. 2012). Em outro estudo, observou-se que o carbeto de molibdênio tem uma 

elevada atividade para a dissociação de metanol e água, bem como uma temperatura 

relativamente baixa para dessorção de CO, de cerca de 330K (Weigert et al. 2009). Além 

disso, Weigert et al. (2005) observaram que Pt modificada com Mo-C tem atividade e 

estabilidade melhoradas em comparação com Pt suportada em carbono. 

Em resumo, alguns dados de pesquisa podem ser encontrados na literatura quanto à 

atividade do Mo2C/C ou para a oxidação de metanol ou, para a reação de redução de oxigênio, 

no entanto, a tolerância ao CO e a estabilidade deste material ainda não foi estudada em 

detalhes. Assim, neste trabalho, o carbeto de molibdênio foi preparado e utilizado como 

suporte para eletrocatalisadores de Pt e PtMo para eletroxidação de hidrogênio na presença de 

100 ppm de CO em ânodos de PEMFCs. Em adição, as propriedades físicas e eletroquímicas 

e a estabilidade destes eletrocatalisadores foram estudadas, em comparação com as dos 

eletrocatalisadores de PtMo e Pt suportados em carbono. 

 

Material e Métodos 

 

O suporte de carbeto de molibdênio (30 wt%, Mo2C/C) foi preparado pela ultra-

sonicação de alta intensidade de uma mistura de hexacarbonil de molibdênio (Mo(CO)6, 

Aldrich) e pó de carbono (Vulcan XC-72R, Cabot) em hexadecano a 90
o
C por 3 h. A mistura 

resultante foi filtrada, lavada várias vezes com pentano e aquecido a 90
o
C até ser obtido um 

pó negro. Este pó foi transferido para um reator de quartzo tubular e colocado num forno. Em 

seguida, foi exposto a um fluxo de argônio a 100
o
C durante 1 h. O argônio foi então 

substituído por uma mistura de CH4:H2 (1:1) e a temperatura foi aumentada a uma taxa de 5
o
C 

min
-1

, primeiramente, até 300
o
 C e mantida durante 1 h, em seguida até 400

o
C e também 

mantida durante 1 h e, finalmente até 500
o
C e mantida durante 12 h, a fim de carburizar o pó 

negro e obter o carbeto de molibdênio (Hyeon et al., 1996 e Suslick et al., 1996). Sobre este 

suporte de carbeto foi depositado 20% em peso de Pt, pelo método de redução com ácido 

fórmico (Pereira et al., 2009), que consistiu na redução do ácido hexacloroplatínico 

(H2PtCl6.6H2O, Aldrich), na presença de carbeto de molibdênio, usando-se ácido fórmico 

como agente redutor. Além disso, PtMo (20% em peso) foi depositado sobre o Mo2C/C e 

sobre pó de carbono (Vulcan XC-72R), também pelo método do ácido fórmico. Pt suportado 

sobre o carbono Vulcan XC-72, também com 20wt%/C foi fornecido pela E-TEK. 

O teor de metal do suporte Mo2C/C, bem como as cargas de metal (Pt e Mo) dos 

catalisadores foram determinados por energia dispersiva de raios-X (EDX) em um 

microscópio eletrônico de varredura LEO, Sistema SEM-EDX 440 (Leica-Zeiss, DSM-960) 

usando-se um feixe de elétrons incidente de 20keV, com um microanalisador (Link analítico 

QX 2000) e um detector de Si (Li). As áreas de superfície BET das amostras de catalisador 

foram determinados por meio de um analisador de quimissorção Micromeritics Auto ChemII. 

Difratogramas de raios-X foram registrados num difratômetro RIGAKU, DRX RU200B, 

usando radiação Cu-Kα, no intervalo de 2θ de 10 a 90
o
. A distribuição de tamanho médio de 

partículas foi determinada por microscopia eletrônica de transmissão (MET, com um 

microscópio eletrônico de transmissão Tecnai G2F20). Os tamanhos médios dos cristalitos 

dos catalisadores foram determinados a partir dos difratogramas de raios-X (DRX) pela 

equação de Scherrer (Radmilovic et al., 1995), usando-se o pico da face (220) da Pt.  

As medidas eletroquímicas foram realizadas com uma célula unitária, utilizando-se 

conjuntos de eletrodos e membrana (MEA) preparados com membranas de Nafion 115H
+
 e 

eletrodos formados por camadas de difusão de gás e catalítica. A carga de metais foi de 0,4 

mg cm
-2

 para os ânodos com Pt/Mo2C/C, PtMo/Mo2C/C, PtMo/C ou Pt/C e do cátodo (Pt/C, 

E-TEK). Os materiais e métodos utilizados para a preparação dos MEAs foram conforme 

Pereira et al. (2009). As medidas de polarização das células a combustível foram realizadas 

galvanostaticamente com a célula a 85
o
C, utilizando-se os gases saturados com água a 100

o
C 

para o ânodo e 90
o
C para o cátodo. Inicialmente o sistema foi mantido a um potencial inicial 
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de 0,7 V em H2 puro, durante 2 h, e depois a 0,8 V em H2 com 100 ppm de CO, também 

durante 2 h, para que fosse atingido o estado estacionário antes da aquisição de dados. 

Medidas de “stripping” de CO foram conduzidos em duas temperaturas diferentes (25 e 

85
o
C), a fim de estudar a tolerância ao CO dos materiais estudados usando-se um 

potenciostato / galvanostato Solartron 1285, sendo que o ânodo, usado como eletrodo de 

trabalho foi alimentado com Ar ou CO (1000 ppm em argônio), enquanto o cátodo, usado 

como contra-eletrodo e eletrodo de referência foi constantemente alimentado com H2. Com o 

ânodo polarizado em 50 mV vs. ERH, o CO foi adsorvido durante 30 minutos, a seguir o 

ânodo foi purgado com Ar durante mais 30 minutos e na sequência foi varrido o potencial. 

Com o sistema em circuito aberto e acoplado em um espectrômetro de massas, para o 

monitoramento da m/z=44 para o verificação da oxidação do CO a CO2, da superfície do 

electrocatalisador, foram realizadas experiências com o ânodo alimentado alternadamente 

com H2 ou H2 / 100 ppm de CO, por diversas vezes, ao passo que o cátodo foi constantemente 

alimentado com O2. A voltametria cíclica foi usada para investigar o efeito dos ciclos de 

potencial e como teste de aceleração da degradação (Borup et al. 2006). Nestas experiências o 

ânodo, usado como o eletrodo de trabalho, foi exposto a Ar, e o cátodo, utilizado como 

eletrodo de referência e contra-eletrodo, foi exposto a H2. O potencial do ânodo foi ciclado 

entre 0,1 e 0,7 V, a uma velocidade de varredura de 50 mV s
-1

, à temperatura ambiente, até 

um total de 5000 ciclos. O desempenho dos MEAs foi avaliado antes e após o processo de 

ciclagem e, em várias fases do processo de ciclagem foram extraídas curvas de polarização, 

de densidade de potência e os sobrepotenciais devido a presença de CO (ƞCO) a uma 

densidade de corrente de 1 A cm
-2

. Estes sobrepotenciais foram calculadas como a diferença 

entre os potenciais de células na ausência e presença de CO (isto é, com os ânodos 

alimentados com H2 puro e com H2 + 100 ppm de CO). A voltametria cíclica foi também 

realizada para o cátodo através do mesmo procedimento acima descrito para o ânodo, antes do 

processo de ciclagem e após 5000 ciclos. 

 

Resultados e Discussão 

 

 Os resultados das análises elementares obtidos por EDX são apresentados na Tabela 1, 

que mostram efetivamente apenas 19 % em peso de Mo no suporte de Mo2C/C. As 

quantidades medidas de Pt e PtMo (para os eletrocatalisadores de Pt/Mo2C/C, PtMo/Mo2C/C 

e PtMo/C) resultaram em valores menores do que os pretendidos de 20 wt%. Para o 

catalisador de PtMo/Mo2C/C o conteúdo total de Mo deveria ser superior, ou seja, a soma das 

contribuições do carbeto e das partículas bi-metálicas. Entretanto é observada uma pequena 

redução do conteúdo de Mo no Mo2C/C após adição das partículas Pt e PtMo, devida à 

dissolução parcial do Mo durante o processo de redução da Pt e PtMo. As áreas superficiais 

do suporte de Mo2C/C e dos eletrocatalisadores de Pt/Mo2C/C, PtMo/Mo2C/C e PtMo/C, 

determinadas através de isotermas de adsorção BET estão inclusas na Tabela 1, podendo ser 

verificada uma diminuição da área superficial para os Pt/Mo2C/C e PtMo/Mo2C/C, as quais 

devem ser devidas ao bloqueio dos poros pelas nanopartículas de Pt e PtMo.  

Na Figura 1 são apresentados os difratogramas de raios-X obtidos para os 

eletrocatalisadores estudados. Para o Mo2C/C são verificados os picos do α-Mo2C e β-Mo2C 

(Pang et al. 2010 e Schaidle et al. 2012), enquanto que nos Pt/Mo2C/C, PtMo/Mo2C/C e 

PtMo/C são exibidos predominantemente os picos da estrutura cristalina da Pt. Estes 

resultados de DRX estão consistentes com os reportados por Pang et al. (2010), onde os picos 

de Mo2C desaparecem após a adição de Pt ao suporte de Mo2C/CNTs. Como somente os 

picos de Pt são vistos nos difratogramas de raios-X do Pt/Mo2C/CNTs, os autores explicam 

que devido à pequena diferença no espaçamento da rede cristalina da Pt e do Mo2C é difícil a 

distinção dos picos de Pt dos de Mo2C. Vale a pena ser mencionado que quantidades 

significativas de Mo são detectadas por EDX nas amostras, apesar do fato de que quase  
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Tabela 1: Composição química, tamanhos médios de cristalito e partícula, parâmetros de rede 

e área superficial BET para o suporte de Mo2C/C e para os eletrocatalisadores de Pt/Mo2C/C, 

PtMo/Mo2C/C e PtMo/C. 

Eletrocatalisadores Percentual em peso 

determinados por 

EDX 

Tamanho médio 

do cristalito e 

tamanho médio da 

partícula (nm) 

Parâmetro de 

rede para Pt, 

por DRX 

(A
O
)

 

Área 

superficial, 

BET (m
2
/g) 

 Pt 

(%) 

Mo 

(%) 

C 

(%) 

DRX MET   

Mo2C/C - 19,0 81,0 - - - 113 

Pt/Mo2C/C 16,1 12,1 71,8 3,0 2,5 0,392 85 

PtMo/Mo2C/C 15,0 14,5 70,5 2,5 2,4 0,392 88 

PtMo/C 13,3 3,0 83,7 2,4 2,5 0,391 190 

 

nenhuma fase cristalina do Mo ter sido detectada nos DRXs. Os tamanhos médios dos 

cristalitos de Pt, como também os valores do parâmetros de rede, estão inclusos na Tabela 1. 

Os valores do parâmetro de rede apresentados na Tabela 1 indicam a não inclusão de Mo no 

cristalitos da Pt. 

 A Figura 2 mostra imagens típicas de MET para os eletrocatalisadores de Pt/Mo2C/C, 

PtMo/Mo2C/C e PtMo/C. Os diâmetros médios das partículas medidos destas imagens são 

consistentes com o tamanho de cristalito médio determinado a partir dos difratogramas de 

raios-X, como pode ser visto na Tabela 1. Através das imagens da Fig. 2 fica clara a diferença 

entre os suportes de carbono e o de carbeto de molibdênio, sendo notado que a dispersão das 

partículas de Pt e de PtMo são bastante uniformes nos dois catalisadores.  

 

 
Figura 1. Difratogramas de raios-X obtidos para os eletrocatalisadores de Pt/Mo2C/C, 

PtMo/Mo2C/C e PtMo/C e para o suporte de Mo2C/C. 
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Figura 2. Imagens de microscopia eletrônica de transmissão (MET) para os eletrocatalisadores 

de Pt/Mo2C/C, PtMo/Mo2C/C e PtMo/C. 

 

Os desempenhos eletroquímicos dos eletrocatalisadores foram avaliados através de 

curvas de polarização e a figura 3 mostra as curvas de polarização e de densidade de potência 

de células unitárias com ânodos de Pt/C, Pt/Mo2C/C, PtMo/C e PtMo/Mo2C/C, supridos com 

H2 puro e  H2 contendo 100 ppm de CO. Estas curvas foram registradas antes do processo de 

ciclagem e após 1000, 3000 e 5000 ciclos de potencial. Como pode ser verificado na Fig. 3b e 

3e os catalisadores de Pt/Mo2C/C e PtMo/Mo2C/C mostraram as mais altas atividades iniciais 

(não ciclado) para a oxidação de hidrogênio na presença de CO, apresentando sobrepotenciais 

(ƞCO) próximos aos 120 mV para 1 Acm
−2

 de densidade de corrente, quando comparado com 

150 mV para PtMo/C, como mostra a Fig. 3f. Por outro lado, para o catalisador de Pt/C, o 

efeito do envenenamento por CO é tão adverso que nem são atingidas densidades de corrente 

de 1 A cm
−2

 (veja Fig. 3a). Para o Pt/C, nas curvas de densidade de potência (Fig. 3c), pode 

ser observado que não são atingidos nem 200 mWcm
−2 

quando o ânodo é alimentado com H2 

contendo 100 ppm de CO. Por outro lado, o catalisador de Pt/Mo2C/C rende densidades de 

potência de 400 mWcm
−2

 na presença de H2/100 ppm CO, como mostrado na Fig. 3d. Para os 

catalisadores com base em PtMo (Figs. 3f e 3g) são obtidas densidades de potência altas na 

presença de ambos H2 puro e H2/100 ppm CO, mas o decaimento de desempenho após a 

ciclagem de potencial é muito maior para PtMo/C do que para PtMo/Mo2C/C. A melhora na 

tolerância ao CO dos catalisadores suportados no carbeto pode estar relacionada com a 

eficiência do Mo2C/C dessorver ou oxidar o CO adsorvido, através da reação de deslocamento 

gás-água (WGS) (Weigert et al. 2005, Schaidle et al. 2010,). 

 

  
Figura 3. Curvas de polarização e de densidade de potência obtidas a 85

o
C com eletrodos 

recém-preparados e após: 1000, 3000 e 5000 ciclos de potencial. Ânodos de Pt/C(a, c), 

Pt/Mo2C/C (b, d), PtMo/Mo2C/C (e, f) e de PtMo/C (g, h) alimentados com H2 puro e H2 com 

100 ppm de CO e, cátodos de Pt/C alimentados com O2. 
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Através das Figs. 3b e 3e podem ser verificadas quedas de voltagem da célula até 

próximo aos 1000 ciclos, mas a partir daí o desempenho passa a ser praticamente constante, 

na presença ou ausência de CO, para os eletrocatalisadores de Pt/Mo2C/C e PtMo/Mo2C/C. 

Por outro lado, para os eletrocatalisadores de PtMo/C, o desempenho das células, tanto na 

presença ou ausência de CO, deteriora continuamente com o processo de ciclagem de 

potencial (Fig. 3f). Este fato pode ser devido a uma substancial dissolução do Mo do ânodo de 

PtMo/C e sua migração através do eletrólito para o lado do cátodo. Quanto aos catalisadores 

que são suportados no Mo2C/C não ocorre somente um aumento na oxidação do CO, mas 

também verifica-se a maior estabilidade dos mesmos, como pode ser visto pelas medidas de 

polarização. Os resultados para o ânodo de Pt/C mostram boa estabilidade mesmo após os 

5000 ciclos do potencial, na presença de ambos H2 e H2 com 100 ppm de CO (Fig. 3a), o que 

está de acordo com resultados prévios, onde uma melhor estabilidade foi obtida para Pt/C em 

comparação com eletrocatalisadores com Pt-M (M = segundo metal) em PEMFCs (Holton e 

Stevenson, 2013). 

A Figura 4 mostra a comparação entre os sobrepotenciais para os eletrocatalisadores 

estudados, antes e após 1000 ciclos acumulativos do processo de ciclagem para uma 

densidade de corrente de 1 A cm
−2

. Pode ser observada uma variação muito pequena no 

sobrepotencial para o ânodo de Pt/Mo2C/C, alcançando-se um valor quase constante após 

1000 ciclos, enquanto que para PtMo/Mo2C/C o sobrepotencial aumenta nos primeiros 

2000/3000 ciclos e então diminuiem, atingindo valores relativamente constantes após 4000 

ciclos. Por outro lado, os sobrepotenciais do PtMo/C variam durante todo o processo de 

ciclagem. Os resultados dos sobrepotenciais mostram que o desempenho da célula pode ser 

significativamente melhorada utilizando-se Pt ou PtMo suportados em Mo2C/C, como 

eletrocatalisadores do ânodo, no lugar de PtMo suportado em carbono, tal como é sugerido 

pelos valores dos sobrepotenciais obtidos após os ciclos 4000/5000. 

A Figura 5 mostra os voltamogramas de “stripping” de CO para os eletrocatalisadores, 

obtidos a 25 e 85
o
C. A 25

o
C e para os Pt/Mo2C/C, PtMo/Mo2C/C e PtMo/C são verificados os 

picos de eletro-oxidação do CO próximos do mesmo potencial de 0,65V, o que significa dizer 

que à temperatura ambiente os três eletrocatalisadores têm praticamente a mesma atividade 

para oxidar o CO. Para Pt/C a eletro-oxidação do CO ocorre em potencial mais alto, indicando 

uma pior tolerância ao CO quando comparado com os outros eletrocatalisadores, como 

também evidenciado pelas medidas de polarização. Para os Pt/Mo2C/C, PtMo/Mo2C/C e 

PtMo/C parte do CO é adsorvido na superfície da Pt e a outra parte é oxidada diretamente a 

CO2 (veja Fig. 6) enquanto para Pt/C processa-se somente a adsorção na superfície do 

catalisador. Isto explica porque as correntes de “stripping” de CO são mais elevadas para o 

Pt/C. Estes resultados estão de acordo com dados reportados previamente por Guillén-

Villafuerte et al. (2012), onde se verifica que a oxidação do CO apresenta uma mudança de 65 

mV vs ERH para potencial mais negativo para Pt/MoC/C em comparação ao do Pt/C. O  

 

 
Figura 4. Sobrepotencial (ƞCO) em 1 A cm

−2
 antes e após cada 1000 ciclos do processo de 

ciclagem para os catalisadores de Pt/Mo2C/C, PtMo/Mo2C/C e PtMo/C. 
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Figura 5. Voltamogramas de “stripping” de CO para os ânodos com Pt/Mo2C/C, 

PtMo/Mo2C/C, PtMo/C e Pt/C, extraídos a 25
o
C (acima) e 85

o
C (abaixo). 

 

aumento da temperatura induz uma diminuição no potencial de oxidação do CO nos dois 

eletrocatalisadores com base no carbeto de Mo, mostrando que em maiores temperaturas estes 

são mais efetivos para a oxidação de CO do que o eletrocatalisador de PtMo/C. 

Na Figura 6 são mostrados os resultados obtidos por espectrometria de massas “on 

line”, para os ânodos, com as células mantidas em condições de potencial de circuito aberto. 

Pode ser observado que ocorre a produção de CO2 quando os ânodos são alimentados com 

H2/100 ppm CO, para os três eletrocatalisadores, o que evidencia a oxidação do CO através da 

reação de deslocamento gás-água (Manasilp e Gulari, 2002). Ocorrem algumas diferenças na 

detecção da produção de CO2, mas isto é devido às oscilações na resposta do espectrômetro 

de massas. 

A Figura 7 mostra os voltamogramas cíclicos para os eletrocatalisadores de Pt/C, 

Pt/Mo2C/C, PtMo/C e PtMo/Mo2C/C, antes do processo de ciclagem e após 1000, 3000 e 

5000 ciclos. Além dos picos de adsorção e dessorção de hidrogênio na platina, outro pico de 

oxidação pode ser visto em aproximadamente 0,45 V vs. ERH, para todos os catalisadores 

exceto Pt/C e, um relativamente largo pico de redução em aproximadamente 0,42 V vs. ERH, 

nos perfis voltamétricos dos eletrocatalisadores com Mo. De acordo com a literatura este par 

redox corresponde ao par oxidação/redução de Mo
+4

 a Mo
+6

 (Ordóñez et al., 2005). Em todos 

os eletrocatalisadores, exceto Pt/C, ocorre uma diminuição do pico relativo as reações de 

oxidação/redução do Mo após o processo de ciclagem do potencial, o que sugere ocorrer a 

dissolução parcial de espécies de Mo no ambiente ácido da célula (Lebedeva et al. 2005). 

Contudo, os eletrocatalisadores de Pt/Mo2C/C (Fig. 7b) e PtMo/Mo2C/C (Fig. 7d) apresentam 

densidades de corrente e a posição do pico praticamente constantes após 1000 ciclos, 

sugerindo que após a dissolução inicial de espécies de Mo, esta dissolução cessa. Por outro 

lado, o PtMo/C (Fig. 7c) sofre uma diminuição gradual da densidade de corrente como 

também ocorre a modificação da posição do pico durante todo o processo de ciclagem do 

potencial. Estes resultados mostram que a dissolução do Mo é menor no PtMo/Mo2C/C do 

que no PtMo/C. Estes resultados estão de acordo com as medidas de polarização, onde  
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Figura 6. Corrente do íon de massa/carga 44 para os ânodos com Pt/Mo2C/C, PtMo/Mo2C/C e 

PtMo/C alimentados com H2 puro ou com H2 e 100 ppm de CO. 

 

  
 

Figura 7. Voltamogramas cíclicos dos ânodos compostos de Pt/C (a), Pt/Mo2C/C (b), PtMo/C 

(c) e PtMo/Mo2C/C (d) antes do processo de ciclagem e após: 1000, 3000 e 5000 ciclos. 

 

menores variações nos sobrepotenciais foram observados para os eletrocatalisadores de 

Pt/Mo2C/C e de PtMo/Mo2C/C em comparação com o de PtMo/C. Assim, o carbeto de 

molibdênio não somente atenua o envenenamento do CO, mas também provê estabilidade aos  

eletrocatalisadores.  

A dissolução de espécies de Mo dos eletrocatalisadores do ânodo e sua migração até 

os cátodos de Pt/C foram confirmadas através das voltametrias cíclicas dos cátodos extraídas 

imediatamente após as primeiras curvas de polarização como também após o processo de 

5000 ciclos de potencial do ânodo. Como retratado na Fig. 8, um pico em 0,45V vs. ERH 

pode ser observado na varredura anódica dos voltamogramas cíclicos, (exceto para a célula 

com ânodo de Pt/C, Fig. 8a), isto é, está localizado no mesmo potencial como no 

voltamograma do ânodo. Isto evidencia a migração do Mo desde o ânodo até o cátodo, através 

da membrana do eletrólito. Inicialmente as intensidades dos picos de Mo nos cátodos de Pt/C 

são mais fracas do que aquelas nos ânodos de Pt/Mo2C/C, PtMo/Mo2C/C e PtMo/C, mas 

tornam-se bastante significativas com o processo de ciclagem. Finalmente, em todos os casos,  

as intensidades dos picos de Mo nos voltamogramas do ânodo e do cátodo tornam-se 

similares após 5000 ciclos de potencial, embora estas intensidades apresentam-se diferentes 

para os diferentes catalisadores. 
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Figura 8. Voltamogramas cíclicos dos cátodos de Pt/C imediatamente após as curvas de 

polarização iniciais e após 5000 ciclos de potencial dos ânodos de Pt/C (a) Pt/Mo2C/C 

(b),PtMo/C (c) e PtMo/Mo2C/C (d). 

 

 As espécies de molibdênio que atingem o cátodo não somente interferem na cinética 

da reação de redução de oxigênio (RRO), mas também com a condução de prótons através da 

membrana de eletrólito. Por conseguinte, a RRO, que por si só é um processo cinético lento, é 

ainda mais retardado pela presença das espécies iônicas de Mo, tendo assim um efeito 

negativo sobre o desempenho dos MEAs. Entretanto, como visto anteriormente, a utilização 

do carbeto de molibdênio como suporte do eletrocatalisador dos ânodos podem controlar 

eficazmente a perda de espécies de Mo, ajudando a manter a tolerância ao CO. O carbeto de 

molibdênio não só proporciona estabilidade, mas também aumenta a tolerância ao CO do 

eletrocatalisador do ânodo. 

 

Conclusões 

 

A atividade, estabilidade e a tolerância ao CO dos eletrocatalisadores à base de carbeto 

de molibdênio foram estudados em ânodos de PEMFC. Foram analisadas as propriedades 

físicas e eletroquímicas dos eletrocatalisadores de Pt/Mo2C/C, PtMo/Mo2C/C, PtMo/C e Pt/C, 

em várias fases de um processo de ciclagem realizado em condições de trabalho típicas. 

Observou-se que os eletrocatalisadores de PtMo/Mo2C/C e Pt/Mo2C/C, parcialmente 

carburizados, apresentam uma atividade mais elevada para a reação de oxidação de 

hidrogênio, na presença de 100 ppm de monóxido de carbono, em comparação com PtMo/C. 

Além disso, as análises mostraram que os electrocatalisadores à base de carbeto são 

significativamente mais estáveis do que o PtMo/C. A boa estabilidade e excelente atividade 

eletrocatalítica para oxidação de hidrogênio pode ser atribuída à alta resistência à oxidação do 

Mo2C/C e a sua interação significativa com as partículas de metal e da liga. As medidas de 

polarização e os resultados de voltametria cíclica sugerem que o Mo2C/C pode ser 

considerado como um suporte de electrocatalisador promissor para melhorar o desempenho e 

durabilidade dos ânodos à base de Mo em células a combustível de membrana trocadora de 

prótons.  
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Resumo. O objetivo deste trabalho foi estudar catalisadores provenientes de hidrotalcitas 

aplicados à reforma seca (direta) do biogás modelo (1,5CH4: 1CO2). As hidrotalcitas foram 

sintetizadas pela técnica da coprecipitação, variando o teor de níquel e inserindo o elemento 

cério numa quantidade fixa (5% nominal em massa no óxido). Os óxidos delas derivados 

foram referidos como (NiMg)AlOx e (NiMg)AlOx+CeO2. Aqui x corresponde ao teor nominal 

mássico de níquel (10% e 25%) nos óxidos não promovidos e promovidos pelo cério, 

respectivamente. Os óxidos foram caracterizados por difração de raios -X, área específica, 

redução à temperatura programada e dessorção de CO2 à temperatura programada após 

processo de redução. No geral, o catalisador cujo precursor era o óxido (NiMg)AlO10% + 

CeO2  foi  o mais efetivo na produção de gás de síntese. A razão molar H2/CO obtida na 

presença deste foi próxima a 0,76, o que torna o gás de síntese produzido ideal para 

utilização na síntese de Fischer-Tropsch. 

 

Introdução 

 

No Brasil, a maior parte do biogás produzido é proveniente da digestão anaeróbia de 

resíduos orgânicos acumulados nos aterros sanitários e também da vinhaça, apresentando em 

ambos os casos uma composição média de 55% de CH4 e acima de 30% de CO2 (em volume) 

(BiodieselBR, 2013). Percebe-se então que o maior agravante está no fato de que ambos os 

gases são os principais causadores do efeito estufa. 

Dessa forma, o biogás poderia ser utilizado como matéria prima para obtenção de gás 

de síntese (H2 + CO), a partir da reforma a seco do CH4, representada pela Reação (1). Isso 

poderia ser inclusive até mais vantajoso do que a queima direta do biogás para produção de 

energia, uma vez que neste caso haveria necessidade de purificação da corrente para eliminar 

o CO2, o que pode gerar encarecimento do processo, ou caso o contrário, implicar em maior 

produção de CO2, devido à própria composição do biogás em si (Rueangjitt, Akarawitoo, 

Chavadej, 2012).  

 

CH4+CO2→ 2H2 + 2CO                                                                                Reação (1) 

 

Entretanto, um dos principais problemas da reforma é o processo indesejado de 

coqueificação, o qual é agravado, no caso do biogás, devido ao excesso de CH4, sendo 

potencializado na presença de catalisadores à base de níquel, metal mais utilizado 

industrialmente para a reforma. Ainda assim, há trabalhos na literatura relatando o emprego 

de catalisadores derivados de óxidos mistos de hidrotalcitas, cuja fase ativa é o níquel, 

aplicados à reforma do CH4 e do biogás (González et al., 2013; Lucrédio, Assaf, E.M., Assaf, 

J.M., 2014). A fim de melhorar a estabilidade dos catalisadores no que diz respeito à menor 

deposição de carbono, muito se tem estudado sobre a inserção da céria (CeO2) em 

catalisadores derivados de hidrotalcitas, como promotora de basicidade dos mesmos (Daza, 

Moreno, Molina, 2011). 
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Neste trabalho, buscou-se estudar o emprego de catalisadores obtidos a partir de 

hidrotalcitas à base de níquel, magnésio, alumínio e cério, à reação de reforma do biogás, com 

intuito de produzir gás de síntese. Este último pode servir de matéria-prima à Síntese de 

Fischer -Tropsch, obtendo-se a partir dela combustíveis líquidos sintéticos alternativos à 

gasolina e ao diesel de petróleo (Rafiq et al., 2011).  

 

Material e Métodos 

 

Síntese das hidrotalcitas e dos óxidos mistos precursores dos catalisadores 

As hidrotalcitas foram sintetizadas pela técnica da coprecipitação, adicionando-se uma 

solução dos nitratos de Ni
+2

, Mg
+2

 e Al
+3

 (1 mol.L
-1

), tal que  a razão entre os cátions 

divalentes e trivalentes fosse igual a 3, a uma solução básica, tal que a razão molar 

OH
-1

/CO
-2

3= 11,5 (1 mol.L
-1

). Esta última solução foi mantida a 60
o
C, sob vigorosa agitação e 

a relação CO
-2

3/Al
+3

=0,8 foi utilizada antes da adição de uma solução a outra. Para obtenção 

dos percentuais mássicos teóricos equivalentes a 10% e 25% de Ni
+2 

no óxido misto, a razão 

molar nominal Ni
+2

/Mg
+2

 utilizada na solução catiônica foi 0,12 e 0,39, respectivamente. 

 As hidrotalcitas contendo Ce também foram obtidas por coprecipitação. Com intuito 

de obter 5% em massa nominal deste elemento no óxido para ambos os teores de níquel, a 

proporção molar nominal utilizada na solução catiônica foi Al/Ce = 12,9, mantendo-se a 

proporção (Ni+Mg)/(Al+Ce) = 3. Manteve-se também a proporção CO
-2

3/(Al+Ce)=0,8, antes 

da adição de uma solução a outra. Após a etapa de adição, o meio reacional foi mantido a 

60
o
C e vigorosamente agitado por 30 minutos, sendo que as hidrotalcitas contendo Ce ficaram 

por mais 1 hora em contato com a água mãe. 

 O sólido produzido da coprecipitação, com aspecto de gel, 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 80
o
C, 

por  24 horas. 

 Os óxidos foram obtidos calcinando-se as hidrotalcitas na mufla, com o sistema 

operado a uma taxa de aquecimento de 10
o
C.minuto

-1
, da temperatura ambiente até 650

o
C, 

permanecendo nesta temperatura por 5 horas.  

Neste trabalho as hidrotalcitas são referenciadas como HT (NiMg)AlCO3
-2

x, enquanto 

que os óxidos mistos como (NiMg)AlOx, em que x representa o percentual mássico nominal 

de níquel no óxido (10% ou 25%). Já as hidrotalcitas promovidas com Ce e seus respectivos 

óxidos, como HT (NiMg)AlCO3
-2

x + CeO2 e (NiMg)AlOx + CeO2, respectivamente.  

 

Caracterizações 

As hidrotalcitas e os óxidos foram analisados num difratômetro Rigaku Multiflex, pelo 

método do pó, através da incidência de radiação CuKα (λ= 1,5406 Å; 40 kV-30 mA). 

 A redução à temperatura programada (TPR) foi realizada num equipamento 

Micromeritics Auto Chem II Chemisorption Analyzer: antes do início da análise, cada 

amostra foi pré-tratada em fluxo de N2, a 200
o
C, por 1 hora. Em seguida, foi resfriada até 

40
o
C, em fluxo de N2, sendo então iniciada a análise num fluxo de 30 mL.minuto

-1
 de uma 

mistura 10% H2/N2, com taxa de aquecimento de 10
o
C.minuto

-1
, até 1000

o
C.  

A dessorção de CO2 à temperatura programada também foi realizada no mesmo 

aparelho utilizado no TPR: os óxidos foram aquecidos da temperatura ambiente até 200
o
C, 

permanecendo por 1 hora nesta temperatura sob fluxo de He. Em seguida, as amostras foram 

resfriadas até 100
o
C, em fluxo de He, quando então iniciou-se a etapa de redução, aquecendo 

a amostra desta temperatura até 750
o
C, sob fluxo do gás de mistura 10% H2/N2 

correspondente a 30 mL.minuto
-1

, permanecendo nesta condição por 1  hora. Em seguida, 

houve resfriamento da amostra em He até 40
o
C, condição em que foi realizada a quimissorção 

de 30 mL.minuto
-1

 de CO2 por 30 minutos. Posterirormente, houve purga com He durante 1 

hora, sob fluxo de 30 mL.minuto
-1

. Finalmente, a dessorção do CO2 foi realizada utilizando 
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30 mL.minuto
-1

 de He como gás de arraste, com taxa de aquecimento de 10
o
C.minuto

-1
 até 

750
o
C. 

  

Ensaios catalíticos 

Os testes catalíticos foram realizados num reator de quartzo do tipo leito fixo. Cerca 

de 100 mg de óxido com granulometria entre 100 e 60 Mesh foram suportados em lã de 

quartzo no interior do reator. Antes do início dos testes, os óxidos foram reduzidos in situ com 

H2/N2 (10/35 mL.minuto
-1

), aquecendo-o da temperatura ambiente  até 750
o
C, numa taxa de 

10
o
C/minuto, permanecendo nessa temperatura por uma hora. A reforma do biogás foi 

realizada a 650
o
C, por um período de 6 horas, simulando a composição do biogás-modelo 

livre de enxofre (1,5CH4:1CO2), alimentando-se 48 mL/minuto de CH4, 32 mL.minuto
-1

 de 

CO2 e 38 mL.minuto
-1

 de N2. Os efluentes do reator foram analisados on line num 

cromatógrafo 450 GC Varian, usando He (front) e N2 (middle) como gases de arraste. 

Posterior à reação, determinou-se a quantidade de coque formado em cada catalisador 

em equipamento Simultaneous DTA-TG Apparatus Shimadzu, modelo ATG-DTG 60H, em 

atmosfera oxidante.  

 

Resultados e Discussão 

 

Difração de raios-X 

Tanto na ausência quanto na presença do cério foi possível observar a formação da 

fase hidrotalcita, cujas principais características são picos agudos e simétricos entre si nos 

planos (003), (006), (110) e (113), havendo também a fase hidroxicarbonato de magnésio e 

alumínio, identificável nos planos (116) e (202), e também coincidente com os picos onde 

esteve presente a fase hidrotalcita, sendo inclusive referida como tal (Bîrjega et al., 2005). A 

presença de picos adicionais no difratograma referentes à céria (CeO2), de acordo com a 

literatura (Daza, Moreno, Molina, 2011), indica que o Ce
+3

 não foi inserido na lamela da 

hidrotalcita, em virtude do seu raio iônico ser muito maior que o dos demais cátions 

presentes, sendo rapidamente oxidado ao estado Ce
+4

 pelo próprio oxigênio da água. Dessa 

forma, a hidrotalcita é constituída apenas pelos cátions Ni
+2

, Mg
+2

 e Al
+3

, os quais apresentam 

raios iônicos similares entre si. Este fato é ilustrado na Figura 1, através do comparativo entre 

as HT’s (NiMg)AlCO3
-2

10% e (NiMg)AlCO3
-2

10%+CeO2.  

Observa-se na Figura 1 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 hidroxicarbonato de magnésio e 

alumínio, aqui responsável por reduzir a intensidade do sinal, em especial nos planos 

(009)/(012) e (205).  

A Figura 2 mostra o difratograma dos óxidos mistos formados pelo colapso da 

estrutura lamelar após a calcinação. Os sinais da fase NiO encontram-se superpostos aos do 

MgO. Além disso, não foi possível identificar a formação da fase Al2O3, indicando que os 

cátions Al
+3

 encontram-se bem dispersos no interior da solução sólida NiO+MgO. Nos óxidos 

promovidos pelo Ce, houve o aparecimento da fase CeO2 próxima aos ângulos 2θ
o
 = 28, 47, 

56 e 79
o
. 
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Figura 1: Difratogramas das hidrotalcitas (NiMg)AlCO3
-2

10% (A) e  (NiMg)AlCO3
-2

10%+CeO2 

(B). (HT) Hidrotalcita (JCPDS-14-0191); (HC) Hidroxicarbonato de magnésio e alumínio 

(JCPDS-70-2151); (C) CeO2 (JCPDS-34-0394). 

                

 

 
 

Figura 2: Difratograma dos óxidos mistos (NiMg)AlO10%(A);  

(NiMg)AlO10%+CeO2(B); (NiMg)AlO25%(C); (NiMg)AlO25%+CeO2(D). (□) MgO-periclásio 

(JCPDS-75-1525); (*) NiO (JCPDS-78-0643); (C’) CeO2 (JCPDS-34-0394). 

 

Redução à temperatura programada 

A caracterização por redução à temperatura programada (TPR-Figura3) mostrou a 

presença de um único pico de redução nos óxidos que não continham o elemento Ce, a 

temperaturas altas, correspondente à redução das espécies Ni
+2

 presentes na solução sólida 

que mostram forte interação no periclásio. Além disso, tanto na ausência quanto na presença 

do Ce, ao diminuir o conteúdo de Ni
+2

, a redução desta espécie presente na solução sólida 

(periclásio) se tornou mais difícil (deslocamento do pico principal de redução no sentido de 

temperaturas mais altas), em virtude da maior presença do cátion Mg+
2
 em relação ao Ni

+2
, o 

que aumentou a interação entre ambos na solução sólida (Serra et al., 2000). 

No processo de redução do óxido (NiMg)AlO10% + CeO2, o pico a temperaturas mais 

baixas, próximo a 480
o
C, sugere a presença de espécies NiO segregadas da solução sólida 

pela CeO2. No intervalo de temperatura compreendido entre 500
o
C e 700

o
C, não foi possível 

distinguir claramente a redução de espécies Ni
+2

 ligadas mais fracamente ao periclásio da  

redução do oxigênio superficial da céria.  Já o pico principal, a 837
o
C, estaria relacionado em 

grande parte à redução dos cátions Ni
+2

 na solução sólida.  
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Figura 3: Perfis de redução à temperatura programada. 

 

Já o perfil de redução do óxido (NiMg)AlO25% + CeO2 revelou apenas um pico a 

789
o
C, relacionado à redução de cátions Ni

+2
 presentes na solução sólida, não havendo picos 

de redução do NiO segregado. A área abaixo da curva de consumo de H2 pode englobar as 

regiões de redução da céria superficial- ainda que se acredite que ocorra em menor proporção, 

em virtude da pequena cristalização dessa fase sugerida pelo difratograma (Figura 2). 

A Tabela 1 resume os valores de basicidade real dos catalisadores, bem como a 

contribuição percentual de sítios básicos, os quais são classificados como sendo de natureza 

fraca, média e forte, de acordo com os picos de dessorção de CO2 (Yu et al., 2012): inferior a 

200
o
C, entre 200 e 350

o
C e superior a 350

o
C, respectivamente. Os fracos estão relacionados 

às interações das moléculas de CO2 com sítios básicos de Lewis, como por exemplo, 

hidroxilas superficiais. Já os sítios de força média estão relacionados aos pares Mg
+2

-O
-2

 e 

Al
+3

 O
-2

, ao passo que os fortes correspondem às regiões de grande força básica, 

representados pelos ânions isolados O
-2

 (Yu et al., 2012; Wang e Jenhg, 2011). 

 

Tabela 1: Propriedades básicas dos catalisadores 

Catalisador 
Sítios básicos 

totais (μmol.g
-1

) 
Caráter fraco 

(%) 

Caráter 

médio (%) 

Caráter forte 

(%) 

(NiMg)AlO10% 180 56 25 19 

(NiMg)AlO10% + CeO2 200 44 28 28 

(NiMg)AlO25% 150 90 10 0 

(NiMg)AlO25% + CeO2 335 28 0 72 

 

Ainda na Tabela 2, percebeu-se aumento da basicidade total e do percentual de 

contribuição de sítios de natureza forte com a inserção de Ce para ambos os conteúdos de 

níquel, graças à capacidade de transporte e armazenamento de oxigênio do par Ce
+3

/Ce
4+

 

(Daza, Moreno, Molina, 2011). Observou-se também o decréscimo da basicidade total ao 

aumentar o teor de níquel na ausência de Ce, possivelmente devido a uma perda mais intensa 

da área superficial ao formar as partículas metálicas durante a redução. Acompanhando a 

queda da basicidade, houve também aumento da contribuição percentual dos sítios de caráter 

fraco, diminuindo a contribuição dos fortes, a qual se tornou nula para o catalisador cujo 

precursor era o óxido (NiMg)AlO25%. Por outro lado, nos catalisadores promovidos com Ce, 

notou-se o contrário. Neste caso, outro fator poderia influenciar o comportamento desses 
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catalisadores promovidos. 

 

Avaliação catalítica 

Como mostra as Figuras 4, a conversão de CH4 foi inferior à do CO2, para todos os 

catalisadores, uma vez que o primeiro encontrava-se em excesso em relação ao segundo. 

Pode-se também afirmar que houve aumento das conversões dos reagentes com a inserção de 

Ce, como já relatado na literatura (Daza, Moreno, Molina, 2011). Entretanto, este aumento se 

tornou mais acentuado para o catalisador com teor mássico nominal de níquel de 25%, 

possivelmente por ter apresentado o maior aumento de basicidade total, principalmente sítios 

de natureza forte, após o processo de redução, em relação à sua variação sem Ce, como visto 

na Tabela 1. Por outro lado, a conversão do CO2 na ausência de Ce foi maior, muito embora 

este tenha sofrido desativação mais pronunciada. Com esta maior quantidade de fase ativa, os 

ensaios catalíticos foram interrompidos ocorridas 2 e 3 horas de reação, para os catalisadores 

sem e com Ce, respectivamente, como consequência de grande formação de carbono, como 

será comentado adiante. Ainda da Figura 4, tanto na ausência quanto na presença do Ce, as 

conversões aumentaram com o aumento do conteúdo de fase ativa, como já era esperado. 

 

 

Figuras 4: Conversões dos reagentes durante a reforma a seco (direta) do biogás 

modelo 1,5 CH4: 1 CO2. 

 

A razão H2/CO média ao longo dos testes, retratada na Tabela 2, foi maior na presença 

do catalisador derivado do óxido (NiMg)AlO10%+ CeO2 comparada à obtida na presença do 

catalisador não promovido. Resultado similar foi relatado na literatura (Daza, Moreno e 

Molina, 2011) como indício de que os catalisadores não promovidos pelo Ce estariam mais 

sujeitos à reação reversa de shift gás-água, consumindo o H2. Entretanto, para o catalisador 

derivado do óxido (NiMg)AlO25% + CeO2, esta razão foi inferior comparada à variação sem 

Ce, sugerindo que  o não promovido estaria mais sujeito à deposição de coque proveniente da 

reação de decomposição do CH4, produzindo H2, o que também explicaria a clara desativação 

do catalisador em 2 horas de reação. 

Também através da Tabela 2, percebe-se aumento da formação de carbono com o 

aumento da quantidade de fase ativa do catalisador, sendo eles promovidos ou não com o Ce. 

Como já comentado, na ausência do Ce, houve acréscimo da contribuição percentual de sítios 

de caráter fraco ao aumentar o teor de níquel (bem como aumento da quantidade destes sítios: 

100 e 135 μmol.g
-1

, para 10% e 25%, respectivamente), acompanhado da queda da 

contribuição percentual de sítios fortes (e também queda da quantidade destes sítios), a qual 

foi nula para o catalisador cujo precursor era o óxido (NiMg)AlO25%. Por outro lado, nos 

catalisadores promovidos, observou-se aumento da quantidade de sítios fortes ao aumentar o 

conteúdo de níquel. Entretanto, este comportamento pode não ter sido o suficiente para evitar 
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a sinterização da partícula e formação de clusters, os quais ocasionaram a maior deposição de 

carbono na presença do catalisador derivado do óxido (NiMg)AlO25%+CeO2. O pico de 

remoção de carbono do catalisador derivado do óxido (NiMg)AlO10%+CeO2 mostrou que o 

depósito carbonáceo formado na presença deste foi menos estável comparado ao carbono 

formado na presença de sua variação não promovida, muito embora, em ambos os casos, 

sejam classificados como carbono filamentoso (Serrano-Lotina et al., 2011).  

 

Tabela 2: Propriedades básicas dos catalisadores 

Catalisador 
Razão H2/CO 

média 

Carbono 

formado 

(gC.h
-1

) 

Pico de 

remoção do 

carbono (
o
C) 

(NiMg)AlO10% 
0,75 0,005 605 

(NiMg)AlO10% + CeO2 
0,76 0,005 565 

(NiMg)AlO25% 
1,07 0,365 580 

(NiMg)AlO25% + CeO2 
1,02 0,268 576 

 

Conclusões 

 

Os catalisadores derivados dos óxidos (NiMg)AlO10% e (NiMg)AlO10% + CeO2 

mostraram-se ativos e estáveis durante a conversão do biogás a gás de síntese. As conversões 

em ambos foram praticamente similares, possivelmente por não ocorrer aumento significativo 

da basicidade total ao inserir Ce. Já os catalisadores derivados dos óxidos (NiMg)AlO25% e 

(NiMg)AlO25% +CeO2 se mostraram ativos a princípio, porém instáveis. Entretanto, aqui foi 

possível perceber o efeito benéfico da céria ao reduzir a quantidade de carbono formado em 

relação ao catalisador não promovido, graças ao aumento bastante pronunciado da basicidade 

com inserção de Ce, muito embora o catalisador promovido ainda não tenha se mantido 

estável devido à possível sinterização da fase ativa, em virtude do elevado teor de níquel. De 

uma forma geral, o catalisador mais efetivo na produção de gás de síntese foi aquele cujo 

precursor era o óxido (NiMg)AlO10% + CeO2, o qual possibilitou a obtenção de maior 

rendimento em H2 e em CO em relação ao não promovido, ainda que este rendimento fosse 

ligeiramente superior (não mostrado). A razão molar H2/CO obtida na presença deste 

catalisador foi próxima a 0,76, ideal para síntese de Fischer-Tropsch.  
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Resumo. Neste trabalho foi avaliado o efeito da adição de Ce, Zn e Nb em catalisadores de 

Cu suportados em argilas pilarizadas com Al para a produção de compostos C2-C4, através 

do gás de síntese (H2/CO). Os catalisadores foram caracterizadas por difração de raios X 

(DRX), área específica de superfície, através da adsorção-dessorção de nitrogênio (B.E.T), 

análise da composição química (EDX), e dessorção de amônia a temperatura programada 

(NH3-DTP). Através dos difratogramas dos raios X foi possível identificar as fases cristalinas 

presentes nos catalisadores. Através do EDX foi possível identificar os teores reais dos 

compostos presentes nos catalisadores. Na distribuição de poros verificou-se que os 

catalisadores são microporosos. A presença de Ce e Zn diminuiu a densidade total de sítios 

ácidos fortes presentes nos catalisadores. Após as caracterizações, os catalisadores foram 

avaliados para a síntese de compostos C2-C4 a partir do gás de síntese em diferentes 

temperaturas, P=30 bar e com razão (H2/CO=2). A adição de Ce e Zn produziu modificações 

nos catalisadores, que resultaram em melhores atividades para a produção de C2-C4 

 

Introdução 

 

A conversão do gás de síntese (H2 e CO) em produtos C2-C4, via processo Fischer-

Tropsch (FT) é de grande interesse ambiental quando os reagentes são provenientes de fonte 

de carbono renovável, pois os produtos são livres de compostos nitrogenados, aromáticos e de 

enxofre (Al-Dossary et al., 2015). Uma rota alternativa e de grande apelo ambiental é a 

síntese de produtos de alto valor agregado, tais como: eteno, butano, isobutano, DME e 

propeno, a partir do gás de síntese, produzido a partir da reforma oxidativa do biogás, 

proveniente do tratamento anaeróbio de águas residuárias e de esgotos. O processo consiste na 

digestão anaeróbia de matéria orgânica, produzindo assim o biogás. Através de reações de 

reforma seca (reação 1), ou o acoplamento desta com a oxidação parcial do metano (reação 2) 

o biogás pode ser transformado em gás de síntese.  

 

CH4   +   CO2      2CO   +   2H2       Hº298K = 247 kJ.mol
-1

                  (reação1)                                                             

      Gº298K = 170,8 kJ.mol
-1 

 

CH4  +   ½ O2     CO    +   2H2           Hº298K = -38 kJ.mol
-1

                 (reação 2) 

Gº298K = -86,5 kJ.mol
-1

 

 

O gás de síntese produzido pode ser utilizado na fabricação de metanol e nos 

processos de Fischer-Tropsch, produzindo hidrocarbonetos (olefinas e parafinas) e compostos 

oxigenados (Ruckenstein e Hu, 1999), sendo assim, um processo autossustentável e limpo, 

pois converte o biogás, gerado no tratamento de águas residuárias e de esgotos, em produtos 

de maior valor agregado. 

A conversão do gás de síntese em hidrocarbonetos (olefinas e parafinas) e produtos 

oxigenados ocorre em conjunto com diversas reações em paralelo. 
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A síntese direta do DME (produto oxigenado) através do gás de síntese consiste na 

ocorrência simultânea de diversas etapas: a formação de metanol (reação 3), a formação de 

DME pela desidratação do metanol (reação 4), a água formada pela desidratação de metanol é 

retirada do sistema pela reação de deslocamento gás-água (reação 5), sendo que a soma das 

etapas está representada pela reação global (reação 6) (Chen et al., 2012).  

 

CO + 2H2   CH3OH    H
0
 = −90,6 kJ.mol

−1                         
      (reação 3) 

 

2CH3OH   CH3OCH3 + H2O  H
0
 = 23,4 kJ.mol

−1
                  (reação 4) 

 

H2O + CO H2 + CO2    H
0 

= 41,2 kJ.mol
−1

                  (reação 5) 

 

3H2 + 3CO  CH3OCH3 + CO2  H
0
 = 245,8 kJ.mol

−1
                             (reação 6) 

 

As reações gerais referentes à síntese dos hidrocarbonetos: olefinas e parafinas estão 

apresentadas pelas reações 7 e 8, respectivamente. Sendo, n o número de carbonos e que 

depende fortemente das condições do processo, como: pressão, temperatura, razão H2/CO e o 

tipo de catalisador. Além dessas reações podem ocorrer reações em paralelo que afetam a 

seletividade e a conversão do catalisador, tais como: a decomposição do CO em C e CO2 

(reação 9) e a hidrogenação do CO em metano (reação 10). 

  

2n H2 + n CO → CnH2n + n H2O                                                                                   (reação 7) 

                                                     

(2n+1)H2 + n CO ↔CnH2n+2 + n H2O                                                                           (reação 8)                                                                                 

  

2CO  C + CO2                       G
0
 =−134, 4kJ.mol

−1
                             (reação 9)      

      

CO + 3 H2  CH4 + H2O           G
0
 =− 205, 2kJ.mol

−1
                           (reação 10)      

 

Catalisadores bifuncionais apresentam um elevado potencial para esse processo, onde 

a interação metal-suporte favorece uma maior atividade. Essa interação pode alterar a 

estrutura eletrônica do catalisador, as dimensões, as características de adsorção da superfície, 

o processo de redução, a acidez, e em certas circunstâncias o comportamento quanto a 

possíveis desativações.  

As fases ativas mais utilizadas nos processos FT são: Fe, Ni, Co e Cu metálicos. 

Segundo a literatura, catalisadores baseados em Cu são ativos na síntese do metanol, e quando 

somados com sítios ácidos, podem levar à desidratação do metanol a DME, e/ou, posterior, 

formação de hidrocarbonetos (Sun et al., 2003). 

As argilas são materiais interessantes como suportes catalíticos, não apenas devido à 

sua grande abundância e baixo custo, mas também em consequência de suas propriedades 

estruturais. Após o processo de pilarização, as argilas apresentam maior estabilidade térmica, 

alta área superficial específica, com volume e distribuição de poros adequados à catálise e as 

suas propriedades ácidas podem sem alteradas, sendo essa diretamente relacionada com o 

cátion de troca de interesse, sendo o íon de Keggin (Al13) muito utilizado para essas 

modificações (Luna e Schuchardt 1999). Esse fato potencializa a possibilidade da sua 

utilização como catalisadores de reações químicas. 

O objetivo desse trabalho foi avaliar a síntese direta de C2-C4 a partir do gás de síntese 

sobre catalisadores provenientes de Cu suportado em montimorilonita pilarizada com 

alumínio e avaliar o efeito da adição de Zn, Ce e Nb.  

 

Material e Métodos 
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Síntese dos catalisadores  

 A argila Volclay utilizada é uma montmorilonita, proveniente da região de Wyoming 

(EUA). A síntese da argila 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 0,4M  sob agitação vigorosa, até uma 

razão molar OH
-
/Al

3+
 igual a 2,0. Depois do gotejamento lento foi obtida uma solução turva 

que após 3 h de agitação apresentou-se límpida. 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 15mmol/g. A suspensão foi mantida a temperatura 

ambiente por 24 h sob agitação mecânica lenta. Após, o sólido foi lavado através da 

centrifugação com o objetivo de remover os sais residuais até a ausência de cloreto (teste de 

AgNO3 (aq)). Finalmente, o sólido foi seco em estufa a 60 °C durante a 24 h, obtendo-se as 

argilas intercaladas com o íon de Keggin. Em seguida, as amostras foram calcinadas a 500 °C 

durante 3 h, sob taxa de aquecimento de 3 °C.min
-1

, obtendo-se assim a argila pilarizada com 

o íon de Keggin,  V-Al PILC 

 Os catalisadores contendo (% m/m) 10%Cu 5%X (X=Zn, Ce e Nb)  foram preparados 

através do método de impregnação sobre a argila pilarizada (V-Al PILC). Em seguida, os 

materiais foram calcinados a 500 
0
C/2h.   

 

Caracterização dos catalisadores  

A identificação das fases cristalinas dos catalisadores foi obtida por difração de raios X 

(DRX), pelo método do pó, num difratômetro de Raios X modelo Rigaku Multiflex, com 

radiação Cu-K λ =1,54056 Å, 40 kV/30 mA, 2ϴ = 3º a 60º e velocidade de varredura de 2
o
 

min
-1

.  

As isotermas de adsorção de nitrogênio foram obtidas num equipamento 

Quantachrome NOVA 1000 versão 10.02. A área específica foi obtida utilizando o modelo de 

BET. A distribuição de tamanhos de poros foi obtida a partir da isoterma de dessorção 

utilizando o método BJH. Todas as amostras foram degaseificadas antes de cada medida 

durante 4h a 250 ºC. 

A análise da composição química (EDX) dos catalisadores foi realizada em um 

analisador dispersivo de energia de Si (Li), modelo 7060 e resolução 133 eV. 

A quantificação dos sítios ácidos através do DTP-NH3 foi realizada em um 

equipamento da Micromeritics modelo AutoChem II 2920 Chemisorption Analyser. 100 mg 

de amostra foi submetida previamente a um tratamento térmico sob fluxo de hélio a 550 °C 

por 30 min. Em seguida, resfriada a 120 °C mantendo a corrente de hélio nessa temperatura 

por 60 min. A amônia (20 kPa) foi introduzida no sistema, passando-se um fluxo de uma 

mistura de 15% de amônia em hélio por 30 min. Após a saturação, passou-se hélio na amostra 

por 1 h para remoção de excesso de amônia. Por fim, a amostra foi aquecida a uma taxa de 10 

°C/min até 900 °C sob fluxo de hélio. 

 

Teste catalítico 

Os testes catalíticos foram realizados em um reator tubular de alta pressão e fluxo 

contínuo, da Parr instruments. 200 mg de catalisador foram diluídos em SiC e reduzidos com 

H2 (30 mL.min
-1

) a 300 
0
C/1h. A reação foi realizada a P=30 bar, H2/CO=2 e em diferentes 

temperaturas (250-300-350
0
C). Os produtos da reação foram analisados em linha no 

cromatógrafo a gás da Agilent Technologies – modelo 7890, equipados com colunas HP pona, 

Plot-Q e HP molesiev e detectores TCD e FID. 

 

Resultados e Discussão 
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Através dos difratogramas de raios X (Figura 1) foi possível observar que os 

catalisadores apresentaram picos de difração referente à montmorilonita (Mt), quartzo (Qz) e 

feldspato (F) e a estrutura monoclínica do CuO (JCPDS 05-0661). Já os catalisadores 

contendo Zn e Ce apresentaram a estrutura hexagonal do ZnO (JCPDS 89-1397) e a cúbica do 

CeO2 (JCPDS 81-0792). E, para o catalisador com Nb não foi possível observar fase cristalina 

referente ao Nb, devido a sua baixa cristalinidade. 
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Figura 1: DRX dos catalisadores 

 

A argila pilarizada com o Al13 é composta principalmente por Si, Al, O, Fe, Ca e Mg. 

E, após a impregnação do Cu, Zn, Ce e Nb a sua composição química foi alterada.  De acordo 

com a análise de EDX (Tabela 1) todos os catalisadores apresentaram os elementos 

impregnados com os seu valor próximo ao adicionado, exceto para o Cu, que apresentou uma 

variação para maiores teores para alguns catalisadores. 

 A presença do pilar de alumínio favoreceu o aumento da área superficial específica e 

do volume de poro (Tabela 1). Isso pode ser comparado entre os catalisadores Cu/V e Cu/V-

Al PILC. Após a impregnação de Cu, Zn e Nb observou-se uma diminuição da área 

superficial específica. Este fato pode ser devido ao recobrimento dos poros das argilas com a 

adição desses óxidos. Já a presença do Ce impregnado parece ter favorecido o aumento da 

área superficial específica.  

 

 

Tabela 1: Área específica (BET), volume total de poros e (%) Composição dos elementos 

impregnados presente nos catalisadores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

Amostras 
SBET 

m
2
.g

-1
 

           

V(cm
3
.g

-1
)  

 

%Cu 

 

%Ce 

 

%Nb 

 

%Zn 

Cu/V-Al PILC 52 46 11 - - - 

Cu/V 26 40 12 - - - 

Cu Ce/V-Al PILC 121 62 12 6 - - 

Cu Zn/V-Al PILC 82 41 9 - - 4 

Cu Nb/V-Al PILC 67 66 13 - 4 - 
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 Figura 2 apresenta as curvas de distribuição de poros dos catalisadores. Os microporos foram 

predominantes para todos os catalisadores, com maior distribuição centrada em 20 Å. Após o 

processo de pilarização foi observado um aumento na distribuição dos microporos. Isso pode 

ser observado entre os catalisadores Cu/V e Cu/V-Al PILC.  

 

  

  

 
 

Figura 2. Distribuição de poros dos catalisadores. 

 

 

A Figura 3 e a Tabela 2 apresentam os perfis de DTP-NH3 e a densidade dos sítios 

ácidos. Os catalisadores apresentaram a seguinte ordem de acidez total: Cu/V = Cu/V-Al 

PILC > Cu/V-Al PILC > CuCe/V-Al PILC > CuZn/V-Al PILC, com sítios ácidos forte, 

moderados e fracos. Observa-se que o catalisador Cu/V (sem o pilar de alumínio) apresentou 

maiores densidades de sítios ácidos fortes. Após o processo de pilarização os catalisadores 

apresentaram maiores quantidades de sítios ácidos de força fraca e moderada. A presença do 
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Nb favoreceu o aumento da densidade total de sítios ácidos. Isso pode ser devido à elevada 

acidez do Nb2O5. A adição do Ce e do Zn diminui a densidade total dos  sítios ácidos.  

 

 

Tabela 2: Análise quantitativa de DTP- NH3 dos catalisadores. 

 

 Catalisador Força do ácido T ( 
0
C) 

Densidade dos sítios ácidos 

(mol.g
-1

) 

Parcial total 

Cu/V 

Fraco 150 0,007 (3,9%) 

0,176 
Moderado 380 0,009 (5,1%) 

Forte 655 0,100 (57%) 

Forte 840 0,060 (34%) 

Cu/V-Al PILC 

Fraco 210 0,030 (20%) 

0,151 
Moderado 370 0,024 (16%) 

Forte 620 0,043 (28%) 

Forte 820 0,054 (36%) 

Cu Zn/V-Al PILC 

Fraco 208 0,025 (20%) 

0,118 
Moderado 360 0,030 (26%) 

Forte 620 0,019 (17%) 

Forte 815 0,044 (37%) 

Cu Ce/V-Al PILC 

Fraco 210 0,036 (24%) 

0,147 
Moderado 295 0,021 (14%) 

Forte 620 0,044 (30%) 

Forte 830 0,046 (32%) 

Cu Nb/V-Al PILC 

Fraco 205 0,025 (14%) 

0,176 
Moderado 350 0,030 (17%) 

Forte 625 0,067 (39%) 

Forte 825 0,054 (31%) 

 

 
 

Figura 3. DTP-NH3 dos catalisadores 
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Os resultados dos testes catalíticos sobre os catalisadores estão apresentados nas 

Tabelas 3-5.  Observa-se que os principais produtos formados a partir do gás de síntese foram: 

CH4, C2H4, C3H6, C2H6O, C4H10 e CO2. O metano foi o principal produto no processo FT em 

todas as temperaturas de reação estudadas (reação 10). Os produtos, C2-C4, ocorrem a partir 

do crescimento da cadeia. O mecanismo é um crescimento gradual da cadeia, de modo 

semelhante a uma polimerização de grupos –CH2– sobre a superfície do catalisador. Isto é 

válido independentemente dos produtos que são formados, parafinas, olefinas ou álcoois 

(Adesina, 1996). A produção de compostos oxigenados, DME, ocorre de forma diferente da 

síntese dos hidrocarbonetos. Durante a síntese direta para hidrocarbonetos o CO é adsorvido 

dissociativamente, enquanto que na síntese do metanol o CO é adsorvido sem ruptura da 

ligação C–O (Burtron, 2009). A presença do Zn, Ce e Nb nos catalisadores promoveu 

modificações na densidade dos sítios ácidos dos catalisadores, favorecendo a conversão do 

gás de síntese em diferentes produtos. Sendo os catalisadores com Ce e Zn os mais ativos para 

o DME quando comparado com os outros catalisadores. Isso pode ser devido a menor 

densidade de sítios ácidos total, com maiores densidades de sítios fracos e moderados (Tabela 

2). Catalisadores com maiores quantidades de sítios ácidos fortes tais como, Cu/V e Cu Nb/V- 

Al PILC foram mais ativos para o C2H4. 

 

Tabela 3: Conversão do CO (%X) e Composição dos efluentes do reator (%) a 250 
0
C 

 

O aumento da temperatura para 300 
0
C (Tabela 4) não favoreceu uma maior conversão 

do CO. Porém, a produção de composto C2-C4 foi aumentada. O catalisador CuCe/V-Al 

PILC foi o mais ativo para os produtos C2-C4. Isso pode ser devido a sua elevada área 

superficial (Tabela1) somados com a maior distribuição de sítios ácidos de força fraca e 

moderada (Tabela 2).  

  

 

 

 

 

 

 

Amostra X CO 

(%) 

Composição dos efluentes do reator (%) 

CH4 C2H4 C3H6 C2H6O C4H10 CO2 CO H2 

Cu/V-Al PILC 43 15,4 4,8 3,2 0,2 1,4 0 19 56 

CuNb/V-Al PILC 37 19 2 0,8 0,4 2,6 0,2 21 54 

CuCe/V-Al PILC 44 13,5 4,1 2,1 3,4 1,83 0,07 18,5 56,5 

CuZn/V-Al PILC 54 16 2,4 2,0 2,4 2,1 0 15,3 59,8 

Cu/V 43 15,4 4,8 3,2 0,2 1,4 0 18,7 56,3 
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Tabela 4: Conversão do CO (%X) e Composição dos efluentes do reator (%) a 300 
0
C 

 

 Observa-se na temperatura de 350 
0
C (Tabela 5) que a conversão do CO não foi 

significativamente alterada. Porém, a distribuição dos produtos foi alterada com maiores 

produções de C1. Já a produção do composto C2H6O foi diminuída, o que sugere que nessa 

temperatura as reações (3-5) não são favorecidas. 

 

 

Tabela 5: Conversão do CO (%X) e Composição dos efluentes do reator (%) a 350 
0
C 

 

 

Conclusões 

  

A menor densidade total de sítios ácidos proporcionou para os catalisadores CuZn/V-

Al PILC e CuCe/V-Al PILC maiores atividades catalítica para a conversão do CO em 

produtos C1-C4. A temperatura de 250 
0
C apresentou-se se mais favorável para a síntese de 

DME. O aumento da temperatura favoreceu a conversão do CO em hidrocarbonetos.  
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Resumo. Neste trabalho, reações catalíticas foram promovidas visando à produção de 

dimetil éter (DME) a partir de biogás (proveniente do tratamento de águas residuárias), o 

qual vem recebendo forte atenção nos meios acadêmico e industrial devido sua capacidade 

de substituir combustíveis como diesel e gás liquefeito de petróleo (GLP), entre outras 

aplicações. As reações foram realizadas através de síntese direta com catalisadores 

bifuncionais contendo os metais cobre e zinco (15%Cu-7,5%Zn), suportados em sólidos 

ácidos Zeólita Beta e Alumina Sol-Gel. Os catalisadores foram preparados pelo método de 

impregnação e caracterizados pelas técnicas de difração de raios X in situ e ex situ, área 

específica de superfície pelo método B.E.T., distribuição de poros através de BJH e 

temperatura de redução programada (TPR). Os sítios ácidos foram analisados através de 

espectroscopia de absorção na região do infra-vermelho após adsorção de piridina.  Após as 

caracterizações, os catalisadores foram submetidos aos testes catalíticos que ocorreram em 

diferentes temperaturas (250°, 300°, 350°C). Os resultados mostraram tanto a produção de 

DME, quanto de hidrocarbonetos que podem ser posteriormente transformados em outros 

combustíveis ou produtos de maior valor agregado. 

 

Introdução 

  

 O grande crescimento da população mundial e o desenvolvimento industrial tem 

resultado em uma forte demanda por fontes de energia sustentáveis. Nesta busca, diversos 

tipos de biomassa vêm se consolidando como fontes renováveis geradoras de energia e de 

produtos químicos de valor agregado.  Entre elas, a biomassa proveniente de águas residuárias 

de esgotos apresenta elevadas concentrações de material orgânico e micro-organismos, que 

em conjunto, podem atuar como um manancial energético. Esta rica mistura orgânica 

composta por resíduos domésticos e micro-organismos pode ser tratada anaerobicamente em 

reatores de fluxo ascendente (UASB), sofrendo transformações bioquímicas, das quais são 

gerados diversos compostos com potencial para geração de energia. Neste contexto, uma 

mistura de compostos como o biogás (CH4 e CO2) pode atuar em reações de reforma para 

produção de gás de síntese ou syngas (CO e H2), a qual posteriormente pode ser convertida 

via processos catalíticos em metanol, hidrocarbonetos de Fisher-Tropsch e Dimetil éter 

(DME) (Esquema 1) (Shabangu et al., 2014). 

 

CH4   +   CO2      2CO   +   2H2       Hº298K = 247 kJ.mol
-1

                  (reação1)                                                             

      Gº298K = 170,8 kJ.mol
-1 

 

CH4  +   ½ O2     CO    +   2H2           Hº298K = -38 kJ.mol
-1

                 (reação 2) 

Gº298K = -86,5 kJ.mol
-1

 

 

Esquema 1. Reações envolvendo a produção de syngas. 
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 Entre estes produtos, a conversão de syngas a dimetil éter (DME) vem atraindo um 

imenso interesse devido a vantagens de sua aplicação, já que o DME representa uma 

alternativa atrativa ao uso de combustíveis como diesel e gás liquefeito de petróleo (GLP), 

com baixas emissões de óxidos sulfúricos, nitrosos e monóxido de carbono, elevado número 

de cetanos, constituindo ainda uma matéria-prima para a síntese de dimetil sulfato, metil 

acetato e olefinas de baixa massa molecular, as quais podem ser posteriormente convertidas 

em gasolina (Haro et al., 2013).   

 Fundamentalmente, existem duas rotas para a produção de DME: (i) um processo em 

duas etapas, no qual o metanol é inicialmente produzido através de um catalisador metálico e 

posteriormente desidratado através de um catalisador ácido, presente em um segundo reator, 

levando a produção de DME; (ii) síntese direta, na qual catalisadores bifuncionais, contendo 

funcionalidades ácidas e metálicas, são usados em um único reator, realizando as reações 

simultaneamente. Neste processo, a síntese e a desidratação do metanol ocorrem 

consecutivamente através do catalisador bifuncional (Bonura et al., 2014). 

  Comparado ao processo em duas etapas, a síntese direta de DME apresenta vantagens 

relacionadas ao impacto econômico, limitações termodinâmicas em relação à síntese do 

metanol, podendo ainda resultar em maiores rendimentos de sua produção. Esta síntese é 

normalmente composta pelas reações de hidrogenação do CO e síntese do metanol (CH3OH), 

desidratação do CH3OH e reação de deslocamento gás-água (Esquema 2) (Vakili et al., 2011). 

 

CO + 2H2   CH3OH    H
0
 = −90,6 kJ.mol

−1                         
      (reação 3) 

 

2CH3OH   CH3OCH3 + H2O  H
0
 = 23,4 kJ.mol

−1
                  (reação 4) 

 

H2O + CO H2 + CO2    H
0 

= 41,2 kJ.mol
−1

                  (reação 5) 

 

Reação Global 

3H2 + 3CO  CH3OCH3 + CO2  H
0
 = 245,8 kJ.mol

−1
                             (reação 6) 

 

 

 Para o sucesso destas reações, os catalisadores bifuncionais empregados na síntese 

direta de DME devem apresentar eficiência para catalisar simultaneamente a síntese e 

desidratação do metanol, com mínima formação de CO via reação de deslocamento gás-água. 

Neste quadro, catalisadores metálicos bifuncionais baseados em óxidos de cobre e zinco são 

de grande interesse industrial devido a sua grande atividade frente a esta classe de reações 

(Gervasini e Bennici, 2005). Os catalisadores de cobre são particularmente interessantes 

devido ao seu baixo custo e elevada atividade catalítica. Catalisadores de cobre têm sido 

utilizados com sucesso em reações de hidrogenação e em sínteses de metanol (Carvalho et al., 

2002). Quanto ao zinco, a presença de ZnO pode favorecer uma maior dispersão de sítios 

ativos sobre a superfície do material e estabilizar os sítios ativos de cobre (El-Shobaky et al., 

1998).  Em relação à funcionalidade ácida dos catalisadores bifuncionais, os baseados em 

alumina e zeólitas são conhecidos por sua elevada atividade catalítica para desidratação do 

metanol em temperaturas que variam entre 250°-400°C (Jin et al., 2007). Desta forma, o 

objetivo desse trabalho consistiu na caracterização e avaliação da atividade catalítica de 

catalisadores de Cu/Zn em suportes ácidos como Zeólita Beta e Alumina Sol-Gel para 

produção de dimetil-éter e possíveis hidrocarbonetos de valor agregado. 
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Material e Métodos 

 

Preparação dos catalisadores  

 Os suportes ácidos foram produzidos por síntese hidrotérmica, seguindo os 

procedimentos propostos por Suh et al., 1997 e Camblor et al., 1998. As fases ativas foram 

adicionadas aos suportes seguindo o método de impregnação, onde massas determinadas dos 

sais de Cu(NO3)2.3H2O e Zn(NO3)2.H2O foram pesadas para a obtenção de 15% de Cu e 7,5% 

de Zn em massa. Os catalisadores foram posteriormente calcinados a 500°C durante 2 h.  

Caracterização dos materiais 

A área superficial específica e a distribuição de tamanhos de poros foram respectivamente 

obtidas pelos métodos de BET e BJH. Previamente a cada medida, todas as amostras foram 

degaseificadas por um período de 4h, a 250 ºC em um equipamento Quantachrome NOVA 

1000 versão 10.02. 

Análises de RTP foram realizadas empregando-se o equipamento Micromeritics modelo 

ChemiSorb 2750, com detector de condutividade térmica, onde 100 mg de cada amostra 

foram colocadas em um reator de quartzo (formato de “U”). Posteriormente, o sistema foi 

aquecido a uma taxa de 10°C.min
-1

, sob fluxo de 25 mL.min
-1

 de H2/Ar (10%v/v).  

Um estudo da acidez dos sólidos foi realizado mediante a adsorção de piridina gasosa, 

utilizando a técnica FTIR. Para este estudo, foram utilizados 50 mg de cada amostra, a qual 

foi  inicialmente desidratada a 300 ºC por 1 h em fluxo de N2. Posteriormente, a amostra foi 

resfriada até 150 ºC e então submetida a um fluxo de piridina gasosa diluída em N2 durante 1 

h. Na sequência, um fluxo de N2 foi mantido por 1 h, para a retirada de piridina fisicamente 

adsorvida. Após este processo, as amostras foram analisadas por FTIR. 

Os catalisadores também foram caracterizados por análises de raios X ex situ, realizadas 

pelo método do pó, em um difratômetro de Raios X modelo Rigaku rotaflex, modelo 

RU200B, com radiação Cu-K, λ =1,5418 Å, 2ϴ = 10º a 80º. Por fim, os materiais foram 

caracterizados por difração de raios X in situ usando um difratômetro do tipo Huber na linha 

de luz D10B-XPD do Laboratório Nacional de Luz Syncroton (LNLS) em Campinas – Brasil. 

As amostras foram reduzidas em atmosfera redutora (60 mL.min
-1 

de H2) a 10ºC.min
-1

 até 

350ºC  em  2ϴ = 10º a 80º.  

Testes catalíticos  

 Os testes catalíticos foram realizados em reator tubular de alta pressão e fluxo 

contínuo (Parr instruments). As reações foram feitas com 200 mg de cada catalisador diluído 

com carbeto de silício (SiC). A amostra foi inicialmente reduzida com fluxo de H2 (30 

mL.min
-1

) a 300 
0
C/1h. As reações foram realizadas a P=30 bar, H2/CO=2, nas seguintes 

temperaturas: 250°, 300° e 350
0
C. Os produtos das reações foram analisados através de 

cromatografia a gás em linha (cromatógrafo Agilent Technologies – modelo 7890), equipado 

com as colunas HP pona, Plot-Q, HP molesiev e os detectores de TCD e FID. 

Resultados e Discussão 

 

 Os resultados das análises de área superficial específica (BET) indicaram que a 

impregnação dos suportes Zeólita Beta e Alumina Sol-Gel com as fases ativas contendo 15% 

Cu-7,5%Zn levaram a um decréscimo da área superficial. Esta diminuição sugere que ocorreu 

224



o recobrimento das superfícies dos suportes por partículas de óxidos de cobre e zinco, as quais 

ao se depositarem nos poros da matriz podem resultar em um aumento do tamanho dos poros 

e na diminuição da área superficial. Os resultados podem ser visualizados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Valores das áreas superficiais dos catalisadores e dos suportes. 
 

BET/m
2
.g

.-1
 

Suporte Catalisador 

Zéolita Beta 299 15%Cu-7,5%Zn/Zéolita Beta 204 

Alumina Sol-Gel 257 15%Cu-7,5%Zn/Alumina Sol-Gel 150 

 

 

 As análises de distribuição de poros mostraram que o catalisador 15%Cu-

7,5%Zn/Zeólita Beta apresentou maior distribuição de microporos (≤ 2nm) somados a 

mesoporos (2-50 nm), apresentando maior área superficial específica comparado ao 

catalisador 15%Cu-7,5%Zn/Alumina Sol-Gel, o qual apresentou apenas distribuição de 

microporos. Estes resultados podem ser observados na Figura 1.  

Figura 1. Curvas de distribuição de tamanhos de poros dos catalisadores.  
 

 
 

 As medidas de RTP mostraram que o início da redução de CuO no catalisador 15%Cu-

7,5%Zn/Alumina Sol-Gel ocorreu por volta de 250°C, com pico máximo próximo a 275°C, 

enquanto o catalisador 15%Cu-7,5%Zn/Zéolita Beta apresentou o início da redução de CuO 

em 216°C, com pico máximo em 257°C.  Estes resultados indicam que ocorreu a redução de 

óxido de cobre para Cu
0
, representado por um único pico acentuado. Nenhum pico referente 

ao ZnO foi observado nestas condições experimentais. Estes resultados estão de acordo com 

dados encontrados na literatura e podem ser observados na Figura 2 (Gervasini e Bennici, 

2005). 
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 Figura 2. Perfil de RTP para os catalisadores: (a) Cu-Zn/Alumina Sol-Gel, (b) Cu-Zn/Zéolita 

Beta.  
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 Através das análises de FTIR-piridina, foi possível observar que o catalisador 15%Cu-

7,5%Zn/Alumina Sol-Gel apresentou uma banda intensa em 1450 cm
-1

 referente à interação 

da piridina com os sítios ácidos de Lewis e bandas em 1597 e 1611 cm
-1 

referentes aos sítios 

ácidos de Brønsted. O catalisador 15%Cu-7,5%Zn zeólita Beta apresentou uma banda larga 

em 1636 cm
-1

 característica da interação da piridina com os sítios ácidos de Lewis e Brønsted.  

 

Figura 3. (a) Cu-Zn/Alumina Sol-Gel, b) Cu-Zn/Zéolita Beta. 
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 A análise de raios X do catalisador 15%Cu-7,5%Zn/Alumina Sol-Gel na temperatura 

ambiente apresentou picos de difração referentes ao CuO monoclínico em 2θ°= 35,85°; 

38,95°; 49,18° e em 33,00°,58,47°,62,04°,66,81°,68,24° referentes ao ZnO.  Após a redução a 

350°C, foram observados picos referentes ao Cu
0 

cúbico de face centrada (FCC) em 2θ°= 
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43,24°, 50,62° e 74,18° (JCPDS -0836), bem como de ZnO e ɤ-Al2O3. Os difratogramas de 

raios X do catalisador 15%Cu-7,5%Zn/Alumina Sol-Gel podem ser observados na figura 4. 

 

 

Figura 4. Difratogramas de raios X do catalisador ) 15%Cu-7,5%Zn/Alumina Sol-Gel - 

calcinado (a) e reduzido (b).  
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 Em relação ao catalisador 15%Cu -7,5%Zn/Zeólita Beta, foram observados os picos 

de difração característicos da zeólita Beta em 2θ°= 14,70°; 22,77° e de Cu2O em 36,42°, 

juntamente aos picos de CuO e ZnO. Após redução, a amostra apresentou os picos 

característicos de Cu metálico em 43,36°; 50,50°; 74,24°, bem como picos referentes à 

zeólita, ZnO e Cu2O (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Difratogramas de raios X do catalisador 15%Cu -7,5%Zn/Zeólita Beta – 

 calcinado (a) e reduzido (b). 
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Reações catalíticas 

 

 Os resultados das reações com os catalisadores de 15%Cu-7,5%Zn/Alumina Sol-Gel e 

15%Cu -7,5%Zn/Zeólita Beta podem ser visualizados na Tabela 2.  

 

 

Tabela 2. Resultados das reações catalíticas. 

Reações catalíticas a 250°C 

         Composição dos efluentes reator (%) 

Catalisador 

X 

CO 

(%) 

CO2 H2 CO CH4 C2H4 Propileno 

C3H6 
DME 

CH3OCH3 

Isobutano 

C4H10 

Butano 

C4H10 

CuZn/ 

Al-SG 
0,48 0,17 57 18 12 0,02 0,05 13 0,27 0,015 

CuZn/ 

Zeólita β 
0,48 0 58 17 20 1,6 1,5 1,5 0 0,27 

Reações catalíticas a 300°C  
CuZn/ 

Al-SG 
0,44 0,5 56 19 19 0,03 0,03 6 0,2 0,02 

CuZn/ 

Zeólita β 
0,42 0 56 21 18 3,1 2,2 1,3 2,2 0,60 

Reações catalíticas a 350°C  
CuZn/ 

Al-SG 
0,41 0,8 55 20 22 0 0,1 2,3 0,15 0,02 

CuZn/ 

Zeólita β 
0,35 0 53 21 10 10 1,1 1,7 1,3 0,22 

 

 Os resultados dos testes catalíticos mostraram que o catalisador 15%Cu-

7,5%Zn/Alumina Sol-Gel levou a maior produção de dimetil éter (13%) na temperatura de 

250 °C. No entanto, o catalisador 15%Cu-7,5%Zn/Zeólita Beta levou a apenas uma pequena 

conversão de gás de síntese em DME na mesma temperatura (250°C). Considerando que as 

caracterizações mostraram a redução de óxido de cobre para o respectivo cobre metálico 

(responsável pela síntese de metanol na síntese direta), estes resultados comprovam a 

influência do suporte sobre a atividade catalítica. Assim, o suporte Alumina Sol-Gel pode ter 

favorecido a atividade catalítica frente à etapa de desidratação do metanol na síntese direta de 

DME (Jin et al., 2007). Segundo Frusteri et al. (2015) catalisadores de Cu-Zn suportados em 

Alumina são os mais indicados para a síntese direta de DME.  

 A melhor atividade do catalisador 15%Cu-7,5%Zn/Alumina Sol-Gel também foi 

observada nas temperaturas de 300° e 350°C, embora de forma menos expressiva (6 e 2,3%, 

respectivamente). Nas reações com o catalisador 15%Cu-7,5%Zn/Alumina Sol-Gel também 

foi possível observar que o aumento da temperatura favoreceu a produção de metano, 

conhecido por suas propriedades energéticas. Este gás também foi produzido de forma 

significativa (20, 18 e 10%) através das reações catalisadas por 15%Cu-7,5%Zn/Zeólita Beta. 

 

 

Conclusões 

 

 Convencionalmente, o dimetil éter, considerado uma fonte de energia renovável em 

potencial, é produzido através de um processo em duas etapas a partir do biogás. Este 

processo requer a aplicação de catalisadores metálicos e ácidos em diferentes reatores. Neste 

trabalho foi possível produzir o dimetil éter a partir de gás de síntese, obtido a partir do biogás 

proveniente do tratamento de águas residuárias, através de síntese direta com catalisadores 

bifuncionais de Cu-Zn suportados em Alumina Sol-Gel e Zeólita Beta. A reação química com 
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o catalisador 15%Cu-7,5%Zn/Alumina Sol-Gel produziu 13% de DME a 250°C, mostrando a 

viabilidade do processo para produção de combustíveis alternativos. Além da produção de 

DME, foi observada a produção de metano e hidrocarbonetos em menores concentrações. 

Como projeções para este trabalho, novas reações serão promovidas com diferentes massas de 

catalisadores metálicos Cu-Zn, visando à otimização dos rendimentos. Este processo 

demonstrou o potencial do catalisador 15%Cu-7,5%Zn/Alumina Sol-Gel em promover a 

síntese direta de DME, catalisando tanto a síntese quanto a desidratação de metanol. Este 

trabalho mostra ainda a possibilidade de aplicação de biogás proveniente do tratamento 

anaeróbio de águas residuárias para produção de fontes alternativas de energia. 
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Resumo. A reforma a vapor para produção de hidrogênio a partir do ácido acético vem 

ganhando atenção, pois trata-se de uma fonte de combustível limpa e que pode utilizar como 

matéria-prima para sua produção recursos renováveis como a biomassa e água residuárias. 

Entretanto, esse processo apresenta algumas limitações, como a formação de elevados teores 

de coque na superfície dos catalisadores utilizados no processo podendo levar a desativação 

dos mesmos. Assim, este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de catalisadores de 

Ni promovidos com Nb visando à modificação das estruturas de carbono formadas na 

superfície dos materiais. Entre os catalisadores promovidos com Nb, o catalisador 

15%Ni2,5%Nb/Al apresentou maior seletividade para o hidrogênio (~73%) a 600 
o
C 

comparado aos demais. A adição de Nb aumentou a capacidade de decomposição do metano, 

proveniente da reação de decomposição e metanação do ácido acético, favorecendo a 

produção de hidrogênio, além de promover a formação de nanoestruturas de carbono. Assim, 

a adição de promotores catalíticos como os estudados neste trabalho pode contribuir para o 

aumento na produção de hidrogênio devido modificação das estruturas de carbono formadas 

na superfície dos materiais. 

 

Introdução 

 

A crescente preocupação ambiental, o aumento no consumo de energia principalmente 

no setor de transporte, bem como a grande dependência do petróleo nos dias atuais tornam 

relevante o desenvolvimento e a adoção de novas tecnologias que agridam menos o meio 

ambiente (Metzger e Eisser, 2004; Mujeebua et al. 2009). Essa situação é agravada 

considerando que a combustão de derivados de petróleo, ou seja, a queima de combustíveis 

fósseis lança na atmosfera toneladas de gases nocivos à saúde e ao meio ambiente, 

comprometendo a qualidade do ar nas cidades. Além disso, os gases dióxido de carbono 

(CO2), dióxido de enxofre (SO2) e dióxido de nitrogênio (NO2) proveniente desta queima, são 

os principais responsáveis pela chuva ácida e pelo efeito estufa, os quais causam graves 

problemas ambientais (Ji-Yong et al. 2011). Outro fator preocupante é que o petróleo trata-se 

de um recurso limitado e com preços instáveis (Adamson, 2004; Li et al. 2012a). 

Nesse contexto, a utilização da biomassa renovável como fonte de energia apresenta-

se como uma alternativa interessante, uma vez que sua queima provoca menor impacto 

ambiental, principalmente no que se refere à redução das emissões de gases como o CO2, CO, 

SOx e de hidrocarbonetos (Jeng et al. 2012). Além disso, reduz a poluição, uma vez que é 

formada a partir de CO2 e H2O aproveitando a energia solar (Frank, 2002). Outro fator 

importante a ser mencionado é a grande disponibilidade de matéria-prima existente, como o 

bagaço e a palha da cana de açúcar, resíduos florestais, pecuários e urbanos, tornando assim o 

processo menos oneroso (Abbassi; Abbassi, 2010; Raj et al. 2011).  

A geração de energia a partir da pirólise ou da gaseificação da biomassa é um processo 

econômico e tecnologicamente viável nos dias atuais (Vagia e Lemonidou, 2007). A pirólise 

consiste na degradação térmica incompleta dos materiais carbonáceos sólidos na ausência 

total ou parcial de agentes oxidantes. A pirólise rápida para produção de bio-óleo é uma rota 

bastante atraente, uma vez que este produto pode ser utilizado como uma alternativa à 

gasolina e ao diesel, além de ser transportado, manuseado e estocado com maior facilidade e 

menor custo que a biomassa sólida (Czernik e Bridgwater, 2004).  
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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 (Bimbela et al. 2007).  Entretanto, o bio-óleo apresenta 

algumas características indesejáveis tais como, teores de oxigênio e água elevados (15-30%), 

acidez, instabilidade química, alta viscosidade e menor poder calorífico (14-18 MJ kg
-1

) 

comparado ao óleo combustível convencional (41-43 MJ kg
-1

), havendo a necessidade de ser 

melhorado para sua posterior utilização como possível substituto do diesel ou da gasolina Os 

processos de “upgrading” (melhoramento) conhecidos são a hidrodesoxigenação. O 

craqueamento com zeólitas, a mistura com o diesel e a reforma a vapor para produção de 

hidrogênio ou gás de síntese (Mortensena et al. 2011). 

A reforma a vapor para produção de hidrogênio a partir do bio-óleo vem ganhando 

atenção nos últimos anos, pois trata-se de uma fonte de combustível limpa e que pode utilizar 

como matéria-prima para sua produção recursos renováveis (Balat e Kirtay, 2010). Entretanto, 

esse processo apresenta algumas limitações, como a formação de elevados teores de coque na 

superfície dos catalisadores utilizados no processo podendo levar a desativação dos mesmos 

(Al–Fatish et al. 2009). Além disso, devido à complexidade do bio-óleo utilizam-se alguns 

compostos oxigenados como moléculas modelo (Marquevich et al. 1999), e entre esses 

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 (Aristides e Xenophon, 2008; Mohanty et al. 

2012).  

A reforma do ácido acético tem despertado grande interesse, pois além de ser um dos 

principais componentes do bio-óleo, o ácido acético também é produzido no tratamento de 

água residuárias. Na etapa de fermentação de resíduos orgânicos, microrganismos 

acidogênicos decompõem a matéria orgânica em H2, CO2 e ácidos orgânicos voláteis de 

cadeia curta, entre ele o ácido acético. Nesse contexto, a utilização de promotores em 

catalisadores de Ni suportados em alumina visando à modificação dos depósitos carbonáceos, 

bem como uma melhora na seletividade e na atividade catalítica torna-se fundamental. 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, com simultânea produção de 

nanofibras de carbono. 

 

Material e Métodos 

 

Para a síntese dos catalisadores utilizou-se a γ-Al2O3 (Alfa Aesar) com 200 m
2 

g
-1 

de 

área específica como suporte. Primeiramente, a  γ-Al2O3 foi triturada e peneirada (80 mesh) e 

em seguida o material foi calcinado a 500 
o
C a uma taxa de aquecimento de 5 

o
C min

-1
, por 3 

horas, para remoção de possíveis contaminantes e estabilização térmica. A adição do Ni ao 

suporte (γ-Al2O3) foi realizada através do método de impregnação por via úmida, utilizando 

nitrato de níquel (Ni(NO3)2.6H2O; Aldrich).  A quantidade do sal de Ni foi adicionada ao 

suporte de modo a se obter concentrações mássica de 15%Ni
0
/γ-Al2O3. A impregnação dos 

catalisadores foi feita através da adição do suporte e da solução contendo sal de Ni em um 

balão no evaporador rotativo, com banho a 70 
o
C e vácuo durante 3 horas. Em seguida, o 

material foi seco em estufa por um período de 24 horas, a 90 
o
C.  Os catalisadores foram 

calcinados em mufla sob fluxo de ar sintético, a uma taxa de aquecimento de 5 
o
C min

-1
, 

desde a temperatura ambiente até 650 
o
C, permanecendo nesta temperatura por 3 horas.  

Como precursor do promotor de Nb utilizou-se uma solução aquosa de oxalato 

amoniacal de nióbio (NH4[NbO(C2O4)2(H2O)](H2O)n) cedido pela Companhia Brasileira de 

Metalurgia e Mineração (CBMM). O oxalato amoniacal foi impregnado por via úmida ao 

suporte (γ-Al2O3) em um balão no evaporador rotativo com banho a 70 
o
C e vácuo durante 3 

horas, 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 
o
C, durante 24 horas, e calcinadas sob fluxo de ar, a 

650 
o
C durante 3 horas. Após as etapas de secagem e calcinação, uma solução contendo 
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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
0
. Por fim, os 

catalisadores contendo Ni e Nb foram secos e calcinados novamente nas mesmas condições 

descritas acima. A carga de 15% de Ni
0
 foi escolhida em função dos testes catalíticos 

realizados previamente com os catalisadores contendo somente níquel terem apresentado os 

melhores resultados para a reforma a vapor do ácido acético. 

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 
o
C por 1h e taxa de aquecimento 10 

o
C min

-1
, para ativação dos mesmos. A 

reação foi conduzida à pressão atmosférica em temperaturas de 500 
o
C e 600 

o
C  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 = 37,3
o
 45,8

o
 e 66,3

o
 (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 43,6
o
; 63

o
, 75,5

o 
e 79,4

o
 

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. Além disso, não foi observado nos difratogramas de raios X 

das amostras calcinadas a 650 
o
C  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. Na Figura 1B estão apresentados os difratogramas para os catalisadores 

promovidos com Nb após o processo de ativação a 750 
o
C. As linhas de difração em 2θ = 

44,5
o
, 51,8

o
 e 76,4

o
  evidenciaram a formação da fase Ni

o
 em todos os catalisadores (JCPDS 

04-0850). 
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Figura 1. (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)15Ni10Nb/Al 

A espectroscopia de absorção de raios X próximo a borda (XANES) é uma ferramenta 

poderosa para extrair informações relacionadas à estrutura eletrônica ao estado de oxidação e  

à organização local de vários materiais (Bunker, 2010). Os espectros próximos a borda K-Ni 

(Figura 2) mostraram que os catalisadores promovidos Nb apresentam as mesmas 

características do catalisador não promovido 15Ni/Al, o que leva a concluir que o ambiente 

químico local do Ni nos catalisadores calcinados deve ser semelhante, independente da 

composição do catalisador.  

 

 
Figura 2  - Espectros próximos a borda K do Ni para os catalisadores calcinados: (a) 

espectros do catalisador 15Ni/Al e dos catalisadores promovidos com Mg; 

  

Na Figura 3, estão apresentadas as análises de microscopia eletrônica de transmissão 

de alta resolução (MET) para o catalisador 15Ni2,5Nb/Al após a reação a 600 
o
C durante 6 

horas. Na Figura 3(a) nota-se a formação de nanofibras de carbono (NFC) com diâmetro de 

128 nm. Além disso, a micrografia de alta resolução mostra o empilhamento das placas de 

grafite resultando em uma NFC com estrutura do tipo espinha de peixe e distâncias de 

interplanar de aproximadamente 3,4 nm. É importante ressaltar que o diâmetro da NFC está 

diretamente ligado ao tamanho da partícula do catalisador (Toebes et al. 2002). Além da NFC 

verificou-se na Figura 3(c) a formação de nanotubos de carbono, sendo que principal 

diferença entre nanotubos e nanofibras de carbono consiste na ausência de uma cavidade oca 

para o último. Além disso, o diâmetro das nanofibras geralmente é maior que o apresentado 

pelos nanotubos (Serp et al. 2003). 
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Figura 3 - Micrografias após a reação a 600 
o
C (a) 15Ni2,5Nb/Al (100 nm) ; (b) 

15Ni2,5Nb/Al (20 nm); (c) 15Ni2,5Nb/Al (50 nm) e  (d) espectroscopia por 

energia dispersiva de raios X da partícula de Ni
o
. 

 

 Os catalisadores a 500 
o
C apresentaram conversão superior a 70% para o ácido 

acético, sendo que na temperatura de 600 
o
C a conversão foi de aproximadamente 95% para 

todos os catalisadores, com exceção do catalisador 15Ni10Nb/Al. Observou-se também a 

formação de produtos gasoso como CO2, CO e CH4 durante a reação. A 500 
o
C a seletividade  

para o H2 nos catalisadores 15Ni1Nb/Al, 15Ni2,5Nb/Al e 15Ni5Nb/Al foi de 

aproximadamente 2,5 mol H2/mol CH3COOHConv.  No entanto, a 600 
o
C  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 
o
C para o catalisador com 5% Nb (Figura 

3b). A este comportamento pode-se atribuir a formação de nanofibras de carbono, bem como 

a decomposição do CH4 presente no sistema reacional. De acordo, com Li et al. (2004) 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 

nanofibras 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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Figura 4. (a) Seletividade para o H2 a 500 
o
C (b) e a 600 

o
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Conclusões 

 

Os dados de microscopia eletrônica de transmissão e de varredura obtidos para os 

catalisadores promovidos com Nb revelaram que a adição deste promotor alterou a 

morfologia dos depósitos de carbono em relação aos demais catalisadores apresentados neste 

trabalho. Através das análises de TEM observou-se para estes materiais a formação de 

nanoestruturas de carbono, sendo que a presença dessas estruturas levou a uma maior 

seletividade para o H2 principalmente para os catalisadores 15Ni1Nb/Al e 15Ni2,5Nb/Al, 

apesar do aumento no tamanho médio das partículas de Ni
0
. Atribuiu-se este comportamento a 

uma melhora na capacidade de decomposição do CH4 proveniente das reações de 

decomposição térmica e metanação do ácido acético, além da maior exposição das partículas 

de Ni
0
 com o crescimento dessas nanoestruturas 
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Resumo: Neste trabalho foi avaliado o desempenho de uma célula a combustível de eletrólito 

polimérico com ânodos de Pt/C ou Pt3Nb/C alimentada com hidrogênio contaminado com 

CO. Os materiais foram caracterizados eletroquimicamente em meia-célula e testados em uma 

célula a combustível unitária operando com Nafion® 115.  

  

Introdução 

 

As células a combustível têm se mostrado uma alternativa interessante e promissora na 

solução dos problemas da geração de energia elétrica limpa e com alta eficiência. Estes 

dispositivos são conversores de energia química em energia elétrica, como é o caso das pilhas 

e baterias em geral (Ticianelli e Gonzalez, 2005). Dentro do contexto da pesquisa e 

desenvolvimento de células a combustível surge a necessidade de utilização de materiais com 

elevada área efetiva, como nanopartículas de platina suportadas em carbono (Pt/C) e sistemas 

binários Pt-M/C, onde M geralmente é um metal de transição. Dessa forma a pesquisa está 

voltada para o estudo e desenvolvimento de novos sistemas catalisador/suporte, com a 

finalidade de modificar eletrônica e/ou estruturalmente as características da Pt ou mesmo 

fornecer sítios ativos com propriedades específicas, como uma maior facilidade para a 

formação de espécies que contenham oxigênio a partir da oxidação da água (Koper, 2004). 

Esta última característica é de extrema importância para reações de eletro-oxidação de 

monóxido de carbono, metanol e etanol em ânodos de células a combustível (Colmati et al., 

2006). 

Dentre os principais combustíveis utilizados no ânodo das células, o hidrogênio é o 

que apresenta maior densidade de potência e menores sobrepotenciais anódicos quando 

comparado com alcoóis de baixa massa molecular. O método mais usual na geração de 

hidrogênio molecular é através do processo de reforma a vapor de hidrocarbonetos e/ou 

alcoóis. Esse processo fornece um gás rico em hidrogênio, contendo também monóxido de 

carbono, dióxido de carbono e pequenas quantidades de gases inertes, como nitrogênio e 

vapor de água.  O hidrogênio proveniente de reforma contêm quantidades de monóxido de 

carbono que afetam drasticamente o desempenho da célula a combustível, sendo que perdas 

consideráveis de atividade ocorrem mesmo com concentrações da ordem de 10 ppm de CO. 

Este fato se deve ao catalisador anódico ser a base de Pt, que apesar de apresentar excelentes 

propriedades catalíticas para a reação de oxidação de hidrogênio tem seus sítios ativos 

bloqueados pelo CO de modo quase irreversível (Lopes et al., 2010). 

O baixo desempenho dos eletrocatalisadores utilizados como ânodo está entre os 

maiores problemas a serem superados quando se utiliza hidrogênio obtido através de reforma 

em células a combustível. Como exposto anteriormente, os maiores avanços observados se 

deslocam no sentido de combinar Pt com um segundo ou um terceiro metal de forma a 

modificar as propriedades eletrocatalíticas e aumentar a eficiência da reação. (Shubina e 

Koper, 2002). De forma geral em eletrocatálise podemos abordar duas idéias em relação às 

vantagens do uso de materiais PtNb/C frente às reações de eletro-oxidação de hidrogênio 

proveniente de reforma. A primeira implica no efeito de promoção de espécies oxigenadas, 

onde os óxidos de nióbio funcionam como uma fonte de oxigênio nas proximidades dos sítios 

de Pt, auxiliando a oxidação de intermediários estáveis adsorvidos. Além disso, o uso de Nb e 
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seus óxidos pode levar a uma forte interação com a Pt, promovendo a alteração dos níveis 

eletrônicos 5d da Pt, e portanto, modificando o potencial de adsorção dos átomos de Pt na 

superfície (Rocha et al., 2011). 

 

Material e Métodos 

 

O eletrocatalisador Pt3Nb/C (20% metal/C) foi sintetizado por impregnação dos metais 

em carbono. Os sais dos metais precursores (PtCl4, Alfa Aesar e NbCl5, Aldrich) foram 

adicionados em uma suspensão de carbono Vulcan em etanol. Essa mistura foi dispersada 

com um auxílio de um ultrassom de ponta por 60 minutos, e posteriormente o etanol foi 

evaporado a 90 °C. Após a secagem, os metais suportados no carbono foram reduzidos em 

atmosfera de 6% de H2 em Argônio a 1000 ºC por 60 minutos após um pré-tratamento de 30 

minutos a 100 °C em atmosfera inerte de Argônio (Pereira et al., 2009). 

A presença de fases cristalinas foram estudadas através de padrões de difração de raios 

X adquiridos com auxílio de um difratrômetro RIGAKU modelo ULTIMA IV, com todas as 

medidas conduzidas com velocidade de 0,03° min
-1

 em um intervalo de 2θ de 20° a 100° 

usando radiação Cu Kα. A morfologia da superfície dos catalisadores, o diâmetro médio e a 

distribuição do tamanho das partículas foram determinados por MET (Microscopia Eletrônica 

de Transmissão). As imagens de MET em baixa resolução foram adquiridas em um 

microscópio eletrônico de transmissão, modelo TECNAI G
2
 F20 com energia do feixe de 200 

KV. A técnica de XAS (Espectroscopia de Absorção de Raios X) foi utilizada para se obter 

informações a respeito das propriedades eletrônicas XANES (X-ray Absorption Near Edge 

Structure) na banda 5d da Pt, onde ocorrem os processor eletrocatalíticos. As medidas foram 

realizadas na borda L3 da Pt (11564 eV), a absorção na borda L3 inicia-se com transições 

eletrônicas 2 p3/2 – 5d e a magnitude do pico de absorção é inversamente proporcional a 

ocupação dos estados eletrônicos 5d da Pt. Os programas utilizados para a análise dos dados 

de XAS foram os pertencentes ao pacote IFEFFIT (Ravel e Newville, 2005). Os experimentos 

foram conduzidos na linha (XAFS1) do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS). 

Inicialmente os catalisadores foram caracterizados eletroquimicamente com o auxílio de 

uma célula eletroquímica convencional de três eletrodos com capacidade para 100 mL de 

eletrólito. Foram utilizados um eletrodo reversível de hidrogênio (ERH) como eletrodo de 

referência e como eletrodo secundário (contra-eletrodo) uma tela de platina platinizada. O 

eletrodo de trabalho foi preparado com uma configuração de camada ultrafina. Os potenciais 

aplicados aos eletrodos durante os experimentos foram controlados por um 

potenciostato/galvanostato Autolab PGSTAT 30. O comportamento eletroquímico dos 

eletrodos foi avaliado inicialmente a partir de voltametrias cíclicas em meio ácido. As 

atividades dos eletrocatalisadores frente à reação de oxidação de CO foram avaliadas a 

princípio através de voltametrias de oxidação de CO adsorvido (Stripping de CO). Uma célula 

eletroquímica adaptada e conectada a um espectrômetro de massas DEMS (Differential 

Electrochemical Mass Spectrometry) foi usada para monitorar a formação de CO2 proveniente 

da oxidação de CO. Com o DEMS é possível a coleta dos produtos voláteis das reações 

eletroquímicas diretamente no sistema de entrada de um espectrômetro de massas usual, 

fazendo-se o uso de bombas turbomoleculares obtém-se um rápido tempo de resposta (~0,2 s), 

o que permite a detecção on-line dos produtos formados em função do potencial do eletrodo 

(Sousa et al., 2002).  

Em seguida foram realizados testes na célula a combustível de eletrólito polimérico. 

Neste caso foram utilizados eletrodos constituídos por uma camada difusora composta por 

carbono Vulcan e 15% de politetrafluoretileno e uma camada catalisadora composta pelo 

catalisador e 35,5% de Nafion


 líquido depositados em tecido de carbono. O conjunto 

membrana-eletrodos foi preparado pela prensagem a quente de um par de eletrodos 

interfaciados por uma membrana capaz de transportar prótons (Nafion


 115 mm), a 125
o
C e 5 

toneladas, por 2 min. Este conjunto, unido aos espaçadores, foi então acondicionado entre 
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placas de grafite com canais de distribuição dos gases reagentes na direção dos eletrodos. Os 

eletrocatalisadores anódicos utilizados foram Pt/C (E-TEK, 20% metal/C) e Pt3Nb/C (20% 

metal/C), nos cátodos utilizou-se Pt/C (E-TEK, 20% metal/C) e em ambos eletrodos a carga 

de metal foi de 0,5 mg cm
-2

.   Os testes na célula foram realizados a 70 
o
C e 90 ºC, curvas de 

polarização foram registradas galvanostaticamente para ambos os sistemas, impondo-se uma 

corrente fixa com o auxílio de uma fonte de carga eletrônica e registrando-se a voltagem após 

estabilização com multímetros convencionais. Assim como na célula eletroquímica, ao ânodo 

da célula a combustivel unitária foi acoplado um espectrômetro de massas. A detecção dos 

íons foi efetuada por meio de uma fotomultiplicadora de elétrons presente no equipamento, o 

que permite a obtenção dos fragmentos em diferentes potenciais durante os experimentos 

eletroquímicos fornecendo informações importantes para o estudo do mecanismo de 

tolerância ao CO. Os experimentos na célula a combustível foram realizados em modo 

galvanostático, aplicando-se a corrente e registrando-se o potencial da célula. Neste sistema o 

potencial da célula é a diferença entre os potenciais do ânodo e do cátodo. A célula foi 

conectada a uma estação de trabalho que permiti o controle da temperatura da célula e das 

câmaras de umidificação, da pressão e fluxo dos gases reagentes, além de conexões elétricas 

para controle de corrente e potencial (Paganin, V. A, 1997).   

 

Resultados e Discussão 

 

A Figura 1 mostra os difratogramas de raios X para os eletrocatalisadores estudados. 

Observa-se que os difratogramas dos materiais apresentam picos correspondentes aos planos 

cristalográficos característicos da estrutura cúbica de face centrada da Pt. No entanto, o 

material Pt3Nb/C apresenta picos mais intensos que o material comercial Pt/C, além de picos 

adicionais menos intensos em 23, 33, 35, 53, 58, 70, 73 e 86 graus. De acordo com (Ramesh, 

et al., 2014) os picos mais estreitos e intensos do difratograma do material Pt3Nb/C são uma 

característica de materiais tratados termicamente em atmosfera redutora, e os picos adicionais 

e menos intensos são característicos de uma fase intermetálica Pt3Nb/C.      
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Figura 1 – Difratogramas de Raios X dos dois diferentes catalisadores suportados em carbono. 
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Como pode ser visto na micrografia obtida através da utilização do microscópio 

eletrônico de transmissão Figura 2, nanopartículas Pt3Nb estão depositadas e espalhadas 

homogeneamente no suporte de carbono. Estes resultados evidenciam a formação de 

partículas com pequeno tamanho médio de partícula entre 4 a 7 nm, característica essencial 

para um material promissor para aplicações em eletrocatálise e células a combustível, 

demonstrando a eficiência do método de síntese na preparação de materiais com uma grande 

área superficial. 

 

 
 

Figura 2 – Micrografia do material Pt3Nb suportado em carbono 

 

 

A Figura 3 apresenta os espectros de absorção de raios X na borda L3 da Pt para o 

eletrocatalisador comercial Pt/C 20 % e para o material Pt3Nb/C. Nota-se que a 450 mV vs. 

ERH, dupla camada elétrica, a intensidade de absorção em aproximadamente 11564 eV é 

significativamente menor para o material Pt3Nb/C comparado ao Pt/C. Esse resultado é 

deveras significativo, pois mostra claramente a doação de densidade eletrônica do Nb e 

consequentemente o preenchimento e alteração das características da banda 5d da Pt, onde 

inexoravelmente ocorrem os processos eletrocatalíticos. Ademais essas informações são 

primordiais, pois nos auxiliam a entender melhor as diferentes respostas eletroquímicas 

observadas em materiais com características diversas.  

240



11,55 11,56 11,57 11,58 11,59
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

 

 

A
b

so
r
çã

o
 n

o
rm

a
li

za
d

a
/ 

u
.a

Energia da borda L3 da Pt/ eV

 Pt/C 20%

  Pt3Nb/C

450 mV vs. ERH

 
 

Figura 3 – Espectros de XAS região XANES na borda L3 da Pt para os eletrocatalisadores, Pt/C 20 % e Pt3Nb/C, 

a 4500 mV vs. ERH, em H2SO4 0,5 mol L
-1

 a 25 
o
C. 

 

Os voltamogramas cíclicos em meio ácido para os eletrocatalisadores estudados 

exibem um perfil que é característico da Pt policristalina suportada em carbono, como 

ilustrado na Figura 4. Para os dois materiais, observam-se picos pouco definidos na região de 

adsorção e dessorção de hidrogênio. Na região dos voltamogramas entre os potenciais de 50 e 

300 mV, identifica-se a priori uma diferença entre as áreas eletroquímicas ativas para os dois 

materiais, com a Pt/C apresentando uma área ativa aparentemente maior que o material 

Pt3Nb/C. Nessa região de potenciais o comportamento voltamétrico é bastante sensível à 

orientação cristalográfica, já que faces com diferentes empacotamentos superficiais de átomos 

apresentam energias distintas de adsorção de hidrogênio (Li et al., 2008). 
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Figura 4 – Voltamogramas cíclicos obtidos a 50 mV s
-1

, em H2SO4 0,5 mol L
-1

 a 25 
o
C.  Resultados 

normalizados em relação a área do eletrodo 0,196 cm
2
. 
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Os resultados dos experimentos de stripping de CO potenciodinâmico, estão 

apresentados na Figura 5. Na região de potenciais entre 50 e 300 mV observa-se a ausência de 

picos referentes à dessorção de hidrogênio, definindo-se somente correntes de carregamento 

da dupla camada elétrica. Este fato mostra que a adsorção de CO foi efetiva, bloqueando 

completamente os sítios de Pt. Observa-se também um deslocamento considerável do início 

da oxidação de CO para menores valores de potencial para o material Pt3Nb/C comparado ao 

catalisador comercial Pt/C. O deslocamento do início da oxidação do CO para menores 

valores de potencial para o material Pt3Nb/C apresenta-se ainda mais evidente quando a 

célula eletroquímica é acoplada a um espectrômetro de massas (DEMS), Figura 6, o que 

permite a detecção on-line do CO2 formado em função do potencial do eletrodo (Sousa et al., 

2002). Esses resultados revelam a maior tolerância a CO do material Pt3Nb/C, justificada 

principalmente pela diminuição da energia de adsorção do CO sobre a Pt em virtude do 

preenchimento dos níveis eletrônicos 5d da Pt devido a presença do Nb no material 

intermetálico, além de possíveis substratos de NbxOy que atuam como fornecedores de 

espécies oxigenadas para a reação de oxidação de CO. Devido ao mecanismo da reação 

necessitar de espécies oxigenadas, é provável que estas espécies presentes na superfície dos 

óxidos de nióbio auxiliem o fenômeno verificado. Os resultados de stripping de CO estão de 

acordo com outros apresentados na literatura para sistemas PtNbOx/C (Chun et al., 2010). 
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Figura 5 – Stripping de CO obtidos a 10 mV s
-1

, em H2SO4 0,5 mol L
-1

 a 25 
o
C. Resultados normalizados em 

relação a área do eletrodo 0,196 cm
2
. 
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Nas Figuras 7(a) e (b) são ilustradas as curvas de potencial vs. densidade de corrente 

para as células com membrana de Nafion
 

115 e ânodos de Pt/C e Pt3Nb/C alimentados com 

H2 e H2 contendo 100 ppm de CO nas temperatura de 70 e 90
o
C respectivamente. Ânodos 

com Pt3Nb/C apresentaram um melhor desempenho na célula quando comparados ao 

catalisador comercial Pt/C, confirmando a maior tolerância a CO do material contendo Nb. A 

70 
o
C principalmente, podemos observar uma diminuição acentuada do desempenho da célula 

com Pt/C no ânodo em densidades de corrente acima de 100 mA cm
-2

. Este comportamento é 

típico da Pt, devido principalmente ao bloqueio dos sítios ativos na presença de CO, limitando 

de forma considerável o desempenho do catalisador, que só se recupera em baixos potenciais 

de célula ou altos sobrepotenciais anódicos (Birss et al., 1993). A 90 °C o desempenho do 

material Pt/C melhora consideravelmente. (Mukerjee et al., 2004) atribuíram a maior 

tolerância ao CO com o aumento da temperatura, principalmente à diminuição do 

recobrimento superficial dos átomos de Pt e à antecipação da oxidação de CO via o 

mecanismo conhecido como Langmuir-Hinshelwood.  
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Figura 7 – Curvas de polarização para os diferentes catalisadores estudados, célula alimentada com H2 e H2/CO. 

(a) 70 °C e (b) 90 °C. Célula operando com membrana de Nafion
®
 115, resultados normalizado em relação à 

área do eletrodo 4,62 cm
2
. 

 

No caso do catalisador Pt3Nb/C não se observa uma diminuição do desempenho tão 

acentuada como no catalisador Pt/C. Isso pode ser claramente observado nas Figura 8(a) e (b), 

onde os efeitos benéficos do Nb no catalisador Pt3Nb/C refletem em um menor sobrepotencial 

associado a introdução de CO no fluxo de combustível.    
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Figura 8 – (a) Densidade de corrente vs. Sobrepotencial (b) Corrente iônica dI vs. Sobrepotencial obtidos com o 

auxílio de espectrômetro de massas, dI= I/Io com I = sinal m/z 44 com H2/CO e Io = sinal m/z 44 com H2 puro. O 

sobrepotencial é  = EH2 - EH2/CO e está  associado à substituição do H2 puro por H2 + 100 ppm de CO. Sistema 

operando com membrana de Nafion
®
 115 a 70 e 90 

o
C.  

 

Finalmente, os resultados das Figuras 8 (a) e (b) evidenciados pelos experimentos de 

espectrometria de massas acoplado a célula a combustível, mostram que para ambos 

eletrocatalisadores, ocorre um aumento do desempenho na presença de CO com o aumento da 

temperatura. É importante observar, no entanto, que as curvas a 70 °C do Pt3Nb/C são 

equivalentes as curvas a 90 °C do Pt/C, demonstrando definitivamente o melhor desempenho 

do eletrocatalisador Pt3Nb/C em relação a Pt/C, frente a reação de eletro-oxidação de H2/CO 

em células a combustível que operam em baixas temperaturas.     

 

Conclusões 

 

Inicialmente o método de impregnação com posterior tratamento térmico mostrou-se 

adequado para a síntese do material Pt3Nb/C. Os difratogramas de raios X mostraram 

evidências da formação de uma estrutura intermetálica Pt3Nb, com os dados de microscopia 

eletrônica indicando que mesmo após tratamento térmico a 1000 °C é possível ter uma boa 

distribuição do tamanho das nanopartículas. Os resultados de absorção de raios X mostraram 

que a um preenchimento dos níveis eletrônicos na banda 5d da Pt devido a presença do Nb na 

estrutura, e que esse efeito tem um influência marcante nas respostas eletroquímicas 

observadas para a reação de eletro-oxidação de CO. Os dados da célula a combustível em 

conjunto com os dados extraídos com auxílio de um espectrômetro de massas mostraram 

definitivamente que o material Pt3Nb/C apresenta um desempenho muito superior a Pt/C em 

termos de tolerância ao CO presente no H2 usado como combustível.         
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Resumo. Neste trabalho, avaliou-se o efeito do teor de gadolínio no desempenho de 

catalisadores de níquel suportados em óxido de cério (CeO2) na reforma a vapor de etanol. 

Os suportes, contendo óxido de cério e gadolínio, foram preparados por coprecipitação, 

seguido da impregnação do óxido de níquel (NiO) por via úmida. Os materiais foram 

caracterizados por difração de raios X (DRX), energia dispersiva de raios X (EDX), área 

específica (BET), redução à temperatura programada (RTP) e microscopia eletrônica de 

varredura (MEV). Os resultados mostraram que a adição de Gd ao suporte CeO2 levou a 

formação de solução sólida. O catalisador contendo 10% de Gd apresentou alta conversão 

inicial e boa seletividade para o H2, além de uma redução significativa no teor de coque 

quando comparado aos demais. 

 

Introdução 

 

A crescente preocupação ambiental, o aumento no consumo de energia principalmente 

no setor de transporte, bem como, a grande dependência do petróleo nos dias atuais, tornam 

relevante o desenvolvimento e a adoção de novas tecnologias que agridam menos o meio 

ambiente (Metzfer e Eissen, 2004; Mujeebu et. al., 2009). Essa situação é agravada 

considerando a combustão de derivados de petróleo, ou seja, a queima de combustíveis fósseis 

lança na atmosfera toneladas de gases nocivos à saúde e ao meio ambiente, comprometendo a 

qualidade do ar nas cidades. Outro fator preocupante é que o petróleo se trata de um recurso 

esgotável e com preços instáveis (Adamson, 2004; Li et. al., 2012). 

Nesse contexto, desenvolvimento de tecnologias para geração de energia a partir do 

hidrogênio 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. Dentre essas tecnologias pode-se 

destacar a reforma a vapor do etanol que pode ser descrita de acordo com a Equação 1.  

 

C2H5OH + 3H2O → 6H2 + 2CO2            (1) 

 

O etanol apresenta como vantagens baixa toxicidade, facilidade no manuseio, além de 

alta produção de hidrogênio.  

Diversos catalisadores têm sido utilizados para a reforma a vapor de hidrocarbonetos, 

álcoois e ácidos carboxílicos, entre eles encontram-se aqueles a base de níquel (Ni) (Rioche 

et. al, 2005; Buffoni et. al., 2009). A escolha de catalisadores contendo níquel é devido 

principalmente a sua viabilidade econômica quando comparado com os metais nobres, bem 

como sua comprovada eficiência catalítica em processos de reforma (Sehested et. al., 2006). 

Porém, um dos maiores desafios na utilização desses materiais está relacionado à sua rápida 

desativação, resultante da deposição de resíduos carbonáceos (coque) em sua superfície e à 

sinterização da fase ativa, a qual leva a aglomeração das partículas de níquel afetando de 

maneira significativa a atividade catalítica (Maluf et. al., 2003). Comumente óxidos como 

sílica, alumina, céria entre outros, são empregados como suportes catalíticos (Mizuno et. al., 

2003; Chen et. al., 2012). Entre estes, pode-se destacar o óxido de cério, no qual possui 

vacâncias de oxigênio, que auxiliam na adsorção e dessorção de reagentes, facilitando a 
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difusão de oxigênio para a superfície, reduzindo assim a formação de depósitos carbonáceos 

(Aneggi et. al., 2012).  

Na céria, o íon metálico está cercado por oito ânions O
2-

 que formam os vértices do 

cubo. Este tipo de estrutura é relativamente aberta, o que o torna susceptível a inserção de 

uma variedade de dopantes.  A inserção de dopantes com valência próxima (M
x-1

) a do íon a 

ser substituído e também com raio iônico próximo pode gerar um aumento significativo no 

número de vacâncias de oxigênio comparado ao material sem dopante. Neste contexto, um 

dos íons metálicos que pode ser utilizado como dopante da céria é o gadolínio, uma vez que 

Gd
3+

, pode entrar na rede da CeO2 substituindo os íons Ce
4+

. Entretanto, para manter a 

neutralidade dessa estrutura, há um aumento no números vacância (Durgasri et. al., 2014). 

Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar o teor de gadolínio em catalisadores de Ni 

suportados em óxido de cério para a reforma a vapor do etanol, visando um aumento na 

seletividade para o H2, bem como uma redução no teor de coque formado. 

 

Material e Métodos 

 

Os suportes de CeO2 promovidos com gadolínio (Gd) foram preparados pelo método 

de coprecipitação, de modo a obter um material com teores de Gd de 5 e 10% em massa. 

Após a preparação dos materiais promovidos com Gd adicionou-se 5% de Ni pelo método de 

impregnação. Os catalisadores preparados por esse método foram nomeados de 5%Ni_CeO2, 

5%Ni_5%GdCeO2, 5%Ni_10%GdCeO2. 

Os sólidos preparados foram caracterizados através das seguintes técnicas: difração de 

raios X (DRX), redução à temperatura programada (RTP), microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) e espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDX). 

Os testes catalíticos foram realizados em um reator tubular de quartzo contendo 100 

mg de catalisador, com razão molar água/etanol de 3:1 com fluxo total de 2,5 mL.h
-1

. As 

misturas reacionais foram vaporizadas a 190 °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 500 °C, por 30 min, e taxa de aquecimento 10 °C.min

-1
 para ativação dos mesmos. A 

reação foi conduzida a 500 °C durante 5h. As análises termogravimétricas para determinação 

do coque foram realizadas em triplicata utilizando um equipamento DTG-60H Shimadzu na 

faixa de temperatura de 25 até 1000 °C, com taxa de aquecimento de 10 °C.min
-1

 em 

atmosfera de ar sintético, utilizando um porta amostra de alumínio com 13 mg de amostra. 

 

Resultados e Discussão 

 

Espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDX) e área superficial 

A composição química dos catalisadores foi determinada por EDX, a qual permitiu 

identificar os principais elementos metálicos (Ni e Gd) que compõem as amostras como 

apresentado na Tabela 1. Verifica-se que todos os catalisadores apresentaram teores de Ni, e 

Gd próximos aos teores nominais.  A Tabela 2 mostra as áreas específicas obtidas pelo 

método BET, na qual pode-se observar que os suportes sintetizados por coprecipitação 

apresentam uma baixa área específica. Além disso, observou-se que a impregnação com 

níquel levou a uma pequena redução da área devido ao recobrimento parcial dos poros. 
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Tabela 1: Porcentagem mássica dos metais contidos nos catalisadores. 

Catalisadores % Ni nominal % Ni real % Gd nominal % Gd real 

5%Ni_CeO2 5 4,5 ------- ------- 

5%Ni_5%GdCeO2 5 5,8 5 6,1 

5%Ni_10%GdCeO2 5 6,1 10 11,5 

 

Tabela 2: Área específica dos catalisadores. 

Suportes Área superficial (m
2
.g

-1
) Catalisadores Área específica (m

2
.g

-1
) 

CeO2 14 5%Ni_CeO2 8 

5%Gd CeO2 12 5%Ni_5%Gd CeO2 12 

10%Gd CeO2 13 5%Ni_10%Gd CeO2 10 

 

Difração de raios X (DRX) 

Os difratogramas relativos aos suportes e aos catalisadores estão apresentados nas 

Figuras 1 e 2, respectivamente. Observa-se que com a adição de gadolínio ao suporte, os picos 

principais do CeO2 (2θ = 28,5 e 33,2°) deslocam-se para menores ângulos de Bragg (Figura 

1), devido a difusão do Gd na estrutura da CeO2 para a formação da solução sólida (Mattos et. 

al., 2012; Rocha e Muccillo, 2001). A difusão do Gd2O3 na estrutura cristalina do CeO2 ocorre 

de acordo com a Equação 2. É importante ressaltar, que a substituição do Ce
4+

 por um íon 

Gd
3+

 gera vacâncias de oxigênio duplamente ionizadas (Vö) e Ox
o
 representa o oxigênio na 

estrutura (Kröger e Vink, 1956). 

       (2) 

 

 
Figura 1: Difratograma de raios-X dos suportes catalíticos 

 

Os padrões de difração do suporte (CeO2) e dos catalisadores contendo Ni são 

mostrados na Figura 2. A partir das análises dos difratogramas verificou-se que todos os 

materiais apresentaram picos de difração em 2θ = 28,5°, 33,2°, 47,5°, 56,5°, 59,3°, 69,4° 

76,6° e 79,2° referentes ao óxido de cério de estrutura cúbica do tipo fluorita (JCPDS 04-

0850). Além disso, não foram observados picos característicos do Gd2O3.  Nota-se ainda, a 

presença de picos de baixa intensidade em 2θ = 37,1°, 43,3° e 63,0° (JCPDS 47-1049) 

relativos aos planos (222), (400) e (440) do NiO. 
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Figura 2: Difratograma do suporte (a) CeO2 e dos catalisadores; (b) 5%Ni_CeO2; (c) 

5%Ni_5%GdCeO2 e (d) 5%Ni_10%GdCeO2. 

 

 

Redução a Temperatura Programada (RTP) 

Na Figura 3, estão apresentados os perfis de RTP para os catalisadores. Observa-se 

que o catalisador 5%Ni_CeO2 sem promotor (Figura 3a), apresenta dois picos principais de 

redução, um a 368 °C que pode ser atribuído a redução do NiO e do CeO2 superficial e um 

segundo pico em 800 °C referente a redução do “bulk” do CeO2 (Augusto et. al., 2014). 

Nota-se ainda que, a adição de gadolínio ao suporte (CeO2) proporciona uma maior 

redução de NiO. Segundo Durgasri et al. (2014), a adição de Gd2O3 em CeO2 aumenta o 

número de vacâncias de oxigênio devido a formação de solução sólida, aumentando o grau de 

redução das espécies presentes. 

 
 

Figura 3: Perfis de redução dos catalisadores: (a) 5%Ni_CeO2, (b) 5%Ni_5%GdCeO2, (c) 

5%Ni_10%GdCeO2. 

 

Testes catalíticos  

A atividade catalítica dos materiais foi estudada para a reação de reforma a vapor do 

etanol na temperatura de 500 °C por um período de 5h. Os valores de conversão do etanol 

para o catalisador contendo somente Ni e para os catalisadores promovidos com Gd foram 
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próximos a 100%. 

A adição de 5% Gd levou a uma redução na seletividade para o hidrogênio quando 

comparado com os demais catalisadores, conforme mostrado na Figura 4. No entanto, após a 

adição de 10% de Gd, houve um aumento na seletividade para o hidrogênio em relação aos 

demais. Este comportamento pode estar relacionado a menor quantidade de coque formado na 

superfície do material, impedindo assim a sua desativação (Tabela 3) (Du et. al., 2012). Além 

disso, observou-se que com a adição de Gd há uma redução significativa de acetaldeído 

produzido durante a reação (Tabela 3). Também se observou a formação de acetona, 

principalmente com o catalisador contendo 5% de Gd. 

 

Tabela 3: Taxa de formação de carbono e produção de acetaldeído 

Catalisadores 

Taxa de formação de coque 

(gcarbono.gcat
-1

.h
-1

) 

Acetaldeído  

(mmol.h
-1

) 

5%Ni_CeO2 0,085 0,32 

5%Ni_5%GdCeO2 0,049 0,04 

5%Ni_10%GdCeO2 0,027 0,04 

 

  

 

Figura 4: Seletividade para produtos gasosos da reação de reforma do etanol dos 

catalisadores: (a) 5%NiCeO2, (b) 5%Ni5%GdCeO2 e (c) 5%Ni10%GdCeO2 

 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  

A Figura 5 apresenta os resultados de microscopia eletrônica de varredura após as 

reações. Em todos os catalisadores, observou-se a deposição de carbono filamentoso.   
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Figura 5: Microscopia eletrônica de varredura dos catalisadores após a reação de reforma a 

vapor de etanol (500 °C): (a) 5%Ni_CeO2, (b) 5%Ni_5%GdCeO2 e (c) 5%Ni_10%GdCeO2 

 

Conclusões 

 

Catalisadores de Ni/Gd-CeO2 foram preparados e avaliados na reação de reforma a 

vapor de etanol. Através das análises de DRX, observou-se que, com a adição de Gd há um 

deslocamento dos picos do óxido de cério para menores ângulos, devido a formação da 

solução sólida. Os perfis de RTP mostraram que adição de Gd favoreceu a redução do NiO 

quando comparado com o catalisador não promovido. Outro fator importante a ser destacado 

é que adição de 10% de Gd favoreceu a seletividade para o H2 e a redução no teor de coque. 
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Resumo. A possibilidade de tratamento de resíduos da bovinocultura em reatores anaeróbios 

de alta taxa pode viabilizar aplicações de recuperação de energia provinda da matéria orgânica 

por meio da geração de biogás. O reator anaeróbio híbrido de alta taxa (AHHR) tratando a 

fração líquida de esterco bovino apresentou ótimos resultados na remoção de matéria orgânica 

e produção estável de biogás com tempo de detenção hidráulica (TDH) de 1d. Os maiores 

valores médios de remoção de matéria orgânica (DQO e SV) ocorreram na Fase 3 com COV 

de 10 kg DQO.m
-3

.d
-1

, TDH de 1d , com descargas de fundo para eliminação de sólidos e sem 

recirculação interna. As maiores taxas de produção de metano ocorreram na Fase 3: 0,021 L 

CH4.g
-1

 SV.d
-1

 (COV: 10 kg DQO.m
-3

.d
-1

; TDH: 1d; com descarga de fundo e sem 

recirculação) e na Fase 6: 0,023 L CH4.g
-1

 SV.d
-1

 (COV: 5 kg DQO.m
-3

.d
-1

; TDH: 1d; com 

recirculação e descarga de fundo).  

 

Introdução 

 

 A produção de biogás a partir da digestão anaeróbia de subprodutos da bovinocultura é 

uma boa oportunidade para a redução de impactos ambientais causados pela bovinocultura, 

para a produção de energia renovável e fonte de renda extra para os trabalhadores rurais e 

para a agroindústria. A otimização da produção de biogás visa à redução de custos na 

implantação e operação das plantas de biogás por meio do melhoramento das taxas de 

produção de biogás por sólidos voláteis aplicados por dia, possibilitando o uso de unidades 

menores e reduzindo o consumo energético da operação. O aperfeiçoamento dos sistemas de 

tratamento anaeróbio podem possibilitar novas escalas de aplicação das plantas de biogás. 

 

Material e Métodos 

 

 O estudo foi realizado no Laboratório de Processos Biológicos (LPB), localizado no 

campus 2 da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC). 

 No estudo, foi utilizado um reator anaeróbio (AHHR) de fluxo ascendente de 12,4 L 

de volume total (9,2 L de volume útil) com leito ordenado composto por hastes de espuma de 

poliuretano (PU). O leito ordenado utilizado possuía 32 hastes de espuma de 1,25 cm² de 

seção com 50,0 cm de comprimento, posicionadas verticalmente no interior do reator. A 

posição das hastes foi fixada por meio de grades de aço inox nas extremidades das tiras 

utilizando hastes de plástico para manter as grades a distâncias de 50,0 cm entre elas. 

 A alimentação do reator e a recirculação foram realizadas por meio de bombas 

dosadoras de diafragma Prominent com capacidade máxima de vazão de 1,0 L.h
-1

 e 14,6 L.h
-1

. 

 O reator operou na faixa mesofílica de temperatura (de 20 a 40°C) sem a utilização de 

mecanismos de controle de temperatura. 

 Na Figura 1, está apresentado o esquema do sistema de digestão anaeróbia para a 

produção de biogás utilizado no presente estudo. 
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Figura 1 – Esquema do sistema em escala de bancada 

 A coleta do esterco bovino foi realizada em uma propriedade rural situada próxima ao 

distrito de Água Vermelha em São Carlos/SP. No local são criados bovinos de leite e equinos 

sem fins comerciais. No período de coleta, os animais estavam somente sob pastejo, sem 

complementação alimentar por ração. O esterco utilizado no estudo foi coletado manualmente 

no curral de ordenha das vacas leiteiras utilizando pá e enxada. Observou-se que junto ao 

esterco foram coletadas pequenas frações de solo, de forragem e de resíduos caídos do coxo 

de alimentação. 

 O material coletado foi hidratado adicionando-se água de torneira na proporção de 2 

partes para 1 parte de esterco fresco, homogeneizando-se por mistura e deixando em repouso 

por duas horas. Em seguida, o material hidratado foi separado em fase líquida e fase sólida 

utilizando peneira estática com abertura de 2,00 mm, seguida de peneira estática de 0,59 mm. 

 A fração líquida obtida após o processo de separação das fases do substrato foi 

armazenada em galões de 20 L de plástico, os quais foram mantidos refrigerados em 

temperatura próxima a 4ºC. A fase líquida do esterco foi utilizada como substrato para o 

reator anaeróbio e a fase sólida foi descartada. 

 O monitoramento do reator foi realizado por meio de análises de amostras coletadas 

no afluente e efluente. A frequência de coleta variou conforme as fases operacionais do reator. 

Na Tabela 1, estão apresentadas as metodologias utilizadas para as determinações analíticas. 

Tanque de 

alimentação 

Bomba de 

recirculação 

Bomba 

dosadora 

Perfil 

transversal 

Saída de 

efluente 

líquido 

Saída de biogás 

Saída para 

recirculação 

interna 
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Tabela 1 – Metodologias para determinações analíticas 

Análise Metodologia Referências 

DQO Método Colorimétrico APHA (2005) 

pH Método Potenciométrico APHA (2005) 

Alcalinidade Método Titulométrico Ripley et al (1986) 

Sólidos Método Gravimétrico APHA (2005) 

Composição do biogás Cromatografia Gasosa com 

detector de condutividade 

térmica 

- 

Metais Método 

Espectrofotométrico 

APHA (2005) 

Temperatura atmosférica Termômetro de mercúrio - 

 

 A análise de demanda química de oxigênio (DQO) foi realizada usando coleta de 

amostras em frasco sob agitação intensa para propiciar a homogeneização da amostra. A 

DQOs foi analisada a partir de amostra filtrada em membrana com porosidade de 1,20 µm. 

 Para a determinação da composição do biogás, fez-se uso de um cromatógrafo 

Shimadzu GC-2014, TCD e coluna HP-PLOT/Q (30 m x 0,53 mm de diâmetro interno x 40,0 

µm de espessura de filme). Gás de arraste: hidrogênio. Temperatura do injetor: 160°C; split: 

5,0; fluxo da coluna: 4,0 mL.min
-1

. Temperatura do detector: 170°C; polaridade: +; 

Temperatura do forno: 35°C (2 min) até 170°C (1 min), a 60°C.min
-1

. Tempo de corrida: 5,25 

min. 

 A análise de vazão média diária de gás foi realizada por meio da quantificação 

volumétrica do gás produzido, com o uso de um medidor contínuo de gás (Ritter 

MilliGascounter MGC-1 durante as Fases 0 a 5 e frasco Mariotte com água nas Fases 6 e 7) e 

pela diferença entre os horários de aferição do medidor. A substituição do equipamento foi 

realizada para a implantação do sistema de recirculação interna. Os dados de volume de gás 

foram registrados diariamente em horário pré-fixado. 

 Foram realizadas sete Fases operacionais e uma Fase pré-operacional, totalizando 130 

dias de operação. Na Tabela 2, estão apresentadas as principais características de cada fase 

operacional. A perda excessiva de sólidos caracterizou-se pela estabilização da manta de lodo 

na altura de saída do efluente e concentração de ST no efluente próxima a 10 g.L
-1

. 

Tabela 2 – Características das fases operacionais 

Fase 

operacional 

TDH 

(d) 

COV  

(kg DQO.m
-
³.d

-1
) 

Perda excessiva 

 de sólidos 

Recirculação 

Fase 0- Pré-operação 5 0,50 ~ 1,4 Não Não 

Fase 1 3 6,0  ± 0,6 Não Não 

Fase 2 1 5,0 ± 1,9 Não Não 

Fase 3 1 10,0  ± 1,8 Não Não 

Fase 4 1 20,0 ± 6,8 Sim Não 

Fase 5 1 25,0 ± 7,8 Sim Não 

Fase 6 1 5,0  ± 1,3 Não Sim 

Fase 7 1 10,0 ± 2,1 Não Sim 

 

 As Fases operacionais foram pré-definidas durante a elaboração do projeto com base 

na literatura visando ao aumento da COV e diminuição do TDH. Durante a pesquisa, as Fases 

foram adaptadas conforme os resultados obtidos, mantendo-se o foco no aumento da COV e 

variando o método de operação em relação ao descarte de sólidos e à realização de 

recirculação interna do efluente líquido. 
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 O descarte de sólidos foi realizado durante as fases sem perdas excessiva de sólidos (0 

,1, 2, 3, 6 e 7). Os descartes foram realizados esporadicamente quando ocorriam problemas no 

reator ou quando a altura da manta de lodo se aproximava da saída de efluente. 

 A recirculação interna de efluente foi utilizada para promover maior velocidade 

ascensional e minimizar alguns efeitos adversos observados durante as etapas sem a 

recirculação. 

 

Resultados e Discussão 

 

 A água residuária foi preparada com o intuito de atingir condições similares às obtidas 

na agroindústria. Entretanto, as características dos resíduos da bovinocultura podem ser 

variadas. Assim objetivou-se extrair fração líquida concentrada e através de diluições, simular 

diversas condições possíveis para avaliar o processo anaeróbio no reator proposto.  

 No ensaio, foram separadas as frações sólidas com granulometria superior a 2,00 mm, 

entre 2,00 mm e 0,59 mm e a fração inferior a 0,59 mm foi considerada como fração líquida. 

Caracterizou-se o resíduo em relação à massa total a partir de umidade, fração volátil e fração 

fixa (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Características do esterco fresco e das frações obtidas na separação da fase liquida 

  
Umidade Fração volátil Fração fixa 

Esterco fresco 63,3% 18,9% 17,8% 

Substrato 

Fração > 2mm 71,0% 16,2% 12,7% 

2mm > Fração > 0,59mm 82,7% 6,7% 10,7% 

Fração líquida 92,4% 4,6% 3,0% 

 

 Observa-se, a partir dos dados apresentados na Tabela 3, que a remoção da fração 

entre 2,00 mm e 0,59 mm contribuiu para a redução significativa de sólidos fixos no afluente 

(Fração líquida).  

 O esterco bovino contém aproximadamente 40-50% de fibras em relação aos ST do 

esterco (ANGELIDAKI; AHRING, 2000). A separação mecânica ou peneiramento foram 

considerados as técnicas mais eficientes para separação da fração líquida do esterco 

(BURTON, 1997). 

 A relação SV/ST obtida na fração líquida (0,65) foi próxima ao valor obtido por Rico 

et al. (2012), 0,70, e considerada satisfatória para simular as condições reais de aplicação 

desse efluente. 

 A caracterização da concentração de metais no substrato foi realizada a partir de 

amostra com a fração líquida sem diluição. Os resultados indicaram que o substrato possuía 

concentrações satisfatórias dos micronutrientes analisados (SPEECE et al., 1986), 

prescindindo de suplementação para o funcionamento da DA. 

 Güngor-Demirci e Demirer (2004) concluíram que a suplementação de nutrientes não 

aumentou o desempenho da digestão anaeróbia e que os nutrientes presentes no esterco 

bovino são suficientes para prover o crescimento microbiano, caso haja quantidade suficiente 

de água para dissolvê-los. O mesmo resultado foi encontrado por Chamy e Ramos (2011) em 

pesquisa semelhante com esterco de perus. 

 

Remoção de matéria orgânica 

 A remoção de matéria orgânica está apresentada na Figura 2 considerando a COV 

aplicada e a remoção de DQOt. Observa-se que a remoção de DQOt atingiu valores superiores 

a 90% nas fases em que o reator estava sendo operado com descargas de fundo para evitar o 

escape de sólidos no efluente. Nas fases em que houve a perda excessiva de sólidos (Fases 4 e 

5) atingiu-se as taxas médias de remoção de DQO de 53% e 68% (Figura 2). 
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Figura 2 - COV aplicada e eficiência na remoção de DQOt 

 Nas Fases 6 e 7, em que foi utilizada a recirculação interna do reator para promover 

maior agitação e aumentar a velocidade ascensional, não foi observada melhora significativa 

da remoção de matéria orgânica comparando-se com as Fases 2 e 3.  

 Em relação à variação de TDH das fases, observou-se que a eficiência de remoção de 

DQOt foi semelhante para as fases com a operação sem perda excessiva de sólidos. Observa-

se que a remoção de DQO com 1 dia de TDH foi satisfatória, chegando a valores de 80 % 

mesmo com COV elevada (20 kg DQOt. m
-
³.d

-1
), para reatores anaeróbios operando em 

temperatura mesofílica (Figura 2). 

 Demirer e Chen (2005) utilizaram um reator anaeróbio híbrido para a digestão do 

esterco bovino, sem pré-tratamento do substrato ou separação das frações sólida e liquida. 

Nesse trabalho a remoção de DQO e SV foram respectivamente 48-63% e 59-68%, com TDH 

de 15 dias. 

 Em estudos com esterco diluído, o tratamento da fração líquida em reator anaeróbio de 

alta taxa resultou na eficiência de remoção de DQO de 41,5% (KALYUZHNYI et al., 1999). 

 A DQO solúvel (DQOs) aplicada e a DQOs efluente estão apresentadas na Figura 3. 

 
Figura 3 – DQOs afluente e efluente 

 Observa-se que a DQOs efluente acompanhou a faixa de concentração da DQOs 

afluente ao longo do tempo, entretanto a DQOs efluente foi superior à DQOs afluente em 

aproximadamente 68% do tempo. Atribuiu-se o aumento da DQOs à hidrólise de substâncias 

de degradação mais lenta presentes no interior do reator. 

 

 Na Tabela 12 estão apresentados os valores médios de sólidos afluente e efluente 

durante as fases operacionais. 
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Tabela 4 – Valores médios de SV, SF e ST afluente e efluente nas Fases operacionais 

Fase 
Afluente (g.L

-1
)  Efluente (g.L

-1
)  

SV SF ST SV/ST SV SF ST SV/ST 

Fase 1 11,67 5,16 16,83 0,693 2,44 2,68 5,12 0,477 

Fase 2 4,02 1,96 5,98 0,672 1,02 0,91 1,93 0,528 

Fase 3 7,33 4,25 11,58 0,633 1,73 1,69 3,42 0,506 

Fase 4 13,08 6,17 19,25 0,679 6,13 3,84 9,98 0,614 

Fase 5 13,52 6,70 20,21 0,669 4,27 2,81 7,08 0,603 

Fase 6 4,61 2,58 7,19 0,641 1,32 1,66 2,97 0,444 

Fase 7 6,65 4,18 10,83 0,614 2,38 2,55 4,93 0,483 

 

 Observa-se que a concentração média de SV no afluente variou de 0,633 a 0,693 em 

relação aos ST e no efluente de 0,444 a 0,614. A Fase 1 resultou na maior eficiência de 

remoção de SV, o que pode ser atribuído ao maior TDH e menor velocidade ascensional. As 

Fases 4 e 5 resultaram na menor eficiência de remoção de SV, respectivamente, 53,1 e 68,4%. 

A diferença na concentração de SF no afluente e no efluente indica o acúmulo de SF no 

interior do reator. 

 A etapa de hidrólise de compostos de cadeia longa, principalmente da lignina presente 

no substrato, é considerada limitante para o processo de fermentação pela rota metanogênica. 

 Mattocks e Moser (2000) avaliaram dois digestores anaeróbios mesofílicos pistonados 

em escala natural, tratando esterco bovino de dois produtores de leite com 1000 vacas cada e 

estimaram a redução de SV em 35% e 42%, respectivamente, para TDH de 20d e 22d. 

 

Produção de biogás 

 A produção de biogás foi observada visualmente logo nos primeiros dias de operação 

da Fase 0, com a COV de 1,0 kg DQO.m
-3

.d
-1

. Entretanto, o volume de gás produzido não foi 

aferido por estar abaixo do limite de operação do sistema de medição de gás. 

 Foram registrados os valores máximos e mínimos diários da temperatura ambiente no 

interior do abrigo do reator (Figura 4). 

 
Figura 4 – Temperatura atmosférica 

 Na Figura 5, está apresentada a produção diária de biogás e a COV aplicada. Os 

valores de biogás apresentados não foram normalizados para a CNTP. 
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Figura 5 - Produção de biogás 

 Observa-se que houve um aumento continuo na produção de biogás durante a Fase 3. 

Este aumento pode ser atribuído ao aumento da manta de lodo no interior do reator, ao 

crescimento das bactérias metanogênicas, ao aumento gradativo da COV, ao período de 

armazenamento do substrato e à liberação do biogás preso na manta de lodo durante as 

descargas de fundo. 

 O aumento da manta de lodo implicou em diferentes condições operacionais do reator 

e principalmente no aumento da concentração de SV no interior do reator. Observou-se que 

com o aumento da manta de lodo também aumentou significativamente a retenção de biogás 

na manta de lodo. A utilização de recirculação nas Fases 6 e 7 objetivou também reduzir esse 

efeito. 

 A composição do biogás analisada por meio de cromatografia gasosa, ao longo das 

fases operacionais resultou na concentração de 57,6 ± 0,5% de metano e em nenhuma das 

análises foi observada a presença sulfeto. A ausência de sulfeto no biogás facilita o 

beneficiamento do biogás. 

 Lo e Liao (1987) obtiveram concentrações de 55,4 ± 0,8% a 57,4 ± 0,6% de metano no 

biogás tratando o sobrenadante da fração líquida de esterco bovino. 

 A produção de metano em relação aos SV aplicados durante as fases operacionais está 

apresentada na Figura 6. 

 

 
Figura 6 - Produção de metano em relação aos sólidos voláteis aplicados 
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Tabela 5 – Produção média diária de metano nas fases operacionais 

Fase 

COV 

(kg DQO.m
-
³.d

-

1
) 

Produção média de metano 

L CH4.d
-1

 L CH4.L
-1

.d
-1

 
L CH4.g

-1
 

SV.d
-1

 

Fase 0 – Pré-

operação 
0,50 ~ 1,4 - - - 

Fase 1 6,0  ± 0,6 0,583 0,062 0,016 

Fase 2 5,0 ± 1,9 0,647 0,070 0,017 

Fase 3 10,0  ± 1,8 1,448 0,158 0,021 

Fase 4 20,0 ± 6,8 1,676 0,182 0,014 

Fase 5 25,0 ± 7,8 1,393 0,152 0,011 

Fase 6 5,0  ± 1,3 0,958 0,104 0,023 

Fase 7 10,0 ± 2,1 0,759 0,083 0,012 

 

 Lo e Liao (1987) obtiveram a produção de 0,031 ± 0,001 L CH4.g
-1

 SV utilizando a 

fração sobrenadante do esterco diluído sem peneiramento (COV: 37,8 g SV.L
-1

.d
-1

) 

0,060 ± 0,007 L CH4.g
-1

 SV com peneiramento (COV: 17,6 g SV.L
-1

.d
-1

), ambas tratadas em 

reator de leito imobilizado com TDH de 1d. Em relação à taxa de produção de metano por 

volume de reator obtiveram, respectivamente, 1,17 ± 0,03 L CH4.L
-1

.d
-1

e 1,06 ± 0,12 L 

CH4.L
-1

.d
-1

. 

 As taxas obtidas no estudo se aproximaram às taxas obtidas por Lo e Liao (1987), 

sendo que no final da Fase 3 obteve-se taxa média de 0,027 L CH4.g
-1

 SV.d
-1

. As diferenças 

de rendimento da produção de metano em relação ao trabalho citado estão relacionadas ao 

tipo de pré-tratamento utilizado. 

 Rico et al.(2007) estudaram a produção de metano das frações líquida (obtida através 

de processo de coagulação, floculação e sedimentação) e peneirada do esterco bovino e 

compararam com o esterco fresco. Os resultados obtidos pelos pesquisadores no tempo de 1d 

com o esterco peneirado são similares aos obtidos nesta pesquisa.  

 Segundo Hartmann et al. (2000), no processo de digestão anaeróbia com TDH de 15 a 

30 d, apenas parte das fibras foi degradada, resultando em taxa de produção de metano 0,200 

a 0,250 L CH4.g
-1

 SV.d
-1

, que representa aproximadamente a metade da taxa teórica de 0,400 

a 0,430 L CH4.g
-1

 SV.d
-1

 para o esterco bovino. 

 As taxas de produção de metano a partir da digestão anaeróbia de esterco bovino 

obtidas por Amon et al. (2006) variaram de 0,125 a 0,166 L CH4.g
-1

 SV, dependendo da dieta 

das vacas e da taxa de produção de leite. Estercos com valores mais elevados de proteína 

resultaram na produção mais elevada de metano por SV, enquanto a quantidade de lignina 

reduziu a taxa de produção. 

 Ahring et al. (2001) operaram reatores em batelada com agitação constante em faixa 

de temperatura termofílica, tempo de retenção da biomassa de 15 dias e obteve taxas de 

produção de metano de 0,202 ± 0,029 L CH4.g
-1

 SV.d
-1

operando a 55°C e 0,165 ± 0,011 L 

CH4.g
-1

 SV.d
-1 

a 65°C com carga orgânica de 9 g SV.d
-1

. 

 Marañon et al. (2012) observaram o decaimento da atividade metanogênica com o 

aumento da carga e diminuição do tempo de residência. 

 Demirer e Chen (2005) obtiveram a taxa média de produção de metano de 0,191 L 

CH4.g
-1

 SV, utilizando um reator anaeróbio híbrido com TDH de 15d e esterco bovino sem 

pré-tratamento do substrato ou separação das frações sólida e liquida. 

 Garcia et al. (2008), estudaram os efeitos da adição de polímeros na retenção de 

biomassa em reator UASB tratando a fração líquida de esterco bovino com temperatura 

controlada em 35ºC. Os valores médios de produção de metano foram respectivamente 0,312 

e 0,296 L CH4.g
-1

 DQO. 
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 Observa-se, em relação aos trabalhos citados, que a produção de biogás foi 

influenciada diretamente pelo TDH, temperatura, tipo de pré-tratamento e tipo de digestor 

utilizado. Em geral, observa-se a capacidade de digestores trabalharem em alta taxa com altas 

COV provindas da fração líquida do esterco. O processo de separação de sólidos composto 

por peneiramento e sedimentação, resultou em melhores taxas de produção de biogás, 

principalmente por evitar a entrada excessiva de partículas de baixa biodegradabilidade nos 

digestores. 

 Em trabalhos utilizando controle de temperatura obteve-se taxa máxima de produção 

de biogás próxima aos 35ºC. A utilização desse mecanismo deve ser considerada sempre que 

houver disponibilidade, visto o ganho expressivo na produção de biogás e a possibilidade de 

produção estável ao longo de períodos de verão e inverno. 

 

pH e alcalinidade 

 A estabilidade operacional do reator foi analisada baseando-se também no 

acompanhamento dos valores de pH, alcalinidade total e da relação entre alcalinidade 

intermediária(AI) e alcalinidade parcial(AP).Na Tabela 6, estão apresentados os valores 

médios de pH e alcalinidade total afluente e efluente em cada fase operacional. 

Tabela 6 – Valores médios de pH e alcalinidade total 

 

Afluente Efluente 

pH 
Alcalinidade 
total  
(mg CaCO3/L) 

pH 
Alcalinidade total  
(mg CaCO3/L) 

Fase 1 7,81 1477,89 7,83 1467,44 
Fase 2 7,67 374,32 7,32 562,04 
Fase 3 7,70 697,17 7,44 662,70 
Fase 4 7,90 958,76 7,65 1071,86 
Fase 5 7,96 699,99 7,51 802,13 
Fase 6 7,90 - 7,48 622,75 
Fase 7 7,95 - 7,67 894,21 

 

 A relação AI/AP variou entre 0,20 e 0,46, entretanto, operou na maior parte do tempo 

entre 0,27 e 0,33, valores considerados adequados para o processo de DA. 

 Com base nos resultados das análises de pH e alcalinidade, observou-se que não houve 

a necessidade de adicionar compostos alcalinizantes para evitar a acidificação excessiva no 

reator. 

 

Conclusões 

 

 Constatou-se pelos resultados obtidos na pesquisa, o potencial de utilização de reatores 

de alta taxa para a digestão anaeróbia da fração líquida de esterco bovino visando à remoção 

de matéria orgânica e à produção de biogás. 

 O reator AHHR utilizado na pesquisa comportou-se como um reator híbrido com 

características de UASB e de reator de biomassa imobilizada. As condições operacionais do 

reator levaram a formação de grânulos na manta de lodo, principalmente após o início da 

utilização da recirculação interna. 

 O sistema apresentou elevada eficiência de remoção de matéria orgânica para os TDH 

de 3 e 1 dia e para as respectivas COV aplicadas de 6 kg DQOt/m³.d (TDH: 3d) e 5, 10, 15, 

20 e 25 kg DQOt/m³.d (TDH: 1d). O maior valor obtido foi superior a 90% para o TDH de 1 

dia e COV de 10 a 25 kg DQOt/m³.d. 

 A geração de biogás foi considerada satisfatória para as condições operacionais (TDH: 

1d), resultando valores superiores à sistemas convencionais de DA e valores próximos a 
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sistemas de alta taxa testados por outros pesquisadores. Entretanto, os valores de produção de 

biogás ficaram distantes do potencial teórico de produção de biogás do esterco bovino. 
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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 de biogás. A 

eficiência de remoção de DQO (EDQO) do reator anaeróbio teve comportamento linear em 

função da carga orgânica volumétrica aplicada (COV), sendo pouco afetada pela variação 

do tempo de detenção hidráulico (TDH). A eficiência média de remoção de DQO foi de 73% 

para COV entre 2,6 e 3,3 kg DQO m
-3

 d
-1

, 54% para COV entre 4,1 e 4,6 kg DQO m
-3

 d
-1

 e 

22% para COV de 7,4 kg DQO m
-3

 d
-1

. 

 

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 com sistema automatizado para ajuste do pH e 

alimentação do reator anaeróbio de leito fixo; 

 Reator anaeróbio de leito fixo empacotado de fluxo ascendente; 

 Selo hídrico 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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Todo o efluente industrial 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
-1

 para uma altura manométrica de 7,0 mca. O sistema de bombeamento era acionado 

manualmente para completar o volume do tanque de equalização, acompanhando a demanda 

de efluente para o reator anaeróbio. 

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. Periodicamente, o lodo acumulado 

no fundo do decantador era descartado por gravidade (abertura da válvula de fundo) e 

encaminhado para disposição final. 

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. A homogeneização do meio era promovida por 

recirculação hidráulica promovida por uma bomba centrífuga submersível (Famac modelo 

FBS JAC 50 96) instalada dentro do tanque. O pH do tanque era ajustado por um sistema 

automatizado de dosagem de solução com 10% de carbonato de sódio (Na2CO3), sendo o 

sensor de pH instalado na linha de recirculação e a dosagem feita no tanque de equalização 

pela bomba dosadora da marca Etatron modelo DLX-PH-RX-CL/M (bomba diafragma com 

controlador e sensor de pH integrados). 

Do tanque de equalização, o efluente industrial era finalmente bombeado para o reator 

anaeróbio de leito fixo por uma bomba diafragma da marca Etraton modelo BD0257, sendo 

sua vazão controlada pelo ajuste manual do comprimento do pulso da bomba (stroke). O 

reator 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%). O topo do reator era fechado, tendo uma 

zona de coleta de biogás (“head space”) de 20 cm de altura. O biogás era encaminhado 

encaminhado para o selo hídrico e posteriormente liberado para a atmosfera. 

O leito reacional do reator (1,6 m³) foi preenchido com o material suporte BioBob
®

 

(Figura 3), o qual era constituído por um cilindro de espuma de poliuretano (perfurado em sua 

longitudinal) envolto por uma “gaiola” rígida de polipropileno. 

 

 

Parâmetros Valores 

Diâmetro (mm) 45 

Altura cilíndrica (mm) 60 

Massa unitária seca (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. 
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Figura 4 - Fluxograma simplificado da produção de cerveja e principais pontos de geração de 

efluente industrial. 

 

 Posteriormente a cada processo de produção demonstrado na Figura 4, têm-se as 

lavagens de tanques, caldeiras e filtros, nas quais são realizadas com água quente e produtos 

químicos para sanitização (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 nas concentrações de carga orgânica, sólidos suspensos e pH. A 

Tabela 1 apresenta os valores mínimos e máximos dos principais parâmetros físico-químicos 

da água residuária estudada, após passar pelas etapas de decantação e correção de pH durante 

a operação. 

 

 Tabela 1 - Parâmetros físico-químicos da água residuária estudada. 

Parâmetros 
Valores Mínimos e 

Máximos 

DQO (mg.L
-1

) 1970 - 9860 

DQO filtrada (mg.L
-1

) 1100 - 8740 

pH 4,7 – 9,5 

SST (mg.L
-1

) 970 - 5590 

SSV (mg.L
-1

) 345 - 3120 

Alcanilidade total (mg CaCO3.L
-1

) 254 - 2864 

  

Inoculação 

 O reator anaeróbio foi inoculado com 500 L de lodo proveniente de reator UASB 

tratando esgoto sanitário da cidade de São Carlos-SP. Após a adição do lodo, completou-se o 

volume do reator anaeróbio com água, mantendo o sistema com recirculação fechada da fase 

líquida 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 do 

tanque de equalização. 
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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 

SSV Gravimétrico 

Alcalinidade Titulométrico 

Ácidos Orgânicos Cromatografia líquida 

  
(*) 

Amostra filtrada em membrana com porosidade de 1,2 m. 

  

Procedimento experimental 

Após a inoculação, o reator anaeróbio foi operador com diferentes vazões de 

alimentação, de 66,7 L h
-1

 a 117,4 L h
-1

, aplicando-se tempos de detenção hidráulica (TDH) 

de 32 h, 24 h e 18 h, avaliando-se o desempenho do sistema para cada condição. 

 

Resultados e Discussão 

 

A planta piloto foi operada durante 167 dias, com temperatura média do efluente do 

reator anaeróbio de 27 ± 2 °C. As características do afluente ao reator tiveram variações 

significativas ao longo do tempo de operação, acompanhando as variações já esperadas das 

diversas correntes de efluentes da fabricação de cerveja. Assim, os resultados foram divididos 

em 5 etapas operacionais conforme as cargas e tempos de detenção hidráulicos aplicados, 

como apresentado na Figura 5. 

 
Figura 5 – Carga orgânica volumétrica (COV) e tempo de detenção hidráulica (TDH) 

aplicados ao longo da operação do reator anaeróbio. 
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Os resultados temporais de DQO e SST no afluente e efluente do reator anaeróbio são 

apresentados nas Figuras 6 e 7, respectivamente. 

 
Figura 6 – Variação temporal da DQO afluente e efluente ao reator anaeróbio. 

 

 
Figura 7 – Variação temporal da concentração de SST no afluente e efluente do reator 

anaeróbio. 

 

A eficiência de remoção de DQO (EDQO) do reator anaeróbio foi afetada pela carga 

orgânica aplicada, como pode ser observado no gráfico da Figura 8. A EDQO acompanhou uma 

tendência linear (R² = 0,7) em função da COV (Figura 9), sendo pouco afetada pela variação 

do TDH. A eficiência média de remoção de DQO foi de 73% para COV entre 2,6 e 3,3 kg 

DQO m
-3

 d
-1

, 54% para COV entre 4,1 e 4,6 kg DQO m
-3

 d
-1

 e 22% para COV de 7,4 kg DQO 

m
-3

 d
-1

. 
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Figura 8 – Variação temporal da eficiência de remoção de DQO bruta e filtrada ao longo da 

operação do reator anaeróbio. 

 

 
Figura 9 – Eficiência média de remoção de DQO bruta (EDQO) em função da carga orgânica 

volumétrica aplicada (COV) em cada etapa de operação do reator anaeróbio. 

 

A eficiência de remoção de sólidos suspensos totais (SST) e voláteis (SSV) teve 

tendência de aumento ao longo do tempo de operação do reator anaeróbio, independentemente 

das cargas orgânicas e tempos de detenção hidráulicos aplicados (Figura 10). Este fenômeno 

teve relação com o procedimento de inoculação adotado, o qual introduziu grande quantidade 

de sólidos em suspensão (lodo de inóculo) durante a partida do reator. Parte deste material foi 

aderido ao material suporte Biobob, mas parte permaneceu em suspensão e foi gradativamente 

“lavado” do sistema entre as etapas 1 e 3, tendo grande impacto na concentração de sólidos 

presente no efluente do reator neste período. A pós a sua eliminação (etapas 4 e 5), o reator 

apresentou satisfatória remoção de sólidos suspensos, com valores médios de 73% SST e 69% 

SSV. 
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Figura 10 – Variação temporal da eficiência de remoção de sólidos suspensos totais (SST) e 

voláteis (SSV) ao longo da operação do reator anaeróbio. 

 

Comparando-se os resultados obtidos neste trabalho com os alcançados na etapa 

anterior da pesquisa com a operação de reatores em escala de bancada (Tabela 3), esperava-se 

uma maior eficiência do reator na remoção de DQO para COV acima de 3,0 kg DQO m
-3

 d
-1

. 

Na escala de bancada obteve-se EDQO de aproximadamente 80% para COV de 14 kg DQO 

m
-3

 d
-1

, sendo que na escala piloto esta eficiência foi alcançada apenas para COV de 3,3 kg 

DQO m
-3

 d
-1

. Esta diferença negativa de desempenho foi atribuída as seguintes características 

operacionais do sistema piloto, as quais devem ser corrigidas e/ou amenizadas para as 

próximas pesquisas: 

 Baixa velocidade intersticial no leito. Devido às baixas vazões de alimentação 

aplicadas do reator anaeróbio (de 66,7 L h
-1

 a 117,4 L h
-1

), as velocidades 

ascensionais aplicadas no leito reacional foram relativamente baixas (entre 

0,12 e 0,21 m h
-1

) no reator piloto, o que pode ter causado o aumento da 

resistência à transferência de massa líquido-sólido, comprometendo a 

eficiência do reator na escala piloto. 

 Menor temperatura de operação. A temperatura média de operação do reator 

piloto foi aproximadamente 8°C menor que a operação em bancada, 

diminuindo consideravelmente a velocidade das reações bioquímicas e o 

desempenho do reator piloto. 

 

 Tabela 3 – Comparação de resultados de remoção de DQO obtidos nos ensaios em 

escala de bancada (estudos preliminares) e no presente trabalho (escala piloto). 

 

Escala 

Experimental 

COV 

(kg DQO m
-3

d
-1

) 

TDH 

(h) 

EDQO 

(%) 
Temp. (°C) 

Bancada 2,0 32 92 ± 2 35 ± 1 

Bancada 2,9 18 89 ± 1 35 ± 1 

Bancada 14,0 8 79 ± 8 35 ± 1 

Piloto 3,3 32 80 ± 4 27 ± 2 

Piloto 4,6 24 65 ± 21 27 ± 2 

Piloto 7,4 18 22 ± 14 27 ± 2 
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Devido à observação de baixa ou nula produção de biogás durante a operação do 

reator anaeróbio, diversos trabalhos de identificação e contenção de vazamentos foram 

executados, mas não se obteve sucesso e o sistema de biogás não permaneceu estanque. Por 

esta razão, não foi possível quantificar e qualificar a produção de biogás do reator anaeróbio. 

 

Conclusões 

 

A eficiência de remoção de DQO (EDQO) do reator anaeróbio teve comportamento 

linear em função da carga orgânica volumétrica aplicada (COV), sendo pouco afetada pela 

variação do tempo de detenção hidráulico (TDH). A eficiência média de remoção de DQO foi 

de 73% para COV entre 2,6 e 3,3 kg DQO m
-3

 d
-1

, 54% para COV entre 4,1 e 4,6 kg DQO m
-3

 

d
-1

 e 22% para COV de 7,4 kg DQO m
-3

 d
-1

. 

O desempenho do reator em escala piloto foi abaixo do esperado se comparado aos 

resultados obtidos para o reator em escala de bancada. Esta diferença foi atribuída à baixa 

velocidade intersticial no leito reacional e menor temperatura de operação do sistema se 

comparado com os testes em bancada. 

 

Referências Bibliográficas 

 

Alvarado-Lassman, A.; Rustrián, E.; García-Alvarado, M. A.; Rodríguez-Jiménez, G.C.; 

Houbron, E. (2008) Brewery wastewater treatment using anaerobic inverse fluidized bed 

reactors,  Bioresource Technology, 99, 3009-3015. 

Fillaudeau,  L.; Blanpain-Avet, P.; Daufin, G. (2006) Water, wastewater and waste 

management in brewing industries. Journal of Cleaner Production, 14, 463–471. 

Öktem Y.; Tüfekçi N. (2006) Treatment of brewery wastewater by pilot scale upflow 

anaerobic sludge blanket reactor in mesophilic temperature. Journal of Scientific & 

Industrial Research,  65, 248 – 251. 

Parawira, W.; Kudita I.; Nyandoroh, M.G.; Zvauya R.A (2005). Study of industrial anaerobic 

treatment of opaque beer brewery wastewater in a tropical climate using a full-scale UASB

 reactor seeded with activated sludge. Process Biochemistry, 40, 593–599. 

Santos, M. S.; Ribeiro F. M. (2005) Cervejas e refrigerantes.  São Paulo : CETESB, p. 58  

(Série P + L). 

Simate, G.S.; Cluett, J.; Iyuke, S.E.; Musapatika, E.T.; Ndlovu, S.; Walubita, L.F.; Alvarez, 

A.E. (2011) The treatment of brewery wastewater for reuse: State of the art, Desalination, 

273,  235- 247. 

Sindicerv (2013), Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja. Site: www.sindicerv.com.br 

(acessado em 15/10/2013) 

Xiangwen, S.; Dangcong, P.; Zhaohua T.; Xinghua, J. (2008). Treatment of brewery 

wastewater using anaerobic sequencing batch reactor (ASBR). Bioresource Technology, 

99, 3182–3186 

Zaiat, M.; Vieira, L. G. T.; Foresti, E. (1997) Spartial and Temporal Variations of Monitoring 

Performance Parameters in Horizontal-Flow Anaerobic Immobilized Sludge (HAIS) 

Reactor treating Synthetic Substrate. Water Research, 31, 1760-1766. 

275

http://www.sindicerv.com.br/


ESTUDO COMPARATIVO ENTRE UM REATOR ANAERÓBIO DE LEITO FIXO 

ESTRUTURADO E UM REATOR DE LEITO EMPACOTADO NA DIGESTÃO 

ANAERÓBIA MESOFÍLICA DE VINHAÇA  

  

Samuel de Aquino 
1
; Gustavo Mockaitis

2
; Eduardo Cleto Pires 

3
 

 

1 
Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Hidráulica e Saneamento; 

2 
Professor Doutor da Faculdade de Engenharia Agrícola - Unicamp (FEAGRI/UNICAMP)

 

3 
Professor Titular do Departamento de Hidráulica e Saneamento da EESC/USP. 

 

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. Sendo assim, neste estudo comparou-se o desempenho de um reator ABFSB e 

um APBB no digestão anaeróbia de vinhaça de cana-de-açúcar sob condições mesofíicas. Os 

reatores foram operados durante 330 dias sob as COVas: 2,4; 3,75; 5,5; 7,2; 10; 15 e 18 

kgDQO.m
-3

.d
-1

. O APBB entupiu por 5 vezes ao longo da operação, sendo necessária a 

drenagem de parte dos sólidos retidos no fundo do reator. O ABFSB não apresentou 

problemas de entupimento. Ambos apresentaram bom desempenho na conversão de DQO 

bruta e solúvel e estabilidade ao longo da operação. Os resultados ressaltaram a 

aplicabilidade do ABFSB no tratamento da vinhaça. Para as maiores COVas o ABFSB se 

mostrou mais estável, com menor acúmulo de ácidos orgânicos e melhor desempenho na 

conversão de DQO solúvel, porcentagem e rendimento de metano.  

 

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 possíveis vantagens associadas a principal restrição da utilização desses 

reatores é 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 

internacional 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 provável que as vantagens teóricas dos reatores de leito fixo não estejam 

sendo plenamente aproveitadas na prática. 
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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 

 

Vinhaça 

A vinhaça foi 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 foi 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 2014.  

 

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.L
−1

) 32.200 20.000 28.700 

DQO solúvel (0.45 µm) (mg.L
−1

) 18.000 16.000 23.000 

DBO5 Bruta (mg.L
−1

) 15.100 8.250 17.500 

 

Considerações sobre a diluição e alimentação dos reatores 

A opção pela diluição da vinhaça foi feita para que se pudesse avaliar e comparar o 

comportamento dos reatores sobre baixas e altas cargas orgânicas. Inicialmente esperava-se 

alcançar, na etapa 2, uma fase em que os reatores fossem alimentados com vinhaça bruta com 

valor médio da DQOt de aproximadamente 25 g.L
-1

. No entanto, por conta dos entupimentos 

(com parada de saída de efluente) do APBB optou-se manter a concentração de DQOt em 18 

g.L
-1

 (COVa = 7,2 kgDQO.m
-3

.d
-1

) e seguir com o aumento de vazão. Desta forma, por conta 

de problemas operacionais, do desempenho dos sistemas e do tempo decorrido nos 

experimentos, não houve tempo para que numa última fase os reatores fossem alimentados 

com a concentração real da vinhaça bruta.   
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Análises Físico-Químicas 

A mensuração dos parâmetros usuais para avaliação e controle de tratamento 

anaeróbio como DQO total e solúvel, pH, alcalinidade, foram realizados duas vezes por 

semana. A medição da quantidade de biogás gerada por cada reator foi feita com o auxílio de 

frascos de Mariotte. As concentrações de ácidos orgânicos voláteis e solventes foram 

analisadas por cromatografia gasosa (GC/FID), de acordo com o protocolo descrito por 

Adorno et al. (2014). 

 

Aparatos e Planejamento Experimental 

Os reatores foram operados em escala de bancada – 3,4 L (ABFSB) e 2,7 L (APBB), 

sendo inoculados com lodo mesofílico proveniente de um reator UASB em escala plena 

aplicado ao tratamento de efluente de abatedouro de aves. No caso do APBB, todos os 534 

anéis de espuma e polipropileno foram banhados em solução lodo e água (1:1), e deixados em 

repouso durante 3 horas. Posteriormente os anéis foram sendo colocados manualmente dentro 

do reator. Após este procedimento, iniciou-se a alimentação do sistema com a vinhaça diluída. 

Quanto ao ABFSB, a inoculação não seguiu estritamente o protocolo descrito por Zaiat et al. 

(1994): triturou-se o lodo diluído em água (proporção 1:1), e o reator, já montado com o meio 

suporte (tiras de poliuretano) foi completamente cheio com esta mistura e deixado em repouso 

por aproximadamente 3 h, porém o excesso de lodo não foi drenado. Finalmente, iniciou-se a 

alimentação do reator com vinhaça diluída, nas mesmas condições do APBB. 

A presente pesquisa foi desenvolvida 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 bruta diluída e ir 

gradativamente aumentando a sua concentração e, desta forma, as COVas. Nesta etapa, o 

TDH foi mantido fixo em 2,5 dias. Na etapa seguinte, a concentração de vinhaça foi fixada 

em 18 gDQO.L
-1

 e o TDH passou a ser diminuído pelo aumento da vazão de alimentação. 

Para cada COVa foram então realizados estudos comparativos de desempenho e 

monitoramento, assim como realizados coletas de pontos dispostos no comprimento dos 

reatores para análise de DQOs e posterior ajuste a um modelo cinético para a determinação de 

coeficientes cinéticos aparentes (k1
app

). As tabelas 3 e 4 apresentam detalhadamente as 

condições operacionais em cada uma das etapas supracitadas. 

 

 Tabela 3 – Cargas Orgânicas Volumétricas aplicadas em cada um dos reatores com o 

aumento da concentração de alimentação, e os respectivos períodos de operação. 

Etapa 1 
COV 

(kg DQO.m
−3

d
−1

) 

Concentração 

(g DQO.L
−1

) 

Tempo de Operação 

(d) 

Fase I 2,4 6 0 – 38 

Fase II 3,75 9,375 44 – 90 

Fase III 5 12,5 95 – 130 

Fase IV 7,5 18,75 135 – 160 
*TDH fixo em 2,5 dias. 

 

Tabela 4 – Cargas Orgânicas Volumétricas aplicadas em cada um dos reatores com o 

aumento da vazão de alimentação, e os respectivos períodos de operação. 

Etapa 2 
COV 

(kg DQO.m
-3

.d
−1

) 

TDH 

(d) 

Tempo de Operação 

(d) 

Fase VI 10 1,67 168 – 242 

Fase VII 15 1,2 248 – 283 

Fase VIII 18 1,0 290 – 330 
*DQO fixa em 18 gO2.L

-1. 
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Resultados e Discussão 

 

Desempenho dos reatores 

 

Em ambas as etapas da pesquisa, os reatores foram operados em paralelo, durante 330 

dias, de acordo com as COVas e os TDHs constantes nas tabelas 3 e 4, e temperatura de 30 

ºC. As conversões de DQO total (DQOt) e DQO solúvel (DQOs) durante todo o tempo de 

operação são apresentadas na Figura 1. Observa-se que ambos os sistemas apresentaram alta 

capacidade de conversão de matéria orgânica (acima de 80%) até o final da primeira etapa 

(COVa= 7,2 kgDQO.m
-3

.d
-1

), onde a concentração de vinhaça foi aumentando o TDH foi 

mantido em 2,5 dias. A partir da segunda etapa, onde a concentração de vinhaça foi mantida 

em 18 gO2.L
-1

 e as COVas foram aumentadas pela diminuição do TDH, houve significante 

decréscimo na conversão de DQOt e DQOs, sendo que o reator de leito estruturado alcançou 

as maiores eficiências. As médias de conversão de DQOt e DQOs em cada COVa são 

apresentadas nas Tabelas 5 e 6.  

 

Tabela 5 – Cargas orgânicas aplicadas, eficiência média de conversão de DQOt e DQOs e 

desvio padrão em cada reator durante a primeira etapa.  

Etapa 1 
COVa 

(kgDQO.m
−3

d
−1

) 

Leito Estruturado Leito Empacotado 

Conv. DQOt 

(%) 

Conv. DQOs 

(%) 

Conv. DQOt 

(%) 

Conv. DQOs 

(%) 

Fase I 2,4 87,2 ± 2,7 89,1 ± 2,6 88,8 ± 2,0 89,2 ± 3,0 

Fase II 3,75 87,1 ± 1,2 89,1 ± 1,9 89,6 ± 2,0 90,4 ± 1,9 

Fase III 5,5 81,6 ± 5,3 85,8 ± 5,0 86,3 ± 3,3  87,7 ± 3,0 

Fase IV 7,2 85,3 ± 1,5 87,6 ± 1,4 86,3 ± 5,3 89,2 ± 1,4 

 

Tabela 6 – Cargas orgânicas aplicadas, eficiência média de conversão de DQOt e DQOs e 

desvio padrão em cada reator durante a segunda etapa.  

Etapa 2 
COVa 

(kgDQO.m
−3

d
−1

) 

Leito Estruturado Leito Empacotado 

Conv. DQOt 

(%) 

Conv. DQOs 

(%) 

Conv. DQ t 

(%) 

Conv. DQOs 

(%) 

Fase V 10 75 ± 5,4  81 ± 3,1 68 ± 15,4 70 ± 14,5 

Fase VI 15 69 ± 4,2  75 ± 3,8  67 ± 3,0 70 ± 2,7 

FaseVII 18 54 ± 4,1 67 ± 5,5 58 ± 5,0  55 ± 2,7 

  

Pode-se observar também que o reator de leito estruturado começou a apresentar 

diferenças maiores entre a conversão de DQOt e a DQOs em relação ao reator empacotado, 

principalmente a partir da COVa de 5,5 kgDQOm
-3

.d
-1

 (Figura 1 – A e B). Este fato é 

corroborado pela maior concentração de sólidos no efluente. Esta diferença fica mais 

pronunciada a partir da COVa de 10 kgDQOm
-3

.d
-1

, onde a vazão dos reatores foi aumentada.  

A maior eliminação de sólidos pelo ABFSB, juntamente com o mantimento das 

mesmas eficiências de conversão de matéria orgânica, ou maiores, como se constata nas fases 

seguintes, foi uma das vantagens apresentadas por este reator, que não entupiu nenhuma vez, 

enquanto o APBB entupiu 5 vezes durante toda a operação. Manobras como aplicar a vazão 

máxima da bomba de alimentação diariamente durante 30 segundos foram necessárias a partir 

da 3º vez que o APBB entupiu totalmente. Mesmo com os entupimentos, os retornos às 

eficiências médias de conversão de DQO apresentadas pelo APBB foram sempre rápidos. No 

entanto, este se refletiu mais pronunciadamente na remoção de DQO na COVa de 10 

kgDQOm
-3

.d
-1

, onde a eficiência diminuiu para valores próximos de 50%, sendo necessários 

cerca de 15 dias para o reestabelecimento do reator às condições anteriores ao entupimento.         
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Figura 1: Perfis temporais referentes à (A) conversão de DQOt, (B) conversão de 

DQOs e (C) pH nos reatores. Legenda: ABFSB (-■-), APBB (-□-). 

 

2,4 

kgDQO 

m
-3

.d-
1
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Os valores de alcalinidade a bicarbonato e ácidos voláteis totais podem ser vistos na 

Figura 3. 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 ter valores próximos a 1.200 mg.L
−1

 para uma operação estável do reator. 

 

 

 
Figura 3 - Comparação das médias referente à alcalinidade parcial AP dos 

reatores em cada COVa. Legenda: ABFSB (-■-) e APBB (-□-). 
 

Pela comparação dos reatores, observa-se que ambos produziam valores próximos 

para alcalinidade parcial até a COVa de 7,2 kgDQO.m
-3

.d
-1

. A partir da COVa de 10 

kgDQO.m-3
.d-1 os valores de alcalinidade de ambos tendem a diminuir, no entanto, estes foram 

sempre maiores para o reator de leito estruturado. 

  

Ácidos voláteis 

A estabilidade operacional e a segurança dos sistemas também foram avaliadas pelas 

concentrações de ácidos voláteis totais (AVTs) dos reatores em cada COVa.  

 

 
Figura 5: Comparação referente às média das concentrações de ácidos voláteis totais em 

cada COVa: ABFSB (-■-) e APBB (-□-). 
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As concentrações médias de AVTs foram sempre aumentando em ambos os sistema 

conforme o aumento de COVa, indicando maior acúmulo de ácidos em concentrações cada 

vez maiores. Estas concentrações consideravelmente baixas até a COVa de 15 kgDQOm
-3

.d
-1

 

indicaram que a etapa metanogênica não estava sendo a etapa limitante, e os reatores não 

estavam 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 kg DQO.m
−3

.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. 

Na comparação dos reatores a partir deste parâmetro, observa-se que o reator de leito 

empacotado acumulava menores concentrações de AVTs até a COVa de 7,2 kgDQO.m
-3

.d
-1

. 

Porém, a partir da COVa de 10 kgDQO.m
-3

.d
-1

 nota-se que o reator estruturado acumulou 

menor quantidade de ácidos. Este serviu como mais um parâmetro que indicou maior 

estabilidade operacional do ABFSB. 

  

Produção de biogás e metano 

 As porcentagens de metano no biogás são apresentadas na figura 6. Pode-se observar 

que inicialmente altas quantidades de metano estavam sendo produzidas pelos 

microrganismos na digestão anaeróbia de vinhaça. As quantidades de metano produzida por 

cada sistema foram bem próximas ao longo de toda a operação. As médias da quantidade de 

metano produzidas pelo APBB foram superiores ao ABFSB até a COVa de 5,5 kgDQO.m
-3

.d
-

1
. Porém a partir da COVa de 7,2 kgDQO.m

-3
.d

-1
 o ABFSB começou a produzir maior 

quantidade de metano, superando o APBB até o final da operação. Da mesma forma, na 

digestão de percolado da produção de batata, Parawira et al. (2006) observaram que a 

produção de metano caiu com o aumento de COVa, muito embora em comparação com a 

figura 6, estes pesquisadores registrassem maior quantidade de metano para as COVas de 3 e 

4,7 kgDQO.m
-3

.d
-1

 (78% e 66%, respectivamente). 

Comparando os dados da tabela 6 com outros trabalhos, verifica-se que o rendimento 

de metano apresentado pelos reatores foi superior em relação à outras pesquisas para as 

mesmas condições, ou bem próximas. Em relação à Parawira et al. (2006), para a COVa de 

2,4 kgDQO.m
-3

.d
-1

, 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. Os resultados 

apresentados aqui estão bem próximos daqueles apresentados por Jhung e Choi (1995), que 

também utilizaram vinhaça diluída. Porém observam-se aqui, maiores quantidades e 

rendimento de metano apresentada nesta pesquisa para a mesma COVa. Para o TDH de 2,6 

dias e COV de 2,4 kgDQO.m
−3

.d
−1

 eles obtiveram 82% de conversão de DQO, 0,31 L de 

biogás.gDQOremov.
−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. Já para cargas maiores com a de 7,2 kgDQO.m
-

3
.d

-1
 tanto a porcentagem de metano quanto o rendimento e a produção volumétrica (Tabela 7) 

apresentada nesta pesquisa foram superiores à ambos os reatores utilizados pelos mesmo 

autores. Estes resultados confirmam o bom desempenho dos dois sistemas. 
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Figura 6: Comparação referente à composição do biogás (A) ABFSB e (B) APBB pelos 

reatores em cada COVa. 

 

 

 

Tabela 7: Produção e rendimento de metano médias em cada COVa. 

 COVa 
ABFSB APBB 

LCH4.L
-1.d-1 LCH4.gDQOr--1 LCH4.L

-1.d-1 LCH4.gDQOr-1 

2,4 0,60 0,50 0,30 0,26 

3,75 0,997 1,035 0,30 0,30 

5,5 1,46 1,76 0,29 0,37 

7,2 1,56 1,40 0,26 0,18 

10 2,83 2,53 0,33 0,25 

15 3,66 2,96 0,30 0,22 

18 3,44 3,46 0,30 0,27 

 

 

 

Conclusões 

 

Os resultados obtidos com a operação dos reatores nesta pesquisa permitem concluir 

que ambos os sistemas apresentaram boa capacidade na digestão anaeróbia de vinhaça. 

Ambos operaram com relativa estabilidade operacional e apresentando bom desempenho em 

termos de: conversão de matéria orgânica (DQOt e DQOs), quantidade absoluta de metano, 

porcentagem deste no biogás e rendimento de metano. De forma geral, tem-se que o reator 
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estruturado apresentou melhores valores dos parâmetros analisados, se mostrando como uma 

boa configuração para digestão anaeróbia de vinhaça em reator de leito fixo em escala de 

bancada. Mesmo operando com velocidades ascensionais muito baixas, diferentemente do 

APBB, o ABFSB não entupiu, sendo assim um bom reator para estudos envolvendo reatores 

de leito fixo em escala de laboratório. O fato de o APBB entupir por 5 vezes, mostra a 

dificuldade de se trabalhar com esta configuração em escala de laboratório, por conta das 

baixas velocidades ascensionais aplicadas.  

Em comparação com vários parâmetros obtidos em outros trabalhos que tiveram 

condições operacionais semelhantes de COVa e TDHs, os valores obtidos neste trabalho 

foram melhores para os dois sistemas. Os limites operacionais de ambos os reatores estavam 

próximos, sendo que o ABFSB apresentou melhores  
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Resumo. O desenvolvimento de reatores de alta taxa viabilizou a aplicação da digestão 

anaeróbia a águas residuárias de alta carga, tais como a vinhaça, principal efluente da 

produção de etanol. Entretanto, a aplicação de águas residuárias contendo elevados teores 

de sólidos em reatores de leito fixo empacotado e de manta de lodo (UASB) tende a gerar 

diversos problemas operacionais, especialmente restrições ao fluxo. Neste contexto, o uso do 

reator de leito fixo estruturado (ASTBR) surge como uma alternativa atrativa, combinando as 

vantagens do crescimento celular imobilizado a uma maior porosidade do leito fixo. Desta 

forma, neste estudo comparou-se o desempenho de um reator UASB e um ASTBR submetidos 

ao tratamento de vinhaça de cana-de-açúcar sob condições termofíicas. A vinhaça foi 

previamente aplicada a um reator acidogênico. Os dois reatores foram submetidos a cargas 

orgânicas crescentes: 15, 20, 25 (UASB e ASTBR) e 30 kgDQOm
-3

d
-1

 (ASTBR). Os resultados 

ressaltaram a aplicabilidade do ASTBR ao tratamento da vinhaça, propiciando valores-pico 

superiores a 80% para remoção de DQO total e solúvel em uma operação estável em longo 

prazo (240 dias). O reator UASB não comportou os aumentos de carga, observando-se a 

desestabilização do sistema e o acúmulo de ácidos a cada incremento. 

 

Introdução 

 

A aplicação da digestão anaeróbia ao tratamento de águas residuárias de alta carga 

apresentou avanço notável nas últimas décadas, a partir do desenvolvimento e aprimoramento 

dos sistemas de alta taxa (Rajeshwari et al., 2010). Resumidamente, a desvinculação do tempo 

de retenção celular (TRC) do tempo de detenção hidráulica (TDH) tornou viável a aplicação 

de elevadas cargas orgânicas em TDHs relativamente curtos, tendo em vista a manutenção de 

uma elevada densidade celular no meio reacional (Bories et al., 1988; Khanal, 2008). 

Exemplos clássicos de reatores de alta taxa incluem o reator anaeróbio de fluxo ascendente e 

manta de lodo (UASB) (Souza et al., 1992; Jhung e Choi, 1995), o reator anaeróbio de leito 

fixo empacotado (APBR) (Leal et al., 1998; Acharya et al., 2008), o reator anaeróbio de leito 

fluidizado (AFBR) (Siqueira et al., 2013), o reator anaeróbio de bateladas sequenciais 

(ASBR) (Döll e Foresti, 2010), dentre outras configurações. 

À parte deste desenvolvimento, entretanto, estudos complementares ainda são 

requeridos para potencializar a aplicação dos sistemas anaeróbios a águas residuárias com 

características específicas, em especial aquelas caracterizadas por elevadas concentrações de 

sólidos. Estudos associam a ocorrência de perdas de desempenho à aplicação de águas 

residuárias ricas em sólidos a reatores de manta de lodo e de leito fixo, tendo em vista a 

ocorrência de problemas operacionais. No caso de reatores UASB, a presença de elevadas 

concentrações de sólidos suspensos prejudica o processo de granulação, limitando o contato 

entre os micro-organismos (Wiegant et al., 1985; Annachhatre, 1996; Syutsubo et al., 1998). 

Em reatores de leito fixo verifica-se a obstrução do fluxo a partir do aporte excessivo de 

sólidos suspensos (Jhung e Choi, 1995. Rajeshwari et al., 2000), característica também 

observada em reatores de manta de lodo. 
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Neste contexto, o reator de leito fixo estruturado (ASTBR) representa uma alternativa 

interessante ao tratamento de águas residuárias ricas em sólidos. Estudos recentes (Camiloti et 

al., 2014; Mockaitis et al., 2014) relataram a aplicabilidade do ASTBR ao tratamento de 

efluentes de baixa carga, considerando a remoção de matéria orgânica e de sulfato. Esta 

configuração combina as vantagens do crescimento aderido, tais como a menor sensibilidade 

a variações ambientais (p.ex. temperatura, pH e substâncias tóxicas) e maiores velocidades de 

consumo de substrato (Chan et al., 2009), a uma maior porosidade, de modo a prevenir o 

entupimento do leito. 

Ressalta-se a ausência de estudos que contemplem a aplicação do ASTBR ao 

tratamento de águas residuárias ricas em sólidos, especificamente em sistemas projetados para 

elevadas cargas orgânicas. Neste sentido, a aplicação deste reator ao tratamento da vinhaça, 

principal água residuária da produção de etanol, compreende uma oportunidade para 

investigação das potencialidades previamente elencadas. A vinhaça caracteriza-se por 

apresentar elevadas concentrações de sólidos suspensos em sua composição (Fuess e Garcia, 

2014), as quais tendem a limitar sua aplicação direta em reatores de leito fixo empacotado. 

Além disso, embora estudos prévios tenham abordado a aplicação da digestão anaeróbia ao 

tratamento da vinhaça de cana-de-açúcar, especificamente no cenário sucroenergético 

brasileiro (Costa et al., 1986; Craveiro et al., 1986; Souza et al., 1992; Döll e Foresti, 2010) 

ainda são necessárias abordagens complementares para uma melhor compreensão deste 

processo, tendo em vista a implantação de sistemas de tratamento em escala plena nas 

destilarias de açúcar e álcool. 

Desta forma, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o desempenho de dois 

reatores, um de leito fixo estruturado e um de fluxo ascendente e manta de lodo, em termos da 

estabilidade operacional, remoção de matéria orgânica e produção de metano. Os reatores 

foram operados em paralelo, sob condições termofílicas (55°C) e cargas orgânicas crescentes. 

A opção pelo processo termofílico se deve à viabilidade da operação de reatores sob tais 

condições no layout de uma biorrefinaria de etanol, tendo em vista que a vinhaça é gerada em 

temperaturas elevadas nas colunas de destilação (90-100°C). 

 

Material e Métodos 

 

Vinhaça de cana-de-açúcar 

 Os reatores foram alimentados com vinhaça de cana-de-açúcar previamente 

fermentada em reator de leito fixo empacotado, também operado sob condições termofílicas 

(55°C). As principais características físico-químicas da vinhaça acidificada incluíram: DQO 

total (DQOt) – 22,3 ± 4,9 g L
-1

; DQO solúvel (DQOs) – 18,5 ± 4,1 g L
-1

; sólidos suspensos 

voláteis (SSV) – 1167 ± 330 mg L
-1

; sulfato (SO4
2-

) – 1620 ± 410 mg L
-1

 e pH – 5,1 ± 0,2. 

Alcalinidade a bicarbonato foi fornecida à vinhaça afluente aos sistemas metanogênicos por 

meio da adição de bicarbonato de sódio (NaHCO3), buscando-se conferir tamponamento 

adequado ao meio. 

 

Aparato experimental e condições operacionais  

 Os reatores foram operados em escala de bancada – 2,5 L (ASTBR) e 3,5 L (UASB), 

sendo inoculados com lodo termofílico proveniente de um reator UASB em escala plena 

aplicado ao tratamento de vinhaça de cana-de-açúcar. No caso do UASB, cerca de 40% do 

volume útil do reator (1,4 L) foram preenchidos com lodo termofílico. Posteriormente, 

iniciou-se a alimentação do sistema com a vinhaça acidificada. Quanto ao ASTBR, a 

inoculação seguiu o protocolo descrito por Zaiat et al. (1994): triturou-se o lodo termofílico 

diluído em água (proporção 1:1), submergiu-se o meio suporte (tiras de poliuretano) na 

mistura por aproximadamente 2 h, drenou-se o excesso de lodo e, finalmente, iniciou-se a 

alimentação do reator com vinhaça acidificada, nas mesmas condições do UASB. 
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 A operação dos reatores foi inicialmente dividida em três fases, a partir de condições 

crescentes de carga orgânica volumétrica (COVa): 15, 20 e 25 kgDQO m
-3

 d
-1

. No caso do 

ASTBR, aplicou-se um novo aumento de carga (30 kgDQO m
-3

 d
-1

) após a terceira fase, 

buscando-se definir o limite operacional do sistema. A operação do reator UASB se estendeu 

por 210 dias, enquanto que a do ASTBR durou 240 dias A alimentação dos reatores se deu 

por meio de bombas peristálticas (Gilson®, Minipuls Evolution), de modo que o aumento de 

carga propiciou reduções no tempo de detenção hidráulica (TDH) dos reatores – de ~37 h na 

COVa de 15 kgDQO m
-3

 d
-1

 para ~ 18-20 h na COVa de 30 kgDQO m
-3

 d
-1

. 

 

Avaliação do desempenho dos reatores: métodos analíticos 

 O desempenho dos reatores foi avaliado a partir do monitoramento dos seguintes 

parâmetros: pH, DQOt, DQOs, sólidos suspensos voláteis (SSV), ácidos orgânicos voláteis 

(AOVs) e solventes, alcalinidade parcial (AP) e intermediária (AI). As análises de pH, DQOt, 

DQOs e SSV foram realizadas segundo metodologias preconizadas no Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater. As concentrações de AOVs e solventes foram 

analisadas por cromatografia gasosa (GC/FID), de acordo com o protocolo descrito por 

Adorno et al. (2014). As alcalinidades parcial e intermediária foram monitoradas a partir da 

metodologia proposta por Ripley et al. (1986). 

A vazão de biogás foi monitorada utilizando-se gasômetros do modelo MGC-1 V30 

(Ritter®). A composição do biogás (H2, CO2 e CH4) foi realizada por meio de um 

cromatógrafo gasoso modelo GC-2010 (Shimadzu®), equipado com detector de 

condutividade térmica (GC/TCD) e uma coluna CARBOXEN 1010 Plot (30 m, 0,53 mm), 

utilizando-se argônio como gás de arraste (Perna et al., 2013). 

As variáveis-resposta usadas para avaliar o desempenho dos reatores incluíram: 

remoção de DQOt (ERDQOt, em %) e DQOs (ERDQOs, em %); vazão de biogás (Qbiogás, em mL 

d
-1

); produção volumétrica de metano (PVM, em mLCH4 L
-1

 d
-1

); vazão molar de metano 

(VMM, em mmolCH4 h
-1

), rendimento de metano (MY, em mLCH4 g
-1

DQOremovida) e razão 

AI/AP. 

 

Resultados e Discussão 

 

Estabilidade operacional e remoção de matéria orgânica 

Em termos da estabilidade operacional, e baseando-se na razão AI/AP como parâmetro 

de avaliação, observou-se que o sistema com células imobilizadas (ASTBR) manteve uma 

operação estável contínua após a partida, por volta do 40° dia de operação. Nos dois reatores a 

razão AI/AP apresentou comportamento decrescente na primeira fase de operação (COVa = 

15 kgDQO m
-3

 d
-1

, Figura 1a), indicando a diminuição na concentração de ácidos orgânicos e 

a consequente adequação do meio reacional para a biomassa metanogênica. De fato, conforme 

observado nas Figuras 1c-d, no referido período (1° ao 53° dia de operação) a remoção de 

matéria orgânica, em termos da DQO total e solúvel, se apresentou crescente nos dois 

reatores. 

Contudo, o aumento da COVa para 20 kgDQO m
-3

 d
-1

, a partir do 54° dia de operação, 

ocasionou um comportamento distinto nos reatores. No ASTBR, embora um ligeiro distúrbio 

tenha sido observado concomitantemente ao aumento de carga, marcado por uma redução 

pontual na alcalinidade parcial (Figura 1a) e aumento na razão AI/AP (Figura 1b), o sistema 

apresentou rápida recuperação, atingindo a estabilidade operacional e mantendo valores 

próximos a 0,3 para a razão AI/AP (Figura 1b), considerado aproximadamente ideal para 

sistemas metanogênicos de alta taxa (Ripley et al., 1986). No caso do reator UASB, o 

aumento de carga levou à desestabilização do sistema, claramente observada entre os 60° e 

100° dias de operação (Figura 1b). Neste período, a razão AI/AP atingiu um pico de 1,05, 

indicando o acúmulo de ácidos no reator, acompanhado de uma queda na alcalinidade parcial 

– valores próximos a 4000 mgCaCO3 L
-1

 (Figura 1a). Prejuízos quanto à remoção de matéria 
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orgânica também foram observados no UASB (Figuras 1c-d), entretanto, a perda de 

desempenho pelo sistema apresentou-se de maneira mais branda – comparando-se o 

comportamento dos perfis de remoção de DQO com os de alcalinidade. 

 

Figura 1: Perfis temporais referentes à (a) alcalinidade parcial, (b) razão AI/AP, (c) remoção 

de DQOt e (d) remoção de DQOs nos reatores metanogênicos. Legenda: ASTBR (-■-), UASB 

(-□-), [HCO3
-
] afluente (--). 
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As limitações do reator UASB quanto ao aumento de carga provavelmente decorrem 

da conformação da biomassa utilizada na inoculação do reator, caracterizada por um aspecto 

pastoso, e não granular, além de elevados teores de sólidos inertes – aproximadamente 45% 

da massa de sólidos totais. Em resumo, o acúmulo de sólidos inertes na porção de entrada do 

reator UASB estudado atuou como uma barreira ao escoamento, levando a sobrecargas 

localizadas e ao consequente aumento na concentração de ácidos no reator, conforme 

posteriormente discutido. Buscando-se remover o excesso de ácidos, o reator UASB foi 

alimentado diretamente com água de torneira após o aumento brusco da razão AI/AP (~80° 

dia de operação, Figura 1b), por um período equivalente a três vezes o TDH aplicado (~ 27h). 

Observou-se uma redução na razão AI/AP (1,05 para 0,6, Figura 1b), de modo que no reinício 

da operação do reator UASB com uma COVa de 20 kgDQO m
-3

 d
-1

 o sistema apresentou 

progressiva recuperação, evidenciada por uma nova queda na razão AI/AP (Figura 1b) até o 

110° dia de operação, quando o referido parâmetro se estabilizou próximo a 0,3. Neste 

período também foi possível observar a recuperação do sistema quanto à remoção de DQO, 

em termos da concentração total e da fração solúvel, muito embora o patamar atingido pelo 

UASB (60-65%) apresentou-se inferior ao atingido pelo ASTBR (~70%) (Figuras 1c-d). 

A imposição de um novo incremento de carga (25 kgDQO m
-3

 d
-1

) aos reatores 

metanogênicos (129° dia de operação) não implicou em alterações significativas quanto a 

estabilidade do meio reacional, conforme observado na Figura 1b. Embora tenha sido 

observado um leve aumento na razão AI/AP para o reator UASB (pico de 0,41), o sistema se 

estabilizou novamente em valores próximos a 0,3. No caso do ASTBR, não foi observada 

aparente instabilidade operacional devido ao aumento da COVa. Observa-se, entretanto, para 

os dois reatores uma ligeira queda de desempenho quanto à remoção de matéria orgânica 

(Figuras 1c-d), bem como uma redução na alcalinidade parcial (Figura 1a), por volta do 170° 

dia de operação. No caso do UASB, nota-se inclusive um novo aumento da razão AI/AP. 

Acredita-se que este comportamento esteja associado à redução da quantidade de bicarbonato 

adicionada à vinhaça acidificada (de 6,25 para 3,0 g L
-1

, Figura 1a), como uma tentativa de se 

reduzir o pH efluente aos reatores (~8,30). O posterior incremento na quantidade de 

bicarbonato fornecido na corrente afluente aos reatores para 6,25 g L
-1

 (Figura 1a) possibilitou 

a recuperação dos sistemas com relação à remoção de matéria orgânica (Figuras 1c-d), 

mantendo-se, entretanto, a discrepância entre a capacidade dos reatores: UASB ~ 60% e 

ASTBR > 75%, em termos de DQO solúvel. 

 

Figura 2: Eficiência de remoção de DQO (a) total e (b) solúvel em função da carga orgânica 

volumétrica aplicada (COVa) ao reator metanogênico de leito fixo estruturado. Legenda: 

Pontos experimentais (○), polinômio de segundo grau ajustado aos pontos experimentais ( ̶̶ ̶ ). 
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O novo incremento da COVa afluente ao ASTBR – de 25 para 30 kgDQO m
-3

 d
-1

, não 

propiciou alterações significativas na razão AI/AP, ainda observando-se valores próximos a 

0,3. Em termos da remoção de matéria orgânica (Figuras 1c-d), os patamares atingidos nesta 

condição (ERDQOt e ERDQOs iguais a 73,2 e 73,0%), embora elevados, apresentaram-se 

ligeiramente inferiores aos observados para a COVa de 25 kgDQO m
-3

 d
-1

 – 73,9% (DQOt) e 

76,4% (DQOs). Este comportamento permite inferir sobre o estabelecimento do limite 

operacional do reator de leito fixo estruturado para a condição de temperatura utilizada, tendo 

em vista a operação do sistema em condições de COVa próximas à ideal (Figura 2). 

Baseando-se nos valores médios de eficiência de remoção de matéria orgânica obtidos para 

cada carga orgânica aplicada ao ASTBR, foi possível estimar uma COVa ótima de 

aproximadamente 26-28 kgDQO m
-3

 d
-1

, a partir do ajuste de polinômios de segundo grau 

(Figura 2).  

 

Produção de metano 

Com relação à produção de metano, os resultados obtidos corroboram o 

comportamento previamente discutido, também indicando um melhor desempenho do sistema 

com células imobilizadas. Os valores médios referentes à composição do biogás obtidos para 

os dois reatores metanogênicos apresentam magnitude semelhante, embora para as cargas de 

20 e 25 kgDQO m
-3

 d
-1

, as melhores condições foram observadas para o reator de leito fixo 

estruturado – 67,6 e 68,9%, respectivamente. A aplicação da COVa de 30 kgDQO m
-3

 d
-1

 

levou a um sensível aumento na proporção de metano no biogás coletado no ASTBR, a qual 

chegou a 71,0%, em termos de valores médios. Apenas para a COVa inicial (15 kgDQO m
-3

 

d
-1

) o UASB apresentou melhor desempenho em termos qualitativos da produção de biogás 

(60,3% vs. 57,0% de metano), estando este comportamento provavelmente associado à 

melhor partida observada no reator de manta de lodo. 

Em termos quantitativos, com exceção da primeira fase de operação (COVa = 15 

kgDQO m
-3

 d
-1

), uma maior discrepância foi observada com relação ao desempenho dos 

sistemas metanogênicos, a qual pode ser atribuída à desestabilização do UASB após o 

aumento da COVa de 15 para 20 kgDQO m
-3

 d
-1

 (Figura 3). Embora o reator UASB tenha 

recuperado a performance com relação à remoção de matéria orgânica, conforme previamente 

discutido, o patamar atingido pelos parâmetros associados tanto à produção de biogás como 

de metano apresentou-se consideravelmente inferior ao observado para o ASTBR. 

Considerando os dados referentes à COVa de 20 kgDQO m
-3

 d
-1

, os valores médios obtidos 

para a Qbiogás, PVM e VMM foram, respectivamente, 55, 70 e 60% inferiores no reator UASB. 

Para a COVa de 25 kgDQO m
-3

 d
-1

, tais valores chegaram a 25, 50 e 30%, ainda 

significativamente inferiores aos obtidos para o ASTBR. As limitações com relação à 

produção de biogás no reator UASB também podem estar associadas ao aspecto pastoso e ao 

excesso de sólidos inertes presentes na biomassa utilizada na inoculação do reator, tendo a 

manta de lodo atuado como uma barreira à liberação das bolhas. Tal fato foi agravado pela 

baixa velocidade ascensional imposta ao reator, de modo que a baixa turbulência no meio 

também limitou o desprendimento do biogás. 

Com relação aos dados de rendimento de metano (Figura 3d), e focando a análise no 

reator de leito fixo estruturado, os valores obtidos experimentalmente (249-301 mLCH4 g
-

1
DQO), independentemente da COVa, mostraram-se superiores aos comumente relatados na 

literatura, considerando a aplicação da digestão anaeróbia ao tratamento de vinhaça bruta: 

190-240 mLCH4 g
-1

DQO (Sánchez Riera et al., 1985 – vinhaça de melaço, operação a 40°C); 

210-290 mLCH4 g
-1

DQO (Bories et al., 1988 – vinhaça de melaço, operação a 37°C); 170 

mLCH4 g
-1

DQO (Shrihari e Tare, 1989 – vinhaça de melaço, operação a 35°C) e 170 mLCH4 

g
-1

DQO (Souza et al., 1992 – vinhaça de caldo+melaço, operação a 55°C). Além disso, os 

resultados obtidos neste trabalho são compatíveis com os obtidos em Ferraz Jr. (2013) – o 

qual obteve um rendimento de metano médio de 306 mLCH4 g
-1

DQO para uma COVa de 25 

kgDQO m
-3

 d
-1

, sugerindo que a aplicação de sistemas anaeróbios combinados do tipo 
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acidogênico-metanogênico ao tratamento de efluentes propicia melhores condições para 

extração de energia destes. 

Figura 3: Perfis temporais referentes à (a) vazão de biogás (Qbiogás), (b) produção volumétrica 

de metano (PVM), (c) vazão molar de metano (VMM) e (d) rendimento de metano (MY) 

associados à operação dos reatores metanogênicos. Legenda: ASTBR (-■-), UASB (-□-). 
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Avaliação da produção de metabólitos na fase metanogênica 

Em termos da concentração total de ácidos orgânicos – ácidos acético (HAc), 

propiônico (HPr) e butírico (HBu) (Tabela 1), menores valores foram observados para o 

ASTBR ao longo da operação, exceto para a aplicação da COVa de 15 kgDQO m
-3

 d
-1

. Este 

fato provavelmente decorre da partida mais eficiente do reator UASB, levando a um menor 

acúmulo de ácidos. As concentrações de ácido propiônico estiveram em maior proporção em 

praticamente todo o período de operação do reator UASB, apresentando inclusive 

incrementos após cada aumento de carga aplicada aos reatores. Para as cargas de 20 e 25 

kgDQO m
-3

 d
-1

, a concentração de HPr no efluente do reator UASB atingiu praticamente o 

dobro da observada no ASBTR (Tabela 1). Segundo Mosey (1983), a formação de ácido 

acético fornece às bactérias acidogênicas um maior rendimento energético, o que justifica seu 

predomínio em condições estáveis de operação. No caso do ASTBR, embora as concentrações 

de HPr tenham diminuído à medida em que a COVa foi incrementada (Tabela 1), sua 

proporção relativa apresentou ligeiro aumento, em especial para as cargas de 25 e 30 kgDQO 

m
-3

 d
-1

. 

 

Tabela 1: Concentração de ácidos orgânicos voláteis medida no efluente dos reatores 

metanogênicos. 

Reator UASB ASTBR 

COVa             

(kgDQO m
-3

 d
-1

) 

15 20 25 15 20 25 30 

HAc  1250 ± 

1031 (14) 

831 ± 437 

(19) 

286 ± 92 

(22) 

2145 ± 

1569 (14) 

917 ± 

508 (19) 

458 ± 

238 (22) 

649 ± 

261 (14) 

(mg L
-1

) 3236 1965 442 4663 1743 1093 979 

HPr 2357 ± 

1346 (14) 

1552 ± 

1111 (19) 

1490 ± 

398 (22) 

1767 ± 

840 (14) 

879 ± 

468 (19) 

683 ± 

325 (22) 

638 ± 

249 (14) 

(mg L
-1

) 4222 3372 2155 2977 2016 1461 948 

HBu  311 ± 333 

(14) 

258 ± 88 

(19) 

64 ± 24 

(22) 

468 ± 489 

(14) 

227 ± 

119 (19) 

60 ± 17 

(22) 

55 ± 8 

(mg L
-1

) 1445 493 120 2015 711 113 69 

HAc + HPr + HBu  3918 ± 

1872 (14) 

2641 ± 

1112 (19) 

1840 ± 

448 (22) 

4380 ± 

2088 (14) 

2023 ± 

666 (19) 

1201 ± 

508 (22) 

1342 ± 

480 (14) 

(mg L
-1

) 7176 4685 2478 7570 3314 2297 1973 

Metabólitos: HAc = ácido acético, HPr = ácido propiônico, HBu = ácido butírico. 

Valores entre parênteses correspondem ao número de amostragens. Valores em negrito correspondem aos 

máximos observados para cada condição de carga. 

 

Em sistemas anaeróbios de alta taxa a conversão do ácido propiônico a ácido acético 

geralmente compreende a primeira rota a sofrer interferência de perturbações (Wiegant et al., 

1985), tais como eventos de sobrecarga orgânica ou limitações no tamponamento. Este 

comportamento decorre da maior quantidade de energia necessária para promover a 

supracitada conversão (AG° = + 62,3 kJ mol
-1

, 55°C), utilizando-se a conversão do ácido 

butírico a ácido acético como referência (AG° = + 37,9 kJ mol
-1

, 55°C) (Amani et al., 2015). 

Entretanto, particularmente em sistemas termofílicos, sobretudo quando submetidos a 

elevadas cargas orgânicas, a degradação do HPr caracteriza-se como mais lenta, sendo 

comumente observado o acúmulo deste ácido nos reatores (Wiegant et al., 1985; Souza et al., 
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1992; Syutsubo et al., 1998), mesmo em sistemas operados sob condições estáveis. Este 

comportamento justifica a obtenção de elevados patamares de remoção de matéria orgânica e 

produção de metano para o ASTBR, independentemente da proporção crescente de HPr na 

vinhaça metanizada. 

 

Conclusões 

 

 Os resultados obtidos neste trabalho ressaltam a viabilidade da aplicação do reator de 

leito fixo estruturado ao tratamento de águas residuárias com elevadas concentrações de 

sólidos, tais como a vinhaça. A elevada porosidade do leito, associada às vantagens do 

crescimento imobilizado, propiciou a obtenção de valores-pico superiores a 80% para 

remoção de DQO total e solúvel em uma operação estável em longo prazo (240 dias). O 

fornecimento de alcalinidade a bicarbonato caracterizou-se como um fator-chave à obtenção 

da estabilidade operacional nos sistemas estudados, possibilitando superar eventuais 

limitações decorrentes da aplicação de tempos de detenção hidráulica relativamente reduzidos 

(< 24h) aos reatores. Ressalta-se, finalmente, que o ligeiro acúmulo de ácido propiônico 

observado no reator de leito fixo estruturado não comprometeu o desempenho deste, sendo tal 

característica comum a sistemas anaeróbios termofílicos operados sob elevadas condições de 

carga orgânica. 
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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. 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 é obter obter um modelo 

matemático para um reator anaeróbio compartimentado, que permita avaliar o seu 

comportamento no tratamento de vinhaça de cana-de-açúcar submetido a diferentes razões 

de recirculação. A metodologia a ser empregada compreende a duas etapas, sendo a 

primeira etapa essencialmente experimental, onde um RAC foi alimentado com vinhaça de 

cana-de-açúcar e foi avaliado seu comportamento hidrodinâmico e seus parâmetros cinéticos 

e de transferência de massa. A segunda etapa compreenderá a obtenção do modelo do reator 

e à análise das respostas do modelo frente a perturbações. Para tanto serão empregados 

diferentes métodos para a solução do balanço de massa em reatores heterogêneos, com o 

propósito de obter o fator de efetividade. O modelo obtido permitirá avaliar a resposta do 

RAC a perturbações e propor alterações no reator de acordo com bases racionais. 

 

Palavras-chave: bases racionais, cinética bioquímica, hidrodinâmica, transferência de 

massa, reator anaeróbio compartimentado, vinhaça de cana-de-açúcar. 

 

 

Introdução 

 

 Vinhaças resultantes do processamento de cana-de-açúcar podem apresentar valores de 

demanda química de oxigênio (DQO) variando na faixa de 20 a 84,9 g.L
-1

, dependendo do 

tipo de matéria-prima usada (i.e. caldo ou melaço) (WILKIE et al., 2000). A quantidade de 

matéria orgânica presente na vinhaça a caracteriza como uma água residuária de elevado 

potencial poluente, verificando-se a necessidade de aplicação de algum tipo de tratamento 

previamente ao seu descarte. 

A taxa de geração de vinhaça corresponde, em média, a 13 L para cada litro de etanol 

produzido e a principal forma de reaproveitamento ocorre por meio da fertirrigação das 

lavouras. Contudo, a disposição inadequada da vinhaça nas lavouras, devido à aplicação de 

superdosagens e à falta de critérios técnicos no dimensionamento dos sistemas de reúso, tende 

a comprometer a capacidade produtiva dos solos, a produtividade da lavoura e até mesmo a 

qualidade dos corpos d’água do entorno (BNDES; CGEE, 2008). 

A digestão anaeróbia é uma opção viável para redução da carga orgânica e para o 

aproveitamento do potencial energético da vinhaça, pois reduz sua carga poluidora sem perda 

do potencial de fertilização, e gera biogás, combustível gasoso com elevado conteúdo 

energético. 

A vinhaça em condições ambientais favoráveis ao desenvolvimento da metanogênese 

é um substrato muito promissor para a produção de metano e energia. De acordo com van 

Haandel (2005), reatores tratando vinhaça em escala real com carga orgânica aplicada de 20 

kgDQO.m
-
³.d

-1
 apresentaram 80% de eficiência de remoção, correspondendo a 400 kg DQO 
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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 

500kWh.m
-3

 de álcool. 

Diversos modelos de reatores anaeróbios têm sido avaliados no tratamento de vinhaça, 

tais como: reator de leito fixo, reator de leito fluidificado e reator de manta de lodo (BRAUN; 

HUSS, 1982; POLANCO et al., 2001; BROWN et al., 2011).  

Um modelo ainda pouco estudado é o reator anaeróbio compartimentado (RAC), 

composto por um sistema de tanques em série e de fluxo ascendente. A vantagem mais 

significativa deste reator é a sua capacidade de separar parcialmente a acidogênese e a 

metanogênese no sentido longitudinal do reator, permitindo que o mesmo se comporte como 

um sistema de duas fases (WEILAND; ROZZI, 1991). 

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. 

O tratamento de vinhaça submete o reator anaeróbio a elevadas cargas orgânicas e de 

sólidos, condições que a princípio sugerem o emprego de recirculação. Neste cenário são 

necessários estudos que avaliem o real efeito da recirculação sobre a eficiência do tratamento 

deste tipo de água residuária em reatores compartimentados, antes que essa tecnologia possa 

ser empregada em escala real.  

Ademais do entendimento do processo, o conhecimento da hidráulica e cinética de 

reatores compartimentados alimentados com vinhaça pode subsidiar a obtenção de modelos 

matemáticos que descrevam seu comportamento. Essa ferramenta é fundamental para a 

proposição de intervenções no layout e operação do reator. 

Essa pesquisa tem como objetivo obter um modelo matemático para um reator 

anaeróbio compartimentado, que permita avaliar o seu comportamento no tratamento de 

vinhaça de cana-de-açúcar submetido a diferentes razões de recirculação. 

 

Material e Métodos 

 

O desenvolvimento do presente projeto de pesquisa compreende a duas etapas, sendo a 

primeira etapa essencialmente experimental, realizada no Laboratório de Processos 

Biológicos (EESC/USP). A segunda etapa, a ser realizada na Universidade de Oxford, 

compreende a obtenção do modelo do reator operado e análise das respostas do modelo frente 

a perturbações e alterações no reator. 

 

ETAPA1 – UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Um reator anaeróbio compartimentado em escala de bancada construído em PVC 

(Figura 1), com quatro compartimentos (C1, C2, C3 e C4), com 650 mm de altura,100 mm de 

diâmetro e volume reacional de 5 L em cada câmara. 

Anterior à partida do reator, foi realizado ensaio hidrodinâmico no mesmo, para as 

recirculações de 0, 100, 200, 300 e 400%. O ensaio consistiu em instalar, na saída do reator, 

um vertedor com uma sonda, acoplada a um transdutor, que por sua vez foi acoplado a uma 

calculadora. Os sinais foram interpretados pela calculadora e geraram as curvas de 

concentração de traçador na saída do reator ao longo do tempo, chamada curva C. Com os 

dados das curvas C foram obtidos os demais parâmetros hidráulicos do reator.  

O RAC foi inoculado com lodo de um reator UASB que trata efluente de abatedouro 

de aves e a partida foi iniciada com COVde 0,5 kg.DQO.L
-1

.d
-1

, sem aplicação de recirculação 
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do efluente. A COV foi gradativamente aumentada através de incrementos semanais na vazão 

de alimentação. O reator alimentado com vinhaça de cana-de-açúcar (aproximadamente 18 g 

DQO.L
-1

 e 1,5 g SS.L
-1

). 

Para caracterização do efluente, monitoramento do reator e controle operacional foram 

analisados os parâmetros apresentados na Tabela 1. 

 

 
 

Figura 1 – Reator anaeróbio compartimentado 

 
Tabela 1 : Parâmetros físico-quimicos e frequência analítica 

Parâmetro Frequência analítica Método 

Sólidos (totais, suspensos e dissolvidos) Semanal 
APHA/AWWA/WEF, 

(2005) 

Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(DBO) 

Reator em estado 

estacionário 

APHA/AWWA/WEF, 

(2005) 

Demanda Química de Oxigêncio (DQO) 2x por semana 
APHA/AWWA/WEF, 

(2005) 

pH 2x por semana 
APHA/AWWA/WEF, 

(2005) 

Alcalinidade 2x por semana RIPLEY et al (1986) 

Ácidos voláteis 
Titulação 2x por semana Dilallo e Albertson (1961) 

Cromatografia Semanal Adorno et al. (2014) 

Carboidratos Semanal Dubois et al (1956) 

 

Depois de alcançado estado estacionário, serão determinados os parâmetros cinéticos 

intrínsecos para cada câmara do reator de acordo com o método apresentado por Vieira et al. 

(1997). 

Uma vez que se trata de um parâmetro intimamente associado à velocidade superficial, 

o coeficiente de transferência de massa na fase líquida será calculado para as diferentes razões 

de recirculação, empregando as correlações disponíveis na literatura científica. 

O diâmetro médio dos grânulos, necessário para os cálculos relativos à transferência 

de massa, será aferido através do método apresentado por Del Nery et al. (2008). 

Para a determinação da difusividade efetiva foi adaptada a metodologia apresentada por Vela 

et al. (1999). Uma única determinação foi ampliada para toda a operação do reator, tendo em 

vista que não é esperada alteração na difusividade devido ao 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 
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condição de carga orgânica e recirculação, deverá apresentar uma difusividade diferente. O 

emprego de uma única difusividade é uma simplificação imposta neste trabalho. 

 

Eliminação da resistência externa à transferência de massa 

Os ensaios de determinação dos parâmetros cinéticos intrínsecos bem como os de 

difusividade efetiva requerem o conhecimento do nível de mistura requerido para que a 

resistência externa à transferência de massa seja eliminada. Para tanto, foi desenvolvido um 

experimento exclusivo para encontrar essa condição. 

Ensaios cinéticos foram desenvolvidos sob diferentes rotações (50, 150, 200 e 250 

rpm), com o emprego de lodo de reator UASB adaptado para o tratamento de vinhaça de 

cana-de-açúcar em condições mesofílicas, e vinhaça com DQO aproximada de 10 g.L
-1

 como 

substrato. 

Os ensaios foram realizados em frascos de Duran, contendo 300 mL de substrato e 1,5 

g de lodo granular. Foi adicionado bicarbonato de sódio na proporção 1:1 ((HCO3:COD, 

m/m), com o propósito de garantir adequada alcalinidade ao sistema (DÖLL; FORESTI, 

2010). Foi também insuflado nitrogênio por 10 minutos no interior dos frascos para garantir 

as condições de anaerobiose ao reator. 

Amostras foram coletadas em diferentes tempos e análises de DQO foram realizadas. 

As velocidades iniciais de reação foram obtidas para cada rotação aplicada através de ajuste 

matemático (DQO vs tempo). 

 

Perfis temporais de concentração de substrato nos grânulos de UASB 

A determinação da difusividade efetiva da vinhaça nos grânulos de UASB requer a 

obtenção dos perfis temporais de sua concentração no meio.  

Para a obtenção desses perfis foi empregado lodo granular de um reator UASB que 

trata efluente de abatedouro de aves, e o mesmo foi lavado com água de torneira, peneirado e 

inativado em uma solução de etanol 50% (v/v) por duas horas (VELA et al., 1999). A 

inativação tem como objetivo inibir a ocorrência de reações bioquímicas durante o 

experimento. 

Vinhaça de cana-de-açúcar com uma DQO inicial de aproximadamente 15 g.L
-1

 foi 

empregada como substrato. Cada experimento foi realizado empregando frascos de Duran de 

500 mL, contendo 50 mL de substrato e 10 g de lodo granular. Os frascos foram agitados a 

250 rpm em um shaker, com o propósito de eliminar a resistência externa à transferência de 

massa. 

Os experimentos foram realizados três vezes, e amostras foram coletadas após 

decorridos diferentes períodos. No primeiro e segundo experimento, as amostras foram 

coletadas a cada 2 minutos (0, 2, 4, 6 e 8 minutos). No terceiro experimento foram 

empregados intervalos de tempo de 15 segundos entre cada coleta (0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 

105 e 120 segundos). 

Os grânulos foram lavados com água destilada no segundo e terceiro experimento, até 

que fosse observada ausência de cor aparente na água de lavagem. 

Cada frasco foi tomado em um determinado tempo de experimento e então foi 

descartado. A solução de substrato era rapidamente removida do contato com o lodo, filtrada 

(0,45 mm) e analisado através de ensaio de DQO. 

Foram obtidos perfis de concentração de DQO na fase liquida em função do tempo, 

sem a influência da resistência externa à transferência de massa, tampouco ocorrência de 

reações bioquímica de utilização de substrato. Nestas condições, em modulo, a mesma 

variação na concentração de DQO medida na fase liquida pode ser atribuída à difusão no 

interior dos grânulos. 

Uma vez obtidos os perfis de difusão, a difusividade pode ser obtida através de 

modelagem do balanço de massa no grânulo. 
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ETAPA 2 – UNIVERSIDADE DE OXFORD 

Uma vez determinados os parâmetros cinéticos intrínsecos de transferência de massa 

do reator na etapa experimental, será possível calcular o fator de efetividade de cada uma das 

câmaras. 

Os fatores de efetividade podem ser obtidos para os diferentes modelos cinéticos de 

consumo de substrato. Ao se utilizar o modelo cinético de Monod, apropriado para a digestão 

biológica, a velocidade de reação apresenta uma forma não linear e um método numérico 

precisa ser empregado, como os métodos de Euler ou Runge-Kutta. Para implementação dos 

métodos numéricos e solução do fator de efetividade será empregado o software Matlab. 

Uma alternativa ao método numérico é a adimensionalização dos parâmetros.  

Obtidos os fatores de efetividade para cada uma das câmaras será possível desenvolver 

um modelo simplificado para o reator, empregando os dados dos ensaios hidrodinâmicos (N, 

θh) das diferentes razões de recirculação. 

O modelo proposto para o reator compartimentado fará analogia ao sistema teórico de 

N reatores de mistura perfeita em série, todavia o número de reatores em série obtido através 

de ensaio hidrodinâmico não corresponde especificamente ao número de câmaras do reator, 

tendo em vista que dependendo da razão de recirculação o reator pode ser mais ou menos 

pistonado. 

É sabido que reatores anaeróbios não podem ser abordados como reatores químicos 

heterogêneos comuns, onde o aumento do fator de efetividade decorre diretamente em ganhos 

ao processo. Os fatores ambientais muitas vezes sobrepujam os efeitos da capacidade cinética 

bacteriana. Por esse motivo serão adicionadas constantes empíricas ao modelo, buscando 

considerar os efeitos de pH, alcalinidade, nutrição, bem como os efeitos da expansão da manta 

de lodo devido à geração de biogás e aumento da vazão. 

Os dados operacionais do reator obtidos na primeira fase serão empregados na 

calibração do modelo proposto.  

Serão por fim propostas intervenções sobre o reator compartimentado, baseadas no 

modelo simplificado obtido, visando obter maior eficiência. As mesmas considerações 

poderão ser extrapoladas por analogia a modelos de reatores anaeróbios singulares. 

 

Resultados Parciais 

 

Ensaio hidrodinâmico 

Na Tabela 2 são resumidos os dados de tempo de detenção hidráulico, N e D/uL para 

todos os ensaios realizados. É possível observar que para uma operação sem recirculação, o 

modelo hidrodinâmico do reator pode ser considerado o de fluxo em pistão ideal, pois N>>30 

(LEVENSPIEL, 1974). 

 

Tabela 2 : Resumo dos dados dos ensaios hidrodinâmicos 

Recirculação (%) θ(h) N 
D/uL 

Pequena Dispersão Grande Dispersão 

0 11,4 1694 0,0003 0,0003 

100 7,1 5 0,1050 0,0796 

200 6,8 2 0,2237 0,1425 

300 6,0 2 0,2660 0,1616 

400 7,8 1 0,4295 0,2257 

 

Aplicando-se uma recirculação de 100% o valor de N é reduzido drasticamente para 5, 

um valor que praticamente coincide com o número de câmaras do reator, o que sugere que 
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empregando-se recirculações menores ou iguais a 100%, a capacidade de especialização da 

biomassa no interior de cada uma das câmaras poderia ser preservada, embora seriamente 

comprometida. 

 

Dados operacionais do reator 

Mesmo o reator não tendo alcançado uma COV muito elevada, chegando a valores da 

ordem de 2,0 kgDQO.m
-3

.d
-1

, a COV individual de C1 alcançou valores expressivos, 

equiparando-se aos comumente empregados em reatores metanogênicos. 

Durante todo o período avaliado, mesmo quando houve acúmulo de ácidos voláteis, o 

pH nas câmaras não foi inferior a 6,5, pH limite para a garantia da atividade metanogênica 

(SPEECE, 1981). 

A elevada concentração de sólidos é uma das características da vinhaça que 

comprometem o seu tratamento via digestão anaeróbia. A concentração de sólidos em 

suspensão na vinhaça afluente foi de 1,80±0,82 g.L
-1

. Águas residuárias desse tipo 

comprometem a etapa da hidrólise no processo de conversão. 

Uma vez que não dispõe de separador trifásico, tampouco outro mecanismo de 

retenção de sólidos, é esperada uma grande perda de sólidos no reator. O efluente do reator 

(efluente de C4) apresentou uma concentração de sólidos em suspensão de 0,624±0,58 g.L
-1

. 

Provavelmente está baixa perda de sólidos está associada às pequenas vazões empregadas, 

que permitiram que os sólidos naturalmente sedimentassem no leito do reator. 

Durante 95% do período de partida e monitoramento do reator, a eficiência de 

remoção de DQO global foi superior a 90%. A maior eficiência de remoção de DQO ocorre 

em C1. As câmaras 2, 3 e 4 removeram apenas pequenas parcelas de DQO durante 

praticamente todo o período de operação. No entanto, ao contrário do esperado, quando C1 

apresentou sinais de esgotamento de sua capacidade de conversão de matéria orgânica 

(COV = 2,03 kgDQO.m
-3

.d
-1

), C2, C3 e C4 não se mostraram capazes de remover a parcela 

de DQO efluente a C1 e o reator apresentou sinais de falência. 

Igualmente ao que ocorre com a DQO total, maior parcela da DQO solúvel é removida 

na primeira câmara.  

Em todas as COVs aplicadas, praticamente toda a fração de carboidratos é degradada 

na primeira câmara (90,8±4,8%). Mais de 50% dos carboidratos presentes no efluente de C1 

ainda estão presentes no efluente de C4, mesmo após decorrido um tempo de residência três 

vezes superior. 

Durante praticamente todo o período de operação do reator, as câmaras C2, C3 e C4 

apresentaram uma relação AI/AP inferior a 0,3, indicando equilíbrio na produção de ácidos 

orgânicos voláteis (RIPLEY et al, 1986). C1, por sua vez, apresentou uma relação AI/AP 

muito maior que 0,3, e sem nenhuma tendência principal, em função da alta COV aplicada a 

essa câmara e às variações nos valores da DQO afluente. 

As verificações acerca da eficiência de remoção de DQO e acúmulo de ácidos voláteis 

revelam que o reator não se comportou como um sistema de duas fases, pois quando C1 

passou a se comportar essencialmente como um reator acidogênico, C2, C3 e C4 não foram 

capazes de remover o acúmulo de ácidos, refletindo no colapso do sistema. As últimas 

câmaras do reator se assemelharam a um sistema de polimento do efluente de C1. 

As análises cromatográficas da composição dos ácidos orgânicos voláteis ajudam a 

elucidar as razões pelas quais C2, C3 e C4 não se mostraram capazes de remover a DQO 

efluente de C1 quando ocorreu acúmulo de ácidos. 

a concentração total de ácidos não fora a causa central da inibição em C2, C3 e C4, 

pois C1 sempre fora submetido a altas concentrações de ácidos e alcançou cargas orgânicas 

bem maiores antes de apresentar sinais de esgotamento. Os acúmulos de ácidos butírico e 

propiônico são concomitantes ao colapso global do reator. 

O RAC apresentou seu primeiro desbalanceamento da produção de ácidos voláteis 

quando fora submetido à COV de 2,07 kgDQO.m
-3

.d
-1

 (10ª semana), quando a concentração 
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de ácido propiônico em C1 (1807,06 mg.L
-1

) era semelhante à concentração de ácido acético 

(2010,98 mg.L
-1

) na mesma câmara. Embora o acúmulo de ácido propiônico tenha sido 

lentamente removido em C2 (1273,38 mg.L
-1

), C3 (924,06 mg.L
-1

) e C4 (321,65 mg.L
-1

), o 

reator não apresentava sinais de que retornaria à condição anterior, com melhores eficiências 

de remoção de DQO. 

Após a segunda tentativa de partida do reator, na 22ª semana de operação 

(COV = 1,98 kgDQO.m
-3

.d
-1

) foi observado uma sobrecarga de ácido acético em C1 

(1811,95 mg.L
-1

). Embora não tenha sido concomitante com um relevante acúmulo de ácido 

propiônico (489,82 mg.L
-1

), a experiência acumulada na primeira tentativa de partida do 

reator revela que pequenos incrementos de carga poderiam decorrer em rápido acumulo de 

ácidos propiônico e butírico. Como a COV foi mantida constante, não houve 

desbalanceamento na produção de ácidos. 

No período em que o reator operava em baixas vazões e, portanto baixa COV, não fora 

observado desequilíbrio na produção de ácidos, que por duas vezes ocorreu aproximadamente 

na mesma COV (2,2 kgDQO.m
-3

.d
-1

). Ademais da capacidade dos microrganismos presentes 

em C1 de converter os compostos orgânicos a ácido acético, a qual é sensível à variação na 

COV, outros fatores parecem interferir concomitantemente, resultando no repentino colapso 

observado, destaca-se o grau de mistura do reator. 

Com baixas vazões e, portanto, baixa produção de gás, a manta de lodo se mantém 

acomodada no fundo do reator e a transferência de massa é favorecida, nesse período C1 

convertia sozinho praticamente toda a matéria orgânica sem resultar em acúmulo de ácidos, 

embora a COV dessa câmara já alcançasse valores expressivos, da ordem de 9,0 kgDQO.m
-

3
.d

-1
. 

Com a expansão da manta de lodo os produtos intermediários da digestão anaeróbia, 

dentre eles o hidrogênio e o ácido propiônico ficam livres no meio líquido, decorrendo na 

redução do pH e inibição da digestão. Os produtos foram liberados para as câmaras 

posteriores, as quais não estavam adaptadas para esse substrato, decorrendo em falência 

global do reator. 

Ao longo do período em que foi mantida a COV de 2,2 kgDQO.m
-3

.d
-1

, foi observada 

redução na concentração de ácidos voláteis no efluente de C1, a níveis que sugerem que a 

COV poderia ser aumentada. Isso mostra que os microrganismos hidrogenotróficos são 

capazes de responder ao acúmulo de hidrogênio em condições adversas de transferência de 

massa, embora levem mais tempo para tanto.  

 

Eliminação da resistência externa à transferência de massa 

Na Figura 2 são apresentadas as velocidades iniciais de reação obtidas para cada 

rotação aplicada ao shaker. Em todos os frascos monitorados os valores de pH final foram 

maiores que 6,6, que corresponde ao limite inferior de pH que garante a predominância da 

atividade metanogênica em sistemas anaeróbio (SPEECE, 1981). 
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Figura 2 : Velocidade inicial de reação 

 

Os resultados indicam que para rotações acima de 200 rpm a resistência externa à 

transferência de massa pode ser negligenciada, uma vez que a velocidade de consumo de 

substrato se mantém constante. Assim, para o lodo granular avaliado, rotações maiores que 

200 rpm podem ser empregadas nos ensaios de determinação do coeficiente de difusividade e 

nos parâmetros cinéticos intrínsecos, os quais requerem a eliminação da resistência externa. 

 

 

Perfis temporais de concentração de substrato nos grânulos de UASB 

No primeiro experimento realizado, foi observado um aumento na concentração de 

substrato no perfil obtido, conduzindo a um comportamento oposto ao esperado para esse 

ensaio. Uma vez que o substrato se difunde no sentido a entrar nos grânulos, um decaimento 

na concentração de substrato no meio deveria ser observado. 

Este comportamento anômalo pode ser atribuído ao etanol empregado na fase de 

inativação da atividade bioquímica. A massa de etanol absorvida pelos grânulos durante a 

inativação foi lentamente liberada quando as condições de mistura foram impostas, o que 

decorreu no aumento na concentração de matéria orgânica presente na solução. Esta hipótese 

pode ser confirmada em ensaios adicionais, onde os grânulos foram repetidamente lavados 

com água destilada antes que a agitação fosse imposta. 

No segundo experimento, onde os grânulos já eram lavados após a inativação, 

observou-se que a difusão da vinhaça ocorreu essencialmente nos primeiros 2 minutos de 

ensaio. Consequentemente, não foi possível obter qualquer ajuste matemático para os dados. 

Baseado nos resultados do segundo experimento, o terceiro ensaio foi realizado para 

avaliar a variação temporal de DQO no meio líquido, durante os dois primeiros minutos de 

ensaio (Figura 3). A difusão da vinhaça nos grânulos ocorreu essencialmente nos primeiros 60 

segundos. No entanto, neste caso cinco pontos definiram a curva de decaimento de DQO e um 

ajuste exponencial foi obtido (Equação 1). 

 

 
Figura 3 :  Variação temporal de DQO em grânulos de UASB (terceiro experimento) 

(♦) – dadosexperimentais, (-) funçãoajustada (r² = 0,9917). 
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Conclusões 

 

Os resultados indicados no ensaio hidrodinâmico indicam que o emprego de 

recirculações superiores a 100% decorrem em um escoamento com alto grau de mistura no 

reator compartimentado. 

Como o reator não se comportou como um sistema de duas fases e sim como câmaras 

de polimento, arbitrando uma eficiência da ordem de 90%, C4 poderia ser eliminada do 

sistema. 

O aparente esgotamento de C1 não se deve exclusivamente ao limite da capacidade de 

conversão dos microrganismos, mas também às condições ambientais. Administrar, na 

medida do possível, os fenômenos de transferência de massa e respeitar o período de 

adaptação dos microrganismos consumidores de hidrogênio figuram como as chaves para o 

sucesso do emprego deste tipo de reator no tratamento de efluentes concentrados. 
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Resumo. Um reator anaeróbio de fluxo ascendente com manta de lodo (UASB), em escala 

piloto, foi utilizado no processamento anaeróbio da vinhaça de cana-de-açúcar. O reator foi 

submetido ao aumento gradativo de carga orgânica volumétrica (COV) até atingir 10 

kgDQO.m
-
³.dia

-1
.
 
O aumento da COV ocorreu por meio do ajuste da vazão e, portanto, do 

aumento da velocidade ascensional. O objetivo do estudo foi avaliar o efeito desses 

parâmetros na manta de lodo do reator. Foi estudada a distribuição de dimensão, a 

resistência mecânica, composição de metais e estrutura microbiana dos grânulos. Com a 

introdução de COV, verificou-se diminuição dos grânulos. A análise de resistência mecânica 

aplicada aos grânulos causou diminuição no tamanho dos mesmos em todas as situações 

analisadas. Os metais presentes na vinhaça não causaram impacto tóxico ao sistema. As 

análises microbiológicas mostraram grande diversidade microbiana. Nas COV mais baixas 

(2,5 e 5,0 kgDQO.m
-
³.dia

-1
), o gênero Methanosaeta se manteve no centro dos grânulos e na 

superfície predominou bacilos de dimensões variadas. Nas COV mais altas, o gênero 

Methanosaeta pareceu aflorar na superfície granular e no interior dos grânulos ocorreu 

proliferação de cocos e bacilos. 

 

Introdução 

 

Reatores anaeróbios de fluxo ascendente com manta de lodo (UASB), caracterizados 

por seu separador trifásico (gás-sólido-líquido) interno, vêm sendo utilizados com sucesso no 

tratamento anaeróbio de águas residuárias industriais. O uso de reatores UASB para o 

tratamento da vinhaça, água residuária gerada em grande quantidade na produção de açúcar e 

etanol, é uma alternativa interessante devido às vantagens apresentadas por esta tecnologia. 

A formação do lodo granular em reatores UASB favorece o eficiente desempenho 

desses sistemas. Os parâmetros que afetam o fenômeno de granulação nesses reatores são, 

principalmente, as características da água residuária, as cargas orgânicas aplicadas e a seleção 

do inóculo (Show et al., 2004). A tecnologia UASB ainda apresenta pontos que necessitam 

ser elucidados. Entre eles estão os limites superiores das taxas hidráulicas e orgânicas 

aplicáveis, o comportamento da manta de lodo granular com efluentes industriais de elevada 

carga orgânica e com compostos potencialmente deletérios à biomassa. 

São escassos na literatura científica trabalhos que abordem o comportamento da manta 

de lodo em reatores UASB tratando efluentes concentrados, como a vinhaça. Entretanto, o 

sucesso da digestão anaeróbia e a produção de energia a partir do processamento da vinhaça 

são condicionados à sustentabilidade da manta de lodo, que é o coração dos reatores UASB. O 

objetivo geral deste estudo foi analisar a região de reação de reator UASB, operado sob 

diferentes cargas orgânicas e hidráulicas, no processamento da vinhaça da cana-de-açúcar.  

 

Material e Métodos 

 

Reator UASB 

O reator UASB (escala piloto) utilizado apresentava capacidade de 60L na área de 

reação (2 m de altura) e volume total de 120L (4 m de altura total), foi construído em coluna 
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de PVC com 20 cm de diâmetro externo e 19,5 cm de diâmetro interno. O separador trifásico 

apresentava diâmetros externo e interno de 10 e 9,5 cm, respectivamente.  

 

Etapas de operação 

O estudo foi dividido em cinco etapas.  

Etapa I - Montagem das instalações do sistema de tratamento: nesta etapa foram 

instalados reator e bombas.  

Etapa II – Caracterização e preparação da vinhaça: a vinhaça foi coletada em usina de 

açúcar e álcool que possui equipamento para concentrar vinhaça. A vinhaça concentrada 

apresentava aproximadamente 200 gDQO.L
-1

 e elevada concentração de sólidos grosseiros. 

Esta vinhaça foi armazenada em tanque refrigerado a 5
o
C. Foi necessário peneirar a vinhaça, 

com peneira de abertura de tela de 0,59 mm, para separação dos sólidos grosseiros e diluir a 

vinhaça na faixa de 18 a 20 gDQO.L
-1

. A caracterização da vinhaça foi realizada antes de dar 

início a partida do reator (dados apresentados na seção de resultado). A vinhaça apresentou 

pH ácido (entre quatro e cinco). Para estabilizar o pH em um faixa entre sete e oito, foi 

necessário adição de álcali na alimentação do reator UASB. Na fase inicial estipulou-se 

utilizar o bicarbonato de sódio (NaHCO3) na proporção de 1g por g de DQO. Durante a 

operação do reator a concentração de bicarbonato foi estabelecida de acordo com a relação de 

alcalinidade intermediária por alcalinidade parcial (AI/AP). A proporção variou de 0,3 a 0,5 g 

por g de DQO, visando manter a relação AI/AP menor que 0,3, relação que possibilita 

equilíbrio do sistema. 

Etapa III - Inoculação do reator: o reator foi inoculado com lodo até dois metros da sua 

altura (60 litros de volume reacional) e o restante do seu volume, preenchido com água da 

torneira. O inóculo utilizado foi um lodo granulado proveniente de reator UASB, tratando 

resíduo de abatedouro de aves. Foram analisadas as características física, química e biológica 

do lodo do inóculo (apresentado na seção de resultado).  

Etapa IV - Variação dos parâmetros operacionais: durante o período operacional, 

variou-se gradativamente a vazão de vinhaça de 1 a 40 L.dia
-1

. Para analisar os grânulos do 

sistema, foram coletadas amostras do perfil da manta de lodo do reator. As fases de coleta das 

amostras ocorreram em COV de 2,5, 5,0 7,5 e 10 kgDQO.m³.dia
-
¹ e velocidade ascensional de 

0,042, 0,083, 0,125 e 0,167 m.h
-
¹, respectivamente (Tabela 1). O aumento de carga orgânica 

aplicada aos reatores ocorreu com pH do efluente entre 7,5 e 8,2, eficiência de remoção de 

DQO superior a 92%, concentração de ácidos voláteis estabilizados e percentagem de metano 

no biogás mínima de 65%. 

Tabela 1: Variação dos parâmetros no decorrer do período operacional 

Fases 

de 

coleta 

Vazão da 

vinhaça 

(L.dia
-
¹) 

Vazão de 

recirculação 

(L.dia
-
¹) 

Vazão 

total 

(L.dia
-
¹) 

COV 

(kgDQO/m³.dia
-1

) 

Velocidade 

ascensional 

(m.h
-1

) 

1 10 20 30 2,5 0,042 

2 20 40 60 5,0 0,083 

3 30 60 90 7,5 0,125 

4 40 80 120 10 0,167 

 

Para verificar o comportamento do reator em cada fase de estudo foi realizado o 

monitoramento através de DQO, pH, alcalinidade e ácidos voláteis de acordo com Standard 

Methods for examination of Water and Wastewater (2005).  

Etapa V: Caracterização física, química e biológica do inóculo e da manta de lodo. 

Para análise física foi analisado a dimensão e resistência mecânica dos grânulos. A 

caracterização química ocorreu através da determinação de metais presentes nas amostras. A 
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avaliação biológica foi realizada no intuito de conhecer a morfologia microbiana, a estrutura 

granular e a diversidade microbiana para os domínios Bacteria e Archaea.  

A dimensão dos grânulos foi determinada de acordo com a metodologia de Del Nery 

et al. (2008). De acordo com esta, são separados 10 ml das amostras de grânulos, a serem 

analisadas, e misturadas a 1000 ml de água. Este volume contém cerca de 1500 a 3000 

grânulos (varia de acordo com a amostra). Após a mistura, é necessário esperar a 

sedimentação dos grânulos para descarte do sobrenadante. Esse processo repete-se três vezes 

e chama-se etapa de lavagem. Em seguida, todos os grânulos sedimentados são depositados 

em placas de Petri, com cuidado para mantê-los separados.   

A dimensão dos grânulos é identificada em duas etapas: primeiro são capturadas as 

imagens das placas de Petri contendo os grânulos; em seguida, as dimensões dos grânulos são 

identificadas através de software analisador de imagens. As imagens neste estudo foram 

obtidas por meio de scanner HP (modelo Scanjet 3770) e o software utilizado para analisar as 

imagens foi o Image-Pro Plus (versão 6.0). A captura de imagem por meio de scanner 

otimizou a análise, por ser possível capturar seis placas de Petri em cada imagem. Para cada 

amostra analisada, foram capturadas de sete a nove imagens. 

A resistência dos grânulos consistiu em submeter os grânulos ao processo de agitação 

em um vaso Jar Test montado em uma mesa rotativa. O vaso foi mantido fixo a mesa por 

meio do acoplamento de um torquímetro. Medindo-se o torque e a rotação foi possível 

determinar a potência mecânica dissipada no vaso. E a partir disso, calculou-se o gradiente de 

velocidade através da seguinte equação:  

G = (
1/2

 

Onde µ é a viscosidade dinâmica (N.s.m
-
²); V é o volume (m³); e P é potência aplicada 

(N.m.s
-
¹).  

Os grânulos foram agitados para o teste de resistência com gradiente de velocidade de 

770 s
-1

, durante 60 minutos em Jar Test. A análise qualitativa da resistência dos grânulos foi 

realizada através da comparação das dimensões dos grânulos, antes e depois de serem 

submetidos à agitação.  

O tamanho dos grânulos, antes e após agitação, foi analisado estatíticamente. Nove 

faixas de tamanho de grânulos (em mm) foram estabelecidos: [0,4 - 1,0], [1,1 - 1,5], [1,6 - 

2,0], [2,1 - 2,5], [2,6 - 3,0], [3,1 - 3,5], [3,6 - 4,0], [4,1 - 4,5] e [4,6 - 5,0]. O limite inferior 

(0,4 mm) e superior (5,0 mm) foram delimitados de acordo com os dados granulométricos das 

próprias amostras de grânulos analisadas. Fez-se uso de estatística descritiva básica para 

avaliar frequência da dimensão dos grânulos nas faixas de tamanho estabelecidas. Também 

foi realizado o teste estatístico Anova. Este teste é utilizado para verificar se há diferença 

significativa entre as médias populacionais das amostras analisadas. 

A caracterização química consistiu em determinar a concentração dos seguintes 

metais: cálcio, sódio, potássio, manganês, ferro, magnésio, cobre, níquel e cobalto.  A análise 

da composição de metais foi realizada, por absorção atômica, através das cinzas do lodo 

anaeróbio (obtidas por ignição em mufla de 450º C) dissolvidas em ácidos. 

A determinação da disposição espacial microbiana foi realizada utilizando 

Microscópio Eletrônico de Varredura INSPECT F-50 (FEI, Nederland). Esta técnica foi 

utilizada para obtenção de imagens para a observação das características estruturais dos 

grânulos. A análise da morfologia dos grânulos foi realizada por observação sob microscopia 

óptica de contraste de fase e fluorescência. O microscópio utilizado foi o Olympus BX60, 

com câmera acoplada para aquisição da imagem.  

A análise da diversidade da comunidade microbiana foi analisada para os domínios 

Bacteria e Archaea por PCR e DGGE. Os padrões de bandas de DGGE foram analisados 

utilizando software BioNumerics V.2.5, coeficiente de correlação de Pearson, e método de 
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aglomeração UPGMA (Unweighted Pair Group Method With Arithmetic Mean) para a 

construção do dendrograma. A diversidade microbiana foi analisada pelo índice de 

diversidade de Shannon (H). 

 

Resultados e Discussão 

 

Caracterização da vinhaça 

 A vinhaça, utilizada para alimentação, apresentou carga orgânica elevada. Dentre os 

macronutrientes analisados, o potássio apareceu como elemento predominante, com teores 

razoáveis de cálcio, sulfato e nitrogênio total, e pobre em magnésio. Dos micronutrientes, o 

ferro apareceu em maior concentração (Tabela 2).  

 
Tabela 2: Caracterização da vinhaça 

Parâmetros Unidade Resultado Parâmetros Unidade Resultado 

Ácidos voláteis mg CaCO3 .L
-1

 1286 
Sólidos 

dissolvidos fixos 
mg .L

-1
 3496 

Alcalinidade total mg CaCO3 .L
-1

 307 

Sólidos 

dissolvidos 

voláteis 

mg .L
-1

 11743 

DBO bruta mg O2 .L
-1

 7314 Sulfato mg SO4
2-

 .L
-1

 625 

DQO bruta mg O2 .L
-1

 18750 Sulfeto mg S
2-

 .L
-1

 3,600 

Fenol mg C6H5OH .L
-1

 0,688 Zinco mg Zn .L
-1

 1,291 

Nitrogênio amoniacal mg N .L
-1

 64 Chumbo mgPb .L
-1

 0,40 

Nitrogênio nitrato mg N-NO3
-
 .L

-1
 260,70 Cádmio mgCd .L

-1
 0,032 

Nitrogênio nitrito mg N-NO2
-
 .L

-1
 < 0,001 Níquel mgNi .L

-1
 0,482 

Nitrogênio total 

kjeldahl 
mg N .L

-1
 614 Ferro mg Fe .L

-1
 59,8 

pH --- 4,72 Manganês mg Mn .L
-1

 5,61 

Sólidos totais mg .L
-1

 17989 Cobre mg Cu .L
-1

 0,363 

Sólidos totais fixos mg .L
-1

 3913 Cromo total mg Cr .L
-1

 0,052 

Sólidos totais voláteis mg .L
-1

 14076 Cálcio mg Ca .L
-1

 773 

Sólidos suspensos 

totais 
mg .L

-1
 2750 Magnésio mgMg .L

-1
 134 

Sólidos suspensos 

fixos 
mg .L

-1
 417 Sódio mg Na .L

-1
 26,1 

Sólidos suspensos 

voláteis 
mg .L

-1
 2333 Potássio mg K .L

-1
 1140 

Sólidos dissolvidos 

totais 
mg .L

-1
 15239    

 

Monitoramento do desempenho do sistema 

 A manta de lodo foi analisada em quatro etapas no estudo. Em cada uma destas fases, 

foi também analisado o desempenho global do sistema. Avaliou-se pH, alcalinidade, ácidos 

voláteis, remoção da matéria orgânica e a produção volumétrica de biogás (Tabela 3). 

Verificou-se que o reator se manteve estável em todas as fases analisadas do sistema, com pH 

entre 7,5 e 8,2, relação AI/AP abaixo de 0,3, concentração de ácidos voláteis entre 150 e 171 

mg.L
-1

, eficiência de remoção de DQO igual ou superior a 92%. A produção volumétrica de 

biogás, como esperado, aumentou com o aumento de COV e a percentagem de metano no 

biogás produzido foi igual ou superior a 65% em todas as condições avaliadas.  
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Tabela 3: Avaliação global do sistema quanto ao pH, relação AI/AP, concentração de ácidos, eficiência de 

remoção de matéria orgânica, produção volumétrica de biogás e concentração de metano no biogás 

Fases pH AI/AP 
Ácidos 

(mg.L
-
¹) 

Remoção de 

matéria orgânica - 

DQO (%) 

Produção 

volumétrica de 

biogás (L.h
-1

) 

Concentração 

de metano no 

biogás (%) 

COV 2,5 8,2 0,27 167 96 1,66 66,2 

COV 5,0 7,9 0,28 150 94 2,06 67,3 

COV 7,5 7,5 0,22 159 92 4,88 67,7 

COV 10,0 7,7 0,22 171 94 * 65,9 
* Não foi medido a vazão de biogás na COV 10 kgDQO.m

-3
.dia

-1
 devido a problemas com o medidor de gás. 

 

 

Distribuição de Tamanho dos grânulos 

O tamanho dos grânulos analisados variou de 0,4 a 5 mm em todas as amostras. O 

inóculo apresentou maior frequência (46,4%) de tamanho de grânulos entre 2,1 e 2,5 mm. No 

entanto, os grânulos com diâmetro entre 0,4 e 3,0 também apresentaram frequências 

representativas. As amostras da manta de lodo coletadas do reator com COV de 2,5 e 5,0 

kgDQO.m³.dia
-1

 apresentaram  redução do tamanho dos grânulos comparado ao inóculo. 

Nestas condições, os grânulos de tamanho entre 1,6 e 2,0 mm apresentaram maior frequência 

(37,7 e 39%, respectivamente). No entanto, os grânulos com diâmetro entre 0,4 e 2,5 também 

apresentaram frequências representativas. Os grânulos submetidos ao gradual aumento da 

COV para 7,5 e 10 kgDQO.m³.dia
-1

 mostraram maior redução em suas dimensões. Nestas 

condições, a manta de lodo apresentou maior frequência de grânulos com tamanho entre 0,4 e 

1,0 mm (38,7 e 51%, respectivamente) (Tabela 4). 

Tabela 4: Frequência dos grânulos submetidos a diferentes COV 

Distribuição de 

tamanho (mm) 

Frequência Percentual 

Inóculo COV 2,5 COV 5,0 COV 7,5 COV 10 

0,4-1,0 17,5 31,1 29,3 38,7 51,0 

1,1-1,5 5,5 16,4 19,0 18,2 14,5 

1,6-2,0 19,7 37,7 39,4 32,2 27,0 

2,1-2,5 46,4 12,0 10,2 9,1 6,8 

2,6-3,0 9,6 2,0 1,6 1,3 0,6 

3,1-3,5 1,0 0,5 0,2 0,4 0,0 

3,6-4,0 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 

4,1-4,5 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

4,6-5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Resistência mecânica dos grânulos 

 A agitação aplicada aos grânulos do inóculo causou redução de dez pontos 

percentuais na frequência de grânulos de diâmetro entre 2,1 e 2,5 mm (36.4%) e o aumento da 

frequência de grânulos em faixas menores de diâmetros, comparada à distribuição antes da 

agitação (Figura 1-a).  Em todas as amostras da manta de lodo, a agitação provocou a 

diminuição dos grânulos para faixa de tamanho entre 0,4 e 1 mm (frequência maior que 44%). 

A redução da distribuição granulométrica após a agitação é facilmente visualizada nos 

gráficos apresentados (Figura 1), mas para analisar se essas mudanças são significativas 

estatisticamente utilizou-se o teste Anova (α=0,05), apresentado na próxima seção.  
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Figura 1: Comparação da distribuição de tamanho dos grânulos antes e após agitação nas condições analisadas: 

(a) Inóculo; (b), (c), (d), (e) em COV de 2,5, 5,0, 7,5 e 10,0 kgDQO.m
-3

.d
-1

, respectivamente,  e (f) comparação 

do efeito do incremento de COV em todas as situações analisadas 

A Tabela 5 apresenta número de grânulos presentes nas amostras e o diâmetro médio 

dos grânulos em cada situação estudada. O aumento da quantidade de grânulos após agitação 

em todas as situações comprovou que este tratamento, embora não provoque a desintegração 

granular, gera fragmentos de grânulos, que podem formar outra unidade granular. Os grânulos 

submetidos a COV 2,5 e 5,0 kgDQO.m
-
³.dia

-
¹ mostraram comportamento semelhante, mas o 

aumento da COV para 7,5 e 10 kgDQO.m
-
³.dia

-
¹ tornou evidente o impacto que as alterações 

no sistema provocam na manta de lodo de reator UASB. 
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Tabela 5: Quantidade de grânulos nas amostras e diâmetro médio dos grânulos 

Parâmetros Inóculo COV 2,5 COV 5,0 COV 7,5 COV 10 

Nº de 

grânulos nas 

amostras 

Antes da agitação 1530 3137 2900 2959 2648 

Depois da agitação 1749 4324 3916 3816 3051 

Diâmetro 

médio 

Antes da agitação 1,9 1,5 1,5 1,3 1,2 

Depois da agitação 1,8 1,2 1,2 1,2 1,1 

 

Teste Anova 

Foram analisados dados de diâmetro médio de grânulos de 10 amostras. Cinco 

amostras antes da agitação (grânulos do inóculo e da manta de lodo na COV de 2,5, 5,0, 7,5 e 

10 kgDQO.m
-
³.dia

-
¹) e os dados destas mesmas cinco amostras foram analisados após serem 

submetidas a 60 minutos de agitação com gradiente de velocidade de 770 s
-1

. Objetivamente, 

o teste Anova comparou todas as dez amostras entre si para verificar se houve diferença 

significativa entre os diâmetros médios nas situações analisadas.  

Pode-se concluir com este teste que existiu diferença significativa entre os diâmetros 

médios dos grânulos nas situações avaliadas. Em todos os casos, os grânulos apresentaram 

menor diâmetro médio após serem submetidos à agitação mecânica. A média dos diâmetros 

dos grânulos do inóculo foi maior que as dos grânulos nas demais situações analisadas. O 

aumento de COV de 2,5 para 5,0 kgDQO.m
-
³.dia

-
¹ não interferiu significativamente no 

diâmetro médio dos grânulos. No entanto, o incremento de COV para 7,5 e 10          

kgDQO.m
-
³.dia

-
¹ provocou redução do diâmetro médio dos grânulos da manta de lodo.  

O teste Anova identificou similaridade entre os grânulos da manta de lodo na COV de 

7,5 kgDQO.m
-
³.dia

-
¹ após agitação e os grânulos na COV de 10,0 kgDQO.m

-
³.dia

-
¹ sem 

agitação. Este resultado sugeriu que o incremento de COV e da velocidade ascensional 

elevado pode afetar a média de tamanho dos grânulos de maneira semelhante ao processo de 

agitação aplicado, embora o mecanismo seja diferente. 

 

Determinação dos sólidos e do conteúdo mineral do inóculo e manta de lodo 

Na Tabela 6 estão apresentadas as características físico-químicas do lodo utilizado 

como inóculo e da manta de lodo granular com cargas de 2,5 a 10,0 kgDQO.m
-3

.dia
-1

.   

 
Tabela 6: Resultados de sólidos e metais no lodo de inóculo e da manta de lodo 

Parâmetros  inóculo 2,5 5,0 7,5 10 

Sólidos totais (mg.L
-1

) 44313 50520 - 32979 15204 

Sólidos totais fixos (mg.L
-1

) 7593 12470 - 8346 7573 

Sólidos totais voláteis (mg.L
-1

) 36720 37185 - 24633 7631 

Zinco (mg Zn .L
-1

) 1217 1322 1732 1386 1440 

Chumbo (mg Pb .L
-1

) 21 < 1 33 52 43 

Cadmio (mg Cd .L
-1

) 6 3 7 5 7 

Níquel (mg Ni .L
-1

) 43 46 78 107 133 

Ferro (mg Fe .L
-1

) 13718 10950 13130 13780 13820 

Manganês (mg Mn .L
-1

) 131 257 326 380 471 

Cobre (mg Cu .L
-1

) 1689 1202 1387 814 720 

Cromo total (mg Cr .L
-1

) 34 23 38 24 28 

Cálcio (mg Ca .L
-1

) 13400 40900 28600 90300 59400 

Magnésio (mg Mg .L
-1

) 1913 4930 4760 8100 6900 

Sódio (mg Na .L
-1

) 9000 15800 11500 12000 41200 

Potássio (mg K .L
-1

) 3040 27600 23200 32000 33700 
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As concentrações de sólidos totais e de sólidos totais voláteis na carga de 10 

kgDQO.m
-3

.dia
-1

 diminuíram em  66% e 79% (respectivamente) em relação ao lodo de 

inóculo, entretanto a concentração de sólidos fixos permaneceu inalterada (Tabela 5). 

Velocidades ascensionais maiores podem ter causado a perda de lodo, conforme observado 

por Couras et al. (2014). O aumento da carga aplicada ao reator elevou a concentração de 

cálcio, magnésio, sódio e potássio no lodo em relação ao inóculo. Provavelmente esta 

elevação deveu-se ao aporte de metais contidos na vinhaça (Tabela 2) e também à adição de 

bicarbonato de sódio para tamponamento.  

Todavia, nas condições analisadas no estudo atual, estas concentrações, embora 

elevadas, não causaram inibição do processo. Também não foi encontrada precipitação de 

metais nos grânulos através das análises de microscopia eletrônica de varredura. 

Possivelmente, não ocorreu inibição devido à adaptação (ou aclimatação) do lodo anaeróbio 

às concentrações altas de metais.  

 

Caracterização microbiana por meio de MEV e Microscopia óptica de contraste de fase e 

fluorescência 

Os grânulos no inóculo e nas menores COV analisadas (2,5 e 5,0 kgDQO.m
-
³.dia

-1
) 

apresentaram, predominantemente, bacilos de dimensões variadas na superfície. No inóculo 

também foi possível visualizar raros cocos. O gênero Methanosaeta pareceu manter-se no 

interior do grânulo nestas condições. No entanto, em COV maiores (7,5 e 10,0 kgDQO.m
-

³.dia
-1

), o gênero Methanosaeta aparentemente colonizou os grânulos mais superficialmente, e 

no interior ocorreu proliferação de cocos e bacilos (Figura 2). O crescimento de cocos no 

interior do grânulo pode estar associado ao aumento da diversidade bacteriana (dado obtido 

por DGGE e apresentado posteriormente) e/ou ao aparecimento de Methanosarcina 

(desenvolve-se na forma de cocos) observada por microscopia óptica de contraste de fase e 

fluorescência (dados apresentados posteriormente). De acordo com os resultados obtidos, é 

possível afirmar que o incremento da carga orgânica e hidráulica proporcionou alteração na 

organização estrutural microbiana da manta de lodo. 

 

 
Figura 2: Imagens capturadas por MEV das superfícies dos grânulos: a) do inóculo, b), c), d) e e) nas COV de 

2,5, 5,0, 7,5 e 10,0 kgDQO.m
-3

.d
-1

, respectivamente; e imagens capturadas por MEV do interior dos grânulos: : f) 

do inóculo, g), h), i) e j) nas COV de 2,5, 5,0, 7,5 e 10,0 kgDQO.m
-3

.d
-1

, respectivamente 

 

Os microrganismos identificados nas amostras, em todas as fases, por microscopia de 

contraste de fase, foram Methanosaeta (predominantemente), bacilos com dimensões variadas 

e poucos microrganismos do gênero Methanosarcina, estes identificados através de 

fluorescência (Figura 3). A presença predominante de Methanosaeta em relação à 

Methanasarcina pode estar relacionado à afinidade ao acetato. Em temos de competição, o 

gênero Methanosaeta tem maior afinidade ao acetato comparado ao gênero Methanosarcina. 
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Figura 3: Imagens capturadas por microscopia de contraste de fase dos grânulos: a) do inóculo, b), c), d) e e) nas 

COV de 2,5, 5,0, 7,5 e 10,0 kgDQO.m
-3

.d
-1

, respectivamente; imagens mostrando Methanosarcinas: f) do 

inóculo, g), h), i) e j) nas COV de 2,5, 5,0, 7,5 e 10,0 kgDQO.m
-3

.d
-1

 respectivamente; as imagens l), m), n), o) e 

p) são fluorescências correspondente as imagens f), g), h), i) e j), respectivamente 

 

PCR e DGGE 

As técnicas de PCR e DGGE foram usadas para avaliar a comunidade microbiana na 

amostra do inóculo e nas amostras da manta de lodo com COV de 2,5, 5,0, 7,5 e 10 

kgDQO.m
-
³.dia

-1
. Através destas técnicas foi possível verificar a similaridade entre as 

amostras e o índice de diversidade microbiana para os domínios Bacteria e Archaea.  

Não foi possível analisar a amostra de COV de 5,0 kgDQO.m
-
³.dia

-1 
para o domínio 

Bacteria devido a dificuldades encontradas na etapa da PCR. Estes problemas podem ter 

ocorrido em função de possíveis interferentes presentes na vinhaça concentrada, utilizada 

como substrato. A Figura 4  apresenta o perfil de bandas de DGGE para o domínio Bacteria. 

O inóculo registrou o menor coeficiente de similaridade (62%) em relação às demais 

amostras. A similaridade entre as amostras de COV 7,5 e 10 kgDQO.m
-
³.dia

-1
 foi de 94% e a 

similaridade da amostra de COV 2,5 com as amostras de COV 7,5 e 10 kgDQO.m
-
³.dia

-1
 foi 

de 90%. Estes resultados indicam alterações da população bacteriana do inóculo após 

incremento da COV. No entanto, o aumento da COV de 2,5 para 10 kgDQO.m
-
³.dia

-1
 

provocou pouca alteração na diversidade microbiana do sistema.  O índice de Shannon (H) 

para o domínio Bacteria aumentou de 2,8 para 3,2 com o incremento da carga orgânica 

volumétrica, indicando o aumento da diversidade microbiana após introdução de vinhaça. 

 

 
Figura 4: Dendograma relativo aos perfis de banda do Domínio Bacteria 

Para o domínio Archaea, a similaridade entre o inóculo e a amostra de menor COV 

(2,5 kgDQO.m
-
³.dia

-1
) foi de 96%. O incremento de COV até 5,0 kgDQO.m

-
³.dia

-1
 não alterou 

significativamente a similaridade da amostra em relação ao inóculo, mantendo o coeficiente 

de similaridade próximo a 90%. As amostras de COV 7,5 e 10 kgDQO.m
-
³.dia

-1
 apresentaram 

94% de similaridade entre si. O menor coeficiente de similaridade registrado (78%) foi entre 

as amostras de maior COV (7,5 e 10 kgDQO.m
-
³.dia

-1
) com as de menor COV (2,5 e 5,0 

kgDQO.m
-
³.dia

-1
) (Figura 5), demonstrando alteração da população de arquéias em COV 

altas. O índice de Shannon diminuiu de 2,6 para 2,0 no Domínio Archaea com o incremento 
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da COV. Portanto, o aumento da COV possivelmente ocasionou seleção da população de 

arquéias adaptadas à maior COV.   

 

 
Figura 5: Dendograma relativo aos perfis de banda do Domínio Archaea 

 

O resultado desta análise indica comportamento inverso entre a população bacteriana e 

a metanogênica em relação ao aumento de COV no sistema. O reator apresentou aumento da 

diversidade bacteriana quando submetido a maiores COV. Nestas mesmas condições, as 

arquéias se comportaram de forma oposta. O aumento da COV pareceu selecionar a 

população de arquéias adaptadas a estas novas condições.  

 

Conclusões 

 

Os grânulos do inóculo apresentaram maior frequência entre 2,1 e 2,5 mm. O 

incremento gradual de COV provocou diminuição na distribuição de diâmetro dos grânulos, 

demonstrando que a COV e a velocidade ascensional do reator têm impacto na manta de lodo 

granular. A agitação aplicada aos grânulos (gradiente de velocidade de 770 s
-1

) provocou 

diminuição da distribuição de tamanho dos grânulos, mas não causou desintegração granular. 

A análise química mostrou concentrações elevadas de cálcio, magnésio, sódio e potássio na 

manta de lodo. No entanto, estas concentrações não foram capazes de causar inibição do 

sistema.  

Os morfotipos de microrganismos observados foram filamentos longos semelhantes à 

Methanosaeta (predominantemente), bacilos de dimensões variadas e poucos arranjos de 

cocos semelhante à Methanosarcina. De modo geral, as amostras de grânulos se comportaram 

de duas formas: nas menores COV (2,5 e 5,0 kgDQO.m³.dia
-1

), o gênero Methanosaeta 

pareceu se concentrar no interior do grânulo, enquanto as outras morfologias se apresentaram 

na superfície granular.  E nas COV mais altas (7,5 e 5,0 kgDQO.m³.dia
-1

), as Methanosaetas 

afloraram na superfície. Através das técnicas de biologia molecular, observaram-se 

comportamentos diferentes para o domínio Bacteria e para o domínio Archaea. O domínio 

Bacteria se mostrou mais diverso com o aumento da COV no reator e o domínio Archaea 

pareceu ter sido selecionado, visto que a diversidade microbiana deste domínio foi reduzida.   
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Resumo. Este estudo teve como objetivo avaliar a estrutura e a função das comunidades 

microbianas (domínio Bacteria e Archaea) responsáveis pela digestão anaeróbia termofílica 

da vinhaça de cana-de-açúcar por meio do sequenciamento de próxima geração (NGS). A 

região V4 do gene 16S RNAr foi amplificada a partir de amostras de DNA genômico extraído 

do inóculo (IN), oriundo de uma planta de tratamento de vinhaça em escala piloto (75 m³) e 

em operação desde a década de 1980; e de duas amostras provenientes de reatores 

metanogênicos operando em sistema único (R1) e de dois estágios (R2) tratando o substrato 

mencionado. As amostras foram sequenciadas (em triplicata) utilizando o sistema de 

sequenciamento MiSeq da Illumina. O microbioma nos reatores foi afetado pela entressafra 

da cana-de-açúcar, o que explica o longo período de partida dos reatores (71 dias). Durante 

o período de entressafra, Coprothermobacter desempenhou o papel de sucessão ecológica 

enquanto, Anaerobaculum e Blautia atuaram no processo de reconstrução da digestão 

anaeróbia (etapa de fermentação). Ao final da safra da cana-de-açúcar, apenas duas 

comunidades do domínio Archaea foram predominantemente em ambos os reatores 

metanogênicos: Methanothermobacter e Methanosarcina, responsáveis pela produção de 

metano pela via hidrogenotrófica e acetoclástica, respectivamente. 

 

Introdução 

 

 De acordo com a Organização Internacional de Agricultura (OIA, base no Brasil), 28,5 

bilhões de litros de etanol serão produzidos durante a safra 2014/2015 de cana-de-açúcar 

(APLA, 2015). Concomitantemente a isso, uma corrente líquida residual, também conhecida 

como vinhaça, será gerada numa relação de 12 a 15 litros por litro de etanol produzido. 

Geralmente, a vinhaça de cana-de-açúcar é aplicada diretamente no solo devido ao seu 

teor de matéria orgânica e nutrientes (potássio, nitrogênio e fósforo). No entanto, inúmeros 

problemas ambientais são advindos dessa prática que incluem contaminação do solo e das 

águas subterrâneas (Lyra et al. 2003), lixiviação e salinização (Ribeiro et al. 2010), inibição 

da germinação de sementes (Díaz et al. 2002) e proliferação da mosca do estábulo (Stomoxys 

calcitrans). 

Neste contexto, a digestão anaeróbia da vinhaça se destaca aliviar preocupações 

ambientais e por converter a vinhaça em biogás: um combustível renovável. Além disso, a 

vinhaça biodigerida ainda pode ser utilizada como fertilizante na lavoura de cana-de-açúcar, 

com carga poluidora inferior a vinhaça in natura. 

A digestão anaeróbia é uma tecnologia consolidada mundialmente e fundamentada nos 

processos de hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese. Além disso, o processo 

anaeróbio pode ocorrer em sistema de fase única, em que o produto gasoso final é enriquecido 

em metano ou em sistema de duas fases (uma acidogênica seguida pela fase metanogênica). 

Em tal caso, o biogás gerado na primeira fase é enriquecido com hidrogênio, enquanto que o 

315



biogás gerado na segunda fase é enriquecido com metano. Mais importante ainda, a digestão 

anaeróbia requer configurações simples de reatores e menos energia de entrada em 

comparação com outras tecnologias. 

Alguns estudos relataram o potencial de produção de hidrogênio (Lazaro et al. 2014, 

Santos et al. 2014, Ferraz Júnior et al. 2014) e metano (Souza et al., 1992, Ferraz Júnior et al. 

2015a) utilizando a vinhaça de cana-de-açúcar como substrato. A maioria dos estudos citados 

investigaram configurações de reator e condições operacionais adequadas para a corrente 

líquida residual em questão, considerando os parâmetros de qualidade (conversão de matéria 

orgânica e valores de produção e rendimento de biogás). Todavia, ainda existe uma lacuna em 

relação aos estudos das comunidades microbianas produtoras de gás. Uma compreensão clara 

da organização e comportamento dessas comunidades é essencial para (i) avaliar o estágio de 

desenvolvimento do processo anaeróbio, (ii) otimizar o desempenho do sistema e até mesmo 

(iii) assegurar o funcionamento estável do processo.  

A tecnologia de sequenciamento de próxima geração (NGS) transformou o campo da 

Metagenômica (também referida como genômica de comunidades ambientais). Por meio desta 

ferramenta poderosa, é possível identificar com precisão um conjunto de microrganismos em 

seu ambiente nativo, incluindo os microrganismos ainda não-cultivados, e assim, fornecer 

subsídios na tomada de decisão sobre os temas i-iii. 

A análise da região V4 do gene 16S RNAr foi realizada por meio do sequenciamento 

454 (Roche) de amostras coletadas de reatores anaeróbios mesofílicos e termofílicos de leito 

fixo (APBR) aplicados a produção de hidrogênio a partir da vinhaça de cana-de-açúcar 

(Ferraz et al 2015b, 2015c). A função dos microrganismos (22 gêneros mesófilos e 11 gêneros 

termofílicos) foi sumarizada em quatro grupos: bactérias produtores de hidrogênio (HPB), 

bactérias consumidoras de hidrogênio (CHB), bactérias produtoras de ácido láctico (LAPB) e 

bactérias não produtoras de hidrogênio (NHPM). Com base nos resultados revelados pela 

análise de pirosequenciamento, os autores obtiveram êxito na produção contínua de 

hidrogênio e demonstraram que a fermentação termofílica é capaz de diminuir a 

contaminação autóctone de NHPM, normalmente presente no efluente a entrada do reator 

(vinhaça de cana-de-açúcar in natura). 

Em nosso conhecimento, nenhum estudo metagenômico sobre as comunidades 

microbianas produtoras de metano a partir da vinhaça de cana-de-açúcar, foi encontrado. 

Portanto, neste estudo, foi avaliado a dinâmica estrutural e funcional da comunidade 

microbiana, com base no NGS usando o sistema de sequenciamento MiSeq (Illumina), em 

reatores anaeróbios de fluxo ascendente e manta de lodo (UASB) operando em sistema único 

e em sistema de dois estágios, tais reatores, foram aplicados a valorização energética e ao 

enquadramento ambiental da vinhaça. Além disso, considerando que as plantas de tratamento 

das usinas brasileiras operam em função da safra da cana-de-açúcar, ou seja, período máximo 

de 200 dias por ano, a persistência da comunidade microbiana durante a entressafra da cana-

de-açúcar foi investigada a fim de orientar as atividades de investigação e desenvolvimento 

tecnológico da digestão da vinhaça. 

 

Material e Métodos 

 

A produção termofílica de hidrogênio foi demonstrada com sucesso em reator 

anaeróbio de leito fixo (APBR) preenchido com polietileno de baixa densidade e utilizando 

vinhaça de cana-de-açúcar como substrato (Ferraz et al. 2014). No estudo citado, uma elevada 

carga orgânica (COVa) de 84,2 kg-DQO.m
-3

.d
-1

 foi determinada, sugerindo uma produção 

volumétrica máxima de hidrogênio (PVH) e rendimento de 1.117,2 mL-H2.d
-1

.L
-1

reator e 2,4 

mol-H2.mol
-1 

carboidratos totais, respectivamente. Posteriormente, os valores de produção e 

rendimento de hidrogênio foram maximizados para 2.283,8 mL-H2.d
-1

.L
-1

reator e 3,7 mol-

H2.mol
-1 

carboidratos totais, respectivamente (Ferraz et al. 2015c). Em paralelo, a produção de 

metano foi avaliada em reatores anaeróbios de fluxo ascendente e manta de lodo (UASB) 
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operando em sistema único (UASB I) e em sistema de dois estágios (APBR-UASB II). Os 

reatores metanogênicos foram inoculados com um lodo altamente adaptado oriundo de uma 

planta termofílica em escala piloto (75 m³) tratando vinhaça de cana-de-açúcar e em operação 

no Brasil desde meados da década de 1980. Os reatores UASB I e UASB II foram 

alimentados continuamente durante 180 dias (período correspondente a safra de cana-de-

açúcar) com vinhaça in natura e pré acidificada em APBR, como descrito acima. O pH da 

vinhaça afluente ao reator foi ajustado para 6,8 - 7,2 (pH óptimo para reatores metanogênicos) 

por meio da adição de bicarbonato de sódio (NaHCO3). Os sistemas foram capazes de tratar a 

vinhaça alcançando valores de remoção de demanda química de oxigênio total e solúvel 

(DQO) iguais a 60,7 ± 0,3% (UASB I) e 72,6 ± 1,7% (APBR-UASB II) e 74,6 ± 0,3% 

(UASB I) e 96,1 ± 1,7% (APBR-UASB II), respectivamente. Além disso, os valores de 

rendimento de metano foram 234,2 NmL-CH4.g
-1

DQO removida (UASB I) e 306 NmL-CH4.g
-1

DQO 

removida (UASB II) a uma COVa de 25 kg-DQO.m
-3

.d
-1

. Mais detalhes sobre a configuração de 

reatores, composição da vinhaça de cana-de-açúcar, inoculação, bem como a partida e o 

desempenho dos reatores, consulte Ferraz Júnior et al. (2015a; 2015b; 2015c).  

 

Amostragem e preparação de amostras para extração de DNA 

Três amostras, em triplicata, foram utilizadas para o NGS no sistema de 

sequenciamento MiSeq (Illumina). A biomassa em suspensão foi recolhida em cinco pontos 

de amostragem distribuídos ao longo da planta termofílica em escala piloto (75 m³) para 

assegurar a presença de um elevado espectro de microrganismos (microrganismos 

acidogênicos, acetogênicos e metanogênicos). A planta piloto forneceu biomassa adaptada 

para inoculação de reatores metanogênicos em escala de laboratório operando em sistema 

único (UASB I) e em sistema de dois estágios (UASB II). O mesmo método de amostragem 

foi adotado para os reatores UASB I e UASB II (no dia 180 de operação de ambos os 

reatores). As células em suspensão foram separadas por centrifugação (5 min a 6000 g e 25 

°C). Em seguida, 0,2 g de biomassa úmida de cada ponto amostral foi reunido em uma 

amostra única (1,0 g de biomassa úmida), resultando em três amostras compostas nomeadas 

como IN (inóculo), R1 (reator UASB em sistema único) e R2 (reator UASB em sistema de 

duas fases). 

 

Extração de DNA, construção de bibliotecas e sequenciamento 

O DNA metagenômico de cada amostra foi extraído em triplicata utilizando o Kit 

SPIN FastDNA para solo (MP Biomedicals, Irvine, CA), seguindo as instruções do fabricante. 

Os iniciadores universais 515F e 806R (Caporaso et al. 2012) complementar à região V4 do 

gene 16S RNAr para domínio Bacteria e Archaea, foram modificadas para inserção de uma 

sequência de nucleotídeos de reconhecimento a plataforma de sequenciamento Illumina. No 

final, cada oligonucleotídeos apresentou as seguintes sequências: 5 '515F 

(TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGGTATAAGAGACAGGTGCCAGCMGCCGCGGTA) 3' 

e 806R 5’ 

(GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAGGGACTACHVGGGTWTCTAAT

) 3'. A região sublinhada corresponde à sequência de nucleotídeos dos adaptadores inseridos 

em cada iniciador. Cada reação de PCR consistiu em 0,5 uL de DNA-polimerase Phusion (1 

unidade) (Thermo Scientific), 10 uL 5x tampão de HF (+Mg2), 1 ul de dNTP mix (10 mM), 

50 ng de DNA molde, 1 ul de 10 picomol de cada iniciador e água para um volume final de 50 

ul. As reações foram realizadas em termociclador com ciclo único de desnaturação a 98 °C 

durante 2 min, seguido de 25 ciclos a 98 °C (desnaturação), durante 30 s, 55 °C (anelamento) 

durante 40 s e 72 °C (extensão) durante 2 min. O ciclo final de extensão foi a 72 °C durante 

10 min. Os produtos de amplificação foram visualizados em gel de agarose a 1% e purificado 

com o kit Agencourt AMpure beads (Beckman Coulter, Inc.). As bibliotecas foram preparadas 

com amostra de DNA Nextera Prep Kit (Illumina). As bibliotecas contendo os códigos de 

barras foram quantificados por qPCR quantificação com o kit de quantificação Kapa 
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Biblioteca (Kapa Biosystems). Todos as nove bibliotecas foram reunidas em concentrações 

equimolares seguindo as instruções da plataforma de sequenciamento Miseq Illumina. O kit 

de reagente MiSeq v2 (500 ciclos) foi utilizado para o sequenciamento. 

 

Análise de bioinformática 

Todas as bibliotecas foram analisadas simultaneamente utilizando o algoritmo 

UPARSE, de acordo com recomendações publicadas por Edgar (2013). Cada conjunto de 

dados gerado na plataforma de sequenciamento da Illumina foi analisado e as sequências 

foram selecionadas com base nos critérios de qualidade. Software Trimmomatic (Bolger et al. 

2014) foi usado para cortar sequências; aquelas menores que 150 bp ou com índice médio de 

qualidade phred Q <15 foram removidas. As amostras foram normalizadas com base na 

biblioteca com o menor número de leituras e agrupadas em OTU a nível de 3% de 

similaridade. A partir deste momento, todas as análises foram realizadas utilizando o software 

Mothur (Scholoss et al., 2009). As sequências de quimera também foram removidas por 

filtração usando o software uchime quimera (Edgar et al. 2011). Atribuição taxonômica foi 

realizada contra o banco de dados de referência Silva v119 (Pruesse et al., 2012) com uma 

inicialização de corte de 80%. A análise de α-diversidade, diversidades Shannon e Chao1 e 

estimativa de riqueza foram calculados com um nível de 3% de semelhança utilizando 

Mothur, bem como, a análise PCoA. Análise diagrama de Venn foi realizada utilizando R. 

Todas as sequências foram depositadas na ENA sob o número de acesso PRJEB8616. 

 

Resultados e Discussão 

 

Comparação da composição microbiana entre amostras 

Uma das maiores vantagens do NGS sobre as outras técnicas (isto é, clonagem, 

PCR/DGGE, T-RFLP) destinadas ao estudo de comunidades microbianas em amostras 

ambientais é a elevada cobertura de espécies presente na amostra. Neste estudo, a plataforma 

de sequenciamento Miseq da Illumina foi utilizada para sequenciar a região V4 do gene 16S 

do RNAr, a fim de avaliar a comunidade microbiana (domínio Bacteria e Archaea) do inóculo 

(IN) e dois reatores metanogênicos operados em sistema único (R1) e dois estágios (R2), 

aplicados ao tratamento da vinhaça de cana-de-açúcar. As sequências foram filtradas, 

normalizadas e agrupadas em OTU a 97% de similaridade utilizando Uparse pipeline. Esta 

análise resultou em 5349 OTU únicas, sendo 566 (10,5%) correspondente a Archaea e 4774 

(89,2%) de origem bacteriana (Tabela 1). Baseada no total de sequências normalizadas, o IN 

abrigou 14,92±0,28% e 85,07±0,67% das sequências classificadas no domínio Archaea e 

Bacteria, respectivamente. Para o R1, os valores correspondentes foram de 16,87±0,67% e 

83,12±0,67%, enquanto que para o R2, 42,53±0,78% das sequências atribuídas ao domínio 

Archaea e as restantes 54,45±0,78% de origem bacteriana.  

Em termos gerais, a abundância relativa das arqueas relatada em trabalhos anteriores 

exibiram significante variação. Sundberg et al. (2013) estudaram a comunidade microbiana de 

21 plantas de biogás em escala industrial (todas em fase única), utilizando o 

pirosequenciamento (gene 16S RNAr). Dentre os reatores, 7 (seis mesófilos e um termofílico) 

tratando lodo de esgoto; e 14 (dez mesófilos e quatro termofílicos) codigerindo várias 

combinações de resíduos de matadouros, restaurantes, residências etc. Considerando a 

condição termofílica, as sequências das arqueas foram de apenas 6% do total das sequências. 

Vinte por cento do total das sequências correspondendo a sequências de arqueas foram 

encontradas em um reator de tratamento de lodo de esgoto sanitário operando a 38 °C. Wirth 

et al. (2012) também estudaram as comunidades produtoras de biogás de um reator de 

agitação contínua (volume de trabalho de 5L) tratando silagem de milho por meio da 

plataforma de sequenciamento da Applied Biosystems. A abundância relativa das sequências 

de arqueas foi de 10%. Outros estudos descrevem números que variam de 0,5-1,25% (Li et al. 

2013). 
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Neste estudo, a maior contribuição das sequências do domínio Archaea (superior a 

40%) ocorreu no R2. Tal resultado era esperado e a diferença entre os resultados dos autores 

mencionados acima e os nossos podem ser explicados pelo fato de a comunidade microbiana 

produtora de biogás em R2 ser especializada em converter os ácidos orgânicos voláteis 

(AGV) em dióxido de carbono (CO2) e metano (CH4), enquanto a unidade piloto, que 

forneceu o inóculo (IN) e o R1 representaram o sistema metanogênico em fase única. Ou seja, 

o processo completo de digestão anaeróbica. 

 

Tabela 1. Características das sequências antes e depois da filtragem de qualidade derivada a 

partir do DNA genômico extraído do inoculo (IN) e dois reatores metanogênicos operados em 

sistema único (R1) e de dois estágios (R2) e aplicados ao tratamento da vinhaça de cana-de-

açúcar. 

Amostras 
IN R1 R2 

Total count 
Média DP Média DP Média DP 

Sequências brutas  821692 216902 619157 120988 662910 51511 6311280 

Sequências filtradas  690415 178773 536023 105535 567603 45662 5382125 

# Seq. Bacteria 277919 399 272027 1192 200041 2850 2249965 

# Seq. Archaea 48755 1030 55245 2429 148101 2754 756308 

# Seq. desconhecida 17 7 3 1 16 4 110 

OTU observada 2264 41 1987 21 1888 25 5349 

OTU Bacteria 2067 29 1830 18 1571 31 4774 

OTU Archaea 193 12 155 11 314 13 566 

OTU desconhecida 3 1 1 1 3 1 9 

Chao1 

3029.56

9 72 

2819.98

7 80 

2717.59

7 51 - 

Shannon 4.027 0 3.963 0 3.199 0 - 

Good's coverage 0.998 0 0.998 0 0.998 0 - 

 

A análise do diagrama de Venn demonstrou que 110 OTU do domínio Archaea foram 

identificadas apenas no inoculo (IN), ao passo que 121 foram identificados apenas no R2 e 

apenas 13 no R1. Por outro lado, uma comunidade muito mais diversa do domínio Bacteria 

foi identificada no inoculo (IN), sendo 1.300 OTU exclusiva nesta amostra, enquanto 752 

foram identificados no R1 e 383 no R2. O diagrama de Venn revelou também que 100 OTU 

de Archaea e 858 OTU de Bacteria foram comuns ao inoculo e aos dois reatores 

metanogênicos. A enorme diferença entre o inóculo e os reatores pode ser explicado pelas 

condições operacionais impostas ao sistema no período de 180 dias de operação, tais como, 

aumento da COVa (15-25 kg-DQO.m
-3

.d
-1

) e adição de agente alcalinizante (NaHCO3). 

Especificamente, comparando a comunidade microbiana presente nos sistemas de fase única 

(IN e R1), a enorme diferença entre eles pode estar associada à operação intermitente de 

reatores anaeróbios tratando vinhaça devido ao período de entressafra da cana-de-açúcar, 

equivalente a cerca de 150 dias. A operação intermitente dos biodigestores reflete num longo 

período de partida (71 dias), equivalente a 35% do período de colheita da cana (Ferraz et al. 

2015). Uma operação estendida das plantas nas usinas poderia solucionar tal problema. A 

operação estendida poderia ocorrer via armazenamento de bagaço e palha de cana-de-açúcar 

para a produção de etanol celulósico também conhecida como etanol de segunda geração 

(2G); uso de high-test molasses (xarope concentrado de cana-de-açúcar invertido) ou sorgo 

sacarina para a produção de etanol; e mesmo a integração de milho à biorefinaria (plantas 

flexíveis). 

 

Taxonomia do domínio Bacteria em nível de gênero 

A função dos microrganismos anaeróbios afiliados ao domínio Bacteria, presentes nos 

reatores metanogênicos operados em sistema único e de dois estágios; e aplicados ao 

tratamento da vinhaça de cana-de-açúcar, pode ser sumarizada em bactérias fermentativas 

proteolíticas (Coprothermobacter e Exiguobacterium), bactérias fermentativas reconstrutivas 
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(Anaerobaculum e Blautia), bactérias do ácido láctico ((LAB) Desemzia, Lactobacillus e 

Leuconostoc), bactérias sintrófica (Syntrophaceticus, Trichococcus e Gelria) e não-definidas 

(060F05-B-SD-P93, EM3 e Incertae Sedis), conforme revelado pela análise de NGS. 

Coprothermobacter foi dominante no IN (6,99±0,62%), seguido pelo R2 

(4,69±0,14%) e R1 (0,30±0,10%). Os membros pertencentes a este gênero têm mostrado 

propriedades proteolíticas. Em Menes et al. (2001), a persistência do Coprothermobacter num 

enriquecimento de ácidos voláteis de cadeia longa foi justificada pela sua capacidade de 

utilizar substratos proteicos, resultante do material de célula morta. Lü et al. (2014) fizeram a 

mesma observação sobre Coprothermobacter. Portanto, no presente estudo, muito 

possivelmente, os membros Coprothermobacter presentes no IN estiveram associados com o 

processo de sucessão ecológica durante o período de entressafra da cana-de-açúcar. 

Membros do Exiguobacterium também têm sido relacionados com a elevadas 

atividades de enzimas proteases, embora sob condições alcalinas (pH 8-12) (Lee et al., 2009). 

Ao contrário do Coprothermobacter, o gênero Exiguobacterium foi mais abundante no R2 

(5,39±0,06%) em comparação ao IN (menos de 0%) e ao R1 (0,44±0,02%) e a sua 

persistência no R2 pode ser explicada devido a adição de NaHCO3 à vinhaça afluente ao 

reator seguido pela morte dos microrganismos que desempenhavam a função acidogênica e 

não se beneficiaram do reator metanogênico de dois estágios. 

Microrganismos associadas ao gênero Anaerobaculum foram predominantes no R1 

(5,10±0,10%), seguido pela IN (2,79±0,04%) e R2 (1,32±0,02%). Microrganismos 

pertencentes ao gênero Anaerobaculum são moderadamente termófilos e capazes de fermentar 

peptídeos, bem como uma variedade de carboidratos em ácidos orgânicos como o acetato, H2 

e CO2 como produtos finais (Mavromatis et al. 2013). Em Tian et al. (2015) a persistência 

desse gênero este associada na construção de um sistema de digestão anaeróbia estável, 

especialmente em relação à etapa de fermentação, o que justifica sua posição dominante no 

R1 em comparação ao IN e ao R2. Mais uma vez, estas duas últimas amostras representaram 

o período de entressafra da cana-de-açúcar e o sistema metanogênicos em duas fases (ou seja, 

as etapas de acetogênese e metanogênese são mais expressivas do que na fase única), 

respectivamente.  

LAB afiliadas ao gênero Lactobacillus foram mais prevalentes no R1 (17,08±0,14%) 

em comparação com o R2 (2,68±0,46%), indicando que a produção de pequenas quantidades 

de hidrogênio por meio da acidificação do meio (via produção de ácido láctico) é maior no 

reator metanogênico em sistema único em comparação com o reator de configuração 

semelhante em sistema de dois estágios. Ainda seguindo a ordem de dominância, a 

abundância relativa do Lactobacillus no R1 foi superior ao IN (0,06±0,01%) sugerindo que o 

Lactobacillus tem pouca participação no processo de fermentação na entressafra da cana-de-

açúcar.  

Em relação a fase acetogênica da digestão anaeróbia da vinhaça da cana-de-açúcar, 

sequências associadas aos gêneros Syntrophaceticus, Trichococcus e Gelria foram abundantes 

no R2. Esses microrganismos mostraram capacidade oxidante do acetato em co-cultura com 

um microrganismo metanogênico consumidor de hidrogênio (Westerholm et al. 2010). Tal 

fato, indica que a produção de metano no reator metanogênico de dois estágios ocorreu via 

hidrogenotrófica. Este resultado vai de acordo com os fundamentos do processo de digestão 

anaeróbia, considerando que R2 foi alimentado com vinhaça pré-acidificada a partir de um 

biorreator de produção de hidrogênio. 

 

Taxonomia do domínio Archaea em nível de gênero 

Em todas as três amostras, o gênero Methanothermobacter foi o mais abundante, com 

abundância relativa de 8,94±0,14%, 16,24±0,67% e 29,93±0,67% no IN, R1 e R2, 

respectivamente. Methanothermobacter inclui diversos membros termofílicos e 

hidrogenotróficos capazes de reduzir o CO2 em CH4 utilizando o H2 como doador de elétrons 

(Nakamura et al. 2013; Wasserfallen et al. 2000), e também já descritos como integrantes da 
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comunidade das arqueas em digestores anaeróbicos termofílicos (Hori et al. 2015; Krakat et 

al. 2010). Portanto, considerando a abundância relativa de microrganismos envolvidos na via 

hidrogenotrófica, a associação mais provável entre bactérias sintróficas e as arqueas 

metanogênicas é sugerida: (i) Gelria e Methanothermobacter no IN; (ii) Trichococcus e 

Methanothermobacter no R1; e (iii) Syntrophaceticus e Methanothermobacter no R2. 

O segundo gênero mais abundante (Methanosarcina) representou 2,35±0,06%, 

0,61±0,01 e 12,55%±0,14% da abundância relativa no IN, R1 e R2, respectivamente. O 

gênero Methanosarcina, apesar de ser considerado composto por microrganismos tipicamente 

acetotróficos (Demirel and Scherer 2008), apresenta propriedades únicas, uma vez que é o 

único capaz de realizar as três vias conhecidas para a produção de metano, enquanto todos os 

outros são capazes de executar apenas uma (Galagan et al. 2002). Como consequência desta 

versatilidade em relação às vias metabólicas, espécies de Methanosarcina são capazes de 

utilizar uma variedade de substratos, tais como acetato, metanol, H2, CO2, trimetilamina,  

dimetilamina, monometilamina, metilo e sulfureto de dimetil (Bose et al. 2006). Foi 

verificada a presença de Methanosarcina em digestores anaeróbicos termofílicos e a sua 

abundância foi associada as altas concentrações de acetato (Hori et al. 2006). Não menos 

importante, Methanosarcina sp. são conhecidos por exibir capacidade de tolerância a uma 

variedade de estresse que explica sua persistência nos reatores durante o período de 

entressafra. De Vrieze et al. (2012) também adicionam que os membros Methanosarcina 

podem ser utilizados como inóculo, em alternativa para restauração da metanogênese em 

digestores anaeróbicos. Finalmente, a presença de Methanosarcina no R2 pode ser 

relacionada à elevada especificidade do reator em duas fases, que permitiu uma maior 

diversidade de arqueas em comparação com o R1 (ou seja, 29,93±0,67% de 

Methanothermobacter e 12,55±0,14% de Methanosarcina no R2 contra 16,24±0,67% de 

Methanothermobacter e 0,61±0,01% de Methanosarcina no R1). Esta suposição pode ainda 

ser relacionada com o elevado rendimento de metano alcançado no R2 que foi 87,4% do 

rendimento teórico máximo contra 66,9% em R1 (Ferraz Júnior et al. 2015). 

Methanoculleus e Methanomassiliicoccus foram identificados apenas no IN 

(abundância relativa de 3,09±0,10% e 0,17±0,01%, respectivamente). Methanoculleus 

apresenta membros hidrogenotróficos capazes de utilizar H2 e CO2 para a produção de 

formiato e de CH4 (Stolze et al. 2015). Um estudo recente descreveu a identificação de 

Methanomassiliicoccus luminyensis em um digestor anaeróbio termofílico depois de 200 dias 

de operação (Hori et al. 2015). Um pressuposto para a presença destes géneros em conjunto 

com Methanobacterium, Methanosaeta e Methanospirillum, exclusivamente no IN pode ser 

explicado pela presença de metabólitos das bactérias proteolíticas no processo de sucessão 

ecológica. No entanto, o monitoramento da produção de biogás durante o período de 

entressafra deve ser realizado para confirmar tal sugestão. 

 

Conclusões 

 

 Com base nos resultados deste estudo, as seguintes conclusões podem ser tiradas: (i) A 

comunidade microbiana nos reatores metanogênicos é afetado pelo período de entressafra da 

cana-de-açúcar (i.e., funcionamento intermitente), o que implica em um longo período de 

partida até o reestabelecimento do processo anaeróbio. (ii) Enquanto Coprothermobacter 

desempenhou papel com o processo de sucessão ecológica durante o período de entressafra da 

cana-de-açúcar, Anaerobaculum e Blautia desempenharam o papel de reconstrução do 

processo de digestão anaeróbia. (iii) Com base na abundância relativa do 

Methanothermobacter, em ambos os reatores, a via metabólica principal para a produção de 

metano foi a hidrogenotrófica. Em paralelo, Methanosarcina também foi dominante no reator 

metanogênico operando em sistema de duas fases (R2) contribuindo para a via acetoclástica. 

(iv) Associação sintrófica entre as bactérias e as arqueas metanogênicas (via metabólica 

hidrogenotrófica) é sugerida: Gelria e Methanothermobacter no inóculo, Trichococcus e 
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Methanothermobacter no reator metanogênica operando em sistema de fase única (R1), e 

Syntrophaceticus e Methanothermobacter no reator metanogênica operando em sistema de 

duas fases (R2). (v) Os membros do Methanoculleus, Methanomassiliicoccus, 

Methanobacterium, Methanosaeta e Methanospirillum possivelmente atuaram no sistema 

durante o período de entressafra da cana-de-açúcar utilizando como substrato o produto do 

metabolismo das bactérias proteolíticas. 

 

Agradecimentos 

Os autores agradecem o apoio financeiro da FAPESP (Projeto Temático 2009/15984-0 e Pós-

Doutorado Projeto 2013/15665-8) e à prestação de serviço do CTBE/CNPEM (instalações do 

NGS). 

 

Referências Bibliográficas 

 

Arranjo Produtivo Local do Álcool (APLA). Produção de etanol no Brasil crescerá 13,7%, 

prevê OIA. Disponível em: http://www.apla.org.br/producao-de-etanol-no-brasil-crescera-

137-preve-oia. Acessado em 26 de junho de 2015. 

Diaz, M.J.; Madejón, E.; López, F.; López, R.; Cabrera, F. (2002a) Optimization of the rate 

vinasse/grape marc for co-composting process. Process Biochemistry, 37, 1143-1150. 

Ferraz Júnior, A.D.N, Etchebehere, C.,  Zaiat, M. (2015b) Mesophilic hydrogen production in 

acidogenic packed-bed reactors (APBR) using raw Sugarcane vinasse as substrate: 

Influence of support materials. Anaerobe 34: 94-105. 

Ferraz Júnior, A.D.N, Etchebehere, C.,  Zaiat, M. (2015c) High organic loading rate on 

thermophilic hydrogen production and metagenomic study at an anaerobic packed-bed 

reactor treating a residual liquid stream of a Brazilian biorefinery. Bioresource Technology 

186: 81-88. 

Ferraz Júnior, A.D.N, Koyama, M. H., Araújo Júnior, M. M.,  Zaiat, M. (2015a) Thermophilic 

anaerobic digestion of raw sugarcane vinasse. Submitted to Renewable Energy (RENE-D-

14-02330).   

Ferraz Júnior, A.D.N, Wenzel, J., Etchebehere, C., Zaiat, M. (2014) Effect of organic loading 

rate on hydrogen production from sugarcane vinasse in thermophilic acidogenic packed-

bed reactors, International Journal of Hydrogen Energy 39(30): 16852-16862. 

Lazaro, C.Z., Perna, V., Etchebehere. C., Varesche, M.B.A. 2014 Sugarcane vinasse as 

substrate for fermentative hydrogen production: The effects of temperature and substrate 

concentration. International Journal of Hydrogen Energy 39(12):6407 – 6418. 

Lyra M.R.C.C; Rolim M.M., Silva J.A.A. (2003) Toposequence of soils fertigated with 

stillage: contribution towards the quality of ground water table. Revista Brasileira de 

Engenharia Agrícola Ambiental, 7:525–32. 

Ribeiro B.T.; Lima J.M.; Guilherme L.R.G.; Julião L.G.F. (2010) Lead sorption and leaching 

from an Inceptisol sample amended with sugarcane vinasse. Sci. Agric. (Piracicaba, 

Braz.),67: 441–7. 

Santos, S.C., Rosa, P.R.F., Sakamoto, I.K., Varesche, M.BA., Silve, E.L. 2014 Hydrogen 

production from diluted and raw sugarcane vinasse under thermophilic anaerobic 

conditions. International Journal of Hydrogen Energy 39(18): 9599-9610. 

Bolger, Anthony M., Marc Lohse, and Bjoern Usadel. 2014. “Trimmomatic: A Flexible 

Trimmer for Illumina Sequence Data.” Bioinformatics 30(15): 2114–20. 

Bose, Arpita, Matthew a. Pritchett, Michael Rother, and William W. Metcalf. 2006. 

“Differential Regulation of the Three Methanol Methyltransferase Isozymes in 

Methanosarcina Acetivorans C2A.” Journal of Bacteriology 188(20): 7274–83. 

Caporaso, J Gregory et al. 2012. “Ultra-High-Throughput Microbial Community Analysis on 

the Illumina HiSeq and MiSeq Platforms.” The ISME Journal 6(8): 1621–24. 

http://dx.doi.org/10.1038/ismej.2012.8. 

322

http://www.apla.org.br/producao-de-etanol-no-brasil-crescera-137-preve-oia
http://www.apla.org.br/producao-de-etanol-no-brasil-crescera-137-preve-oia


Demirel, Burak, and Paul Scherer. 2008. “The Roles of Acetotrophic and Hydrogenotrophic 

Methanogens during Anaerobic Conversion of Biomass to Methane: A Review.” Reviews 

in Environmental Science and Biotechnology 7(2): 173–90. 

Edgar, Robert C. 2013. “UPARSE: Highly Accurate OTU Sequences from Microbial 

Amplicon Reads.” Nature methods 10(10): 996–98.  

Edgar, Robert C. et al. 2011. “UCHIME Improves Sensitivity and Speed of Chimera 

Detection.” Bioinformatics 27(16): 2194–2200. 

Galagan JE, Nusbaum C, Roy A, Endrizzi MG, Macdonald P, FitzHugh W, Calvo S, Engels 

R, Smirnov S, Atnoor D, Brown A, Allen N, Naylor J, Stange-Thomann N, DeArellano K, 

Johnson R, Linton L, McEwan P, McKernan K, Talamas J, Tirrell A, Ye W, Zimmer A, 

Barber, Birren B. 2002. “The Genome of M. Acetivorans Reveals Extensive Metabolic and 

Physiological Diversity.” Genome Research (617): 532–42. 

Hori, Tomoyuki et al. 2006. “Dynamic Transition of a Methanogenic Population in Response 

to the Concentration of Volatile Fatty Acids in a Thermophilic Anaerobic Digester 

Dynamic Transition of a Methanogenic Population in Response to the Concentration of 

Volatile Fatty Acids in a The.” Applied and Environmental Microbiology 72(2): 1623–30. 

———. 2015. “Reorganization of the Bacterial and Archaeal Populations Associated with 

Organic Loading Conditions in a Thermophilic Anaerobic Digester.” Journal of Bioscience 

and Bioengineering 119(3): 337–44.  

Krakat, Niclas, A Westphal, S Schmidt, and P Scherer. 2010. “Anaerobic Digestion of 

Renewable Biomass : Thermophilic Temperature Governs Methanogen Population 

Dynamics ᰔ †.” 76(6): 1842–50. 

Li, An et al. 2013. “A Pyrosequencing-Based Metagenomic Study of Methane-Producing 

Microbial Community in Solid-State Biogas Reactor.” Biotechnology for biofuels 6(1): 3.  

Lü, Fan et al. 2014. “Metaproteomics of Cellulose Methanisation under Thermophilic 

Conditions Reveals a Surprisingly High Proteolytic Activity.” The ISME journal 8(1): 88–

102.  

Menes, Rodolfo Javier, Ana Fernández, and Lucı́a Muxı́. 2001. “Physiological and Molecular 

Characterisation of an Anaerobic Thermophilic Oleate-Degrading Enrichment Culture.” 

Anaerobe 7(1): 17–24.  

Nakamura, Kohei et al. 2013. “Methanothermobacter Tenebrarum Sp. Nov., a 

Hydrogenotrophic, Thermophilic Methanogen Isolated from Gas-Associated Formation 

Water of a Natural Gas Field.” International Journal of Systematic and Evolutionary 

Microbiology 63(PART2): 715–22. 

Stolze, Yvonne et al. 2015. “Comparative Metagenomics of Biogas-Producing Microbial 

Communities from Production-Scale Biogas Plants Operating under Wet or Dry 

Fermentation Conditions.” Biotechnology for Biofuels 8(1).  

Sundberg, Carina et al. 2013. “454 Pyrosequencing Analyses of Bacterial and Archaeal 

Richness in 21 Full-Scale Biogas Digesters.” FEMS Microbiology Ecology 85(3): 612–26. 

Tian, Zhe et al. 2015. “Rapid Establishment of Thermophilic Anaerobic Microbial 

Community during the One-Step Startup of Thermophilic Anaerobic Digestion from a 

Mesophilic Digester.” Water Research 69: 9–19.  

De Vrieze, Jo, Tom Hennebel, Nico Boon, and Willy Verstraete. 2012. “Methanosarcina: The 

Rediscovered Methanogen for Heavy Duty Biomethanation.” Bioresource Technology  

Wasserfallen, a et al. 2000. “Phylogenetic Analysis of 18 Thermophilic Methanobacterium 

Isolates Supports the Proposals to Create a New Genus, Methanothermobacter Gen. Nov.” 

: 43–53. 

 Westerholm, M., Roos, S., Schnrer, A., 2010. Syntrophaceticus schinkii gen. nov., sp. nov., 

an anaerobic, syntrophic acetate-oxidizing bacterium isolated from a mesophilic anaerobic 

filter. FEMS Mi- crobiol. Lett. 309, 100–104. 

323



AVALIAÇÃO DO POTENCIAL POLUENTE DA VINHAÇA DE CANA-DE-

AÇÚCAR: EFEITOS ADVERSOS SOBRE O SOLO E RECURSOS HÍDRICOS 

 

Isabella Junqueira Rodrigues Fuess
1
; Lucas Tadeu Fuess

2
; Marcelo Loureiro Garcia

3
 

 
1
 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Geociências e Meio Ambiente do  Instituto 

de Geociências e Ciências Exatas (IGCE/UNESP); 
2 

Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Hidráulica e Saneamento da 

Escola de Engenharia de São Carlos (EESC/USP); 
3 

Professor Assistente Doutor do Departamento de Petrologia e Metalogenia (IGCE/UNESP) 

 

Resumo. A ferti-irrigação compreende a principal prática utilizada no gerenciamento da 

vinhaça no setor sucroenergético brasileiro, visando ao reciclo de água e nutrientes. 

Entretanto, o elevado potencial poluente deste efluente potencializa efeitos adversos ao meio 

em longo prazo. Neste contexto, no presente trabalho buscou-se caracterizar o real potencial 

poluente da vinhaça de cana-de-açúcar, e as implicações da ferti-irrigação sobre o solo e 

corpos d’água. Os principais empecilhos englobaram elevados riscos de salinização do solo, 

da redução dos níveis de oxigênio dissolvido em corpos d’água e da acidificação permanente 

do meio. Teores significativos de metais tóxicos também foram identificados nas amostras, 

gerando riscos à saúde humana e às culturas agrícolas. Desta forma, a implantação de 

plantas de tratamento nas destilarias é imprescindível para um reuso seguro da vinhaça, 

podendo a ferti-irrigação ser incentivada com o devido controle do efluente e monitoramento 

da área. 

 

Introdução 

 

A indústria do etanol no Brasil, alavancada a partir das crises relacionadas à produção 

de petróleo em países do Oriente Médio, consolidou-se rapidamente em meados da década de 

1970, com a implantação do Programa Nacional do Álcool (ProÁlcool) pelo governo federal. 

Segundo dados da safra 2012/2013, a produção brasileira de etanol, a partir da cana-de-

açúcar, atingiu 23,64 bilhões de litros (CONAB, 2013), valor que caracteriza o Brasil como o 

segundo maior produtor de etanol em escala global e que corresponde a aproximadamente 

64% da produção norte-americana (EIA, 2013), a partir do milho. Embora a indústria do 

etanol concentre benefícios ambientais importantes, tais como o caráter renovável do 

biocombustível e seu potencial intrínseco para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, a 

caracterização do etanol como um produto sustentável também depende do correto 

gerenciamento da vinhaça, principal água residuária gerada nesta cadeia produtiva.  

Em termos gerais, a vinhaça apresenta elevadas concentrações de matéria orgânica e 

baixo pH, independentemente da matéria-prima empregada nas destilarias. Baseando-se no 

setor sucroenergético brasileiro, em geral são verificados valores de 35 g.L
-1

 e 4,5 para a 

demanda química de oxigênio (DQO) e o pH da vinhaça, respectivamente (Costa et al., 1986; 

Craveiro et al., 1986; Souza et al., 1992). Além disso, é comum a presença de elevados teores 

de potássio e de sulfatos na vinhaça de cana-de-açúcar, considerando aspectos específicos das 

fases agrícola e industrial do setor. Em suma, as características composicionais da vinhaça a 

coferem, simultaneamente, um significativo caráter fertilizante e um elevado potencial 

poluente, fato que justifica o interesse pelo seu estudo. 

A literatura aponta diversas alternativas para o gerenciamento da vinhaça, englobando 

a concentração para produção de ração animal, o tratamento anaeróbio visando à geração de 

biogás, a incineração para produzir cinzas potencialmente aplicáveis em campos agrícolas, 

entre outras (Willington e Marten, 1982). Considerando especificamente o caso brasileiro, 

praticamente todo o volume de vinhaça gerado é empregado diretamente na ferti-irrigação das 

lavouras de cana-de-açúcar. Embora esta prática seja altamente atrativa, tendo em vista sua 
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viabilidade técnico-econômica, associada a reduções na utilização de água e fertilizantes 

sintéticos, a disposição direta da vinhaça no solo pode ser problemática, devido a efeitos 

adversos sobre a estrutura do solo e corpos d’água, bem como sobre a produtividade das 

lavouras em médio/longo prazo. 

Baseando-se nos possíveis riscos associados à aplicação da vinhaça no solo, sobretudo 

na ausência de critérios técnicos, bem como na escassez de documentos técnicos que 

apresentem criticamente tais impactos, o objetivo deste trabalho compreendeu caracterizar o 

real potencial poluente da vinhaça de cana-de-açúcar, incluindo as implicações de sua 

disposição inadequada no solo e despejo em corpos d’água. Também foram analisados 

possíveis riscos de contaminação devido à presença de metais tóxicos, tema geralmente 

desconsiderado nos poucos trabalhos correlatos. 

 

Materiais e Métodos 

 

Coleta e caracterização das amostras de vinhaça 

As amostras de vinhaça foram coletas em três usinas de açúcar e álcool do interior do 

Estado de São Paulo, identificadas como usinas A (Us-A), B (Us-B) e C (Us-C). A coleta foi 

feita no final da safra de cana-de-açúcar. Nos casos das usinas Us-A e Us-B as amostras 

foram obtidas em tanques de resfriamento/equalização de vinhaça (~30ºC), enquanto na usina 

Us-C a coleta foi realizada na saída das colunas de destilação (em pontos específicos de 

amostragem), estando a vinhaça a aproximadamente 100ºC. 

A caracterização físico-química das amostras foi realizada de acordo com os 

procedimentos descritos no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 

determinando-se os seguintes parâmetros: demandas bioquímica e química de oxigênio (DBO 

e DQO), sólidos dissolvidos totais (SDT), nitrogênio total Kjeldahl (NTK), nitrogênio 

amoniacal (N-NH3), nitrato (N-NO3
-
), fósforo total (Ptotal), potássio (K), sulfato (SO4

2-
), 

condutividade elétrica (CE), pH, turbidez e cor aparente.  As amostras utilizadas foram 

obtidas a partir da mistura (composição) de volumes de vinhaça oriundos de diferentes 

frascos, visando à homogeneização do conteúdo.  

A determinação dos teores de metais foi realizada por meio de espectrometria de 

emissão óptica com fonte de plasma indutivamente acoplado (ICP OES), sendo as 

metodologias baseadas nos protocolos estabelecidos pela Agência de Proteção Ambiental dos 

Estados Unidos (United States Environmental Protection Agency – USEPA). A seleção dos 

elementos a serem analisados foi baseada principalmente em instruções normativas e 

legislações – Brasil (2011), USEPA (2012) e WHO (2006). Os elementos analisados 

compreenderam alguns macro- e micronutrientes às plantas, bem como poluentes prioritários: 

alumínio (Al), cádmio (Cd), cálcio (Ca), chumbo (Pb), cobre (Cu), cromo (Cr), ferro (Fe), 

magnésio (Mg), manganês (Mn), molibdênio (Mo), níquel (Ni), sódio (Na) e zinco (Zn). 

 

Caracterização do potencial poluente da vinhaça 

Os parâmetros físico-químicos determinados nas amostras foram utilizados como base 

para discutir/prever potenciais implicações decorrentes da disposição de vinhaça no solo, 

considerando impactos sobre os recursos hídricos, solo e culturas agrícolas. Os valores de 

referência foram obtidos em legislações que regulamentam tanto o uso da vinhaça como 

fertilizante como o despejo de efluentes em corpos d’água.  

Os principais instrumentos normativos e legislações consultadas nesta etapa 

compreenderam: Norma P4.331 – Vinhaça: Critérios e Procedimentos para Aplicação no Solo 

Agrícola (CETESB, 2006), que discorre sobre os procedimentos para utilização da vinhaça 

como fertilizante; Resolução Conama 430/11, que dispõe sobre as condições e padrões de 

lançamentos de efluentes em corpos d’água (Brasil, 2011); Guidelines for the Safe Use of 

Wastewater, Excreta and Greywater – Volume II – Wastewater Use in Agriculture (WHO, 

2006), que apresenta uma série de considerações a respeito da utilização de águas residuárias 
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na agricultura, buscando a obtenção de benefícios à saúde humana e ao meio ambiente; e, 

Guidelines for Water Reuse (USEPA, 2012), que também prevê o reuso de águas residuárias 

visando à obtenção de benefícios à saúde humana e ao meio ambiente. 

 

Resultados e Discussão 

 

A aplicação de dosagens adequadas de vinhaça no solo tende a propiciar alguns 

benefícios, tanto a este como à cultura de cana-de-açúcar. De fato, estudos baseados na 

análise temporal em curto prazo das características de solos ferti-irrigados com vinhaça 

destacam alguns benefícios, tais como: elevação do conteúdo orgânico do solo – aumentando 

sua estabilidade estrutural ao propiciar condições adequadas para a atividade microbiana, 

aumento da retenção de água e da capacidade de troca catiônica do meio, elevação do pH, 

entre outros aspectos (Lyra et al., 2003; Silva et al., 2007; Brito et al., 2009). Entretanto, tais 

benefícios tendem a ser efêmeros, de modo a se observar a potencialização de impactos 

negativos mesmo com a adoção de critérios técnicos adequados na determinação da dosagem 

e no planejamento do sistema de irrigação das lavouras. Utilizando-se a legislação do Estado 

de São Paulo (CETESB, 2006) como exemplo, tal constatação decorre da definição da dose 

de aplicação de vinhaça unicamente em função das concentrações de potássio no solo e na 

própria vinhaça, desconsiderando-se elementos como o nitrogênio e compostos orgânicos no 

cálculo. 

A Tabela 1 apresenta as características composicionais das amostras de vinhaça das 

três usinas visitadas. Destaca-se a representatividade das amostras, uma vez que o Estado de 

São Paulo concentra a maior indústria sucro-energética do Brasil, sendo responsável por 51% 

do volume total de etanol produzido na safra 2012/2013 (CONAB, 2013). Os potenciais 

impactos adversos da ferti-irrigação com vinhaça são agrupados na Tabela 2, evidenciando-se 

os efeitos decorrentes do aporte de quantidades excessivas de sais e de matéria orgânica no 

meio. 

A salinização do solo consiste no principal efeito adverso do reuso agrícola de águas 

residuárias, tendo em vista que a aplicação contínua dos efluentes tende a propiciar o acúmulo 

de sais no meio. Considerando especificamente a vinhaça de cana-de-açúcar, deve-se atentar 

para o comportamento do potássio no meio, o qual pode apresentar característica dispersante 

similar à do sódio. Embora a literatura divirja sobre o papel do potássio como agente 

dispersante, estudos demonstraram reduções significativas na condutividade hidráulica de 

solos superdosados com potássio, verificando-se a antecipação do escoamento superficial em 

até 5 min e concentrações de sedimentos da ordem de 15 g.L
-1

 na água escoada (Auerswald et 

al., 1996). Com relação ao sódio, os teores comumente observados em vinhaças de cana-de-

açúcar não são suficientes para desencadear impactos nocivos ao solo, entretanto, em casos 

específicos, efeitos adversos significativos podem ser observados. A aplicação de vinhaças de 

beterraba (25 ton.ha
-1

) em solo de clima árido acarretou na redução da estabilidade deste em 

25,2%, bem como no aumento da sua densidade aparente (~22,9%), evidência da dispersão de 

partículas e acúmulo nos poros (Tejada e Gonzalez, 2006). Os autores também verificaram 

significativa redução da atividade microbiana do meio (~45%), provavelmente em 

decorrência do estabelecimento de condições anaeróbias. 

Utilizando vinhaça com composição físico-química semelhante à das amostradas neste 

trabalho (DQO = 32 g.L
-1

 e CE = 8.52 dS.m
-1

), Mariano et al. (2009) analisaram o efeito da 

adição de vinhaça na biorremediação de solos e águas subterrâneas contaminados com óleo 

diesel. Além do expressivo aumento na condutividade da água subterrânea (0,30 para 1,25 

dS.m
-1

, como evidência da salinização do solo), os autores observaram um incremento 

significativo na DQO do meio (37,8 para 1.900 mg.L
-1

) após a aplicação, associado a 

reduções de até 90% nos teores de oxigênio dissolvido (OD) (8,3 para 0,8 mg.L
-1

). Ressalta-se 

a probabilidade da ocorrência de efeitos semelhantes a partir da aplicação das vinhaças 

amostradas. 

326



Tabela 1: Caracterização físico-química das amostras de vinhaça coletadas. 

Parâmetro Us-A Us-B Us-C 
Valores de 

referência
a
 

DBO (g.L
-1

) 
21,9 (4,0) 14,9 (1,0) 14,4 (0,5) 

11,3-29,7 
n=3 n=3 n=3 

DQO (g.L
-1

) 
32,1 (0,4) 22,9 (1,3) 24,6 (0,5) 

15,0-45,8 
n=3 n=3 n=3 

N-NH3 (mg.L
-1

) 
165,0 (5,0) 101,5 (8,5) 87,5 (7,5) 

70-710
b
 

n=3 n=3 n=3 

N-NO3
-
 (mg.L

-1
) 

75,0 (25,0) 45,0 (5,0) 55,0 (5,0) 

n=3 n=3 n=3 

NTK (mg.L
-1

) 1404,0 (7,0) 840,0 (0,0) 1218,0 (182,0) 

Norg (mg.L
-1

)
c
 1.242,0 738,5 1.130,5 

Ptotal (mg.L
-1

) 
25,6 (3,6) 5,2 (0,7) 5,58 (0,1) 

9-200 
n=3 n=3 n=3 

K (mg.L
-1

) 
2.445,0 (0,9) 1.896,3 (0,2) 1.330,4 (0,1) 

1.200-5.160 
n=3 n=3 n=3 

Ca (mg.L
-1

) 
703,2 (0,6) 570 (0,4) 458,4 (0,1) 

560-1.393 
n=3 n=3 n=3 

Mg (mg.L
-1

) 
145,1 (0,2) 165,2 (0,5) 235,39 (0,02) 

210-650 
n=3 n=3 n=3 

Na (mg.L
-1

) 
20,15 (0,05) 53,28 (0,01) 10,64 (0,01) 

1,6-350 
n=3 n=3 n=3 

SO4
2-

 (mg.L
-1

) 
7.000,0 (0,0) 2.300,0 (577,3) 

3.701,0 

(1.154,7) 400-3.730 

n=3 n=3 n=3 

SDT (mg.L
-1

) 5.458,0 4.342,0 5.657,0 7.690-7.940 

Turbidez (NTU) 
9.547,5 (359,9) 2.062,5 (51,2) 3.805,0 (70,0) 

- 
n=4 n=4 n=4 

Cor aparente (uC) 
47.075,0 (1.452,3) 17.225,0 (95,7) 25.300,0 (244,9) 

- 
n=4 n=4 n=4 

CE (dS.m
-1

) 8,4 6,7 8,7 8,5-14,1 

pH 4,4 4,4 4,6 3,5-5,9 

a
Valores determinados em amostras de vinhaça de caldo ou caldo+melaço de cana: Bianchi (2008); 

Driessen et al. (1994); Ferreira et al. (2011); Lyra et al. (2003); Mariano et al. (2009); Prada et al. (1998); 

Siles et al. (2011); Willington e Marten (1982). 

b
Valores correspondem ao teor de nitrogênio total (NTK + NO3

-
 + NO2

-
). 

c
N-Norg = NTK - NH3 (Calculado a partir dos valores médios). 

n = Número de ensaios realizados; números entre parênteses indicam o desvio-padrão. 

 

Baseando-se na dinâmica da matéria orgânica no solo, o aporte de elevados teores 

inicialmente estimula a degradação dos compostos por meio de populações aeróbias presentes 

no meio, levando rapidamente a condições anaeróbias. Considerando uma menor taxa de 

crescimento dos micro-organismos anaeróbios em relação aos aeróbios, verifica-se uma queda 

na atividade microbiana, a qual também contribui para o aumento da instabilidade no meio. 

Alterações físico-químicas decorrentes dos metabólitos liberados a partir da atividade 
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microbiana durante a mineralização dos compostos orgânicos atuam favoravelmente à 

manutenção da coesão entre as partículas, refletindo a relação direta entre a quantidade de 

biomassa microbiana no solo e sua estabilidade. Além disso, sob condições aeróbias a 

degradação dos compostos é mais rápida e completa, abrangendo uma maior variedade de 

compostos em comparação à degradação por populações anaeróbias (WHO, 2006). 

 

Tabela 2: Potenciais impactos da ferti-irrigação com vinhaça de cana-de-açúcar. 

Efeito adverso Implicações 
Parâmetros de 

referência
a
 

Características 

da vinhaça 

Risco de 

ocorrência 

Salinização do 

solo 

Redução do potencial 

osmótico do solo 

EC > 3,0 dS.m
-1

; 

SDT > 500 mg.L
-

1
 

EC > 6,7 dS.m
-

1
; SDT > 4.000 

mg.L
-1

 

Elevado 

Toxicidade de íons 

específicos (SO4
2-

,Na
+
, K

+
) 

Redução na absorção de 

água e nutrientes pelas 

plantas 

Destruição da estrutura do 

solo 

Lixiviação de sais para 

água subterrânea 

Sodificação do 

solo 

Destruição da estrutura do 

solo 

Na:Ca > 3:1; 

RAS
b
 > 15 

Na:Ca < 0,09:1; 

RAS < 0,51 
Baixo 

Redução severa da taxa de 

infiltração de água 

Queimaduras e necrose do 

tecido foliar em plantas 

Sobrecarga 

orgânica (solo e 

recursos 

hídricos) 

Depleção dos níveis de 

oxigênio dissolvido (OD) 

DBO > 400 mg.L
-

1
; SDT > 500 

mg.L
-1

 

DBO > 14400 

mg.L
-1

; SDT > 

4000 mg.L
-1

 

Elevado 

Geração de condições 

anaeróbias 

Redução da atividade 

microbiana 

Aumento da instabilidade 

estrutural do solo 

Superfertilização 

do solo (excesso 

de N e P) 

Aumento da suculência
c
 

nas plantas 

N: efeitos já 

podem ser 

observados para 

Ntotal > 30 mg.L
-

1e
; P: a literatura 

não estabelece 

valores de 

referência  

NTK + N-NH3 

> 885 mg.L
-1

 
Elevado

e
 

Alteração das atividades 

nitrificante e desnitrificante 

do solo 

Depleção dos níveis de OD 

por bactérias nitrificantes 

Possível liberação de 

óxidos de nitrogênio (N2O) 

Toxicidade por N-NH3 

(biota aquática) 

Lixiviação de N-NO3
-d

 

Eutrofização de corpos 

d'água (excesso de P) 
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Tabela 2: Potenciais impactos da ferti-irrigação com vinhaça de cana-de-açúcar (cont.). 

Efeito adverso Implicações 
Parâmetros de 

referência
a
 

Características 

da vinhaça 

Risco de 

ocorrência 

Acidificação 

permanente 

(solo e água) 

Alteração do poder tampão 

do solo 

pH < 6,5-8,0 pH < 4,6 Elevado 

Solubilização de metais 

tóxicos às plantas 

Redução na produtividade 

da lavoura 

Redução da atividade 

microbiana 

a
Valores acima dos quais os impactos adversos são desencadeados/potencializados - referências: USEPA 

(2012), WHO (2006). 

b
Razão de adsorção de sódio, que relaciona as concentrações de sódio, cálcio e magnésio no meio. 

c
Armazenamento excessivo de água nos tecidos dos vegetais, podendo levar ao acamamento (perda da 

posição vertical das culturas). 

d
Contaminação de mananciais usados para o abastecimento público pode estar relacionadas a casos de 

meta-hemoglobinemia na população, doença a partir da qual a oxigenação dos tecidos fica comprometida 

(Batalha e Parlatore, 1993). 

e
A quantidade de nitrogênio aplicada que potencializa impactos negativos depende do conteúdo deste 

nutriente no solo (0,05-2%) e da exigência nutricional da planta (50-350 kg.ha
-1

), bem como da taxa de 

irrigação e das concentrações inicialmente presentes na água residuária (WHO, 2006) 

 

Em estudo no qual os efeitos da disposição de vinhaça no solo em longo prazo foram 

analisados, Gunkel et al. (2007) também constaram expressiva redução nos teores de OD 

(~50%) das águas do Rio Ipojuca (Pernambuco), em areas próximas a lavouras de cana-de-

açúcar. Outras implicações englobaram a ligeira acidificação do rio (decréscimo do pH de 6,7 

para 6,0), o aumento expressivo dos teores de matéria orgânica e da turbidez (40 para 60-100 

NTU). Neste caso, embora a vinhaça não tenha sido despejada no rio, seu contato direto com 

a água foi propiciado pelo escoamento superficial a partir dos canais de irrigação. Deve-se 

destacar que, embora o lançamento direto ou indireto de vinhaça nos corpos d’água seja 

proibido no Brasil desde o final da década de 1970, tendo em vista disposições da 

Portaria/GM n. 323/78 do extinto Ministério do Interior (MINTER) (Brasil, 1978), tal prática 

ainda ocorre inadequadamente em inúmeras usinas, destacando-se a importância da 

consideração dos efeitos do contato da vinhaça com o meio aquático. 

Quanto à presença de metais, em geral a literatura considera a ocorrência de teores 

desprezíveis na vinhaça, fato que pode explicar o reduzido número de estudos que tratam da 

ocorrência destes elementos em areas ferti-irrigadas. Entretanto, análises específicas têm 

revelado concentrações significativas de elementos metálicos em amostras de vinhaça, com 

destaque para a presença de poluentes prioritários (p.ex. cádmio, cromo, cobre, chumbo, 

níquel e zinco). Nandan et al. (1990) identificaram concentrações de Pb, Cu e Zn da ordem de 

8,8, 15,7 e 11,8 mg.L
-1

 em vinhaças de melaço de cana. No caso de Chandra et al. (2008), os 

teores de Cd, Pb, Ni, Zn e Cu atingiram, respectivamente, 2,28, 4,45, 1,24, 4,63 e 0,95 mg.L
-1

. 

Destaca-se também a presença de elementos fitotóxicos, em especial o alumínio e o cloro, e 

aqueles que interferem na disponibilidade de nutrientes às plantas, como o ferro. Em Bianchi 

(2008) e Mariano et al. (2009) concentrações de Al da ordem de 70 mg.L
-1

 foram reportadas, 

estando os níveis de Fe na faixa de 60,2-97,5 mg.L
-1

. 

Na Tabela 3 são apresentadas as concentrações de metais determinadas nas vinhaças 

amostradas, bem como valores de referência relacionados ao descarte de águas residuárias em 

corpos d’água e ao seu reuso como água de irrigação em lavouras. A presença de poluentes 
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prioritários nas amostras também merece atenção, considerando efeitos nocivos sobre 

populações eventualmente abastecidas por mananciais contaminados. Elementos como Cd, Cr 

e Ni apresentam potencial carcinogênico, enquanto que exposições contínuas ao Pb geram 

danos sobre o sistema nervoso central e inibem funções celulares básicas (Metcalf & Eddy, 

2003; Fu e Wang, 2011). Considerando efeitos sobre as plantas, elevados teores de Al (> 5 

mg.L
-1

) afetam severamente a absorção de nutrientes pelas raízes, enquanto o Fe intensifica a 

perda de nutrientes essenciais (tais como o fósforo e o molibdênio), formando complexos 

químicos não assimiláveis pelas plantas (WHO, 2006; USEPA, 2012). Tendo em vista a 

maior solubilidade de metais em condições ácidas, o baixo pH da vinhaça tende a 

potencializar tais impactos adversos ao propiciar uma maior mobilidade às espécies químicas. 

 

Tabela 3: Teores de metais determinados nas amostras de vinhaça e valores de referência para 

descarte de águas residuárias em corpos d’água e reuso agrícola (água de irrigação). 

Elemento 

Instruções normativas Amostras de vinhaça 

Metcalf & Eddy 

(2003)
a
 

WHO (2006)
b
 Brasil (2011)

c
 Us-A Us-B Us-C 

Al nd 5,0 nd 11,8 2,57 7,5 

Cd 0,0011 0,01 0,2 0,0014 <0,001 0,001 

Pb 0,0056 5,0 0,5 0,04 0,0040 0,016 

Cu 0,0049 0,2 1,0
d
 0,67 0,26 0,13 

Cr 0,011 0,1 0,1 0,056 0,026 0,026 

Fe nd 5,0 15,0
d
 15,37 9,58 9,36 

Mn nd 0,2 1,0
d
 1,01 1,93 2,68 

Mo nd 0,01 nd 0,008 0,005 0,011 

Ni 0,0071 0,2 2,0 0,054 0,031 0,036 

Zn 0,058 2,0 5,0 0,43 0,29 0,25 

a
Concentrações típicas requeridas para o descarte de efluentes, segundo instruções normativas norte-americanas. 

b
Concentrações-limite de elementos-traço em águas (residuárias) utilizadas na irrigação - valores baseados na 

toxicidade às plantas. 

c
Padrões de lançamento de efluentes em corpos d'água (valores máximos permitidos). 

d
Valor referente à fração dissolvida. 

Valores em negrito indicam concentrações acima dos níveis recomendados nas normas. 

nd = Valor de referência não estabelecido. 

 

A ocorrência de metais na vinhaça pode ser relacionada principalmente à corrosão de 

estruturas metálicas devido a condições agressivas comuns a etapas específicas da produção 

do etanol, destacando-se a adição de ácidos e as elevadas temperaturas de processo. Desta 

forma, enfatiza-se a necessidade de manutenção constante dos maquinários utilizados, 

considerando a possibilidade da inviabilização do reuso da vinhaça devido aos riscos de 

contaminação por metais. Outras fontes de elementos metálicos na vinhaça incluem produtos 

químicos usados no processo produtivo e a própria absorção de espécies químicas presentes 

no solo pela cana-de-açúcar. Particularmente, este fato pode explicar os elevados valores 

normalmente observados para o Al e Fe em vinhaças de matérias-primas cultivadas em solos 

tropicais, considerando os efeitos do intemperismo sobre minerais como a caulinita, gibbsita e 

hematita. 
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Conclusões 

 

Inicialmente destaca-se que a significativa variabilidade composicional da vinhaça, 

especialmente ao longo do período de safra, pode dificultar o estabelecimento de um roteiro 

único (por meio de manuais, por exemplo) para nortear o seu reaproveitamento. Embora 

muitas características possam ser consideradas comuns, tais como as elevadas concentrações 

de matéria orgânica e a elevada acidez, é fortemente recomendado que cada usina estabeleça 

rotinas para a completa e regular caracterização físico-química das correntes de vinhaça 

geradas nas destilarias, como parte do programa de gerenciamento desta. 

A vinhaça, de fato, apresenta grande potencial para reuso na agricultura, baseando-se 

em benefícios que incluem [i] a reciclagem de nutrientes e de água; [ii] a manutenção de 

níveis adequados de matéria orgânica no solo; [iii] a recuperação de solos degradados a partir 

do fornecimento de agentes condicionadores; [iv] o menor consumo energético e [v] a 

consequente redução dos impactos ambientais devido à menor produção de fertilizantes 

sintéticos. Porém, tais (potenciais) benefícios não justificam seu descarte direto e muitas 

vezes indiscriminado nos campos, sendo necessária a adoção de critérios técnicos adequados, 

abrangendo desde a caracterização e a adequação prévia do efluente ao conhecimento das 

características do solo e do clima da região. 

Em comparação a outras formas de gerenciamento da vinhaça, a ferti-irrigação 

apresenta viabilidade técnica e principalmente econômica. Entretanto, outras opções precisam 

ser criteriosamente analisadas, sobretudo na agroindústria brasileira. A instalação de plantas 

de tratamento de efluentes nas destilarias é imprescindível e deve ser incentivada e 

regulamentada pelo governo, buscando-se eliminar quaisquer riscos de 

poluição/contaminação associados ao reuso agrícola da vinhaça. Várias são as alternativas 

tecnológicas para a adequação ambiental da vinhaça previamente ao seu descarte, incluindo a 

aplicação de processos biológicos e físico-químicos convencionais, bem como oxidativos 

avançados. Tendo em vista a crescente busca por fontes alternativas de energia, a utilização 

da digestão anaeróbia como tecnologia central de tratamento merece destaque, uma vez que o 

biogás gerado no processo pode ser redirecionado ao abastecimento da própria destilaria. 

Contudo, muito provavelmente a adequação ambiental da vinhaça dependerá da associação 

entre tecnologias, sendo processos aeróbios ou de coagulação-floculação opções atrativas ao 

pós-tratamento. 

Tratando especificamente dos impactos discutidos no trabalho, embora a 

contaminação por metais tóxicos em areas ferti-irrigadas possa ser considerada um risco 

pontual, uma vez que o aporte destes elementos à vinhaça depende de condições específicas, 

esta característica evidencia a importância da caracterização regular das correntes de efluentes 

geradas nas destilarias. A intensidade e eventualmente a ocorrência dos impactos discutidos 

neste artigo também dependerão do tipo de solo e das condições climáticas da area ferti-

irrigada, entretanto, a aplicação contínua de vinhaça in natura no solo certamente propiciará 

condições adversas ao meio físico e à lavoura em longo prazo.  
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Resumo. A vinhaça, principal resíduo gerado na produção de bioetanol, é normalmente 

aplicada na lavoura como fertilizante (fertirrigação) em alguns países. Embora existam 

benefícios agronômicos, o risco de emissão de gases do efeito de estufa (GEE) durante o 

transporte em canais abertos ao campo e de solos fertirrigados deve ser considerado. Neste 

estudo, avaliou-se o efeito da produção de biogás a partir da vinhaça na emissão de metano 

(CH4) e óxido nitroso (N2O), comparando o uso de vinhaça biodigerida e “in natura” 

durante estocagem e após aplicação no solo. A perda de matéria seca e orgânica na vinhaça 

“in natura” foi respectivamente 29% e 40% durante o armazenamento, resultando em 

emissões de CH4 de até 8,3 tCO2eq.ha
-1

, enquanto não houve emissões de CH4 da vinhaça 

biodigerida. Nos testes de solo, o acúmulo de compostos oxidados de nitrogênio foi até 

quatro vezes maior quando vinhaça “in natura” foi aplicada, havendo maior risco de 

lixiviação e contaminação de águas subterrâneas pela fertirrigação convencional. As 

emissões de N2O em solos tratados com vinhaça também foram maiores, variando entre 143 

a 160 kgCO2eq.ha
-1

 contra 45,6 a 96,7 kgCO2eq.ha
-1

 no tratamento com vinhaça biodigerida. 

No total, a biodigestão da vinhaça reduziu de 40-99% as emissões de GEE. 

 

Introdução 

 

A vinhaça, ou vinhoto, foi descoberta historicamente como um aditivo agrícola para a 

alimentação animal em vários países tropicais e na Europa (Lewicki, 2001; Stemme et al., 

2005). A partir do século XX, a vinhaça também tem encontrado aplicações agrícolas como 

fertilizante para produção agrícola orgânica devido ao seu conteúdo de nutrientes (potássio 

(K), nitrogênio (N) e fósforo (P)), bem como a matéria orgânica (Fuess e Garcia, 2014), 

prática conhecida como fertirrigação. As preocupações sobre potenciais impactos ambientais 

sobre águas superficiais e subterrâneas resultaram na proibição do uso da vinhaça como 

fertilizante nos Estados Unidos da América (EUA) (EPA, 2010) e Uruguai (MVOTMA, 

1979). Em contrapartida, a fertirrigação ainda é recomendada legalmente no Brasil, na União 

Europeia e no Canadá, por exemplo. No Japão, na Europa e nos EUA, a produção de 

bioetanol vem aumentando e, consequentemente, quantidades crescentes de vinhaça 

(Myamoto et al., 2013) têm de ser geridas, como é o caso no Brasil.  

O maior produtor mundial de bioetanol é EUA, em que milho é utilizado como 

matéria-prima, seguido pelo Brasil onde cana-de-açúcar é utilizada na produção de 

(Christofoletti et al., 2013). Cerca de 10-15 L de vinhaça são produzidos por L de etanol, o 

que corresponde a uma produção anual de vinhaça no Brasil entre 1,0 a 1,7 milhões de m
3
 

(Moraes et al., 2014). Diferentemente dos EUA, que produz grãos secos para alimentação 

animal, chamados Distillers Dried Grains with Solubles (DDGS), esta grande quantidade de 

vinhaça no Brasil são reciclados para os canaviais (fertirrigação), dentro dos limites da 

quantidade de K por hectare definidos por lei, visando para proteger o solo, a água, e as águas 

subterrâneas (CETESB, 2006). Além do risco de lixiviação e infiltração de nutrientes, o teor 

334



de N e carbono (C) na vinhaça (Christofoletti et al., 2013) é fonte de emissões de GEE para a 

atmosfera. N2O e CH4 têm um potencial de aquecimento global (Global Warming Potencial, 

GWP) muito elevado: 298 e 34 vezes mais elevado do que o dióxido de carbono (CO2), 

respectivamente (IPCC, 2013). Embora existam alguns trabalhos sobre a poluição causada por 

esta prática no Brasil, nenhuma rota alternativa foi avaliada e comparada com a rota 

tradicional com o objetivo de aliviar esse problema ambiental. 

A composição da vinhaça é afetada pela matérias-primas utilizada e, portanto, o teor 

de matéria orgânica e N, que são fontes de GEE, será variado (Moraes et al., 2015a). No 

Brasil, a vinhaça não é armazenada antes da aplicação no campo, mas CH4 pode ser produzido 

e emitido a partir dos canais de distribuição que transportam a vinhaça para o campo. Pouco 

ou nenhum CH4 deve ser emitido a partir de vinhaça aplicada no campo (Carmo et al., 2013; 

Oliveira et al., 2013). Em contraste, emissões de N2O não deverão ocorrer a partir da vinhaça 

nos canais, mas sim quando aplicada no solo em função da combinação de N e matéria 

orgânica no vinhaça, desencadeando reações integradas de nitrificação e desnitrificação 

(Petersen et al., 2011). Oliveira et al. (2015) relataram que as emissões de CH4 foram 

responsáveis por mais de 98% das emissões totais em canais abertos, com um fator de 

emissão de 1,43 kgCO2eq.m
-3

 de transporte de vinhaça de cana, sendo que as emissões de N2O 

representaram menos de 2%. Diferentemente, Oliveira et al. (2013) relataram consideráveis 

emissões cumulativas de N2O da vinhaça aplicada ao solo de até 142,3 kgCO2eq.ha
-1

 em áreas 

de cana não-queimada, enquanto Siqueira Neto et al. (2015) encontraram emissões 

cumulativas superiores de N2O, de 361,5 kgCO2eq.ha
-1

 em cana-soca fertirrigada com vinhaça. 

Neste último caso, os valores de emissão foram mais do que duas vezes maior quando N 

inorgânico foi aplicado no solo em conjunto com a vinhaça.  

Uma alternativa para a atual gestão é a produção de biogás pela digestão anaeróbia da 

vinhaça, reduzindo o teor de matéria orgânica mas preservando o conteúdo de K, N e P. Nos 

biodigestores, a matéria orgânica facilmente biodegradável da vinhaça é transformada em 

CH4 e CO2, sendo que o CH4 pode ser utilizado para produção de energia e calor (Moraes et 

al., 2015a). A vinhaça biodigerida  poderia ainda ser usada na fertirrigação sem ser uma 

grande fonte de GEE devido à redução do teor de matéria orgânica. De acordo com a 

literatura, a matéria orgânica exógena em resíduos é usada como uma fonte de elétrons para a 

desnitrificação heterotrófica em solos, contribuindo para as emissões de N2O resultantes da 

desnitrificação incompleta (Sommer et al., 2004; Petersen et al., 2011; Carmo et al., 2013; 

Oliveira et al., 2013; Moraes et al., 2015a). Além da redução das emissões de N2O, a 

utilização do resíduo biodigerido pode reduzir as emissões de CH4 geradas durante o 

transporte e armazenamento da vinhaça, visto que menos C estaria disponível (Sommer et al., 

2004). Além disso, o uso adequado de biogás produzido durante a digestão anaeróbica 

também pode reduzir as emissões de gases de efeito estufa em função de ser evitado o uso de 

combustíveis fósseis. 

Dependendo da matéria-prima utilizada na produção de etanol, a digestão anaeróbia da 

vinhaça resultante como um único substrato pode ser um desafio devido a desequilíbrios de 

macro e micro nutrientes, ou seja, excesso de N em comparação com C e insuficiência de 

elementos-traço na vinhaça (Moraes et al., 2015b). Devido a isso, a otimização das condições 

da biodigestão anaeróbia através da adição de co-substratos pode aumentar o teor de N e C 

para o efluente biodigerido. Consequentemente, há o risco de aumento das emissões de CH4 e 

N2O. No entanto, não foi encontrado na literatura nenhum estudo anterior que investigou o 

efeito da produção de biogás a partir de vinhaça nas emissões de GEE. O objetivo deste 

trabalho foi investigar a redução nas emissões de N2O e CH4 da vinhaça durante estocagem e 

após a aplicação no solo, e o efeito da produção de biogás nas mudanças das características 

bioquímicas da vinhaça estocada. Para isso, as emissões da vinhaça biodigerida e vinhaça in 

natura durante o armazenamento e após a aplicação no solo foram comparadas. A vinhaça de 

beterraba, que foi co-digerida com estrume animal e palha (Moraes et al., 2015b) foi utilizada 

neste estudo. 
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Material e Métodos 

 

 Os experimentos foram realizados no laboratório da University of Southern Denmark. 

A amostragem do solo foi realizada em novembro de 2013, em uma pastagem perto do 

Research Centre Foulum na Dinamarca. O solo foi armazenado a 4°C e, em seguida, à 

temperatura de incubação (22°C) durante 24 h antes do início do experimento. Para os 

ensaios, porções de solo de 165 g (peso seco equivalente) foram pesados, misturados e 

transferidos para cilindros de aço (diâmetro interno de 60 mm) fechados nas extremidades 

com tampas plásticas perfuradas, resultando na densidade de 1,3 g.cm
-3

 (Petersen et al., 

2004). A vinhaça de beterraba utilizada, obtida da empresa Nordic Sugar (Copenhagen, 

Dinamarca), foi diluída 7 vezes antes de ser aplicado nos ensaios a fim de atingir composição 

semelhante a da vinhaça de cana-de-açúcar (em termos de sólidos voláteis, SV). O 

biodigerido foi obtido a partir da produção de biogás em reator contínuo de mistura completa 

(CSTR), tratando a mesma vinhaça (Moraes et al., 2015b). A composição química do vinhaça 

(diluída) e do biodigerido estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Caracterização da vinhaça de beterraba e do biodigerido utilizado nos ensaios.  

Parâmetro Unidade Vinhaça Biodigerido 

Matéria seca g.kg
-1

 114,04 46,39 

Sólidos voláteis g.kg
-1

 83,53 24,75 

Amônia total g.L
-1

 0,84 2,76 

Nitrogênio total Kjedahl g.L
-1

 4,90 3,56 

pH n.a. 4,96 7,97 

Demanda Química de 

Oxigênio 
g.L

-1
 77,41 33,16 

Relação C/N n.a. 5,92 3,5 

Ácidos orgânicos 

voláteis totais 
Mg.L

-1
 2379,64 4882,28 

 

Fertilizante inorgânico (NH4NO3) foi previamente aplicado no solo a uma taxa de 100 

kg.ha
-1

, correspondendo ao valor médio utilizado em soqueiras de cana-de-açúcar (isto é, nas 

fases subsequentes originadas a partir do crescimento da cana de primeiro corte, denominada 

cana-planta). O fertilizante foi incorporado ao solo acondicionado nos cilindros de aço a 5 cm 

de profundidade. Após a adição do fertilizante, a vinhaça “in natura” ou biodigerida foi 

aplicada no solo a uma taxa de 100 m
3
.ha

-1
. Os cilindros foram posteriormente fechados em 

ambas as extremidades com tampas de plástico perfuradas a fim de facilitar o intercâmbio de 

gás. Todos os tratamentos foram realizados em triplicata para cada um dos cinco tempos de 

amostragem avaliados (1, 4, 7, 14 e 21 dias) e incubados a 22 ° C. 

As taxas de evolução de CO2, CH4 e N2O foram determinadas para cada um dos cinco 

tempos de amostragem, sendo selecionado aleatoriamente um cilindro de cada triplicata e 

transferido para os respectivos frascos de vidro de 1 L selados e equipados com um septo de 

amostragem de gás. A amostragem de gás foi iniciada imediatamente após o fechamento dos 

frascos de vidro, sendo repetida após 30, 60 e 90 minutos (T0, T1, T2 e T3). Seringas de 10 

mL foram usadas para coletar gás do headspace de dentro dos frasco de vidro. O gás do 

headspace foi misturado por sucessivas lavagens utilizando a seringa antes da coleta da 

amostras de gás. As amostras de gás foram transferidas para vials a vácuo para as análises de 

gás. 

Para a extração do solo, cerca de 10 g de solo para cada replicata foram transferidos 

dos frascos de vidro para tubos falcon de 50 mL, antes da coleta das amostras de gás. Foram 

adicionados 40 mL de solução de KCl (1M) a cada tubo, que foi fechado e agitados durante 

30 minutos para a obtenção da extração do solo. As amostras foram centrifugadas durante 1 h 
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a 2000 rpm e, em seguida, o sobrenadante foi filtrado em membranas de 0,45 µm. As 

amostras extraídas foram congeladas até serem analisadas quanto ao teor de nitrogênio 

amoniacal (NH4
+
) e nitrato (NO3

-
), de acordo com procedimentos padrão (APHA, 2005). 

Os fluxos de CO2, CH4 e N2O foram calculados por meio de regressão linear a partir 

da concentração em função do tempo de incubação (T0, T1, T2 e T3) nos frascos de vidro. Os 

fluxos de gás (F, mg.m
-2

.h
-1

) foram calculados de acordo com a Equação 1. 

 

 

                                                                (1) 

 

Eu que: dC/dt é a taxa de mudança da concentração de gás (CO2, CH4 ou N2O) no 

interior do frasco de vidro (ppm.h
-1

); ρ é a densidade do gás (CO2, CH4 ou N2O) na 

temperatura de incubação (mg.m
-3

); V é o volume do frasco de vidro (m
3
) e A é a área 

superficial circunscrita pelo frasco de vidro (m
2
). 

  

Resultados e Discussão 

 

Emissões provenientes da estocagem da vinhaça “in natura” e biodigerida 

Não foram detectadas emissões de CH4 a partir da vinhaça biodigerido durante todo o 

peíodo de estocagem (Figura 1), provavelmente porque a matéria orgânica degradável foi 

removida durante a digestão anaeróbia. Além disso, o ambiente anaeróbio durante o 

armazenamento proporcionou um aumento substancial da concentração de ácido propiônico 

após uma semana (Tabela 2), o que pode ter causado a inibição da metanogênese. Em 

contraste, emissões de CH4 ocorreram a partir de vinhaça “in natura” após quatro dias, em 

conformidade com a diminuição da matéria orgânica no meio líquido, assim como observado 

por Oliveira et al. (2015). Os resultados evidenciaram que a digestão anaeróbia foi eficaz para 

mitigar as emissões de GEE provenientes do armazenamento de vinhaça. 

 

Tabela 2. Caracterização da vinhaça e do biodigerido após 1, 2 e 3 semanas (sem.) de 

armazenamento utilizados nos experimentos de emissão de GEE do solo.  

Parâmetro Unidade 

Vinhaça  Biodigerido 

1 sem. 2 sem. 3 sem.  1 sem. 2 sem. 3 sem. 

Matéria seca g.kg
-1

 
100,3 + 

0,8 

91,7 + 

8,1 

81,0 + 

12,8 
 

39,9 + 

1,29 

51,8 + 

2,87 

45,3 + 

7,26 

Sólidos voláteis g.kg
-1

 
70,7 + 

1,1 

60,2 + 

8,3 

49,5 + 

12,5 
 

19,3 + 

1,93 

29,2 + 

2,85 

23,9 + 

7,27 

Amônia total g.L
-1

 
0,45 + 

0,10 

1,57 + 

0,55 

1,67 + 

0,36 
 

2,54 + 

0,02 

2,16 + 

0,05 

2,22 + 

0,03 

Nitrogênio total 

Kjedahl 
g.L

-1
 

4,48 + 

0,16 

4,90 + 

0,92 

4,84 + 

0,04 
 

3,13 + 

0,11 

3,74 + 

0,05 

3,68 + 

0,09 

pH n.a. 4,7 + 0,1 
6,18 + 

0,91 

5,96 + 

0,83 
 

7,84 + 

0,04 

7,76 + 

0,02 

7,90 + 

0,04 

Demanda Química de 

Oxigênio 
g.L

-1
 

29,7 + 

0,8 

29,2 + 

1,0 

29,0 + 

0,8 
 

15,7 + 

1,7 

14,2 + 

1,1 

11,3 + 

0,8 

Relação C/N n.a. 6,6 + 0,5 
5,75 + 

0,30 

5,99 + 

0,30 
 

5,05 + 

0,37 

3,85 + 

0,24 

2,99 + 

0,17 

Ácido Acético g.L
-1

 
2,39 + 

0,09 

2,41 + 

1,48 

7,10 + 

3,00 
 

4,65 + 

0,09 

4,99 + 

0,12 

4,96 + 

0,20 

Ácido Propiônico g.L
-1

 
0,32 + 

0,03 

0,90 + 

0,52 

2,21 + 

1,01 
 

3,02 + 

0,10 

3,09 + 

0,09 

3,27 + 

0,08 

Ácido Butírico g.L
-1

 
0,05 + 

0,01 

8,92 + 

5,19 

10,4 + 

6,11 
 

0,23 + 

0,01 

0,25 + 

0,01 

0,28 + 

0,02 

Ácidos orgânicos 

voláteis totais 
g.L

-1
 

2,76 + 

0,95 

12,3 + 

3,50 

20,00 + 

4,39 
 

8,11 + 

1,99 

8,57 + 

2,11 

9,03 + 

2,09 
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Emissões provenientes da fertirrigação com vinhaça “in natura” e biodigerida  

A partir da vinhaça biodigerida, as emissões de N2O foram até 73% menores em 

comparação ao uso de vinhaça “in natura” (Figura 2). A tendência das emissões de N2O ao 

longo do tempo no solo tratado com vinhaça “in natura” foi similar ao observado em outros 

estudos no Brasil (Carmo et al., 2013; Oliveira et al., 2013), notadamente pelo pico nas 

emissões após 15 dias de incubação, relacionado à diminuição na concentração de N-NO3
-
 

(Figura 3). O atraso entre a aplicação da vinhaça e as emissões de N2O é dependente da 

cinética dos processos de nitrificação e desnitrificação parcial relacionados aos microsítios 

anaeróbios e aeróbios (Petersen et al., 2004). Assim, a produção de N2O relacionada ao 

consumo de N-NO3
-
 foi, provavelmente, devido à desnitrificação heterotrófica parcial no solo, 

mas outros processos biológicos não podem ser excluiídos, por exemplo, nitrificação 

heterotrófica (Bateman e Baggs, 2005) e desnitrificação por bactérias nitrificantes (Wrage et 

al., 2001). O aumento das emissões de N2O nos experimentos com vinhaça “in natura” 

paralelamente ao acúmulo de nitrito no solo foi ainda mais notável. Este fato indica a 

ocorrência de um ambiente em que a oxidação de amônia e de nitrito não foi equilibrada, com 

destaque para a possível existência de desnitrificação por bactérias nitrificantes. As variações 

nas transformações de N ao longo do tempo foram maiores no solo com vinhaça contendo 

maior teor de matéria orgânica facilmente degradável, visto que o material orgânico 

degradável aumenta a atividade microbiana e o consumo de oxigênio, refletindo no aumento 

das emissões de CO2 no solo tratado com vinhaça “in natura” e, consequentemente, maior 

emissão de N2O a partir deste. 

 

 

  
(a) 

  
(b) 

Figura 2. Taxa de evolução de (a) N2O e (b) CO2 da vinhaça “in natura” (esquerda) e 

biodigerida (direita), de acordo com o prévio tratamento: (■) sem estocagem; (●) estocada por  

1 semana; (▲) estocada por  2 semanas.  
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(a) 

 

  
(b) 

 

  
(c) 

Figura 3. Concentração de (●) N-NH4
+
, (■) N-NO3

-
, (▲) N-NO2

-
 no solo após aplicação de 

vinhaça “in natura” (esquerda) e biodigerida (direita): (a) sem estocagem; (b) após 1 semana 

de estocagem; (c) após 2 semanas de estocagem. 

 

No caso das emissões de CH4, não houve um padrão claro para o ajuste dos dados 

visando a obtenção do fluxo de gás para ambos os tipos de vinhaça (dados não mostrados). 

Carmo et al. (2013) também observaram este comportamento para as emissões de CH4 

utilizando vinhaça “in natura”. 

 

Emissões de GEE de ambos os sistemas 

Uma visão geral dos sistemas é apresentada na Tabela 3. As emissões cumulativas de 

N2O a partir de vinhaça “in natura” aplicada ao solo estão em concordância com a literatura 

referente à vinhaça de cana-de-açúcar utilizada na fertirrigação, que variam entre 124,0 e 362 

kg CO2eq.ha
-1

 (Carmo et al., 2013; Oliveira et al., 2013; Siqueira Neto et al., 2015).  
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Tabela 3. Emissões de gases cumulativas durante estocagem e após aplicação no solo de vinhaça “in natura” e biodigerida de acordo com o prévio 

tratamento do líquido. 

Tratamento 

Vinhaça “in natura” Vinhaça biodigerida 

Estocagem Aplicação no solo Estocagem Aplicação no solo 

CH4 

(g m
-2

) 

tCO2eq 

ha
-1

 

N2O-N 

(mg m
-2

) 

CO2-C 

(mg m
-2

) 

kg CO2eq 

ha
-1

 

CH4 

(mg m
-2

) 

tCO2eq 

ha
-1

 

N2O-N 

(mg m
-2

) 

CO2-C 

(mg m
-2

) 

kg CO2eq 

ha
-1

 

Sem estocagem n.a. n.a. 17,2 1961,7 160,0 n.a. n.a. 10,4 1495,1 96,7 

1 semana de 

estocagem 
44,5 1,5 16,9 1359,9 157,2 n.d. n.d. 8,4 1194,5 78,1 

2 semanas de 

estocagem 
230,2 7,8 15,4 1250,1 143,2 n.d. n.d. 4,9 958,7 45,6 

3 semanas de 

estocagem 
243,2 8,3 n.a. n.a. n.a. n.d. n.d. n.a. n.a. n.a. 

n.a.: não se aplica; n.d.: não detectado 
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Notadamente a biodigestão anaeróbia da vinhaça poderia reduzir significativamente as 

emissões de CH4 provenientes dos canais abertos de distribuição no Brasil, visto que as 

emissões da vinhaça biodigerida ficaram abaixo do limite de detecção. Além disso, a digestão 

anaeróbia da vinhaça proporcionou redução de 40% a 68% das emissões de N2O provenientes 

da aplicação no solo. No total, as emissões de GEE foram reduzidas em até 99%. Estes 

resultados confirmam o potencial da produção de biogás através da digestão anaeróbia para a 

mitigação das emissões de GEE no setor de produção de bioetanol. 

 

Conclusões 

 

 A digestão anaeróbia da vinhaça se mostrou eficaz para a redução das emissões de 

GEE durante o transporte em canais abertos e na aplicação no solo como fertilizante. A 

produção de biogás não só teve o benefício de produção de energia, mas possibilitou a 

redução e estabilização da matéria orgânica no efluente biodigerido, assim como seu conteúdo 

de nitrogênio amoniacal minimizou as reações de desnitrificação parciais no solo, resultando 

na redução das emissões de N2O em até 68% quando comparada com a vinhaça não tratada. 

As emissões de CH4 durante a estocagem alcançou 8,3 tCO2eq.ha
-1

 (CH4 convertido) após três 

semanas, enquanto não foram detectadas emissões de CH4 a partir do biodigerido durante o 

mesmo  período. Portanto, frente à fertirrigação convencional, o uso da vinhaça biodigerida 

pode resultar em geração de créditos de carbono, sendo uma oportunidade de geração de 

renda extra para as plantas de produção de bioetanol e estimulando, assim, o mercado de 

créditos de carbono. 
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Resumo. O processo de  nitrificação e desnitrificação simultâneas (NDS) permite alcançar a 

remoção combinada de matéria carbonácea e nitrogenada em uma única unidade. O reator 

de leito estruturado, com biomassa imobilizada e com recirculação interna (LEAI), apresenta 

características positivas para que os processos envolvidos ocorram. Essa configuração tem 

sido estudada com êxito em reatores em escala de bancada para tratamento de esgoto. Nesta 

pesquisa foi utilizado um reator de leito estruturado em escala piloto com a finalidade de 

avaliar sua implantação, eficiência e estabilidade tratando esgoto doméstico. O reator foi 

operado sob condições de aeração contínua e intermitente. Os tempos de detenção hidráulica 

(TDH) testados foram de 48, 36 e 24 horas. A melhor eficiência de remoção de nitrogênio 

total foi de 72,4 ± 6,4%, no período em que o TDH era de 48 horas e o reator foi submetido a 

aeração intermitente, com 2 horas de aeração e 1 hora não aerada. Nesse mesmo período, a 

eficiência média de remoção de DQO foi de 94 ± 4%. Apesar das dificuldades apresentadas 

no controle da aeração, as elevadas eficiências de remoção obtidas indicaram que o LEAI se 

apresenta como uma alternativa promissora em escala plena, requerendo ajustes para 

incremento da estabilidade da NDS. 

 

Introdução 

 

A disposição de esgotos sanitários em corpos hídricos requer a adequação das cargas 

orgânica e nitrogenada ao potencial de absorção e autodepuração desses. Os processos 

biológicos aplicados ao tratamento de esgoto possibilitam a remoção desses constituintes, 

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. 

 Em contrapartida, o processo de nitrificação e desnitrificação simultâneas (NDS) 

surgiu como uma alternativa vantajosa, pois é uma tecnologia em que a nitrificação e a 

desnitrificação ocorrem na mesma unidade (Metcalf e Eddy, 2003). Desse modo, a NDS é de 

interesse para o tratamento de esgoto, pois representa uma redução de custos envolvidos na 

construção e operação de várias unidades.  

Geralmente, sistemas com imobilização da biomassa são mais propícios para 

ocorrência da NDS por formarem um biofilme no meio suporte, o qual apresenta uma 

comunidade microbiana bem variada capaz de remover tanto matéria orgânica como 

compostos nitrogenados. A estratificação do oxigênio da superfície para o interior do biofilme 

é positiva para as populações, pois as bactérias desnitrificantes se desenvolvem nas camadas 

mais profundas do biofilme e nas regiões mais externas do biofilme predomina a ação das 

bactérias nitrificantes (Munch, Lant e Keller, 1996). Além disso, a integração dos processos 

de remoção de nitrogênio e de matéria orgânica em uma mesma unidade dispensa ou diminui 

a adição de fonte externa de carbono. 
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Reatores com vários processos numa mesma unidade têm sido estudados (Munch, 

Lant e Keller, 1996; Surampalli et al., 1997; Nocko, 2008; Moura, 2011; Moura, 2014; 

Santos, 2014). Por meio da NDS, Moura (2014) tratou esgoto sanitário utilizando um reator 

de leito estruturado e aeração intermitente (LEAI) em escala de bancada, controle de 

temperatura e recirculação do efluente. Foi obtida remoção média de nitrogênio total de 80% 

para TDHs de 12 e 10 horas. Santos (2014) utilizou a mesma estrutura de reator testando a 

melhor relação de carbono e nitrogênio para a NDS. A autora verificou que com baixas 

relações de carbono e nitrogênio ocorreu a atividade anammox como via complementar à 

NDS, alcançando eficiência de remoção de nitrogênio total de 84,6%. 

Outra utilização potencial do reator de leito estruturado é sua implantação em um 

sistema descentralizado de tratamento, pois os sistemas descentralizados necessitam 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 apenas à remoção da fração 

carbonácea do esgoto. 

Portanto, neste estudo objetivou-se avaliar o comportamento do reator de leito 

estruturado (LEAI) em uma escala ampliada, um fator fundamental para sua proposição como 

tecnologia. Este sistema pode viabilizar o tratamento de esgoto em nível terciário com custos 

reduzidos, além de ser uma alternativa para pequenas comunidades afastadas de centros 

urbanos. 

 

Material e Métodos 

 

O reator 

O reator foi 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. O volume total foi de 

aproximadamente 0,905 m³ e o volume útil de 0,642 m³. O sistema foi operado em 

escoamento ascendente e alimentação contínua. A Figura 1Erro! Fonte de referência não 

encontrada. representa esquematicamente o sistema. 

 

 
Figura 1: Esquema ilustrativo do sistema. 
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A entrada de afluente estava localizada na base do reator (representada por A1) e a 

saída do efluente tratado (A2) situada na zona superior do reator, a 1,80 m da base. A saída 

para recirculação do efluente localizou-se a 1,65 m da base do reator (A3). A entrada da 

recirculação do efluente foi a mesma utilizada pela alimentação. As demais saídas (de A4 a 

A9) foram utilizadas para eventuais coletas de amostra. O reator foi operado á temperatura 

ambiente. 

 

Material suporte 

Inspirado pelo leito estruturado de Moura (2011), utilizaram-se duas estruturas de aço 

inox para fixação das espumas de poliuretano com diâmetros de 0,65 m e alturas de 0,8 m e 

0,7 m. A fim de manter a porosidade do reator em 71%, em cada estrutura foram colocados 

175 recortes da espuma com a base quadrada de lado 0,03m, e as alturas eram as mesmas das 

estruturas. Além disso, para que as estruturas submergissem foram necessários contrapesos 

para balancear a força de empuxo exercida; foram utilizados 15 tubos de PVC com a diâmetro 

de 0,06m, sendo 6 tubos com altura de 0,8 m e 9 tubos com altura de 0,5 m preenchidos com 

areia. 

 

Inoculação e alimentação 

O reator foi inoculado com o lodo biológico proveniente da estação de tratamento de 

águas residuárias da Fábrica de Motores da Volkswagen, localizada no Município de São 

Carlos – SP. Utilizaram-se cerca de 150 L de lodo para imobilização nas espumas, estas 

totalizando um volume de aproximadamente 236,3 L. Então, a concentração adquirida na 

inoculação foi de 0,87 kg SST.m
-3

. 

O esgoto doméstico originou-se de um sistema de captação da rede coletora de esgoto 

municipal próxima ao local de instalação do reator, na área 2 do Campus USP de São Carlos – 

SP, próximo ao Laboratório de Processos Biológicos (LPB). Os dados médios das 

características do afluente estão detalhados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Valores médios obtidos para alimentação durante todo período experimental. 

Parâmetros Concentração (mg.L
-1

) 

DQO 411 ± 102 

Alcalinidade (como CaCO3) 180,5 ± 22,1 

pH 6,9 ± 0,2 

N-NH4
+
 25,8 ± 6,1 

NTK 36,0 ± 9,7 

N-NO3
-
 0,3 ± 1,0 

N-NO2
-
 0 

Sólidos totais 474 ± 72* 

*Apenas da Etapa 6. 

 

Análises físico-químicas  

As variáveis analisadas durante o experimento estão apresentadas na Tabela 2, tanto 

para amostras afluentes como amostras efluentes do reator. O oxigênio dissolvido no meio 

líquido do reator foi monitorado com um sensor da marca Thermo Electron Orion 810A+. 

As análises de nitrato, nitrito e nitrogênio amoniacal foram realizadas em um 

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). Foi operado à temperatura de 30°C e com o fluxo de 1,0 

mL.min
-1

. As fases móveis utilizadas foram: (a) para determinação de ânions: solução de 

carbonato de cálcio e bicarbonato de cálcio (4,5 e 0,8 mM); (b) para determinação de cátions: 

solução de ácido sulfúrico concentrado (40 mM). 
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Durante as Etapas 1, 2, 3 e 4 foram utilizados dois métodos para detecção do 

nitrogênio amoniacal, os resultados obtidos foram comparados aos resultados de NTK das 

mesmas amostras. Dessa forma, foram aproveitados os dados que melhor satisfaziam esses 

parâmetros. Já nas Etapas 5 e 6 foi utilizado apenas o método da cromatografia iônica. 

 

Tabela 2: Parâmetros físico-químicos avaliados 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 
Método do Fenato (FIA) e Cromatografia Iônica (LPB-

EESC/USP) 

Nitrato Cromatografia Iônica (LPB-EESC/USP) 

Nitrito Cromatografia Iônica (LPB-EESC/USP) 

DQO Colorimétrico (APHA, 2005) 

Série de Sólidos Gravimétrico (APHA, 2005) 

 

Procedimento experimental 

Após a montagem do reator, a inoculação e fase de adaptação ocorreram 

concomitantemente. O reator foi preenchido com 150 L do lodo da Volkswagen, 130 L de 

esgoto sanitário e volume restante em água. Durante esse período, foi adotada a recirculação 

em circuito fechado para que os microrganismos se aderissem às espumas. Até o 8º dia de 

operação, foram adicionados diariamente 80 L de esgoto e descartados 80 L do meio líquido 

do reator para o desenvolvimento de sua biomassa. A partir do 8º dia, essa troca de 80 L foi 

realizada a cada 7 ou 8 dias com adição de bicarbonato de sódio para manter a alcalinidade no 

sistema. A aeração foi mantida contínua para que os microrganismos nitrificantes se 

desenvolvessem. 

No 49º dia de operação, o sistema foi alimentado continuamente. O período 

experimental foi dividido em 6 etapas. Essas etapas seguem ordem cronológica e se 

diferenciam pelo TDH adotado. A duração e mudança de fase foram dependentes da 

eficiência e da estabilidade do sistema. A descrição das etapas está disposta na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Descrição das etapas durante o período experimental. 

Etapas TDH teórico 

(h) 

Vazão teórica (L.h
-1

) Aeração Razão de 

recirculação 

Duração 

(dias) 

1 48 13,4 Contínua 15 9 

2 24 26,8 Contínua 7,5 14 

3 48 13,4 Contínua 15 28 

4 36 17,8 Contínua 11,2 36 

5 24 26,8 Contínua 7,5 32 

6 48 13,4 Intermitente 15 46 

 

O sistema de aeração empregado apresentava limitação na vazão de ar. Dessa forma, 

durante as etapas de 1 a 5 forneceu-se o OD de forma contínua, pois a nitrificação, etapa mais 

sensível para a NDS, é influenciada pela sua disponibilidade. Com a microbiota estabelecida, 

a etapa 6 foi operada sob aeração intermitente para obter melhores desempenhos com a NDS, 

já que o período anóxico auxiliaria a atuação das bactérias desnitrificantes.  

A razão de recirculação efluente permitiu que a qualidade do efluente fosse constante 

durante cada fase do período operacional. Através de ensaios hidrodinâmicos realizados por 

Moura (2014) indicou-se que a razão de recirculação igual a 3 já é suficiente para garantir que 

o sistema se aproxime a dois reatores de mistura completa. 

346



O fornecimento de alcalinidade na forma de bicarbonato de sódio (NaHCO3) foi 

realizado sempre que a alcalinidade parcial se encontrava próxima a nula.  

 

Cálculos de eficiência de remoção de nitrogênio 

A partir dos resultados obtidos dos parâmetros analisados, como NTK, N-NH4
+
, N-

NO2
-
 e N-NO3

-
, a eficiência de remoção de N-total foi calculada pela equação 1. 

 

𝐸𝑓. 𝑅𝑒𝑚. 𝑁(%) =  
([𝑁𝑇𝐾]+[N−NO2

−]+ [N−NO3
−])𝑎𝑓− ([𝑁𝑇𝐾]+[N−NO2

−]+ [N−NO3
−])𝑒𝑓

([𝑁𝑇𝐾]+[N−NO3
−]+ [N−NO2

−])
𝑎𝑓

 × 100 (Eq. 1) 

Em que,  

Ef. Rem. N (%) = eficiência de remoção de N-total (%); 

([𝑁𝑇𝐾] + [N − NO2
−] +  [N − NO3

−])𝑎𝑓= soma da concentração de NTK, N-NO2
-
 e N-NO3

-
 

afluente (mg.L
-1

); 

([𝑁𝑇𝐾] + [N − NO2
−] +  [N − NO3

−])𝑒𝑓= soma da concentração de NTK, N-NO2
-
 e N-NO3

-
 

efluente (mg.L
-1

); 

 

Resultados e Discussão 

 

 

Remoção de nitrogênio 

A eficiência de  remoção de nitrogênio no sistema foi realizada a partir das 

concentrações no afluente e efluente dos principais compostos nitrogenados. A Figura 2 

mostra a variação de NTK afluente, efluente e a eficiência de oxidação de NTK ao longo do 

período experimental. Esse parâmetro é importante, pois indica principalmente se a o 

ocorrência de nitrificação no sistema. Durante a etapa 1 não foi possível quantificar as 

concentrações de NTK. 

 

 
Figura 2: Variação de NTK afluente, efluente e sua eficiência de oxidação durante o período 

experimental. 

 

A etapa 1, com TDH de 48 horas e alimentação e aeração contínuas, alcançou 

eficiência de remoção de DQO acima de 75% e concentrações efluentes de N-NH4
+
 menores 

do que 3,2 mg.L
-1

, após 9 dias de operação. A menor temperatura média (19 ± 1 °C ), no 

período 1 (Figura 6),  em que o reator estava em fase de adaptação, influenciou a eficiência do 

sistema. Santos (2014) após 9 dias de operação obteve eficiência de oxidação de N-NH4
+
 de 

50% em reator LEAI em escala de bancada, temperatura controlada em aproximadamente 30 

°C e com TDH entre 22h em fase de adaptação, tratando esgoto sintético. Moura (2014), 

iniciou a fase de adaptação do reator LEAI em 12h de TDH, manteve a temperatura em 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

50 70 90 110 130 150 170 190 210 230

Ef
ic

iê
n

ci
a 

d
e

 o
xi

d
aç

ão
 d

e
 N

TK
 (

%
) 

N
TK

 (
m

g.
L-

1
) 

Dias de operação 
NTK afluente NTK efluente Oxidação de NTK

1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 
 

Etapa 6 
 

347



aproximadamente 30 °C, e alcançou eficiência de oxidação de NTK de 74% após 13 dias de 

operação utilizando esgoto sanitário real. 

É possível verificar que as melhores eficiências de oxidação de NTK foram durante a 

etapa 3, 4 e 6, em que os TDH eram 48, 36 e 48 horas, respectivamente. Nessas etapas, o OD 

disponível no sistema apresentava-se na faixa ideal para nitrificação e as eficiências de 

oxidação médias nas etapas 3, 4 e 6 foram 96 ± 7,1%, 93,4 ± 4,4% e 86,5 ± 7,1%, 

respectivamente. Já nas etapas 2 e 5, que apresentaram TDH de 24 horas, a eficiência de 

oxidação diminuiu progressivamente, com respectivas médias de eficiência de oxidação de 40 

± 28,5% e 41,8 ± 22,1%. Na etapa 2, o aumento de carga aplicada pode ter ocasionado a 

redução da nitrificação, pois a população nitrificante ainda estava se desenvolvendo. Na etapa 

5, além da carga aplicada ter aumentado, o fornecimento de ar pelo compressor estava 

reduzido, conduzindo o reator a um menor desempenho.   

 A Figura 3 expõe a variação de N-total afluente, efluente e sua eficiência de remoção. 

Com esse parâmetro, é possível avaliar a eficiência do sistema em retirar as formas 

nitrogenadas presentes no esgoto, e está relacionada tanto com a nitrificação como a 

desnitrificação do sistema.  

É possível observar que a eficiência de remoção foi maior na etapa 6, com média de 

72,4 ± 6,4%. Nesse período, a aeração estava intermitente, o intervalo de 1 hora sem aeração 

pode ter contribuído para que a população desnitrificante aumentasse seu desempenho com 

uma eficiência de desnitrificação de 83,4%, tanto pela baixa concentração de oxigênio como 

pela disponibilidade de matéria orgânica como doadora de elétrons.  

 

 
Figura 3: Variação do N-total afluente, efluente e sua eficiência de remoção durante o período 

experimental. 

 

A aeração intermitente pode ser um fator importante para maiores remoções 

nitrogenadas, pois comparando a etapa 6 com a etapa 3, ambas com TDH era de 48 horas e 

aeração contínua na etapa 3, esta  obteve menor eficiência de remoção nitrogenada (em média 

de 50,9 ± 20,5%) e uma menor eficiência de desnitrificação (em média de 49,2%). Na etapa 4, 

observou-se aumento na remoção e maior  estabilidade de remoção em relação à etapa 3, com 

valores de  59,1 ± 8,6%. O aumento na  disponibilidade de matéria orgânica no meio para as 

bactérias desnitrificantes heterotróficas pela redução do período aerado e o OD esteve na 

concentração média de 2,5 ± 0,3 mg.L
-1

; valor dentro da faixa de 2,0 a 3,5 mg.L
-1

 observado 

em Nocko (2008), ideal para nitrificação.  

Já as etapas 2 e 5 obtiveram as menores eficiências, com o TDH de 24 horas e 

eficiências médias de 35,4 ± 23,8% e 38,6 ± 18,2% respectivamente. Essa redução na 

eficiência pode ter ocorrido devido ao aumento da carga aplicada de nitrogênio e matéria 

orgânica. Com respeito à última, o reator foi eficiente na remoção de DQO, enquanto a queda 
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de nitrificação,  observada pela queda de oxidação de NTK, pode ser creditada ao aumento de 

carga nitrogenada específica.  Os organismos autotróficos nitrificantes apresentam taxa de 

crescimento muito inferior às bactérias heterotróficas aeróbias, envolvidas na oxidação da 

matéria orgânica. 

 

Remoção de DQO 

Por meio da Figura 4 foi possível verificar que durante a operação a eficiência de 

remoção média de DQO manteve-se acima de 78% durante todas as etapas. Mesmo com a 

variação de TDH, ou seja, variação na vazão de alimentação, obteve-se média de eficiência de 

remoção de 89 ± 9% durante todo o período experimental.  

A temperatura média mínima observada foi de 19 ± 1 °C na etapa 1, e média máxima 

de 24,7 ± 1 °C na etapa 6, de acordo com a Figura 6. Apesar da variação de 5,7 °C, não houve 

alterações significativas na eficiência de remoção de DQO. 

 

 
Figura 4: Variação de DQO afluente, efluente e sua eficiência de remoção durante o período 

experimental. 

 

Foi possível observar que nas etapas 1, 3, 4 e 6 a maioria das concentrações efluentes 

de DQO mantiveram-se abaixo de 50 mg.L
-1

, com eficiência de remoção acima de 90%. 

Nessas etapas, os TDH estavam entre 48 e 36h. Já nas etapas 2 e 5, houve aumento da 

concentração de DQO efluente ao longo dos dias de operação, acarretando na diminuição da 

eficiência de remoção de DQO, de 87% para 78%. A justificativa por esse decréscimo pode 

ser a menor disponibilidade de oxigênio no meio acarretado pelo aumento da carga orgânica e 

nitrogenada afluente, redução também observada na eficiência de oxidação amoniacal. 

 

Alcalinidade e pH 

Durante o período experimental, não foram observadas variações de pH, tanto afluente 

como efluente. O pH afluente manteve-se com um valor médio de 6,91 ± 0,19, e o pH 

efluente manteve-se com um valor médio de 7,17 ± 0,37. 

A Figura 5 elucida a variação de alcalinidade total afluente e efluente do sistema 

operacional ao longo do tempo, na forma de carbonato de cálcio. Na maioria das etapas foi 

necessária a adição de uma fonte externa de álcali ao reator, bicarbonato de sódio, devido à 

alta redução de alcalinidade no efluente, associada ao processo de nitrificação, uma vez que 

cada 1 mg de NH4
+
 são consumidos 7,14 mg.L

-1
 de alcalinidade na forma de CaCO3 

(METCALF; EDDY, 2003). 
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Figura 5: Variação de alcalinidade afluente e efluente durante o período experimental. 

 

Nas etapas 3, 4 e 6 houve a utilização de bicarbonato de sódio para recuperar a 

alcalinidade necessária ao sistema. O NaHCO3 era adicionado de acordo com a necessidade 

do reator: quando a alcalinidade estava acima do valor teórico requerido para nitrificação, o 

NaHCO3 não era adicionado; quando a alcalinidade estava abaixo, o NaHCO3 era adicionado 

ao meio até atingir valores superiores a 50 mg CaCO3.L
-1

 como residual no efluente. Os picos 

de alcalinidade efluente são atribuídos principalmente pela inserção de bicarbonato de sódio 

ao meio líquido do reator, durante períodos de instabilidade de nitrificação. 

Nos dias 79 e 80 de operação, indicados pela seta na Figura 5, o reator estava com 

deficiência de ar devido a problemas técnicos com o compressor de ar. Inferiu-se que a 

recuperação repentina de alcalinidade pode ter ocorrido pela redução da nitrificação.  

Nas etapas 2 e 5, não foi adicionado nenhuma fonte de alcalinidade ao sistema. Nessas 

fases, houve manutenção da alcalinidade similar à do afluente, o que corroborou  a redução da 

nitrificação ocasionada pela redução do TDH para 24h (carga orgânica em dobro) e pela 

insuficiência da disponibilidade de oxigênio. Ou seja, a presença de alcalinidade efluente 

indicou que esta não foi utilizada durante a nitrificação. Os valores superiores no efluente em 

relação ao afluente podem ser devido à amonificação; a conversão de 1 mg de nitrogênio 

orgânico para nitrogênio amoniacal gera 3,57 mg de alcalinidade como CaCO3 (VAN 

HAANDEL; MARAIS, 1999).  

 

OD e temperatura 

Houve limitação técnica para o fornecimento de oxigênio em várias fases do período 

operacional. Problemas técnicos ocorreram ao longo da operação que limitavam o 

fornecimento de OD, como o aquecimento e desligamento do compressor. A Figura 6 mostra 

o comportamento da temperatura e do OD durante todo o período experimental. 

O aumento da temperatura ambiente ao longo do período operacional, iniciado no mês 

de Julho,  pode ter influenciado na diminuição do OD disponível no sistema.  A temperatura é 

um fator importante para o tratamento biológico, pois pode influenciar nas atividades 

metabólicas da população microbiana e influenciar as taxas de transferência gasosa e as 

características de sedimentação dos sólidos biológicos (METCALF; EDDY, 2003). 

Na etapa 2, o TDH passou de 48 h para 24 h, e houve aumento de 3°C na temperatura. 

A redução na disponibilidade de  OD pode estar associada ao aumento da temperatura e à 

carga aplicada ao sistema, que poderiam acarretar em um aumento do metabolismo 

bacteriano, principalmente os heterotróficos consumidores de matéria orgânica, causando 

maior consumo de oxigênio e menor disponibilidade para os organismos autotróficos 

nitrificantes. A redução de oxigênio pode ter limitado o desenvolvimento dos microrganismos 
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na etapa 2, diminuindo progressivamente a eficiência de remoção nitrogenada e carbonácea 

nessa etapa. 

 

 
Figura 6: Variação do OD e da temperatura durante o período experimental. 

 

Na etapa 3 o TDH retornou a 48h visando o  restabelecimento do processo de 

nitrificação, sendo reduzido para 36h na etapa 4.  A etapa 3 apresentou valor médio de OD 

(3,0 ± 0,8 mg.L
-¹
) e valor médio de temperatura (23,5 ± 1,1°C), enquanto na etapa 4 a média 

de OD foi de 2,5 ± 0,3 mg.L
-
¹ e de temperatura 23,9 ± 0,6°C. A diferença observada entre a 

etapa 3 e 4 foi a maior eficiência de remoção de N-total na etapa 4. As eficiências de 

nitrificação foram similares (90% e 93,4%, respectivamente para as etapas 3 e 4), enquanto a 

desnitrificação foi mais eficiente na etapa 4 (49,2 % e 63,3%, respectivamente para as fases 3 

e 4) possivelmente associada à menor concentração de OD e maior disponibilidade de matéria 

orgânica como doadora de elétrons. 

Na etapa 5, a carga aplicada foi novamente aumentada (TDH de 24 h), a temperatura 

se encontrava em média de 24,5 ± 0,6°C e o OD permaneceu em 1,0 ± 0,6 mg.L
-
¹. Os dois 

primeiros fatores podem ter feito com que a população heterotrófica aumentasse seu 

metabolismo. Em contrapartida, essa população pode competir com a população nitrificante 

pelo oxigênio dissolvido no sistema, reduzindo assim a nitrificação nesse período, que passou 

de 93,4% para 41,8%. A desnitrificação apresentou eficiência média de 96%, convertendo 

todo NOx disponível para nitrogênio gasoso. 

Durante a etapa 6, o  OD no sistema foi mantido em 2,8 ± 0,5 mg.L
-
¹. O  TDH foi de 

48 h,   temperatura média  de 24,7 ± 1,0°C e aeração intermitente com 2 horas de aeração e 

uma hora não aerado. A aeração intermitente  pode ter contribuído  para o desempenho das 

bactérias desnitrificantes, mantendo a eficiência de nitrificação em média de 86,5% e 

aumentando a eficiência de remoção nitrogenada para média de 72,4%. Durante a aeração 

contínua, a desnitrificação foi prejudicada, possivelmente pela falta de doador de elétrons e 

pela manutenção da concentração de OD acima de 1 mg.L
-1

, que pode inibir a atividade 

dessas bactérias (SURAMPALLI et al., 1997).  

 

Conclusões 
 

O reator foi eficiente em remover matéria orgânica em todo o período experimental. A 

nitrificação foi fortemente influenciada pela limitação de oxigênio dissolvido.   

A aeração intermitente possibilitou aumento na eficiência da remoção de N-total, que 

alcançou 72,4 ± 6,4%, com TDH de 48 horas, temperatura de 24,7 ± 1,0°C e OD no meio de 

2,8 ± 0,5 mg.L
-
¹.  
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A adição de NaHCO3 foi necessária para recuperar a alcalinidade do sistema, 

evidenciando desequilíbrio entre a nitrificação e a desnitrificação, a última influenciada pela 

falta de doador de elétrons, principalmente durante os períodos de aeração contínua.  

Apesar das dificuldades apresentadas no controle da aeração, as elevadas eficiências 

de remoção obtidas em algumas fases indicaram que o LEAI se apresenta como uma 

alternativa promissora em escala plena, requerendo ajustes para incremento da estabilidade da 

NDS. 
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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 eficiência de remoção de nitrogênio de um sistema 

composto por reatores anaeróbio-anóxico e aeróbio. Nesse sistema a câmara anóxica 

situava-se acima da anaeróbia aproveitando doadores autotróficos e heterotróficos 

para a desnitrificação. 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 acima de 50% da vazão de 

alimentação. Foram observados maiores eficiências de remoção de nitrogênio (cerca 

de 60% de eficiência) ao se aplicar maiores valores de tempo de detenção hidráulico 

(TDH) (12 h, 12 h e 9h nas câmaras anaeróbia, anóxica e nitrificante, respectivamente) 

e ao se adicionar esgoto sanitário à câmara anóxica. Em ambos os casos se atribuiu a 

maior eficiência à maior quantia de doadores disponibilizados. No caso de maior TDH, 

possivelmente foram disponibilizados maior quantia de doadores orgânicos pela 

degradação de recalcitrantes, pela ocorrência de endogenia ou utilização do metano 

dissolvido. Com menor TDH (7 h, 7 h e 5 h nas câmaras anaeróbia, anóxica e 

nitrificante, respectivamente) e sem adição de esgoto sanitário à câmara anóxica, foi 

obtida eficiência de remoção de cerca de 40%. 

 

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 
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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 (Eq. 1, 2 e 3); além disso, enxofre elementar pode também ser usado como 

doador de elétrons para a desnitrificação, sendo oxidado a sulfato (Eq. 4 e 5) (Koenig e 

Liu, 2001; Reyes-Avila et al., 2004; Beristain-Cardoso et al., 2006). 

 

1,6𝑁𝑂3
− + 𝐻𝑆− + 0,6𝐻+ → 0,8𝑁2 + 𝑆𝑂4

2− + 0,8𝐻2𝑂       ∆𝐺°′ = −769,6 𝑘 (Equação 1) 

0,4𝑁𝑂3
− + 𝐻𝑆− + 1,4𝐻+ → 0,2𝑁2 + 𝑆0 + 1,2𝐻2𝑂       ∆𝐺°′ = −227 𝑘𝐽 (Equação 2) 

𝑁𝑂3
− + 𝐻𝑆− + 𝐻+ → 𝑁𝑂2

− + 𝑆0 + 𝐻2𝑂       ∆𝐺°′ = −96 𝑘𝐽   (Equação 3) 

1,2𝑁𝑂3
− + 𝑆0 + 0,4𝐻2𝑂 → 0,6𝑁2 + 𝑆𝑂4

2− + 0,8𝐻+       ∆𝐺°′ = −430 𝑘𝐽 (Equação 4) 

2𝑁𝑂2
− + 𝑆0 → 𝑁2 + 𝑆𝑂4

2−       ∆𝐺°′ = −674 𝑘𝐽     (Equação 5) 

 

 A aplicação de processos de desnitrificação autotrófica usando sulfeto como 

doador tem como vantagens a redução de odores gerados no tratamento, e a menor 

dependência de doadores orgânicos para a remoção de nitrogênio. O uso de doadores 

autotróficos foi apresentado no processo SANI ® (Sulfate reduction, Autotrophic 

denitrification and Nitrification Integrated – SANI®) (Lu et al., 2012). Nessa 

configuração, o tratamento anaeróbio de esgoto sanitário salino (água do mar era usada 

para descarga sanitária) gerava sulfeto, que utilizado como doador de elétrons para obter 

a desnitrificação ao se misturar o efluente nitrificado com o anaeróbio. Cabe ressaltar 

que 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. 

 Contudo, há situações em que o efluente a ser tratado tem quantidade limitada de 

doadores autotróficos. Para minimizar as perdas de sulfeto por volatilização, Souza 

(2011) desenvolveu o sistema DANDE (digestão anaeróbia, nitrificação e 

desnitrificação endógena), no qual a unidade anóxica situava-se acima da unidade 

anaeróbia. Esse sistema era composto por reatores anaeróbio-anóxico e aeróbio. Por 

situar-se imediatamente acima da unidade anaeróbia, era possível utilizar tanto doadores 

autotróficos quanto heterotróficos, oriundos de residuais orgânicos do efluente 

anaeróbio e do biogás gerado. Souza (2011) observou alguns problemas hidrodinâmicos 

na zona de mistura situada entre as câmaras anaeróbia e anóxica, na qual havia coleta de 

efluente anaeróbio (para ser nitrificado no reator aeróbio) e entrada de efluente 

nitrificado para a câmara anóxica. 

 Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar a eficiência de remoção de 

nitrogênio no sistema DANDE a partir de modificações introduzidas na zona de mistura 

de efluentes anaeróbio e nitrificado. 

 

Material e Métodos 

 

Monitoramento 

 Utilizou-se configuração composta por dois reatores: um anaeróbio-anóxico, 

para remoção de matéria orgânica e nitrogênio, e um reator aeróbio, para nitrificação 

(Figura 1). Tais 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. 
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Figura 1: Esquema da configuração experimental, composta por reator anaeróbio-

anóxico, de fluxo ascendente, e reator aeróbio, de fluxo descendente. A vazão de esgoto 

sanitário foi acionada apenas na etapa D100%. 

 

 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 alimentação consistiu de esgoto sanitário coletado de emissário municipal 

situado ao lado do edifício da Área de Pesquisa em Tratamento de Esgoto Sanitário 

(Laboratório de Processos Biológicos – LPB, Área 2 do Campus de São Carlos, 

Universidade de São Paulo). Bicarbonato de sódio foi adicionado ao reator aeróbio por 

meio do gotejamento controlado (usando equipo) de solução na concentração de 10 g/L 

(taxa de bicarbonato de sódio adicionada: 3 g/d). A configuração experimental foi 

mantida à temperatura ambiente, sendo acionado apenas nos períodos mais frios o 

controle de temperatura (25°C) por meio de encamisamento do reator acoplado a banho 

termostatizado. 

 Inicialmente, foi aplicado tempo de detenção hidráulico (TDH) 12 h nas câmaras 

anaeróbia e anóxica, e 9 h na aeróbia (Tabela 1). Nessa configuração de TDH foram 

variadas a taxa de recirculação em 25, 50 e 100% equivalentes à vazão de alimentação 

do sistema (Etapas B25%, B50% e B100%). Os TDHs foram reduzidos para 7 h nas 

câmaras anaeróbia e anóxica, e 9 h na aeróbia nas etapas Ci100%, Cii100% e Ciii100%. 

Essas etapas foram subdividas devida a aeração deficiente (Ci100%; os dados dessa 

etapa não são apresentados), e pela mudança do ponto de amostragem do efluente 

anaeróbio do ponto PA5 (Cii100%) para o ponto PA4 (Ciii100%) (Figura 2). Na etapa 

D100% esse ponto de amostragem continuou a ser usado, além de ter se realizado a 
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complementação de doadores de elétrons por meio da adição de esgoto sanitário à 

câmara anóxica (Figura 1). A vazão de esgoto sanitário adicionada à câmara anóxica foi 

a uma taxa equivalente a 10% da vazão de alimentação da câmara anaeróbia. 

 

 
Figura 2: Posição dos pontos de amostragem situados na zona de mistura (valores em 

cm). 

 

Tabela 1: TDH das câmaras anaeróbia (ANB), anóxica (ANX) e nitrificante (NIT), taxa 

de recirculação e tempo de operação das etapas da configuração experimental  

Etapa TDH 

ANB (h) 

TDH 

ANX (h) 

TDH 

NIT (h) 

Taxa de re-

circulação (%) 

Tempo 

(d) 

Esgoto à 

câmara 

anóxica 

B25% 12 12 9 25% 35 – 

B50% 12 12 9 50% 41 – 

B100% 12 12 9 100% 86 – 

Ci100% 7 7 5 100% 92 – 

Cii100% 7 7 5 100% 60 – 

Ciii100% 7 7 5 100% 87 – 

D100% 7 6 5 100% 111 + 

 

Ensaio para determinação de atividade desnitrificante específica 

 No 475º dia de operação (Etapa Ciii100%), foi coletada biomassa suspensa e 

aderida para realização de ensaio para determinação de atividade desnitrificante 

específica. O ensaio foi realizado em duplicata, utilizando quatro frascos de vidro 

borossilicato de 500 mL. Nos frascos com biomassa suspensa foi adicionado inóculo na 

concentração de 3,05±0,55 g/L de sólidos suspensos voláteis (SSV). Nos frascos com 

biomassa imobilizada foi utilizada uma haste de poliuretano de 3 cm de diâmetro e 55 

cm de comprimento para cada frasco, resultando em concentração de biomassa de 
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1,14±0,09 gSSV/L. As hastes de poliuretano foram cortadas em pedaços com 2 cm de 

altura e divididas longitudinalmente em quatro partes. 

 Cada frasco continha 200 mL de meio basal (mg/L): EDTA (20), FeSO4.7H2O 

(9,17), 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 (0,09), H3BO3 (0,014), 

CaCl2 (180), MgSO4 (300), NaHCO3 (1.000), NaNO3 (85) (van de Graaf et al., 1996). 

Foram utilizados como aceptor e doador de elétrons o nitrato de sódio (NaNO3), na 

concentração de 14,0±0,7 mgN/L, e o sulfeto de sódio (Na2S.9H2O), na concentração de 

3,0±0,2 mgS/L, respectivamente. Assim, a relação molar NO₃̄/S²⁻ aplicada no ensaio foi 

de 10,7. 

 O headspace dos frascos contendo meio basal e inóculo foi fluxionado com N2 

gasoso (95%) durante 5 min. O sulfeto de sódio foi adicionado depois que os frascos 

foram fechados com tampa de butila. Uma solução de Na2S 1,0 mM foi injetada através 

da tampa de butila com o auxílio de uma seringa. Os frascos foram mantidos em 

temperatura de 30°C e agitação de 130 rpm, durante 4 h. Foram determinados sulfeto, 

sulfato, nitrato, nitrito e sólidos. 

 

Análises Físico-químicas e Cromatográficas 

 Foram analisados os seguintes parâmetros: nitrogênio total Kjeldahl (NTK), 

demanda química de oxigênio (DQO), sólidos e sulfeto de acordo com o Standard 

Methods of Water and Wastewater (APHA, 2000), amônia, sulfato, nitrato e nitrito 

(cromatografia de íons) (USEPA, 1993). A determinação de nitrogênio total se deu pela 

soma das parcelas de nitrogênio orgânico, amoniacal, nitrato e nitrito, determinadas 

pelas análises de NTK e cromatografia de íons. 

 

Resultados e Discussão 

 

Monitoramento 

 Observou-se o aumento da eficiência de remoção de nitrogênio total entre as 

etapas B25% e B50% (de 33,4 para 63,3%). Entre as etapas B50% e B100%, não se 

observou aumento significativo da eficiência de remoção de nitrogênio, os valores 

foram próximos, em torno de 60% (Tabela 2). 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 50%. 

 

Tabela 2: Cargas aplicada e removida de nitrogênio, e eficiência de remoção de 

nitrogênio total do sistema DANDE 
 B25% B50% B100% Cii100% Ciii100% D100% 

Carga aplicada (mgN/L.d) 28,1±5,3 41,9±16,1 33,5±13 37,1±14,4 33,8±15,6 50,8±14,5 

Carga removida (mgN/L.d) 9,9±6,2 27,5±14,5 19,2±11,6 15,9±10,8 16,4±13,6 31,7±11 

Eficiência (%) 33,4±16,9 63,3±9,9 59,8±11,7 44,6±14,1 46,9±22,8 61,0±11,8 

 

 Com o aumento da taxa de recirculação, também se observou a redução das 

concentrações de sulfeto no efluente da câmara anóxica (Figura 3b), até atingir valores 

praticamente nulos nas etapas com taxa de recirculação de 100% (etapas B100% e 

Cii100%). 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. (Figura 3a). 
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(a) 

 
 

(b) 

 
Figura 3: Sulfato (a) e sulfeto (b) do afluente (AFL), dos efluentes anaeróbio (ANB), 

anóxico (ANX) e nitrificante (NIT) 

 

 Apesar da menor eficiência de remoção de nitrogênio na etapa Cii100%, 

observou-se valores nulos de sulfeto no efluente da câmara anóxica, indicando que a 

desnitrificação usando sulfeto ainda estava ocorrendo. Aparentemente, a redução da 

eficiência deve-se à menor disponibilidade de doadores de elétrons. Considerando as 

médias de sulfato no efluente final (entre 7 e 11 mgS/L, Figura 3a), estima-se que há 

uma quantidade bem limitada de sulfeto gerado pela redução na câmara anaeróbia. 

Assim, a diferença da quantidade de doadores entre as etapas deve-se em maior parte 

aos doadores heterotróficos. Porém os TDHs aplicados nas etapas B50% e B100% 

foram maiores que os da etapa Cii100%. Provavelmente, as fontes de doadores 

orgânicos estão relacionadas à degradação de compostos recalcitrantes, possível geração 

devido à endogenia da biomassa ou presença de metano dissolvido, oriundos do maior 

TDH aplicado nas etapas B50% e B100%. 

 A mudança do ponto de amostragem do efluente anaeróbio na etapa Ciii100% 

foi capaz de reduzir as influências da mistura dos efluentes anaeróbio e nitrificado. Nas 

etapas B50%, B100% e Cii100% foram observadas médias de nitrato entre 2,7 e 6,3 

mgN/L (Figura 4b) e médias de sulfeto entre 0,2 e 1,9 mgS/L (Figura 3b), no efluente 

anaeróbio, indicando que a desnitrificação autotrófica já estava ocorrendo na zona de 

mistura. Nas etapas Ciii100% e D100% foram observadas médias menores de nitrato e 

maiores de sulfeto no efluente anaeróbio (Figuras 3b e 4b), indicando que a influência 

da mistura dos efluentes anaeróbio e nitrificada foi minimizado ao se mudar o ponto de 

amostragem. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
Figura 4: N-amoniacal (a), nitrato (b), nitrito (c) e N-total (d) do afluente (AFL), dos 

efluentes anaeróbio (ANB), anóxico (ANX) e nitrificante (NIT). Não foram 

apresentados os valores de N-total no efluente anaeróbio (ANB), pois não foi realizada a 

determinação de NTK nesse ponto de amostragem. 
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 A complementação de doadores de elétrons na câmara anóxica realizada na 

etapa D100% foi capaz de aumentar a eficiência de remoção de nitrogênio total para 

61,0±11,8%. A adição de esgoto sanitário à câmara anóxica forneceu doadores 

orgânicos e autotróficos: além da matéria orgânica, foi observado concentrações de 

sulfeto de 5,5±2,7 mgS/L (afluente, Figura 3). Como em etapas anteriores, foram 

observados indícios da atividade desnitrificante autotrófica, usando o sulfeto como 

doador de elétrons. No efluente anaeróbio foi observado a disponibilidade de sulfeto 

(doador autotrófico) em concentração de 6,8±2,4 mgS/L, que foi convertido a sulfato na 

câmara anóxica (Figura 3). 

 

Ensaio para determinação de atividade desnitrificante específica 

 Observou-se rápida redução das concentrações de sulfeto em todos os frascos. 

Após 1 h, praticamente todo sulfeto foi convertido em outras formas de enxofre (Figura 

5). Contudo, não se observou a mesma rapidez na redução de nitrato nem na formação 

de sulfato. 

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 5. Atividade desnitrificante específica e formação de sulfato nos frascos com 

biomassa suspensa (a) e imobilizada (b). 

 

 Não se observou diferença significativa de atividade desnitrificante específica 

entre os frascos com biomassa suspensa e imobilizada: foram obtidos valores de 

0,88±0,15 e 0,93±0,18 mgN/gSSV.h, respectivamente (Figura 5). Todavia, foi 

observada menor atividade específica de formação de sulfato nos frascos com biomassa 

suspensa. A atividade de formação específica de sulfato foi de 0,47±0,07 e 0,95±0,14 

mgS/gSSV.h nos frascos com biomassa suspensa e imobilizada, respectivamente. 

 Os valores de atividade desnitrificante específica obtidos foram menores que os 

relatados na bibliografia (Manconi et al., 2007; Moraes et al., 2011). Moraes et al. 

(2011) obteve atividade desnitrificante entre 4,23 e 7,05 mgN/gSSV.h em reatores com 

biomassa suspensa e relação molar NO₃ ̄/S²⁻ de 0,8 (sulfeto em excesso). No presente 

ensaio foi aplicada uma relação molar NO₃ ̄/S²⁻ de 10,7 (com nitrato em excesso), ou 

seja, havia doadores de elétrons em quantidade limitada. Manconi et al. (2007) 

observaram maior atividade desnitrificante específica em uma cultura mista contendo 

cultura pura de T. denitrificans e lodo ativado (7,19 mgN/gSSV.h) que em lodo ativado 

apenas (1,62 mgN/gSSV.h). Ressalta-se que a atividade desnitrificante obtida por 

Moraes et al. (2011) foi a partir de inóculo enriquecido para obter comunidade 

desnitrificante autotrófica usando compostos de enxofre. Portanto a atividade 

desnitrificante observada no presente ensaio apresentou valores menores que a 

bibliografia devido à maior complexidade do ambiente em que se encontrava a 

biomassa utilizada e a quantidade limitada de doadores de elétrons. 
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 De acordo com as concentrações de nitrato consumidas e de sulfato produzidas, 

observou-se uma relação molar N/S de 6,00 e 1,93 nos frascos com biomassa suspensa e 

imobilizada, respectivamente. Esses valores são maiores que relação estequiométrica 

(1,6) para desnitrificação autotrófica usando sulfeto como doador de elétrons (Eq. 1). 

Provavelmente havia residuais de matéria orgânicos no inóculo utilizado no ensaio, 

fornecendo doadores orgânicos de elétrons para a desnitrificação. A diferença na relação 

molar é maior nos frascos com biomassa suspensa, indicando maior presença de outros 

doadores de elétrons que nos frascos com biomassa imobilizada. Adicionalmente, o 

rápido consumo de sulfeto (em 1 h), que não foi acompanhado pela geração de sulfato 

(Figura 5) indica que a desnitrificação autotrófica usando sulfeto está ocorrendo por 

uma rota diferente da descrita na equação 1. Provavelmente o sulfeto foi convertido para 

outras formas de enxofre, que depois foram convertidas finalmente em sulfato, por isso 

a diferença de tempo entre o sulfeto consumido e o sulfato gerado. Sulfeto pode ser 

oxidado parcialmente a enxofre elementar (Eq. 2 e 3) e esse enxofre elementar oxidado 

a sulfato (Eq. 4 e 5). Estudos anteriores já observaram a oxidação parcial de sulfeto a 

enxofre elementar na presença de nitrato (Beristain-Cardoso et al., 2006; Moraes et al., 

2011). 

 

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 valores 

acima de 50% 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 16 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 20-

27 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. A adição 

de esgoto à câmara anóxica em vazão equivalente a 10% da vazão do sistema foi capaz 

de aumentar a eficiência de remoção de nitrogênio para 60%, com cerca de 30 mgN/L.d 

de carga removida. 

 No ensaio de atividade desnitrificante específica observou-se a oxidação de 

sulfeto, que procedeu via formação de outros compostos de enxofre, que em seguida 

foram oxidados a sulfato. Todavia, a presença de residuais orgânicos no inóculo 

forneceu doadores orgânicos de elétrons, resultando em maior relação molar entre o 

nitrato reduzido e o sulfato produzido. Ainda assim, observou-se que o uso de doadores 

autotróficos se dá de forma mais rápida que os doadores heterotróficos. A atividade 

especifica foi menor devido às relações NO₃ ̄/S²⁻ aplicadas e ao uso de biomassa 

proveniente de um ambiente complexo, sujeito a vários processos além da 

desnitrificação. 
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Resumo. Na primeira etapa de trabalho, o foco foi iniciar o enriquecimento da biomassa 

avaliando seu comportamento a diferentes concentrações de compostos nitrogenados, 

variáveis ao longo do tempo, e obter uma cultura capaz de executar o processo anammox. A 

biomassa anammox foi enriquecida em reator operado em bateladas sequenciais em estufa 

climatizada a 30
o
C, sob agitação de 50 rpm. O meio presente no reator é composto por 

bicarbonato como fonte de carbono e os compostos nitrogenados em concentrações de 50 

mg-N L
-1

 de nitrito, amônio e nitrato, o nitrato foi adicionado para se evitar a formação de 

sulfeto no reator.  Neste trabalho, foram avaliados os consumos dos substratos no reator 

(nitrito e amônio) e a produção/consumo do nitrato como agente de ponderação entre as 

possíveis rotas do nitrogênio que estavam ocorrendo no reator. Além disso, analisou-se a 

concentração de sólidos suspensos no reator, para verificação das perdas ou crescimento da 

biomassa dentro do sistema 

 

Introdução 

 

 A poluição por compostos nitrogenados tem se tornado objeto de preocupação 

recentemente, principalmente pelas emissões por compostos utilizados na agricultura e 

indústria farmacêutica e efluentes industriais. 

 O método mais utilizado no tratamento de compostos desta natureza, hoje em dia, é a 

nitrificação com posterior desnitrificação, considerados processos consolidados e muito 

utilizados em estações de tratamento de esgoto e águas residuárias (SCHMIDT et al., 2003). 

Porém, estes processos são aeróbios e necessitam do mesmo para ocorrer, portanto, requerem 

aeração dos sistema, tornando o tratamento mais dispendioso. Além disso, a desnitrificação 

necessita de matéria orgânica como doadora de elétrons, a qual pode não ser disponibilizada 

na quantidade necessária após a nitrificação. O sistema de nitrificação-desnitrificação possui 

demasiados custos adicionais e se faz necessário então uma alternativa de tratamento menos 

onerosa. Neste contexto surge a oxidação anóxica do amônio, conhecida como anammox, em 

que o íon amônio é oxidado em ambiente ausente de oxigênio tornando este um processo 

vantajoso economicamente. 

 O processo anammox pode ser considerado com uma descoberta recente, até a década 

de 90, as bactérias responsáveis pela processo ainda eram desconhecidas, consideradas como 

“litotróficas perdidas na natureza” por Broda (1979), o qual classificou a reação como 

termodinamicamente possível mas os microrganismos responsáveis por ela desconhecidos. 

 A atividade anammox foi notória no trabalho de Mulder et al.et al. (1995), em que os 

autores, em reator desnitrificante, evidenciaram consumo de nitrato e amônia com 

paralelamente à produção de nitrogênio gasoso. Hoje, são conhecidos quatro principais 

gêneros de bactérias Brocadia anammoxidans, Kuenenia stuttgartiensis, Anammoxoglobus 

propionicus, Jettenia asiática e Scalindua sorokini; este último encontrado, recentemente, no 

Mar Negro. 

 O processo anammox é simples e por este fato é uma opção considerável no 

tratamento biológico de águas residuárias (ABMA et al., 2007; VAN DER STAR et al., 2007) 

e pode, inclusive, ser considerada como uma perspectiva futura para o tratamento de águas 
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dotadas de amônio e aminas. A anammox aparece como uma etapa adicional no ciclo 

biogeoquímico do nitrogênio e sua importância foi constatada por Thamdrup & Dalsgaard 

(2002) em estudo no qual a anammox é citada como produtora de até 67% do nitrogênio 

gasoso nos oceanos. 

 Portanto, o objetivo deste trabalho é aprofundar os estudos sobre o processo anammox, 

Tem-se a perspectiva de reduzir os tempos de partidas de reatores e também introduzir ainda 

mais a atividade anammox como alternativa aos tratamentos relacionados a águas residuárias, 

sendo um dos pilares futuros deste trabalho, utilizar a biomassa enriquecida para verificar a 

influência do lixiviado na atividade anammox, promovendo suporte ao projeto de pós-

doutorado à que este projeto de iniciação científica está vinculado. 

 

Material e Métodos 

  

 O inóculo para o reator em bateladas sequenciais (RBS) foi proveniente do sistema de 

lodos ativados da indústria Volkswagen-Brasil (São Carlos-SP).  

 O enriquecimento é etapa fundamental no processo de adaptação dos inóculo à nova 

condição. Essa adaptação foi feita submetendo os inóculo a meio basal descrito por van de 

Graaf et al.(1996), contendo amônio, nitrito, bicarbonato, minerais e elementos traço. Os 

reatores foram submetidos à atmosfera de Argônio/CO2 (98/2%) visando garantir condições 

anóxicas.  

 A configuração de um RBS foi adotada devido à sua eficiência em retenção de 

biomassa, que é condição fundamental nesta etapa, uma vez que microrganismos anammox 

têm elevado tempo de geração. 

 A alimentação do reator foi realizada com meio basal descrito na Tabela 2, 3 e 4. A 

solução traço de metais foi feita com Vanádio, desenvolvida por Martins e Foresti (2012). 

 

Tabela 1- Etapas e duração de cada batelada 

Etapa Tempo 

Enchimento (alimentação)  0-2h 

Agitação  0-55,5h 

Fluxo de mistura gasosa (Ar/CO2) (98%/2%) 0-55,5h 

Decantação 55,5-55,83h 

Descarte 55,83-56h 

 

Tabela 2. Composição do meio basal de cultivo 

Componentes Quantidades – q.s.p. 1000mL de água  

NH4 Cl   191 mg 

NaNO2 

NaNO3 

246mg  

303,5mg 

NaHCO3 1000 mg 

KH2PO4 27,2mg 

MgSO4. 7H2O 300mg 

CaCl2. 2H2O 180mg 

Solução traço I 1ml 

Solução traço II 1ml 

Fonte: Adaptado de VAN DE GRAAF et al., (1996) 
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Tabela 3 Composição da Solução Traço I 

Componentes Quantidades – q.s.p. 1000mL de água  

EDTA  5g 

FeSO4 7H2O 9,17g 

Fonte: Adaptado de VAN DE GRAAF et al., (1996) 

 

Tabela 4 Composição da Solução Traço de metais II 

Componentes Quantidades – q.s.p. 1000mL de água 

EDTA 15g 

ZnSO4.7H2O 0,45g 

CoCl2. 6H2O 0,25g 

MnCl2. 4H2O 1,0g 

CuSO4. 5H2O 0,25g 

NaMoO4.2H2O 0,22g 

NiCl2. 6H2O 0,2g 

Na2SeO3.6H2O 0,09g 

H3BO3 

NH4VO3 

0,02g 

0,025g 

Fonte: Martins e Foresti (2012) 

 O reator foi inoculado com 3 litros de biomassa sendo que o volume final do reator foi 

de 5L e a cada batelada foi descartado 3 litros de efluente. A temperatura foi mantida em 

30±2°C e as concentrações iniciais foram 50mg N-NH4
+
L

-1
, 50 mg N-NO2

-
L

-1
 e 50 mg N-

NO3
-
L

-1
. O nitrato foi adicionado inicialmente para inibir a atividade de microrganismos 

redutores de sulfato, uma vez que seu subproduto, o sulfeto, é conhecido inibidor do processo 

anammox (DAPENA-MORA et al., 2007). A estratégia de alimentar durante 2 horas foi 

adotada para se evitar o possível acúmulo de nitrito no reator, que pode causar inibição do 

processo anammox (Scaglione et al., 2012 e Strous et al.,1997). 

 Durante a operação do reator, alguns empecilhos foram encontrados, sendo assim, 

algumas mudanças foram efetuadas. Feito isso, obteve-se uma clara distinção de três períodos 

de operação do reator. 

 O primeiro período se inicia com a introdução do inóculo no reator e estende-se até o 

88˚ de operação. É marcado pela grande instabilidade do sistema como um todo. As bactérias 

anammox necessitam de grande período de retenção celular (SCHMIDT et al.,2003 e 

STROUS et al., 1998) e adaptação as condições do reator. A maior problemática encontrada 

neste período, além da adaptação da biomassa, foi a contaminação por oxigênio, forte agente 

inibidor das bactérias anammox (Strous et al., 1997) , o que possibilitou nitrificação em 

alguns períodos, obtendo-se concentração de nitrato na ordem de 150 mg-N L
-1

 no sistema. 

 O segundo período tem como principal característica a operação em reator de batelada 

descontínua, quando se transferiu a biomassa presente no RBS para um frasco completamente 

vedado para se evitar a contaminação por oxigênio. Após a transferência, injetou-se argônio 

no reator com a finalidade de se manter condição anaeróbia, feito isso vedou-se 

completamente o frasco. Sendo assim, a alimentação neste período foi executada por meio de 

injeções spike de soluções de alimentação (feed) contendo nitrito e amônio e outra contendo 

nitrato. Neste período, verificou-se pela primeira vez a ocorrência do processo anammox. 

 Iniciou-se então o terceiro período. A principal característica deste período é a relativa 

estabilidade da biomassa anammox no sistema. Iniciou-se após a transferência da biomassa do 

reator em batelada descontínua para o reator operado em bateladas sequenciais, isto porque, 

uma biomassa anammox mais apta é mais resistente a efeitos inibitórios. A alimentação neste 

período ora fora efetuada por meio de injeções spike ora por meio de trocas completas do 
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meio. Durante este período, foi necessária a injeção de Hidrazina e Hidroxilamina para 

aumentar a atividade anammox , como descrito por Bettazzi et al. (2010) 

 

Resultados e Discussão 

 

 Na Figura 1 são apresentados os dados de concentrações de amônio, nitrato e nitrito 

em relação aos dias de operação da primeira etapa de operação do reator para se analisar o 

comportamento desta biomassa ao longo do tempo. 

 

 
Figura 1 - Concentrações de nitrogênio no primeiro período 

 Como dito anteriormente, o primeiro período é marcado pela oscilação do sistema, isto 

ocorre porque é o período em que a biomassa está se adaptando as condições do ambiente, no 

caso, o reator. 

 No início das análises, as oscilações das concentrações é o resultado da adaptação da 

biomassa ao sistema, neste período, é possível observar consumo de nitrito e amônio, 

concomitantes, porém não é possível associar este consumo à atividade anammox pois é 

muito difícil conseguir este processo em tão pouco tempo de operação. Nota-se que em 

grande parte do tempo a nitrificação foi predominante à desnitrificação, que também ocorreu 

durante este primeiro período. A nitrificação necessita do oxigênio para ocorrer, em análises 

adicionais realizadas no reator de bateladas sequenciais constatou-se concentrações de 

oxigênio dissolvido menores do que 1 mg.L
-1

 o que explicaria a elevada concentração de 

nitrato produzida no reator por meio da nitrificação. Esta nitrificação pode ser notada em 

vários períodos, como do dia 20 ao dia 33; do dia 38 ao dia 46 e 47 ao dia 56. 

 No período referente ao dia 70 até o dia 88 nota-se os processos de nitrito-oxidação e 

também amônio-oxidação 

 Neste período, os valores máximos de concentração foram de 62,56 mg N-NO2
- 
.L

-1
; 

177,46 mg N-NO3
- 

.L
-1

 e 144,83 mg N-NH4
+ 

.L
-1

. Segundo Scaglione et al. (2012), estas 

concentrações, principalmente a de nitrito, conhecido inibidor do processo anammox, não se 

apresentam possível ameaça de inibição ao sistema e portanto são consideradas normais. 

 A seguir, na Figura 2, estão apresentados os dados relativos ao segundo período do 

reator. 
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Figura 2 - Concentrações de nitrogênio no segundo período 

 Devido a contaminação indesejável do oxigênio no RBS, a biomassa foi transferida do 

reator para um frasco Duran de 2 litros, onde a biomassa foi submetida a anaerobiose, em que 

se borbulhou mistura de argônio e gás carbônico visando manter a condição do sistema como 

totalmente anóxica, e depois vedou-se completamente o frasco. 

 Foi neste período que se constatou a primeira atividade anammox real no sistema, 

onde, a partir do 88˚ de operação até o dia 94 constatou-se constante depleção do nitrito, 

conjunto com amônio e inclusive, do nitrato. O tempo necessário para se obter a biomassa 

enriquecida condiz com o resultado obtido por Martins (2010), em que se obteve a primeira 

constatação de atividade anammox com 89 dias de operação. A partir de então, pode se dizer 

que as bactérias responsáveis pela atividade anammox foram enriquecidas. 

 A partir do dia 94, até o dia 101, a concentração de amônio e de nitrito diminuíram 

lentamente, assim como a de nitrato, podendo-se atribuir este consumo à uma lenta atividade 

anammox, o mesmo processo ocorreu do dia 101, após injeção de solução estoque com nitrito 

e amônio, até o dia 104, quando se injetou grande quantidade de nitrato no sistema (120 mg-N 

L
-1

, chegando à 200 mg-N L
-1

). A partir deste dia, nota-se o consumo total de amônio com 

aumento de nitrito. O aumento da concentração de nitrito nestes dias pode ser explicado pela 

atividade de redução de nitrato e, com o aumento da atividade anammox, aumentou-se a 

demanda por substratos, fazendo com que houvesse reposição do nitrito por meio da redução 

do nitrato a nitrito, como descrito por Kartal et al.(2007), como a velocidade de reposição foi 

maior do que a de consumo, resultou-se no aumento da concentração de nitrito ao longo do 

tempo. Além disso, pode-se perceber que o consumo de nitrato cessa a partir do dia 105 pois 

observa-se que a concentração de amônio foi nula, impossibilitando o metabolismo anammox. 

 Além da análise dos dados, também constatou-se o início da atividade anammox por 

meio da grande produção de gás no reator, resultado possível durante a atividade anammox. A 

flotação da biomassa pode ser notada na Figura 3. 

 Neste período, as concentrações máximas foram 124,12 mg N-NO2
- 
L

-1
; 200,00 mg N-

NO3
- 

L
-1

 e 53,87 mg N-NH4
+ 

L
-1

, respectivamente. Nota-se que o maior valor de nitrito foi 

atingido no período de redução do nitrato a nitrito, explicado por Kartal et al.(2007). O valor 

de amônio encontrado é mais baixo se comparados com o valor alcançados na etapa anterior, 

isto porque, com a atividade anammox, o amônio é consumido rapidamente, resultando em 
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valores menores. Porém, os maiores valores de nitrito observados, provavelmente, ainda não 

foram inibitórios, conforme descrito anteriormente.   

 A terceira etapa representa a consolidação da atividade anammox no sistema e a semi-

automatização do sistema. Um sistema automatizado torna a operação mais padronizada, 

evitando interferências advindas da operação manual. Os dados referentes a esta etapa são 

apresentados na Figura 4. 

 
Figura 3. Biomassa flotada devido a produção de gás em reator de batelada 

 

Figura 4 - Concentrações de nitrogênio no terceiro período 

 Este terceiro período mais importante para o enriquecimento da biomassa anammox. 

Neste intervalo de tempo a biomassa demonstrou atividade no reator, consumindo seus 

substratos rapidamente, como pode ser visto pelas baixas concentrações de nitrito e amônio ao 

longo do tempo.  

 O período que melhor demonstrou a atividade anammox no reator estudado foi o do 

dia 162 ao dia 182, onde é possível visualizar um consumo quase que constante dos substratos 

da atividade anammox, bem como do nitrato, no sistema. Outro período com atividade 

anammox é o relativo aos dias 117 ao dia 132, em que, se observa quedas sucessivas nas 

concentrações de amônio e nitrito. 

 Nota-se ao visualizar a Figura 3 a grande quantidade acumulada de nitrato após certo 

tempo, variando de 168,92 mg mg N-NO3
- 
L

-1 
ao dia 138 de operação a 423,96 com 166 dias, 
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isto ocorreu pela formação de nitrato para redução do bicarbonato na manutenção celular 

como esperado pelo metabolismo anammox. 

 Neste período, as maiores concentrações observadas foram de 103,84 mg N-NO2
- 
L

-1
; 

423,96 mg mg N-NO3
- 

L
-1

 e 61,62 mg N-NH4
+ 

L
-1

, respectivamente. Mais uma vez, a 

concentração de nitrito relatada aqui não apresentou inibição para a biomassa, já que a 

exposição por curto tempo a esta concentração não provoca efeito sobre a biomassa 

anammox, como estudado por Bettazzi et al. (2010), em que foi relatado inibição de 25% da 

máxima atividade anammox em concentrações acima de 60 mg-N/L por curto período de 

tempo, entretanto, no caso em estudo, como ainda não foram realizados testes de atividade 

anammox específica com a biomassa enriquecida nesta pesquisa, não se sabe se os efeitos 

apresentados sobre a biomassa foram os mesmos, contudo, nota-se que a atividade anammox 

foi mais intensa partindo-se desta concentração como inicial e consumindo todo o nitrito do 

sistema em alguns dias. 

 Outro dado importante de se salientar foi a adição dos dois compostos tidos como 

intermediário da atividade anammox, hidrazina e hidroxilamina, em concentrações de 3 mg-

N/L e 14 mg-N/L, respectivamente, no 175
o
 dia de operação. É a partir desta data que a 

atividade anammox foi mais uma vez detectada no reator, como descrito anteriormente, isto 

porque a presença dos intermediários da atividade anammox facilita o processo, pois estes 

funcionam como catalisadores, como descrito por Bettazzi et al. (2010). 

 Como descrito no presente trabalho, a atividade anammox é um processo com grande 

potencial para tratamento de águas residuárias com elevada concentração de amônia. Sendo 

assim, um parâmetro muito interessante de se analisar é a eficiência de remoção de nitrogênio 

do sistema. Na Figura 5 estão apresentados os dados de remoção ao longo do tempo de 

operação do sistema. 

 

 
Figura 5 - Eficiência de remoção da carga de nitrogênio ao longo do tempo 

 Novamente é possível verificar claramente os 3 cenários pelos quais o reator foi 

operado. Na primeira, como descrito anteriormente, na adaptação da biomassa ao sistema 

obteve-se uma remoção média de apenas 10,01% da carga total de nitrogênio que entrou no 

sistema e esta remoção não pode ser relacionada a atividade anammox mas à assimilação de 

nitrogênio para o crescimento da biomassa 

 Já na segunda parte da operação, enquanto em reator de batelada descontínua, a 

eficiência de remoção da carga de nitrogênio aumentou gradativamente, atingindo a média, 

ainda baixa, de 33,65% de remoção. Ao final deste período, apesar da comprovada atividade 
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anammox, descrita anteriormente, não houve total consumo de nitrito devido à falta de 

amônio para ocorrência do processo, resultando em baixa eficiência de remoção. 

 Já no terceiro período, a remoção média da carga total de nitrogênio entre os dias 118 

a 132 chegou a 82,06% e de 49,75% nos dias 175 a 187, os quais são os períodos com maior 

remoção de nitrogênio no sistema devido à atividade anammox presente. No dia 128 obteve-

se a máxima remoção de nitrogênio no sistema, chegando a taxa de 0,31 kg/m³.dia. 

 

Conclusões 

 

 Com os resultados obtidos é possível concluir que a biomassa presente no reator está 

desenvolvendo o processo anammox porém é necessário cuidado na operação dos reatores 

para se evitar contaminação com agentes inibidores, como o oxigênio dissolvido. Como o 

projeto visa o enriquecimento de biomassa anammox, para que conclusões mais específicas 

sejam realizadas, se vê necessário alguns acompanhamentos adicionais ao sistema, como 

medições periódicas da concentração de oxigênio dissolvido no sistema, medições frequentes 

de pH, pois é sabido que este pode criar melhores condições de crescimento de biomassa 

anammox (Carvajal-Arroyo et al.,2012 e Dapena-Mora et al., 2007) 

 Além disso, para que seja facilitada a manutenção das melhores condições para 

crescimento da biomassa parte da biomassa enriquecida foi inoculada em Reator de Leito 

Fixo (RLF) onde aumenta-se o tempo de retenção celular e torna a contaminação por oxigênio 

dissolvido mais controlável. 
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Resumo. A remoção dos compostos de enxofre, com ênfase na conversão do sulfeto a enxofre 

elementar,  por meio da utilização de membranas de silicone foi avaliada. Foram realizados estudos 

fundamentais sobre a utilização de membranas de silicone e as mesmas foram empregadas em quatro 

diferentes configurações de reatores. Os reatores integrados/combinados foram avaliados com 

membranas externas e internas ao meio líquido. Ao compararmos os quatro sistemas estudados 

verificou-se a potencialidade do uso de membranas de silicone para a microaeração. As 

condições hidrodinâmicas e operacionais influenciaram a remoção estável do sulfeto e sua 

conversão a enxofre elementar. Os resultados indicam que a troca periódica das membranas nos 

sistemas de membrana externa tem influência na eficiência da conversão do sulfeto e a formação de 

biofilme no interior da mesma propicia estabilidade ao sistema, porém reduz a chance de 

recuperação do enxofre elementar. Já para os sistemas de membrana interna a estabilidade de 

remoção de sulfeto foi alcançada. O sistema integrado propiciou condições ótimas para o 

desenvolvimento de bactérias sulfeto oxidantes. Já para o sistema combinado preveniu a 

formação de biomassa na membrana e possibilitou não só a estabilidade de remoção, mas 

também a formação de “placas” mais espessas de enxofre que ao sedimentarem podem ser 

retiradas do sistema. 

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 et al., 1998). O tratamento do sulfeto em sua fase gasosa tem sido realizado 

principalmente por absorção em solução aquosa, adsorção e conversão biológica  (Abatzoglou 

& Boivin, 2008; Sublette, 1990; Syed et al., 2006). 

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 & Morris, 1972) quanto por via 

biológica (Alcantara et al., 2004; Buisman & Lettinga, 1990; Janssen et al., 1999; Kleinjan et 

al., 2005b), 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 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 (Alcantara 
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et al., 2004; Janssen et al., 1999; Janssen et al., 1998; Kleinjan et al., 2005a). 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 & Lettinga, 1990; Lohwacharin & Annachhatre, 2010).  

Uma alternativa para o controle da transferência de oxigênio é o uso de membranas 

poliméricas porosas, como as membranas de silicone (Camiloti, 2012b). O oxigênio é 

transportado através da membrana diretamente para o meio líquido em sua forma dissolvida 

(Côté et al., 1989), o que implica em uma transferência mínima de oxigênio para o biogás e 

evita também a turbulência do meio.  

 Neste trabalho, a conversão dos compostos de enxofre, principalmente a conversão 

biológica do sulfeto a enxofre elementar foi avaliada em diferentes sistemas de reatores 

anaeróbios- microaerados. A diferenciação se deu tanto pela hidrodinâmica dos sistemas 

(integrado ou combinado) quanto pela disposição da membrana de silicone (externa ou interna 

ao meio líquido).  

 

Materiais e Métodos 

 Foram avaliados quatro diferentes sistemas para a conversão dos compostos de 

enxofre. Os sistemas, que aliavam reatores anaeróbios e microaerados, foram estudados de 

forma combinada e integrada, além de utilizar diferentes formas para a transferência de massa 

por meio da membrana de silicone. 

Os sistemas integrados foram desenhados para que o tratamento do sulfeto fosse 

realizado logo após sua produção, evitando assim perdas do mesmo. Nos sistemas integrados 

1 e 2 as condições hidrodinâmicas foram estudadas, como a influência da variação do Tempo 

de Detenção Hidráulica (TDH) e também assim como a disposição da membrana no reator e 

as variáveis relacionadas a utilização da mesma. 

Já os sistemas combinados foram estudados a fim de avaliar a influencia da separação 

dos reatores na remoção dos compostos. O sistema combinado 1 teve por objetivo testar a 

remoção do sulfeto pela formação de biomassa no interior da membrana. O sistema foi 

concebido com o aumento no comprimento da membrana para consequente aumento da 

concentração de biomassa e aumento na área da transferência de oxigênio. Já o sistema 

combinado 2 utilizou o mesmo comprimento de mangueira, porém com a membrana interna 

ao meio liquido.  

Os sistemas estudados, os quais estão ilustrados na Figura 1, foram: 

- Sistema combinado 1- ABFSB-RME: Reator anaeróbio de leito fixo e ordenado (ABFSB) 

combinado a um reator microaerado com membrana de silicone externa ao meio líquido 

(RME); 

- Sistema combinado 2- ABFSB-RMI: Reator anaeróbio de manta de lodo e escoamento 

ascendente (UASB) combinado a um reator microaerado com membrana de silicone externa 

ao meio líquido (RME); 

- Sistema combinado 3- UASB-RME: Reator anaeróbio de manta de lodo (UASB) combinado 

a um reator microaerado com membrana de silicone externa ao meio liquido (RME); 

- Sistema combinado 4- ABFSB-RMI: Reator anaeróbio de leito fixo e ordenado (ABFSB) 

combinado a um reator microaerado com membrana de silicone interna ao meio líquido 

(RMI); 

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Processos Biológicos –EESC- USP em 

conjunto com a Universidad de La Frontera – Temuco- Chile, como parte do programa de 

dupla titulação com a universidade.  
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Figura 1: Sistemas anaeróbio/microaerado empregados para a conversão dos compostos de 

enxofre. No detalhe é apresentado o corte da membrana a e direção do fluxo de liquido e da 

transferência de oxigênio. 

 
Reatores 

 

Sistema Integrado 1 – ABFSB-RME: O reator anaeróbio utilizado para o sistema foi 

um Reator de Leito Fixo e Ordenado (ABFSB) baseado em e Camiloti et al., (2014). A 

unidade de microaeração, o Reator de Membrana Externa (RME), foi baseada em Camiloti 

(2012b) e tem como diferencial o uso de tubos de silicone para a microaeração do meio. O 

material suporte do Reator de Leito Fixo e Ordenado (4,7 L) foi composto por 17 hastes de 

espuma de poliuretano com densidade aparente de 23 kg.m
-3

, com arestas de 1 cm e 

comprimento de 70 cm, as quais foram inoculadas com biomassa proveniente de reator 

anaeróbio de manta de lodo e escoamento ascendente (UASB), tratando água residuária de 

abatedouro de aves (Avícola Dacar S.A.). A imobilização da biomassa nas espumas de 

poliuretano foi realizada conforme metodologia apresentada por Zaiat et al. (1994). A 

membrana de silicone utilizada para a microaeração (Figura 4.4) possuía diâmetro interno de 

8,0 mm, espessura de 2,4 mm e comprimento de 20 cm. O efluente gerado pelo reator 

anaeróbio passava diretamente para a unidade microaerada, na qual era recirculada com 

auxilio de uma bomba peristáltica pelo interior da membrana de silicone. A transferência de 

oxigênio era realizada sob pressão atmosférica. A primeira etapa de avaliação do reator 

combinado, que visou verificar a influência dos Tempos de Detenção Hidráulica (TDH) na 

remoção do sulfeto, contou com a utilização de três volumes distintos para a unidade 

microaerada do reator, os quais foram: 1,2; 2 e 3,75 litros. 

Sistema Integrado 2 – ABFSB-RMI: O reator anaeróbio ABFSB apresentou as 

mesmas dimensões do sistema 1 e a unidade de microaeração nesta configuração foi baseada 

no Reator de Membrana Interna – RMI apresentado em Camiloti (2012a). Nesta configuração, 

a membrana de silicone de 2 metros ficou submersa na unidade microaerada, na qual 

recirculado em seu interior ar com fluxo constante de 75 ml.min
-1

. A pressão no interior da 

membrana foi mantida por meio de uma coluna de água com 1,5 m conectada à membrana 

resultando em uma pressão de 1,5 atm no interior da mesma. 
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Sistema Combinado 1 – UASB-RME: um reator UASB (2,2 litros) foi inoculado com 

lodo granular proveniente de uma planta de tratamento de resíduo de indústria cervejeira 

(CCU Cervecera, Temuco- Chile). 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.  

Sistema combinado 2 – ABFSB-RMI: O reator anaeróbio ABFSB apresentou as 

mesmas dimensões do sistema 1. O reator microaerado RME (2,9 L) era composto por 

membrana de silicone de 2 metros, na qual foi recirculado ar em seu interior com fluxo 

constante de 75 ml.min
-1

. A pressão no interior da membrana foi mantida por meio de uma 

coluna de água com 1,5 m conectada à membrana resultando em uma pressão de 1,5 atm no 

interior da mesma. 

 
Alimentação 

Os sistemas foram alimentado com água residuária sintética complexa para simular, 

em composição e em concentração, o esgoto sanitário doméstico, apresentando uma 

concentração de 500 mgO2.L
-1

 em termos de DQO (Camiloti et al., 2014). O sulfato foi 

adicionado na forma de sulfato de sódio na concentração ideal para que relação DQO/SO4
2-

 

igual a 2 seja mantida, com concentração de aproximadamente 250 mg.L
-1

. 

Entretanto, o sistema combinado UASB+ RME, operado na Universidad de La 

Frontera, 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

). 
 

Procedimento experimental 

 

Os quatro diferentes sistemas foram avaliados com objetivos específicos peculiares a 

cada um deles. A tabela 1 apresenta o resumo das condições operacionais de cada sistema. 

 

Tabela1: Condições experimentais e objetivos de cada sistema estudados.  

Sistema 
Reator 

anaeróbio 

Reator 

microaeróbio 
Objetivos específicos 

Etapas  

Integrado 1 ABFSB RME Influência do TDH 
TDH 16, 18 e 22,5 

horas 

Integrado 2 ABFSB RMI 
Influência do fluxo de ar no 

interior da membrana. 

Qar=75 ml.min
-1 

Pressão 150 mbar 

Combinado 1 UASB RME 

Influência da formação de 

biofilme no interior da 

membrana 

pH 7,0 e 7,5 

Combinado 2 ABFSB RMI Influência do TDH 
TDH  14, 16, 18,5 

horas 
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Transferência de massa 

 

O coeficiente volumétrico de transferência de oxigênio (KLa) foi determinado para 

transferência de ar externa e também para transferência interna sob pressão. Para transferência 

de ar interna foram avaliados a influência do fluxo de líquido aplicado no interior das 

membranas (9,3; 37,3 e 65,3 m.h
-1

) e a influencia de diferentes diâmetros: 5 x 10; 9,5 x 14,6 e 

12 x 17 mm (ϕint x ϕext). A espessura da parede e o comprimento foram mantidos sendo 2,5 

mm e 200 mm, respectivamente.  

Para transferência na mangueira imersa ao meio líquido três faixas de pressão (50, 100 

e 150 mbar) e três níveis de vazão de ar (24, 60 e 96 ml.min
-1

) foram avaliados a fim de 

determinar a relação entre os parâmetros e a transferência de oxigênio. A vazão de ar foi 

controlada por bomba peristáltica (Gilson, Minipuls
®
) e a pressão controlada por coluna de 

água construída em PVC. 

Os ensaios de transferência de massa foram determinados pelo método dinâmico, 

descrito por Atkison e Mavituna (1983). Os ajustes são descritos pelos autores e o coeficiente 

volumétrico global de transferência de massa (KLa) foi obtido por ajuste linear.  

Métodos Analíticos 

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, (2005). 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  (fase móvel 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 

Estudos fundamentais: transferência de massa 

 

Os ensaios de transferência de massa para os sistemas que utilizavam membranas 

externas ao reator e imersas no meio reacional foram determinados.  Para os sistemas com 

membrana internas – RMI, os ensaios foram realizados para a obtenção de variável 

operacional a fim de otimizar a transferência de oxigênio. Foram testados a aplicação de 

diferentes velocidades no interior da membrana e diferentes diâmetros externos (10,0; 14,6 e 

17,0 mm). 

Os diferentes diâmetros externos testados (10,0; 14,6 e 17,0 mm) apresentaram 

coeficiente volumétrico de transferência de massa (KLa) médios de 0,079; 0,093 e 0,118 hora
-

1
. O coeficiente obtido no trabalho para uma membrana de diâmetro interno e externo 8,0 x 

12,8 mm, respectivamente, apresentou média de 0,15 h
-1

. 

O teste ANOVA para comparação das médias obtidas nos ensaios foi realizado com 

intervalo de 5% de significância e a hipótese de igualdade entre as médias dos ensaios foi 
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refutada, demonstrando que a alteração do diâmetro nas faixas estudadas alterou o processo 

de transferência de massa. O aumento da capacidade de transferência com o aumento do 

diâmetro interno pode se dar pelo aumento na área de troca superficial.  

Já para a alteração na velocidade no interior da membrana, a fim de verificar a 

influencia do filme líquido na transferência, apresentou resultados estatisticamente iguais 

(0,145; 0,146 e 0,172 h
-1

), demonstrando que a alteração das variáveis não alterou o processo 

de transferência de massa. Esse comportamento também pode ser explicado por outra teoria, a 

teoria das resistências em série, apresentado por Côte et al. (1989), que descreve a espessura 

da parede de membranas tubulares como a principal responsável pela resistência à 

transferência de oxigênio. Em suma, a alteração do filme líquido tem pouca ou nenhuma 

influência na resistência e a alteração da espessura da membrana pode ter influência positiva 

na transferência de massa. Portanto a espessura da membrana pode representar uma 

importante variável operacional no processo de microaeração do meio. Para os sistemas de 

membrana interna, o aumento do fluxo de ar e da pressão no interior da membrana mostrou 

significante aumento da capacidade de transferência de 0,01 a 0,11 h
-1

.  

 

Sistemas combinados anaeróbio/microaerado 

O sistema integrado 1 (ABFSB – RME) foi estudado em três diferentes etapas (TDH 

16, 18 e 22,5 horas). A remoção e matéria orgânica e sulfato foi estável durante toda a 

operação (86,7 e 75,5%, respectivamente). A remoção do sulfeto foi também observada em 

todas as etapas de operação com a formação visual de enxofre elementar nas paredes da 

membrana no RME. A remoção de sulfeto total dissolvido (STD) foi observada em toda a 

operação do sistema, porém o TDH que apresentou melhor remoção média foi o de 16 horas 

(18,6± 21,95 %), atingindo remoção máxima de 80%. Foi observada a formação de enxofre 

elementar com coloração amarelada nas paredes da membrana e por meio de análise de 

difração de raio-x foi possível confirmar a formação do mesmo. 

O sistema apresentou instabilidade quanto à remoção de sulfeto, e após a constatação 

na queda, foi efetuada a troca das membranas. A troca foi realizada em períodos de 2, 7 e 15 

dias. Os resultados de remoção mostraram diferenças de desempenho bastante evidentes nos 

dias posteriores a troca da membrana. A remoção de sulfeto considerando o período de troca 

de 2 dias apresentou maior média de remoção de sulfeto (>20%). O período de dois dias 

também apresentou maior conversão do sulfeto a enxofre e menor conversão a sulfato. A 

baixa conversão a sulfato indica a eficiência do sistema no que tange à transferência de massa, 

já que o oxigênio transferido não foi suficiente para a oxidação total do sulfeto a sulfato.. Para 

os períodos de troca de 7 e 15 dias foi observado as maiores médias de conversão de sulfeto a 

sulfato, em média 27% do sulfeto removido. Portanto, a troca da membrana possibilitou não 

só a recuperação do sistema como também evitou a conversão do enxofre produzido a outros 

intermediários. A Erro! Fonte de referência não encontrada. apresenta as porcentagens 

médias de conversão para cada período de troca da membrana.  
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Figura 2: Porcentagem de conversão de sulfeto para cada período de troca de membrana. 

O sistema Integrado 2 (ASFBR-RMI)  foi operado por 50 dias. A partir do 20º dia, 

com o início da microaeração, uma rápida redução da concentração de sulfeto foi observada, 

com remoção superior a 96%. No 22º e 24º dia a concentração de oxigênio foi de 0,13 mg.L
-1

 

e foi observado concentrações de sulfeto abaixo do limite de detecção. Análises de 

pirosequenciamento foram realizadas em amostras retiradas da membrana e do material 

suporte do reator anaeróbio. A composição da comunidade microbiana demonstrou a 

capacidade de desenvolvimento de microrganismos sulfeto oxidante a partir de biomassa 

anaeróbia, dos quais foram encontradas três espécies (eg.: Acidithiobacillus; Pseudomonas 

stutzeri and Sulfuricurvum kujiense). 

Porém foi observado após o 30° dia o aumento nas concentrações de sulfeto, sulfato e 

tiosulfato. A principal hipótese a respeito da queda na capacidade de conversão do sulfeto a 

enxofre se refere a redução do enxofre à sulfeto por microrganismos presente na biomassa 

anaeróbia. É relatado que alguns membros do gênero Dethiosulfovibrio são capazes de reduzir 

o enxofre produzido a sulfeto. O gênero foi encontrado nas amostras retiradas da superfície da 

membrana. Em suma, os resultados do sistema 3 demonstram que o sistema de membrana  

promove condições  microaeróbias adequadas para o desenvolvimento de microrganismos 

sulfeto oxidante a partir de biomassa anaeróbia, necessitando somente de ajustes na 

hidrodinâmica do mesmo para alcançar a estabilidade na remoção de sulfeto. 

A influência da formação de biofilme no interior da membrana na conversão do 

sulfeto foi o foco de estudo no sistema combinado 1 (UASB + RME) que 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 Erro! 
Fonte de referência não encontrada. apresenta os dados de STD e H2S(g) durante a operação 

do reator e apresenta em destaque o início da estratégia de microaeração. 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%.  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.  
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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 a sulfeto. 

O segundo sistema combinado operado (ASFBR-RMI) apresentou remoção estável do 

sulfeto com média de 39,7 ± 7,0% para o TDH do reator microaerado de 6 horas e TDH total 

de 16 horas. A remoção de matéria orgânica e sulfato também foram estáveis com médias de 

78,8 e 56,3%, respectivamente. Diferentemente dos demais sistemas, o enxofre formado na 

parede da membrana do sistema combinado 2 não influenciou na capacidade de conversão do 

sulfeto, a qual permaneceu estável durante todo o período. Diferentemente do sistema 

integrado, no qual a membrana também estava submersa, não houve a deposição de biomassa 

na mesma, mas sim a formação de uma espessa camada de enxofre elementar que se rompia e 

sedimentava no fundo do reator. Em 40 dias de operação a ruptura e a sedimentação do 

enxofre foram verificadas três vezes. O enxofre coletado foi quantificado por meio de série de 

sólidos que apresentou concentração média de 0,64 g.L
-1

. Após a coleta dos sólidos a 

membrana foi limpa com água e a operação do sistema foi retomada. Em resumo, ao aliar a 

utilização de membrana interna em um sistema combinado, onde não há a deposição ou 

crescimento de biomassa, possibilitou a remoção estável do sulfeto e a sua conversão a 

enxofre, além da possibilidade de recuperação do mesmo. 

De maneira geral, a estratégia de microaeração utilizando membranas associada à 

formação de biofilme apresentou resultados relevantes quanto à remoção de sulfeto. 

Entretanto as condições hidrodinâmicas aplicadas em cada sistema demonstrou influenciar a 

remoção do sulfeto, principalmente a sua estabilidade e também a possibilidade de 

recuperação do enxofre. A Figura 3 apresenta a comparação das médias de remoção de sulfeto 

em cada sistema assim como o desvio padrão, mínimos e máximos. É possível observar que 

os sistemas combinados apresentaram maiores médias e remoção mais estável. Apesar dos 

sistemas integrados apresentarem pontos com maior remoção o desvio do mesmo foi bastante 

alto, evidenciando a instabilidade do sistema.  

A integração dos sistemas dificulta a remoção do enxofre produzido, o qual pode ser 

reoxidado a outros intermediários ou ainda reduzido a sulfeto, promovendo a instabilidade do 

sistema. Dentre os sistemas integrados, o sistema com membrana externa (RME) apresenta a 

possibilidade de troca das membranas para que a estabilidade de remoção seja atingida, porém 

a troca inviabiliza a operação do sistema, já que a mesma deve ser trocada a cada dois dias.  

Quanto aos sistemas combinados, apesar de ambos apresentarem estabilidade de 

remoção satisfatória, a formação de biofilme no interior da membrana pode dificultar a 

recuperação do enxofre já que o mesmo se encontrava associada à biomassa. Já o sistema 

combinado de membrana interna (IMR) possibilitou não só a estabilidade de remoção, mas 

também a formação de “placas” mais espessas de enxofre que ao sedimentarem podem ser 

retiradas do sistema. 
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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. 

 

Conclusões  

Ao compararmos os quatro sistemas estudados verificou-se a potencialidade do uso de 

membranas de silicone para a microaeração. Entretanto, as condições hidrodinâmicas e 

operacionais influenciaram a remoção estável do sulfeto e sua conversão a enxofre elementar. 

O sistema integrado 1 ASFBR-RME apresentou instabilidade de remoção de sulfeto 

durante a operação, com melhor remoção para o TDH de 16 horas. Os resultados indicam que 

a troca frequente de membranas pode ser a chave para a manutenção da remoção sulfeto e da 

conversão a enxofre. 

O sistema integrado 2 ASFBR-RMI apresentou remoção superior a 96% e a integração 

dos sistemas possibilitou o desenvolvimento de microrganismos sulfeto oxidantes a partir de  

biomasssa anaeróbia, porém houve também o consumo do enxofre produzido pela 

comunidade microbiana presente na membrana. 

O sistema combinado 1 UASB-RME com a formação de biofilme no interior da 

membrana  remoção máxima de 90% do sulfeto dissolvido e 98% do sulfeto em fase gasosa. 

Durante 35 dias de operação os dados apresentaram maior estabilidade, após esse período 

houve queda na remoção do sulfeto, porém a presença da biomassa inviabiliza a recuperação 

do enxofre elementar. 

Por fim o sistema combinado 2 ASFBR-RMI  apresentou maior estabilidade e maior 

média de remoção de sulfeto além de prevenir a formação de biomassa na membrana e 

possibilitar a formação de “placas” mais espessas de enxofre que ao sedimentarem puderam 

ser retiradas do sistema. 

Desta forma, foi possível a otimização dos sistemas anaeróbio/microaerado a fim de se 

obter a conversão dos compostos sulfurosos e a recuperação do enxofre elementar pode ser 

obtida. 
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Resumo. Avaliou-se a possibilidade de utilização do glicerol como fonte de carbono para a 

desnitrificação conjunta à remoção biológica de fósforo de efluente sintético em reator 

submetido à aeração intermitente. O regime operacional do reator foi dividido em duas fases: 

a primeira visando à remoção de nitrato, testando diferentes relações Carbono/Nitrogênio 

(1,2;1,5; e 1,8); e a segunda visando à remoção de nitrato e fosfato com períodos de aeração 

e não aeração de 2 e 4 horas respectivamente, para uma relação Carbono/Fósforo de 10. 

Para a relação C/N de 1,8, foi possível atingir maior eficiência de desnitrificação (91±8%) 

com maior estabilidade operacional. Para a segunda fase, não foi evidenciado remoção 

biológica de fósforo expressiva (9±12%), indicando que não houve desenvolvimento dos 

organismos acumuladores de fósforo (OAP’s), uma vez que não ocorreu a liberação de 

fosfato durante a fase não aerada. Isso pode ser explicado pela falta de ácidos graxos 

voláteis (AGV’s), que seriam provenientes da degradação anaeróbia do glicerol. Portanto, o 

teor de nitrato pode ter sido um fator de impedimento ao desenvolvimento dos OAP’s. Nos 

ensaios de microscopia óptica, foi observada a presença de bactérias filamentosas 

semelhantes às do gênero Beggiatoa, que também podem ter consumido parte dos substratos 

da fermentação do glicerol.  

 

Introdução 

 

 Nos anos recentes, tem aumentado a preocupação com relação àremoção de nutrientes, 

notadamente nitrogênio e fósforo, devido aos diversos problemas causados pela descarga 

destes poluentes no ambiente aquático (Bassin, 2012). 

 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 físico-química, principalmente devido aos gastos com 

insumos químicos e disposição do lodo. Dessa forma, tem-se buscado aprimorar os processos 

de 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; 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 

que alguns fatores determinantes na escolha da fonte de carbono são: custo, disponibilidade, 

382



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.  

 

Material e Métodos 

 

Descrição do Reator e Regime Operacional 

 

A operação do reator foi dividida em duas fases distintas. A primeira fase tinha o 

objetivo de promover a desnitrificação heterotrófica utilizando o glicerol (GOH) como fonte 

única de carbono. Na Figura 1, pode-se observar um esquema do aparato experimental 

utilizado nesta fase. Já a segunda fase consistia em submeter o reator à aeração intermitente – 

Figura 2 – criando fases de aeração e não aeração a fim de que ocorresse no mesmo reator a 

desnitrificação e a remoção biológica de fósforo do sistema, sendo o glicerol usado como 

doador de elétrons durante a fase de não-aeração.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema do sistema de tratamento para a primeira fase de operação 

 

 

 
 

 

 

 

 

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 foi construído em acrílico, com formato cilíndrico, diâmetro interno de 8,1 cm 

e 67 cm de altura útil total, resultando num volume útil de aproximadamente 3,45 L. O fluxo 

de alimentação (A) do reator era ascendente, realizado através de bombas dosadoras e feito de 

forma contínua. A saída do efluente (E) ocorria pelo ponto 9. O sistema também possuía 

recirculação interna (R), numa vazão de recirculação de 3 vezes a vazão de alimentação, para 

garantir a mistura completa no reator. A recirculação era realizada através de outra bomba 

dosadora.   

O corte C-C’ representa uma tela de aço inox perfurada de forma que houvesse 

uniformidade na distribuição das linhas de fluxo de alimentação. As saídas 3, 4, 5, 6 e 7 eram 

utilizadas para coleta de amostra e descarte de biomassa no interior do reator no decorrer de 

sua operação. Como pode ser visto no desenho, o sistema contava 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 foi de 20 a 25ºC.   

Para a aeração do sistema na segunda fase operacional, foi utilizado 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

.  

 

Lodo de Inóculo  

 

O inóculo utilizado para partida do reator foi 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 inóculo é um lodo de um tanque de 

nitrificação e, portanto, apresenta biomassa nitrificante bem desenvolvida. Para a partida do 

sistema foi feito a adaptação do lodo para as condições anóxicas, para que houvesse o 

desenvolvimento da biomassa desnitrificante heterotrófica.  

TDH (h) 10 

Vazão Alimentação (L.h
-1

) 0,35 

Período aeração (h) 2 

Período não aeração (h) 4 
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Substrato Sintético  

 

O reator foi alimentado com substrato sintético, cuja composição foi adaptada de Torres 

(1992) e de Touzel e Albagnac (1983), correspondente a um efluente típico de um sistema de 

tratamento secundário aeróbio, a fim de propiciar a remoção de nitrogênio (30 mg.L
-1

 de N-

NO3
-
) e fósforo (10 mg.L

-1
 P-PO4

-3
). A fonte principal de matéria orgânica do substrato foi o 

glicerol (Glicerol PA, com 99,5% de pureza).  

Partindo da relação C/N ótima de 1,0 obtida por Grabinska-Loniewska et al. (1985) e da 

reação empírica de desnitrificação com glicerol considerando o anabolismo, que resultou na 

relação C/N de 1,7, a primeira fase operacional foi dividida em três etapas para diferentes 

relações C/N, a saber: 1,2 ± 0,1; 1,5 ± 0,1 e 1,8 ± 0,2. Para a segunda fase operacional, como 

a remoção biológica de fósforo demanda a geração de ácidos graxos voláteis (AGV’s) e 

considerando que uma parte da DQO seria utilizada para desnitrificação heterotrófica, 

utilizou-se uma relação C/P de 10 ± 1.  

  

Monitoramento do Sistema  

 

O monitoramento do sistema foi feito por meio das seguintes determinações: pH, DQO, 

N-NO2
-
, N-NO3

-
, P-PO4

-3
, série de sólidos - através de métodos descritos em APHA (2005) -, 

ácidos voláteis (segundo Moraes et al., 2000), alcalinidade (segundo Dillalo e Albertson 

(1961) modificada por Ripley et al., 1986) e glicerol (método enzimático proposto por 

Greenhill, 2003). A frequência de amostragem variou de 2 a 3 vezes por semana, exceto para 

a análise de sólidos, realizada quinzenalmente e para a análise de ácidos voláteis, que foi feita 

semanalmente.  

Também foram realizados alguns ensaios microbiológicos qualitativos nas duas fases 

operacionais com o objetivo de permitir a caracterização morfológica e o acompanhamento 

das possíveis variações na microbiologia do reator frente às alterações operacionais impostas. 

Para isso, foram feitos ensaios de microscopia óptica e biologia molecular (PCR / DGGE).  

 

Resultados e Discussão 

 

Na Figura 3, podem ser observado o gráfico boxplot de eficiência de remoção de NOx 

(nitrato e nitrito) para as três fases operacionais testadas durante a Fase 1. A Fase 1c (C/N = 

1.8 ± 0.2) resultou em maior eficiência de desnitrificação e maior estabilidade operacional, 

indicando que a desnitrificação com glicerol é favorecida para maiores relações C/N.  

Com relação a segunda fase operacional, na Figura 4 é mostrado o gráfico de 

monitoramento de fósforo e ácidos voláteis. Observa-se que a eficiência de remoção de 

fósforo (Figure 4a) não foi significante, indicando que os organismos acumuladores de 

fósforo (OAP’s) não se desenvolveram no reator. Não ocorreu a liberação de ortofosfato 

durante a fase não aerada, conforme era esperado. A ausência de ácidos graxos voláteis 

(Figure 4b) que seriam provenientes da fermentação anaeróbia do glicerol indica que o 

glicerol (GOH) foi praticamente consumido na desnitrificação.  

Pelas análises de microscopia óptica, observou-se a presença de bactérias do gênero 

Beggiatoa (Figura 5), sobretudo na segunda fase operacional, onde as condições de aeração 

intermitente favoreceram seu desenvolvimento. Essas bactérias apresentam nutrição 

mixotrófica, utilizando compostos orgânicos como fonte de carbono. É possível, portanto, que 

tenham consumido parte dos substratos provenientes da degradação anaeróbia do glicerol, 

como acetato ou propionato, impedindo que houvesse concentração suficiente de AGV para a 

formação de PHB ou PHV pelos OAP’s, que não tiveram um desenvolvimento notável no 

sistema, uma vez que a remoção biológica de fósforo se mostrou inexpressiva.   
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Figura 3: Eficiência de remoção de NOx para a primeira fase operacional 

 

 

Figura 4: Resultados obtidos durante a segunda fase operacional: a) P; b) AGV 

 

 

 
Figura 5: Morfologia semelhante à de Beggiatoa presente na segunda fase operacional.  
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Conclusões 

 

O glicerol se mostrou aplicável como doador de elétrons para a desnitrificação em 

reator anóxico com biomassa suspensa, operando em TDH de 4 horas. Foi possível atingir 

desnitrificação completa na primeira fase operacional do reator com relação C/N de 1,2, 1,5 e 

1,8, sendo que, para a relação C/N de 1,8 ± 0,2, a distribuição dos dados apresentou maior 

média de remoção de NOx e menor desvio padrão (91 ± 8%), indicando que a desnitrificação 

com glicerol é favorecida para relações C/N maiores.  

A remoção biológica de fósforo para a segunda fase de operação foi inexpressiva (9 ± 

12%) e os teores de fósforo efluente (9,2 ± 1,4) estiveram muito próximos aos do afluente 

(10,1 ± 0,7). Não foi observada a liberação de fosfato durante a fase não aerada, o que indica 

que não ocorreu degradação anaeróbia significativa do glicerol de forma a gerar AGV para a 

síntese de PHB. Infere-se que a maior parte do glicerol foi utilizada como fonte de carbono 

pelas bactérias heterotróficas desnitrificantes. Portanto, o teor de nitrato neste caso também 

foi um fator de impedimento ao desenvolvimento dos organismos acumuladores de fósforo.    

A presença de bactérias filamentosas semelhantes às do gênero Beggiatoa indica 

também que os substratos provenientes da degradação anaeróbia do glicerol, como por 

exemplo acetato ou propionato, foram consumidos por esses microrganismos, diminuindo a 

disponibilidade de AGV para os OAP’s. 
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Resumo. Este trabalho apresenta uma metodologia simples, rápida e precisa de teste 

manométrico para obtenção de valor de atividade metanogênica específica (AME). Foram 

testadas três concentrações de lodo, três de substrato orgânico e dois tipos de substratos 

orgânicos (solução de acetato/Formiato e solução de Acetato/Butirato/Propionato), todos os 

teste foram em triplicada. O valor de AME pode ser encontrado em menos de 6 horas nos 

ensaios com substratos prontamente utilizados na metanogênese e em 30 horas no caso da 

mistura de três ácidos. A metodologia apresentada aqui para a determinação da AME se 

mostrou rápida e precisa. 

 

Introdução 

 

Monitoramento do processo anaeróbio é uma das estratégias para o sucesso do 

laboratório e reatores em escala plena de operação. A avaliação da eficiência reatores é 

realizada principalmente por meio de análises físico-químicas que seguem procedimentos 

bem definidos. O teste de atividade metanogênica específica (AME) pode ser usado para a 

avaliação de lodo anaeróbio em reatores. 

Esta técnica mede o potencial de lodo anaeróbio para converter matéria orgânica em 

metano e é uma ferramenta importante para avaliar a eficiência de microrganismos anaeróbios 

na operação do reator. No entanto, existem muitos procedimentos na literatura científica que 

diferem substancialmente no tipo e concentração de substrato, concentração de inoculo de 

biogás e métodos de medição (Aquino et al., 2007). Os métodos manométricos para medir a 

geração de metano são vantajosos devido ao processo de monitoramento e automação de linha 

(James et al., 1990). 

Este artigo apresenta teste AME realizado em sistema manométrico Oxitop
©

 com o 

objetivo de obter um protocolo para um teste rápido e preciso. 

 O sistema Oxitop
©

 é um equipamento manométrico que consiste de um frasco de vidro 

com duas aberturas laterais (Figura 1(A)), provido de um transdutor de pressão localizado em 

uma cabeça de medição, selados por um septo de borracha e por uma válvula de teflon 

hermético, são utilizados para injeções de substrato e para a descarga de biogás. Durante os 

testes anaeróbios, frascos são mantidos em estufa a temperatura desejada e agitados; a 

sobrepressão devida a acumulação de biogás no headspace é automaticamente registrado pelas 

cabeças de medição (Figura 1(B)). Levando-se em conta o volume do headspace, a 

temperatura de incubação, a equação de gás ideal de estado permite o cálculo de volumes de 

biogás a partir de dados acumulados de sobrepressão. 

 Existe uma cesta de borracha no headspace dos frascos onde são adicionadas lentilhas 

de NaOH para adsorção do CO2 produzido pelos processos biológicos. Essa premissa é 

fundamental para os cálculos de produção de gases, sejam ensaios metanogênicos ou 

desnitrificantes. Em ensaios de atividade anammox específica não é necessária a adição de 

NaOH, pois não é produzido CO2. O teste para adsorção de CO2 nas lentilhas já foi realizado 

e comprovada sua eficiência. 
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 Inicialmente é necessário saber exatamente o volume exato de cada frasco. Esses 

volumes já foram determinados (Tabela 1) e, portanto a numeração dos frascos devem ser 

mantidas e caso alguma se perca deve ser recolocada imediatamente. 

 
Figura 1. (A) Frasco utilizado nos ensaios; (B) Cabeça que determina e armazena os dados de 

pressão 

 

Tabela 1. Volume dos frascos Oxitop. 

Número Volume (mL) 

1 330.15 

2 331.65 

3 332.1 

4 332.90 

5 337.1 

6 329.3 

 

 A pressão do headspace inicial precisa ser normalizada ao valor de pressão 

atmosférico, descarregando o excesso de pressão atraves do orifício lateral com uma agulha 

conectada a uma mangueira com a ponta submersa em um garrafa de água. O teste controle 

deve sempre ser realizado. A produção de biogás líquida é obtida considerando-se o volume 

adicionado substrato (injetado pelo septo lateral), uma vez que dimuinui o volume do 

headspace. Máxima taxa de produção de gás, biogás e rendimentos de metano e balanços de 

massa podem ser calculadas para cada teste. 

 

Material e Métodos 

 

Inóculo 

 A massa inicial de inóculo deve ser determinada para qualquer tipo de ensaio de 

atividade específica. Como todos os "reagentes" necessários são adicionados em balança, a 

concentração de sólidos pode ser feita por g STV/g lodo, ou seja adiciona-se uma massa 

conhecida de lodo nas cápulas para fazer a análise da série de sólidos. Sabendo-se a 

concentração inicial do lodo (feita em triplicata) é adicionada a massa de lodo no inico dos 

ensaios. 

Meio de cultivo 

 O meio reacional pode variar de acordo com a finalidade de estudo, podendo ser 

tampões ou meios específicos. 

 Em ensaios de atividade metanogênica específica, o meio utilizado está apresentado na 

Tabela 2. Em cada frasco devem ser adicionados 200 µL das Soluções I e II. Foram utilizadas 

(A) (B

) 
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duas misturas de substratos orgânicos conforme Tabelas 3 e 4. Um mL de cada solução 

estoque de ácidos corresponde a aproximadamente 1,5g DQO/L após a injeção pelo septo 

lateral. 

 Os testes foram realizados variando-se o tipo de substrato orgânico, a concentração de 

matéria orgânica e a concentração da biomassa, totalizando 18 ensaios, conforme Figura 2. 

Todos os testes foram realizados em triplicata, a temperatura da câmara foi mantida em 

30±1˚C. 

  

Tabela 2. Composição dos substratos e soluções de macro e micronutrientes utilizadas nos 

ensaios de AME.  

Solução I: Macronutrientes q.s.p. 1000 mL 

NH4Cl 

KH2PO4 

(NH4)2.SO4 

73,6 mg 

13,6 mg 

13,6 mg 

 

13,6 Solução II: Micronutrientes  

FeCl2.4H2O  

CoCl2.6H2O 

MnCl2.4H2O  

CuCl2.2H2O  

(NH4)6.Mo7.O24.4H2O  

NiCl2.6H2O 

ZnCl2.H2O 

H3PO3 (solução saturada) 

2000 mg 

2000 mg 

500 mg 

30 mg 

50 mg 

10 mg 

50 mg 

1 mL 

 

Tabela 3. Solução estoque concentrada de dois ácidos orgânicos utilizados como substratos. 

Solução III: Substratos 

Orgânicos Voláteis 

q.s.p. 50 mL Concentração da solução 

(concentração final no ensaio 1) 

Acetato de sódio 

Formiato de sódio 

 

11,48 g 

4,08 g 

 

229,6 g/L (1,148 g/L) 

81,6 g/L (0,408 g/L) 

 

Tabela 4. Solução estoque concentrada de três ácidos orgânicos utilizados como substratos. 

Solução IV: Substratos 

Orgânicos Voláteis 

q.s.p. 50 mL Concentração da solução 

(concentração final no ensaio 1) 

Acetato de sódio 

Propionato de sódio 

Butirato de sódio 

 

4,69 g 

3,307 g 

2,753g 

93,8 g/L (0,469 g/L) 

66,14 g/L (0,3307g/L) 

55,06 g/L (0,2753g/L) 

  

Figura 2. Parâmetros variados nos teste de AME 

 

1 g STV/L

5 g STV/L

10 g STV/L

Aproximadamente: 1,5 g DQO/L (1 mL), 3 g DQO/L (2mL) e 
4,5 g DQO/L (3mL) (solução de dois ácidos)

Aproximadamente: 1,5 g DQO/L (1 mL), 3 g DQO/L (2mL) e 
4,5 g DQO/L (3mL) (solução de três ácidos)
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Procedimento para iniciar o teste 

 Este procedimento é um resumo esquemático de uma das aplicações do Oxitop e não 

deve ser utilizado como referência. Para referência, aplicações e dúvidas sobre a operação 

utilize o manual do fabricante que se encontra na caixa do equipamento ou no site 

http://download.wtw.de/index.php?id=1127&L=1 clique em manual - photometry, BOD, 

turbidity - Oxitop - Oxitop control - Oxitop OC 110. 

O controle Oxitop OC 110 se comunica com as cabeças medidoras por infravermelho (Figura 

3) e possui 9 botões e suas funções são: 

1. Liga/desliga 

2. Impressão (necessária impressora com interface infravermelho) 

3. Botão de confirmação 

4. Seleção e mudança dos parâmetros (dois botões "para cima" e "para baixo") 

5. Gerenciamento das amostras 

6. Comunicação com as cabeças medidoras 

7. Avaliação dos gráficos 

8. GLP/Tools - Modificar ou exibir configurações, exibir cabeças de medição livres, 

exposição ou alterar as configurações, executar verificações ou manutenção (Tabela 5) 

As cabeças medidoras de pressão coletam 360 dados de pressão uniformemente distribuídos 

no tempo. O tempo deve ser pré-estabelecido utilizando a função GLP/Tools. 

 

Tabela 5. A função GLP/Tools do controle. 

Show Free Mostra as cabeças livres (que não estão coletando dados)  

Show Settings Mostra as definições configuradas 

Settings Aqui você pode realizar ou alterar as seguintes definições: 

- Modo de operação (DBO ou Pressão) 

- Tempo de medição do ensaio 

- Data / hora 

- GLP; intervalo de calibração  

- Apagar a memória 

- AutoTemp 

- Switch-off interv (tempo para desligar o controle). 

- Temperatura (utilizado para ensaios de DBO) 

- Altitude (modo de operação DBO especial) 

- A pressão do ar (BOD modo de funcionamento especial) 

- Limite de Pressão (modo de operação p) 

Check  

Maintenance - Apagar amostra 

- Reset / release ( para liberar a cabeça, ou seja, se no meio 

de um ensaio se dejeja parar a coleta dos dados) 

- Restaurar dados 
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Figura 3. Controle Oxitop 

  

 Toda determinação de volume deve ser feita em balança, partindo-se do pressuposto 

de que todas as densidades, inclusive a da biomassa são iguais a 1g/mL. A sequência das 

etapas estão na Tabela 6. O procedimento inicia-se após o conhecimento da concentração da 

biomassa (inóculo). 

 

Tabela 6. Procedimentos para partir uma corrida de teste manométrico. 

Etapa Procedimento 

0 Colocar o frasco na balança 

1 Tarar a balança 

2 Colocar a quantidade de biomassa (lodo) de acordo com a concentração de 

sólidos suspensos voláteis para que a concentração final seja a desejada 

3 Colocar 200 µL das soluções I e II 

4 Colocar água destilada até completar 200g 

5 Retira o frasco da balança 

6 Colocar os septos laterais e tampar bem para evitar o vazamento de gás 

(Figura 2) 

7 Colocar o adaptador para cabeça medidora de pressão (Figura 4) 

8 Colocar cinco lentilhas de NaOH em cada cesto com auxílio de uma pinça 

9 Colocar o cesto sobre o adaptador 

10 Colocar a cabeça medidora no adaptador e rosquear sem fechar totalmente 

11 Repetir os passos 1-10 com todos os frascos que for utilizar 

12 Levar os frascos em bandeja para a bancada com manifold de gases 

13 Retirar a cabeça o cesto com NaOH e fluxionar 5 minutos de gás N2 no 

meio líquido do frasco com o auxilio de uma pipeta de vidro conectada ao 

bico de gás por uma mangueira (Figura 5)  

14 Colocar o cesto e colocar a cabeça sem rosqueá-la até o fim 

15 Fluxionar 2 minutos de N2 com auxílio de outra mangueira com uma 

agulha inserida pelo septo lateral  (Figura 5). 

16 Fechar o fluxo de gás e fechar rapidamente a cabeça 

17 Colocar os frascos ordenadamente em estufa com agitação na temperatura 

desejada (30˚C para atividade metanogênica específica) 

18 Aguardar 30-60 minutos para retirada da sobrepressão devida à expansão 

dos gases pela temperatura. Esse tempo depende da temperatura ambiente, 

quanto menor, maior o tempo necessário para que a temperatura do 

líquido e do gás nos frascos alcance a temperatura do ensaio. 
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19 Retirar a sobrepressão 

20 Iniciar a determinação da pressão com o controle Oxitop 

 

 
Figura 4. Frasco tampado e com adaptador para cabeça, cesto para colocação das lentilhas de 

NaOH e cabeça medidora de pressão 

 

 
Figura 5. Fluxo de gás nos frascos e à direita no headspace 

 

 Para iniciar a determinação da pressão utiliza-se o botão 6 do controle (Figura 3). Com 

esse botão pode-se iniciar uma corrida e coletar os dados armazenados na cabeça medidora. 

Para iniciar, aperta-se o botão 6 e "start new sample" observar que no controle aparece o 

número da amostra que é sempre dado da seguinte maneira: os dois primeiros dígitos são o 

ano, o 3º e 4º são o mês e 5º e 6º são o dia do início da análise; separados por um hífen, 

aparece os dois dígitos relativos à amostra (ex: 01 para a primeira, 02 para a segunda e assim 

sucessivamente). Para facilitar os cálculos é necessário iniciar a amostra XXXXXX-01 no 

frasco 1, pois os volumes dos frascos são variáveis, e depois da coleta dos dados de pressão é 

possível saber que na amostra XXXXXX-01 a pressão produzida foi no volume de headspace 

do frasco 1. 

Após o início da coleta dos dados de pressão pode haver aumento de pressão devido à 

endogenia e matéria orgânica eventualmente presente no lodo inicial, essa etapa é importante, 

pois elimina a necessidade do ensaio Branco. Portanto, antes de injetar a solução com os 

substratos orgânicos (ácidos) é necessário aguardar até a estabilização da pressão, esse tempo 

pode variar de amostra para amostra. 
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Outros testes de atividade específica ou biodegradabilidade 

Caso o equipamento seja utilizado com outros inóculos, que não metanogênicos, o 

procedimento padrão será o mesmo. No entanto, deve-se estar atento que a etapa da adição 

das lentilhas de NaOH somente deve ser feita se houver produção de biogás contendo CO2, e 

este consequentemente não for o gás "alvo". Alguns exemplos de testes de atividade 

específica estão mostrados na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Exemplos de testes utilizando o Oxitop
©
 

Teste Gás "alvo" Utilização de lentilha de NaOH 

Atividade Desnitrificante N2 Sim 

Atividade Anammox N2 Não  

Demanda Química de 

Oxigênio 

O2 (nesse caso, a 

pressão diminuirá 

com o tempo) 

Não 

 

 

Produção de Hidrogênio 

 

 

H2 

Sim, nesse caso um dos frascos 

deve ser utilizado como 

"sacrifício" para constatação, via 

cromatografia, se houve produção 

de metano considerável 

 

Cálculos 

Os cálculos para Atividade Metanogênica Específica estão nas Eqs. 1 a 5. Derivando a PMEr 

x tempo (geralmente, utiliza-se a cada 10 pontos) encontra-se a atividade específica (AE) no 

tempo t. A AME é máxima PMEr (Figura 5). 

𝐶𝐻4 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 = 𝐶𝐻4 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎(𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑠𝑎) + 𝐶𝐻4 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎)   Eq. 1 

𝐶𝐻4 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑠𝑎) =
𝑀∗𝑉(𝑔)∗𝑃

𝑅∗𝑇
        Eq. 2 

𝐶𝐻4 (𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎) = 𝐾 ∗ 𝑃 ∗ 𝑀 ∗ 𝑉(𝑙)       Eq. 3 

𝑃𝑀𝐸𝑟 =
𝐶𝐻4 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎∗𝑆

𝑋∗𝑉(𝑙)
             Eq. 4 

𝐴𝐸 =
𝑑𝑃𝑀𝐸𝑟

𝑑𝑡
          Eq. 5 

 

 Onde: M é a massa molar do metano (16.04g / mol); V é o volume da fase líquida ou 

gasosa (L); P é a pressão no headspace (atm); R é constante universal dos gases (0.082057 

L.atm / K.mol); T é a temperatura (K), K é a constante da Lei de Henry (para o metano a 

30°C 0,001436 mol / L.atm); S é o coeficiente estequiométrico a oxidação do metano (4 g 

DQO/ g CH4) e X é a concentração de biomassa no ensaio (g STV/ L) e; PMEr é a taxa de 

produção de metano específica (g DQO CH4/g VSS) no tempo t. 

 É muito importante o monitoramento da pressão, pois se alcançar 1500 hPa a 

membrana da cabeça medidora pode romper. Em condições metanogênicas, 0,3 g DQO 

(massa presente no frasco de 200 mL, ou seja concentração de 1.500 mg DQO/L) ocorre um 

acréscimo aproximadamente de 600 hPa devido ao metano. 

 

Resultados e Discussão 

 

A adsorção de CO2 nas pastilhas de NaOH foi eficaz, pois não foi detectado o referido 

gás no headspace após 6 dias (tempo de retenção: 4,885 min.) (Figura 6), os frascos foram 

alimentados com uma quantidade total de 8,52 g DQO/L (três injeções). 
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Os valores máximos PMEr, ou seja, a AME foram encontradas entre 0,1 e 0,2 dias, em 

todos os ensaios utilizando a solução de dois ácidos e o melhor valor de AME foi encontrado 

com 5 g SVT/L e 1,5g DQO/L, neste teste AME foi 0,485 g DQO/g STV.dia. Em outras 

palavras, a AME é encontrado em curto período após a injeção do substrato. A obtenção da 

atividade máxima neste período foi possível devido ao grande número de dados de pressão 

obtidos. Provavelmente, se o mesmo lodo fosse utilizado em testes tradicionais o valor da 

AME seria menor e, devido ao esforço laboratorial, adquirir o número suficiente de dados em 

5 horas não seria possível. 

Nos ensaios com a mistura de três ácidos, a AME foi obtida entre 1,1 e 1,3 dias após a 

injeção do substrato. Esse fato realmente é esperado, pois diferentemente do Acetato e 

Formiato que são prontamente utilizados pelas arqueias metanogênicas, o Butirato e o 

Propionato precisam ser transformados em acetato e H2 na acetogênese. O melhor valor de 

Ame nos ensaios com mistura de três ácido foi 0,425 g DQO/g STV.dia com 5 g SVT/L e 3g 

DQO/L. 

Análise SVT no final da experiência não é necessária porque a duração dos testes 

utilizando esta metodologia é curto. 

Respirômetros aplicados a testes AME têm sido usados desde os anos 90 (James et al., 

1990). No entanto, o uso de métodos não automatizados para a construção da curva de 

produção de metano em função do tempo pode mascarar o período para se obter os valores 

máximos, diminuindo a precisão do método. 

O uso de Oxitop
©
 sistema é fortemente indicado para o teste de atividade 

metanogênica. O número de pontos recolhidos cada frasco reduz significativamente o tempo 

para realizar o teste e também fornece resultados com elevada precisão. 

 
Figura 6. Cromatograma de headspace após 3 injeções incrementadas 1,420, 2,840 e 4,260 mg COD / l 

(6 dias). 
 

Conclusões 

 

A metodologia apresentada aqui para a determinação da AME é rápida e precisa. A duração 

dos testes podem ser menos do que um dia, no caso de substratos prontamente transformados 

em metano e 30 horas no caso de mistura da ácidos Acético, Butírico e Propiônico. 
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Resumo. A produção de biogás está se tornando cada vez mais importante na área 

ambiental, pois além de tratar águas residuais, também gera energia. A co-digestão tornou-

se mais e mais forte uma vez que é possível, com a utilização de substratos abundantes e 

baratos, diluir os efeitos inibidores de diversos outros substratos, tornando o processo de 

digestão anaeróbica mais eficiente e estável. A modelagem de processos de produção de 

biogás descreve a cinética e a estequiométrica de diferentes etapas no processo de digestão 

anaeróbia. Esta modelagem matemática fornece uma compreensão dos processos e das 

interações que ocorrem dentro do processo de formação do biogás. O presente trabalho 

investigou as interações entre diferentes co-substratos simples (carboidratos, lipídeos e 

proteínas) e co-substratos reais (silagem de milho, beterraba forrageira, capim e palha de 

trigo), sob co-digestão com esterco, a fim de verificar os efeitos sinergéticos. 

 

Introdução 

 

 O Biomodel foi usado para ilustrar alguns aspectos específicos de operação do 

processo de co-digestão (Ellegaard e Angelidaki, 2009). Os resultados deste modelo ilustrou a 

interação entre diferentes íons e o seu efeito sobre o pH e a estabilidade do reator. Isto é de 

suma importância quando se lida com substratos ricos em proteínas que podem resultar em 

elevada concentração de amônia no reator, especialmente para operação termofílica. Além 

disso, o resultado do modelo também mostrou que a adição de carboidratos ou lipídios ao 

esterco pode aumentar a produção de biogás e também pode aumentar a estabilidade do 

processo, como foi observado a partir da concentração mais baixa de AGV produzidos nas 

condições de estado estacionário. Um efeito possível de sinergia da co-digestão dos resíduos 

de proteínas em conjunto com resíduos de carboidratos ou lipídios também foi mostrado. A 

partir da simulação do modelo, carboidratos facilmente degradáveis fornecer energia extra 

para os microrganismos, que aumentam a produção celular e aumentam a assimilações de 

amônia em massa celular. Além disso, a maior produção de biogás a partir de substratos 

facilmente degradáveis também aumenta a quantidade de CO2 dissolvido que diminui o pH e 

reduz a concentração de amônia livre no reator. Assim, a adição de carboidratos facilmente 

degradáveis em reatores que tratam resíduos ricos em proteína teria um efeito positivo ao 

anular a inibição devido à amônia. Além disso, foi sugerido a partir dos resultados de 

simulação modelo que o fator-chave para neutralizar a carga de amônia gerada pelos resíduos 

ricos em proteína seria misturar estes substratos com carboidratos ou lipídios, o que 

aumentaria a assimilação da amônia pela biomassa e reduziria o pH modificando o equilíbrio 

cations-anions. No entanto, as informações interessantes do processo descritas acima não 

foram verificadas por meio de experimentos em escala de laboratório nem por comparação 

com os dados de operação de reatores em escala real. Estes resultados são importantes e 

podem ajudar a melhorar a eficiência e a estabilidade das unidades de produção de biogás. No 

entanto, há uma necessidade de verificação destas previsões de cenário antes que guias 

práticos de operação sejam feitos. 
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Neste contexto, o principal objetivo do presente trabalho foi investigar os efeitos de 

sinergia entre substratos simples (carboidratos, lipídios e proteínas) e também de substratos 

complexos (silagem de milho, beterraba forrageira, capim e palha de trigo) com esterco, 

utilizando o Biomodel desenvolvido por Angelidaki et al. (1999), um modelo de digestão 

anaeróbica desenvolvido pelo Grupo de Bioenergia da DTU (Danish Technical University). 

 

Material e Métodos 

 

 O Biomodel descreve substratos complexos pelos seus principais componentes 

(carboidratos, lipídios e proteínas). Um fluxo de material inicial para cada tipo de matéria 

orgânica está incluído separadamente e estes se transformam em produtos intermediários 

enquanto a degradação acontece. Intermediários adicionais (ácidos graxos de cadeia longa, 

aminoácidos, valerato, e sulfeto de hidrogénio) e os seus efeitos sobre a cinética e o equilíbrio 

químico também são incluídos. Por fim, a queda da massa de células mortas foi incluída no 

modelo para completar o balanço de massa e rendimento global. 

A Figura 1 mostra as principais rotas do processo. O modelo envolve dois processos 

enzimáticos: (a) hidrólise de carboidratos não dissolvidos, e (b) hidrólise das proteínas não 

dissolvidas, e oito grupos bacterianos: (1) acidogenicas fermentadoras de glucose, (2) 

bactérias lipolíticas, (3) Acetogênicas degradadoras de LCFA, (4) acidogênicas degradadores 

de aminoacidos, (5) acetogênicas degradadores de propionato, (6) acetogênicas degradadores 

de butirato, (7) acetogênicas degradadores de valerato, e, finalmente, (8) acetoclásticas 

matanogênicas. 

 

 
Figura 1 - Principais rotas para a degradação anaeróbica da matéria orgânica utilizada 

no modelo. 

 

Resultados e Discussão 

 

Simulação utilizando substratos simples (glicose pura, proteínas e lipídios). 

 O primeiro tópico estudada usando o modelo foram os benefícios potenciais de co-

digestão. Como mostrado na descrição do modelo, espera-se que o aumento da carga de 

substrato conduzirá a um maior nível de AGV e a uma perda de eficiência. No entanto, se a 
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carga orgânica aumenta sem aumento da carga hidráulica (na prática, aumentando a 

porcentagem de sólidos voláteis no fornecimento de substrato), os requisitos para a taxa de 

crescimento e consequentemente a concentração do substrato não se altera após o equilíbrio 

ter ocorrido, mostrando que os fatores químicos significativos não foram adversamente 

afetados. Isto pode corresponder a uma situação em que há uma adição de um produto com 

uma elevada quantidade de lipídeos (óleo/gordura) como óleo de peixe, terra de 

branqueamento, entre outros. 

Sob tais condições, para o substrato complementar, espera-se que valores próximos a 

produção de metano máxima teórica apresentada na Tabela 1 sejam atingidos, tendo em conta 

que a adição não conduz a um aumento na perda de nutrientes. Isto é o oposto ao conceito 

intuitivo de que o aumento da carga pode aumentar os danos causados ao processo. Além 

disso, alguns autores relataram rendimentos elevados inesperados, adicionando alguns 

substratos complementares. 

O exposto acima é baseado apenas em Monod e pode ser aplicado adequadamente 

para um simples processo de cultura pura com apenas uma etapa de reação. Em um processo 

de produção de biogás a partir de esterco, onde a produção de metano é quase exclusivamente 

determinada pela reação do acetato, espera-se algo semelhante. No entanto isto é difícil de 

avaliar, uma vez que um aumento na alimentação do substrato e na produção de biogás pode 

afetar o equilíbrio de CO2 entre a fase líquida e gasosa, afetando o pH e o balanço de amônia 

e, devido a estas mudanças, afetar importantes mecanismos de inibição. Para ilustrar este tema 

uma série de simulações foi realizada onde a concentração de diferentes substratos foi 

aumentada em relação a um nível de base de digestão de esterco. 

O ponto de partida foi uma digestão termofílica (55 °C) com um tempo de residência 

de 15 dias e apenas esterco como substrato que pode ser descrito brevemente como se segue: 

SV 4.6% (46 gl
-1

), dos quais: 33,8 gl
-1

 de carboidratos, 85% insolúvel, AGV 74 mM (4,5 gl
-1

 

como acetato), 4,9 gl
-1

 de proteína e 2,5 gl
-1

 de lipídio, e N-tot.NH4-N
 -1

 3.2/2.5 g.l
-1

. CO2 

dissolvido, fosfato e cátions também foram adicionados à este "esterco sintético" (que 

corresponde aproximadamente a uma mistura fina de  dejetos bovinos e suínos), buscando 

fornecer um valor de pH de 8,04. O modelo exige que a digestão proporcione um rendimento 

de metano de 0,73 nl-CH4.l-reator
-1

.dia
-1

 e seja executado com um nível de AGV de 11,7 mM 

(0,702 g.l
-1

, calculado como acetato). 
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Tabela 1 - Características e taxas do Biomodel 

 Geral Biomodel 

Taxas (excluindo perdas por 

lixiviação) 

Grau de 

degradação 

assumido 

Potencial 

de metano 

de Buswel 

Potencial 

máximo de 

metano 

Porcentagem 

comparada a 

Buswel 

Massa 

celular 

(C5H7NO2) 

Balanço de 

NH3/NH4
+ 

Porcentagem 

de metano 

via H2/CO2 

Produtos 

orgânicos 

intermediários 

(modelo), além 

de acetato e 

H2/CO2 

Componente Fórmula química % 
nL-CH4.g-

VS
-1 

nL-CH4.g-

VS
-1

 
% g.g-VS

-1
 

mg-N.g-

VS
-1

 
% - 

Celulose (C6H10O5)n 50 0,207 0,170 82,0 0,075 -9,35 21,4 

Glucose, 

Propionate, 

Butyrate 

Proteína 

(Gelatina) 
CH2.03O0.6N0.3S0.001 80 0,316 0,268 84,9 0,100 108,24 10,8 

Aminoacidos, 

Propianato, 

Butirato, 

Valerato 

Lipídio 

(Glicerina tri-

oleate) 

C57H104O6 100 1,014 0,924 91,2 0,186 -23,04 29,9 
LCFA, 

Propianato 

Carboidrato 

dissolvido 
C6H12O6 100 0,373 0,306 82,0 0,136 -16,84 21,4 

Propianato, 

butirato 

Acetato CH3COOH 100 0,373 0,353 94,5 0,041 -5,14 0,0 Nenhum 

Propianato CH3CH2COOH 100 0,530 0,467 88,2 0,126 -15,63 42,8 Nenhum 

Butirato CH3CH2CH2COOH 100 0,636 0,568 89,3 0,137 -17,03 19,9 Nenhum 

LCFA C18H34O2 100 1,013 0,924 91,2 0,178 -22,12 29,4 Nenhum 
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A Tabela 2 mostra os dados do processo e os resultados de biogás após a estabilização 

a longo prazo, aumentando a concentração de diferentes tipos de substrato (suplementação 

adicional de substrato concentrado puro). 

Como pode ser visto a partir dos resultados, o modelo mostra que o nível de AGV 

diminui com a adição de carboidratos dissolvidos ou lipídios puros, enquanto que o oposto 

acontece para a proteína. Isto significa que, pelo menos, para carboidratos e lipídios uma 

sinergia para a co-digestão pode ser alcançada ao invés da digestão independente, em que é de 

se esperar um rendimento ligeiramente inferior a 100% do rendimento máximo do modelo, 

devido a perdas no efluente (AGV não reagido). 

Os rendimentos adicionais resultantes para carboidratos e lipídios foram, 

respectivamente, 118 e 112%, enquanto que, com a adição de proteína, foi atingido apenas 

96% da produção de metano obtido apenas com esterco (0,733 nl-CH4.l-reator-1.dia-1). 

Para os carboidratos dissolvidos, devido à vantagem da carga de nitrogênio, houve 

uma redução de NH4
+
 por "absorção", com crescimento celular adicional. Ao mesmo tempo, a 

pressão parcial de CO2 aumentou, o que resultou em mais CO2 dissolvido na fase líquida e 

uma pequena acidificação (pH mais baixo), com uma redução adicional na concentração de 

NH3. 

Para os lipídios, devido ao efeito positivo do aporte de NH4
+
 no meio reacional com 

baixos valores deste composto, o pH não foi afetado. Por outro lado, houve uma redução da 

pressão parcial de CO2, ocasionando um aumento na produção de biogás, devido à retirada do 

CO2. Isto resultou na manutenção do nível de AGV, com o aumento do pH, levando a uma 

maior concentração de amônia apesar da queda dos níveis de amônio. 

Para as proteínas, resultados decepcionantes foram obtidos (na verdade danos pela 

adição de proteínas ao processo-base, com obtenção de um rendimento "extra" negativo). 

Ocorreu um grande aporte de N devido ao NH4
+
-N liberado pela decomposição das proteínas, 

com provável inibição do processo. 

No seu conjunto, os resultados ilustram a importância da amônia, do CO2, e do 

equilíbrio do pH o que, pelo menos para os processos termofílicos, são fatores reguladores 

importantes. Para processos mesofílicos disparidades entre os rendimentos relativos dos 

diferentes tipos de substrato provavelmente são menores. 

Devem ser enfatizados os resultados obtidos se baseia na adição de substratos 

concentrados 100% puros que não contenham compostos inorgânicos interferentes. Tais tipos 

de substrato provavelmente não são exatamente típico na prática, mas certos tipos, como os 

produtos petrolíferos, glicerina/AGCL e culturas energéticas que basicamente contém apenas 

carboidratos (celulose biodegradável), eventualmente podem apresentar comportamento 

semelhante. 
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Tabela 2 - Resultados da simulação, adicionando substratos suplementares puros (100% 

concentrados) 

Parâmetro: Unidade 

Base 

(Esterco 

puro) 

+10 g.l
-1

 

carboidrato 

dissolvido 

+10 g.l
-

1
lipidio 

(GTO) 

+10 g.l
-1

 

proteína 

(gelatina) 

pH - 8,05 7,98 8,03 8,05 

NH4
+
.NH3-N

-1
 mg.l

-1
 2577 2462 2354 3222 

AGV total 

* Acetato 

* Propianato 

* Butirato 

* Valerato 

mM 

g.l
-1

 

g.l
-1

 

g.l
-1

 

g.l
-1

 

11,62 

0,444 

0,172 

0,076 

0,106 

8,84 

0,297 

0,151 

0,065 

0,114 

9,8 

0,346 

0,154 

0,067 

0,121 

40,2 

1,550 

0,605 

0,241 

0,357 

CO2 (aq.) g.l
-1

 11,43 11,61 10,69 11,6 

Metano 

nl/l-

reactor
-

1
.day

-1
 

0,733 1,001 1,425 0,707 

Biogas 

nl/l-

reactor
-

1
.day

-1
 

1,074 1,604 2,057 1,041 

Porcentagem de 

metano 
% 68,25% 62,41% 69,3% 67,9% 

Metano extra 

nl/l-

reactor
-

1
.day

-1
 

- +0,268 +0,692 -0,026 

Metano extra 
Nl.g-VS

-

1
 

- +0,402 +1,038 -0,039 

Metano extra em 

comparação ao 

model max 

% - 118,23
a
 112,30

b
 -14,60

cc
 

OBS: os carboidratos dissolvidos apresentados aqui são calculados como unidades de celulose com massa 

molecular de 162 g.mol-1. Eles são expressos como verdadeiro açúcar (massa molar de 180 g.mol-1), com um 

cenário de carboidratos dissolvidos a uma dosagem de 11,1 g.L-1 e SV específicos adicional 

correspondentemente mais menor. Rendimento adicional em % permanece inalterado. 
a
 O "metano extra em comparação ao model max" é obtido comparando o metano adicional alcançado na 

simulação (0,402 nl CH4.g-VS
-1

) com o potencial de metano máximo obtido com o Biomodel (0,340 nl CH4.g-

VS
-1

) – Tabela 4 
b
 O "metano extra em comparação ao model max" é obtido comparando o metano adicional alcançado na 

simulação (1.038 nl CH4.g-VS
-1

) com o potencial de metano máximo obtido com o Biomodel (0,924 nl CH4.g-

VS
-1

) – Tabela 4 
c
 O "metano extra em comparação ao model max" é obtido comparando o metano adicional alcançado na 

simulação (-0,039 nl CH4.g-VS
-1

) com o potencial de metano máximo obtido com o Biomodel (0,268 nl CH4.g-

VS
-1

) – Tabela 4 
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Simulação utilizando substratos complexos (silagem de milho, beterraba forrageira, capim e 

palha de trigo). 

Após os ensaios utilizando substratos concentrados puros (carboidratos, proteína e 

lipídio), foram realizadas simulações utilizando substratos reais. A Tabela 3 mostra os dados 

do processo e resultados de biogás após a estabilização em longo prazo através da adição de 

diferentes tipos co-substrato: silagem de milho, beterraba forrageira, capim e palha de trigo. A 

composição de cada substrato está descrito na Tabela 4. 

Como pode ser visto a partir dos resultados, o modelo mostra que o nível de AGV 

realmente diminui com a adição dos quatro co-substratos. Isto significa que a sinergia pela co-

digestão pode ser alcançada, em vez da digestão independente, tal como foi observado quando 

foram adicionados carboidratos e lípidios concentrados puros. Os rendimentos extra 

resultantes para silagem de milho, beterraba forrageira, capim e palha de trigo foram, 

respectivamente, 113, 137, 102 e 104%. 

Analisando a composição dos co-substratos utilizados, é possível perceber que eles 

apresentam uma composição similar de proteínas e lipidios. A principal diferença entre elas 

está na glicose, especialmente na fração solúvel e insolúvel. A beterraba de forragem, que foi 

o co-substrato que apresentou o melhor nível de sinergia, tem a mais alta concentração de 

glicose solúvel e a menor concentração de glicose insolúvel. Na sequencia, a silagem de 

milho apresenta uma alta concentração de glicose solúvel e insolúvel. Provavelmente esta foi 

a razão para este substrato não atingir o mesmo nível de sinergia da beterraba forrageira. A 

grama e a palha de trigo apresentaram os piores níveis de sinergia entre os quatro co-

substratos. Estes dois substratos têm altas concentrações de glicose insolúvel e baixas 

concentrações de glicose solúvel (especialmente a palha de trigo). No entanto, eles mostraram 

efeitos sinérgicos. A inibição amoníaco provavelmente não foi um problema no processo de 

sinergia para qualquer um dos co-substratos testados. 

É possível observar que uma boa matéria-prima com efeitos sinérgicos para a co-

digestão com esterco é caracterizada principalmente por carboidratos facilmente degradáveis 

e baixas concentrações de proteína. Concentrações de lipídios podem ajudar a aumentar a 

produção específica de metano. Entre os quatro substratos reais testados nas simulações, o 

milho e beterraba parecem ser candidatos promissores, enquanto que a grama e a palha de 

trigo são menos adequados, embora eles possam ser usados em conjunto com o esterco tendo 

em vista que eles apresentaram efeitos sinérgicos. Especialmente para a palha alguns 

problemas práticos (ele é um substrato que concorre diretamente com a produção de 

alimentos) devem ser resolvidos antes da sua utilização. 
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Tabela 3 - Resultados da simulação, adicionando co-substratos reais. 

Cenario: Unidade 

Base 

(Esterco 

puro) 

Esterco + 

Silagem de 

milho 

Esterco + 

Beterraba 

forrageira 

Esterco + 

Capim 

Esterco + 

Palhade trigo 

pH - 8,05 7,99 7,96 8,00 8,00 

NH4
+
.NH3-

N
-1

 
mg.l

-1
 2577 2491 2357 2553 2524 

AGV total 

* Acetato 

* 

Propianato 

* Butirato 

* Valerato 

mM 

g.l
-1

 

g.l
-1

 

g.l
-1

 

g.l
-1

 

11,62 

0,444 

0,172 

0,076 

0,106 

9,54 

0,328 

0,156 

0,068 

0,123 

7,76 

0,245 

0,139 

0,059 

0,116 

10,92 

0,378 

0,166 

0,072 

0,160 

10,45 

0,375 

0,166 

0,073 

0,116 

CO2 (aq.) g.l
-1

 11,43 11,47 11,33 11,42 11,50 

Metano 
nl/l-reactor

-

1
.day

-1
 

0,733 0,921 0,991 0,901 0,864 

Biogás 
nl/l-reactor

-

1
.day

-1
 

1,074 1,438 1,598 1,387 1,324 

Porcentage

m de 

metano 

% 68,25 64,05 62,02 64,96 65,26 

Metano 

extra 

nl/l-reactor
-

1
.day

-1
 

- +0,188 +0,258 +0,168 0,131 

Metano 

extra 
nl.g-VS

-1
 - +0,282 +0,387 +0,252 0,196 

Metano 

extra em 

comparação 

ao model 

max 

% - 112,79
a
 137,22

b
 102,43

c
 104,51

d
 

a
 O "metano extra em comparação ao model max" é obtido comparando o metano adicional alcançado na 

simulação (0,282 nl CH4.g-VS
-1

) com o potencial de metano máximo obtido com o Biomodel (0,250 nl CH4.g-

VS
-1

) – Tabela 4 
b
 O "metano extra em comparação ao model max" é obtido comparando o metano adicional alcançado na 

simulação (0,387 nl CH4.g-VS
-1

) com o potencial de metano máximo obtido com o Biomodel (0,250 nl CH4.g-

VS
-1

) – Tabela 4 
c
 O "metano extra em comparação ao model max" é obtido comparando o metano adicional alcançado na 

simulação (0,196 nl CH4.g-VS
-1

) com o potencial de metano máximo obtido com o Biomodel (0,188 nl CH4.g-

VS
-1

) – Tabela 4 
d
 O "metano extra em comparação ao model max" é obtido comparando o metano adicional alcançado na 

simulação (0,252 nl CH4.g-VS
-1

) com o potencial de metano máximo obtido com o Biomodel (0,246 nl CH4.g-

VS
-1

) – Tabela 4 
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Tabela 4 – Caracterização do substrato e dos co-substratos 

Parâmetros Unidades 

Dados experimentais 

Esterco Capim 
Palha de 

trigo  

Silagem de 

milho 

Beterraba 

forrageira 

ST % - 17 85 33 18 

SV % 4,6 15,4 82,4 31,8 16,6 

Glicose total g.L
-1 33,8 107,6 779,5 284,1 139,3 

Glicose insolúvel 

(%) 
% 84,9 82,9 100,0 63,9 20,9 

Glicose insolúvel g.L
-1

 28,7 89,25 779,45 181,5 29,16 

Glicose (%) % 15,1 17,1 0,0 36,1 79,1 

Glicose g.L
-1

 5,1 18,36 0,0 102,63 110,16 

Glicose inerte g.L
-1

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

GTO g.L
-1

 2,5   16,15 7,26 0,72 

AGCL g.L
-1

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Proteína insolúvel g.L
-1

 4,9   28,05 0,0 13,32 

Proteína inerte g.L
-1

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

AGV totais g.L
-1

 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

*Acetato g.L
-1

 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

*Propianato g.L
-1

 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

*Butirato g.L
-1

 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

*Valerato g.L
-1

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CH4 g.L
-1

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

CO2 g.L
-1

 2,88 0,0 0,0 0,0 0,0 

H2S g.L
-1

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Z
+
 g-K.L

-1
 6,75 2,98 2,12 1,96 3,66 

H2PO4
-
 g.L

-1
 0,55 0.0 0,0 0,0 0,0 

A
-
 g.L

-1
 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 

NH3-N g.L
-1

 2,5 0.0 0,0 0,0 0,0 

CAB* 
meq.kg-

TS
-1 - 450 64 152 521 

* CAB [meq/kgTS] = {(Na/23,0+K/39,1)-(Cl/35,5+S/16,0)}*1000 
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Conclusões 

 

 O Biomodel desenvolvido por Angelidaki et al. (1999), um modelo de digestão 

anaeróbia desenvolvido pelo Grupo de Bioenergia da DTU, mostrou-se uma grande 

ferramenta para entender e prever o comportamento do processo de co-digestão com esterco 

para a produção de biogás e tratamento de águas residuais. As simulações com a co-digestão 

de substratos simples (carboidratos, lipídios e proteínas) com esterco e também de substratos 

complexos (silagem de milho, beterraba forrageira, capim e palha de trigo) com esterco 

demonstraram efeitos de sinergia para carboidratos e lipídios no processo, com aumento 

teórico na produção de biogás. Para a proteína, resultados decepcionantes foram obtidos (na 

verdade danos por adição deste substrato ao processo, resultando na obtenção de um 

rendimento "extra" negativo). Aconteceu um grande aporte na carga de N devido ao NH4
+
-N 

liberado pela decomposição das proteínas, com provável inibição do processo. 

Alguns pontos podem ser destacados após os estudos com simulação e co-digestão 

realizados: 

 a biomassa com alto teor de SV é preferível para co-digestão, devido à perspectiva de 

sinergias através da redução das perdas por lixiviação. 

 biomassa contendo carboidratos parece mais promissora para obtenção de efeitos 

sinergicos. 

 substratos contendo lipídios (óleos/graxas) estão sujeito a potencial sinérgico  

moderado (mas também devido às concentrações elevadas de SV). 

 substratos contendo proteína podem ser particularmente problemáticos, especialmente 

se o processo já apresentar um excesso de NH3. 

 sistemas mesofilicos e sistemas com baixo nível de VFA são os mais adequados para 

co-digestão de substratos ricos em proteínas. 

 a mistura de diferentes tipos de substratos pode ser importante para proteger o sistema 

do efeito de carga em excesso de nitrogênio. 

 uma matéria-prima com boas qualidade sinergicas para a co-digestão com o esterco é 

caracterizada principalmente por carboidratos de fácil degradação e baixa quantidade 

de proteína. 
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Resumo. O presente trabalho teve como objetivo modelar e simular o processo de 

biodigestão anaeróbia da glicose para a formação de metano. Foram avaliados os processos 

de biodigestão em regime batelada e contínuo através de sua modelagem matemática e 

simulação computacional. Para o regime contínuo, foi desenvolvido um modelo de um reator 

anaeróbio horizontal de leito fixo bidimensional com variação radial da porosidade e da 

velocidade ao longo do leito. No processo de biodigestão foram consideradas as etapas de 

acidogênese, acetogênese e metanogênese (acetoclástica e hidrogenotrófica) bem como a 

variação do pH ao longo do processo. O modelo desenvolvido mostrou ser adequado para a 

representação do processo em estudo, representando satisfatoriamente sua natureza 

multiestágio.   

 

Introdução 

 

 A biodigestão anaeróbia é um processo biológico natural complexo, que consiste de 

uma série de reações catalisadas por um consórcio de diferentes bactérias, onde a matéria 

orgânica, proveniente de resíduos sólidos agrícolas e municipais e de águas residuárias, é 

degradada para obtenção de gás metano (Olvera e Lopez-Lopez, 2012; Jianrong et al.,1997). 

A biodigestão anaeróbia tem se tornado mais popular nos últimos anos, principalmente devido 

à sua capacidade de gerar energia a partir de resíduos. É um sistema fechado e um dos 

produtos finais do processo é uma mistura gasosa de metano e CO2, conhecida como biogás 

(Kythreotou, Florides e Tassou, 2014). 

 As reações que ocorrem durante a biodigestão anaeróbia podem ser classificadas como 

reações heterogêneas (hidrólise) e homogêneas (acidogênese, acetogênese e metanogênese) 

(Appels et al., 2008; Sterling Jr et al., 2001). A primeira etapa da biodigestão anaeróbia é 

chamada de hidrólise e consiste na transformação de matéria orgânica complexa como 

carboidratos, proteínas e lipídios em produtos solúveis como açúcares, aminoácidos e ácidos 

graxos de cadeia longa. Na segunda etapa, chamada de acidogênese, os produtos solúveis 

provenientes da hidrólise são metabolizados no interior das células bacterianas fermentativas 

formando componentes intermediários, incluindo ácidos graxos voláteis, tais como ácido 

acético, butírico e propiônico. Os ácidos orgânicos, produzidos na etapa de acidogênese, são 

oxidados parcialmente por bactérias acetogênicas na terceira etapa da digestão anaeróbia e, H2 

e ácido acético são formados. Na metanogênese, o hidrogênio e o ácido acético, formados na 

etapa de acetogênese, são os substratos para o crescimento das bactérias metanogênicas, que 

irão converter H2 e ácido acético em biogás rico em metano (Speece, 1983; Chernicharo, 

1997). De acordo McCarty (1964), aproximadamente 70% do metano são produzidos a partir 

da descarboxilação do ácido acético e o restante é derivado de H2 e CO2. 

 O processo de digestão anaeróbia é significativamente afetado pelas condições de 

operação. Como o processo envolve a formação de ácidos voláteis, é importante o controle da 

velocidade de reação para evitar que ocorra acúmulo de ácidos, o que pode resultar na 

falência do reator. O controle de variáveis do processo como temperatura e pH, também é 

importante uma vez que as bactérias produtoras de metano são sensíveis a estes parâmetros 

(Rajeshwari et al., 2000). A situação ideal em um reator de digestão anaeróbia é que a 
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concentração de ácidos voláteis seja próxima de zero ou pelo menos se mantenha constante, 

pois isto indicará que todo o ácido produzido está sendo imediatamente transformado em 

metano e gás carbônico (Chernicharo, 1997).  

 A modelagem matemática do processo de biodigestão anaeróbia foi motivada pela 

necessidade de condições eficientes de operação no início dos anos 70 (Donoso-Bravo et al., 

2011). 

 Este trabalho tem como objetivo desenvolver a modelagem matemática e a simulação 

do processo de biodigestão anaeróbia da glicose considerando um reator batelada e um reator 

anaeróbio horizontal de leito fixo (RAHLF), onde as etapas de acidogênese, acetogênese e 

metanogênese (acetoclástica e hidrogenotrófica) bem como a variação do pH serão 

consideradas.  

  

Material e Métodos 

 

 O modelo cinético desenvolvido para representar o processo de biodigestão anaeróbia 

foi adaptado do modelo proposto por Kalyuzhnyi (1996). Foram considerados processos em 

reator batelada e reator anaeróbio horizontal de leito fixo. Para a solução dos modelos foram 

desenvolvidos softwares em linguagem Fortran. O modelo cinético empregado descreve o 

consumo da matéria orgânica e a produção de biogás (CH4 + CO2). A biodigestão anaeróbia é 

representada pelas etapas de acidogênese, acetogênese e metanogênese. Na acidogênese foi 

considerada a degradação da matéria orgânica e a produção de ácido butírico, propiônico e 

etanol, enquanto que na acetogênese foi considerada a degradação do etanol e dos ácidos 

butírico e propiônico (agrupados somente como ácido butírico) para formação de ácido 

acético e hidrogênio, posteriormente convertidos em gás metano e dióxido de carbono nas 

etapas de metanogênese acetoclástica e hidrogenotrófica, respectivamente. As reações 

consideradas na biodigestão anaeróbia são apresentadas na sequência (R.1 – R.5). 

Acidogênese 
𝐶6𝐻12𝑂6 + 0,02𝐻2𝑂 → 0,34𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 0,39𝐶3𝐻7𝐶𝑂𝑂𝐻 + 1,31𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 

1,14𝐶𝑂2 + 0,82𝐻2                                                                                      (R.1) 

Acetogênese (degradação do etanol) 

𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂 →  𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 +  2𝐻2                                                    (R.2) 

Acetogênese (degradação do ácido butírico) 

𝐶3𝐻7𝐶𝑂𝑂𝐻 +  2𝐻2𝑂 →  2𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 +  2𝐻2                                                   (R.3) 

Metanogênese acetoclástica 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 →  𝐶𝐻4  +  𝐶𝑂2                                                      (R.4) 

Metanogênese hidrogenotrófica 

𝐻2  +  0,25𝐶𝑂2 →  0,25𝐶𝐻4  +  0,5 𝐻2𝑂                                                    (R.5) 

A formação dos produtos está diretamente associada com a produção de biomassa. O 

crescimento celular é descrito pela cinética de Monod com inibição simultânea de alguns 

componentes do processo e pela variação do pH. O efeito do pH sobre a velocidade de 

crescimento celular é descrito por uma função de pH de Michaelis (Angelidaki, Ellegaard e 

Ahring, 1993). As expressões das velocidades de crescimento, consideradas na modelagem 

dos processos em regime batelada e contínuo, são dadas nas Equações 1-5. Os balanços de 

massa para os substratos e produtos de cada uma das etapas da biodigestão anaeróbia 

consideradas no regime batelada são descritos nas Equações 6-12. Os parâmetros cinéticos 

usados no modelo foram adaptados a partir de Kalyuzhnyi (1996) e de Angelidaki, Ellegaard 

e Ahring (1993).  

 

Taxa específica de crescimento durante a acidogênese (X1) 

𝜇1=
𝜇𝑚1𝑆1

𝐾𝑆,1+𝑆1

1

1+
𝑆5

𝐾𝐼,1
⁄

1+2×10
0,5(𝑝𝐾𝑙,1−𝑝𝐾𝑢,1)

1+10(𝑝𝐻−𝑝𝐾𝑢,1)+10
(𝑝𝐾𝑙,1−𝑝𝐻)

                                            (1) 

Taxa específica de crescimento durante a degradação do etanol (X2) 
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𝜇2=
𝜇𝑚2𝑆2

𝐾𝑆,1+𝑆2

1

1+
𝑆5

𝐾𝐼,2
⁄

1+2×10
0,5(𝑝𝐾𝑙,2−𝑝𝐾𝑢,2)

1+10(𝑝𝐻−𝑝𝐾𝑢,2)+10
(𝑝𝐾𝑙,2−𝑝𝐻)

                                           (2) 

Taxa específica de crescimento durante a degradação do ácido butírico (X3) 

𝜇3=
𝜇𝑚3𝑆3

𝐾𝑆,3+(1+𝑆4/𝐾𝐼,3)+𝑆3

1

1+
𝑆5

𝐾𝐼,4
⁄

1+2×10
0,5(𝑝𝐾𝑙,3−𝑝𝐾𝑢,3)

1+10(𝑝𝐻−𝑝𝐾𝑢,3)+10
(𝑝𝐾𝑙,3−𝑝𝐻)

                                           (3) 

Taxa específica de crescimento durante a metanogênese acetoclástica (X4) 

𝜇4=
𝜇𝑚4𝑆4

𝐾𝑆,4+𝑆4

1

1+
𝑆2

𝐾𝐼,5
⁄

1

1+
𝑆3

𝐾𝐼,6

1+2×10
0,5(𝑝𝐾𝑙,4−𝑝𝐾𝑢,4)

1+10(𝑝𝐻−𝑝𝐾𝑢,4)+10
(𝑝𝐾𝑙,4−𝑝𝐻)

                          (4) 

Taxa específica de crescimento durante a metanogênese hidrogenotrófica (X5) 

𝜇5=
𝜇𝑚5𝑆5𝑆6

(𝐾𝑆,5+𝑆5)(𝐾𝑆,6+𝑆6)

1

1+
𝑆2

𝐾𝐼,7
⁄

1

1+
𝑆3

𝐾𝐼,8

1+2×10
0,5(𝑝𝐾𝑙,5−𝑝𝐾𝑢,5)

1+10(𝑝𝐻−𝑝𝐾𝑢,5)+10
(𝑝𝐾𝑙,5−𝑝𝐻)

                                          (5) 

Balanço de massa para a glicose (S1) 
𝑑𝑆1

𝑑𝑡
= −

𝜇1

𝑌1
𝑋1                                                (6) 

Balanço de massa para o etanol (S2) 
𝑑𝑆2

𝑑𝑡
= 0,34(1 − 𝑓1𝑌1)

𝜇1

𝑌1
𝑋1 −

𝜇2

𝑌2
𝑋2                                              (7) 

Balanço de massa para o ácido butírico (S3) 
𝑑𝑆3

𝑑𝑡
= 0,39(1 − 𝑓1𝑌1)

𝜇1

𝑌1
𝑋1 −

𝜇3

𝑌3
𝑋3                                              (8) 

Balanço de massa para o ácido acético (S4) 
𝑑𝑆4

𝑑𝑡
= 1,31(1 − 𝑓1𝑌1)

𝜇1

𝑌1
𝑋1 + (1 − 𝑓2𝑌2)

𝜇2

𝑌2
𝑋2 + 2(1 − 𝑓3𝑌3)

𝜇3

𝑌3
𝑋3 −

𝜇4

𝑌4
𝑋4                  (9) 

Balanço de massa para o hidrogênio (S5) 
𝑑𝑆5

𝑑𝑡
= 0,82(1 − 𝑓1𝑌1)

𝜇1

𝑌1
𝑋1 + 2(1 − 𝑓2𝑌2)

𝜇2

𝑌2
𝑋2 + 2(1 − 𝑓3𝑌3)

𝜇3

𝑌3
𝑋3 −

𝜇5

𝑌5
𝑋5                (10) 

Balanço de massa para o dióxido de carbono (S6) 
𝑑𝑆6

𝑑𝑡
= 1,14(1 − 𝑓1𝑌1)

𝜇1

𝑌1
𝑋1 + (1 − 𝑓4𝑌4)

𝜇4

𝑌4
𝑋4 − 0,25(1 − 𝑓5𝑌5)

𝜇5

𝑌5
𝑋5 − 0,5𝑓5𝜇5𝑋5          (11) 

Balanço de massa para o metano (S7) 
𝑑𝑆7

𝑑𝑡
= (1 − 𝑓4𝑌4)

𝜇4

𝑌4
𝑋4 + 0,25(1 − 𝑓5𝑌5)

𝜇5

𝑌5
𝑋5                                          (12) 

Onde, µmi é a velocidade específica máxima de crescimento (h
-1

), Si é a concentração de 

substrato/produto (mM), Ks,i é a constante de saturação de Monod (mM), KI,i é a constante de 

inibição (mM), pKl,i é o limite inferior do pH, pKu,i é o limite superior do pH, Xi é a 

concentração de células (g·L
-1

), Yi é o rendimento celular (gcélulas·gsubstrato
-1

), fi é o fator de 

conversão para o substrato (mM·g
-1

). 

Para o desenvolvimento da modelagem matemática e simulação computacional do 

processo de biodigestão anaeróbia em um reator anaeróbio horizontal de leito fixo foi 

considerado um modelo pseudo-homogêneo bidimensional, ou seja, os processos de 

transferência de massa foram considerados na direção axial e radial do reator. A principal 

suposição feita neste tipo de modelo, é que o reator pode ser descrito como uma entidade com 

apenas uma única fase. Embora, duas fases estejam presentes: a fase sólida da biomassa 

imobilizada e a fase do meio líquido. Em outras palavras, esse tipo de modelo assume que 

toda a superfície da partícula da biomassa está exposta totalmente as condições do meio 

líquido.  

O modelo pseudo-homogêneo empregado foi adaptado do modelo proposto por 

Froment e Bischoff (1990) (Equações 13 e 14), e desenvolvido em regime estacionário. A 

concentração do substrato afluente e a temperatura do processo (30 ºC) foram consideradas 

constantes.  

Balanço de massa 

409



𝜕𝐶𝑖

𝜕𝑧
=

𝐷𝑒𝑓(𝑟)

𝑅𝑡
2 (

𝜕2𝐶𝑖

𝜕𝑟2 +
1

𝑟

𝜕𝐶𝑖

𝜕𝑟
) −

𝑢𝑠(𝑟)

𝐿

𝜕𝐶𝑖

𝜕𝑧
+

𝜌𝐵𝑃𝑀𝑔

𝜀(𝑟)𝜌𝑔𝐶𝐴0
𝑟𝑖                                                                     (13) 

Balanço de quantidade de movimento 

𝜕𝑃

𝜕𝑧
= −150

[1−𝜀(𝑟)]
2

𝜀(𝑟)

𝜇

𝑑𝑝
2   𝑢𝑠(𝑟)

− 1.75
[1−𝜀(𝑟)]

𝜀(𝑟)
3

𝜌

𝑑𝑝
𝑢𝑠(𝑟)

2                                                       (14) 

Com as seguintes condições de contorno: 

Condição inicial (entrada do reator) 

∀𝑟,   𝑧 = 0   ⇒    𝐶𝐴 = 1; 𝐶𝐵 = 0; 𝐶𝑃 = 0; 𝑃 = 𝑃0       (15) 

Simetria (eixo do reator) 

∀𝑧,   𝑟 = 0   ⇒    
𝑑𝐶𝑖

𝑑𝑟
= 0           (16) 

Fronteira (parede interna do reator) 

∀𝑧,   𝑟 = 1   ⇒    
𝑑𝐶𝑖

𝑑𝑟
= 0 (𝑖𝑚𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒)        (17) 

Onde, Def é a difusividade efetiva radial (m
2
∙h

-1
), L é o comprimento do reator (m), dp é o 

diâmetro da partícula (m), P é a pressão no reator (atm), r é a posição radial adimensional, R é 

o raio do reator (m), ri é a velocidade de reação (mg∙L
-1

∙h
-1

), us é a velocidade superficial (m∙s
-

 1
), Ci é a concentração adimensional (mg.L

-1
∙L.mg

-1
), z é a posição axial adimensional,  é a 

densidade do fluido (kg∙m
-3

) e  é a porosidade do leito. 

Na formulação do modelo pseudo-homogêneo bidimensional proposto a porosidade 

foi considerada variável na direção radial ao longo do leito, conforme proposto por Bey e 

Eingenberg (2001) para partículas cilíndricas perfuradas, e a dispersão axial foi considerada 

desprezível. 

O sistema de equações diferenciais parciais (EDPs) resultante foi convertido em um 

sistema de equações diferenciais ordinárias (EDOs), através da discretização da variável 

espacial radial pelo método de colocação ortogonal (Villadsen e Michelsen, 1978). O sistema 

de equações resultante foi integrado ao longo da direção axial pelo método das linhas (Morais, 

2004). 

O reator RAHLF modelado representa um reator horizontal cilíndrico com 1 m de 

comprimento e 0,05 m de diâmetro, perfazendo um comprimento adimensional (L/D) igual a 

20. O reator é preenchido com biomassa imobilizada em espuma de poliuretano (Figura 1).  

 
Figura 1. Esquema de um reator anaeróbio horizontal de leito fixo (RAHLF). 

 

Resultados e Discussão 

 

 Os resultados obtidos com a modelagem matemática do processo de biodigestão 

anaeróbia da glicose em regime batelada representam de forma adequada a natureza 

multiestágio do processo, estando de acordo com os dados experimentais obtidos por 

Kalyuzhnyi e Davlyatshina (1996), conforme apresentado na Figura 2. A etapa acidogênica é 

praticamente completada em 26 h, já a degradação do etanol estende-se até 40 h, enquanto 
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que a degradação dos ácidos voláteis (acético, butírico e propiônico) se prolonga até o término 

do processo. A concentração máxima de ácidos voláteis é atingida em aproximadamente 30 h 

de processo, com o consumo total da glicose. Pode-se observar ainda, que a maior quantidade 

de gás metano produzido é obtida a partir da metanogênese acetoclástica, com a degradação 

do ácido acético.  

 
 

Figura 2. Perfis das concentrações no processo batelada: experimental × simulado. 

A Figura 3 mostra a variação do pH ao longo do processo. Percebe-se que uma maior 

queda no valor do pH ocorre durante a etapa de acidogênese, onde os ácidos voláteis são 

formados. Durante a etapa de metanogênese o valor do pH aumenta novamente até próximo 

do neutro (pH inicial). 

 

 
Figura 3. Variação do pH ao longo do processo. 

 Na sequência são apresentados os resultados obtidos na simulação do modelo pseudo-

homogêneo bidimensional empregado no estudo da biodigestão anaeróbia da glicose usando o 
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RAHLF. Os parâmetros operacionais e de projeto empregados na simulação são apresentados 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Parâmetros operacionais e de projeto empregados na simulação. 
Parâmetros Valor 

Diâmetro da partícula (m) 0,005 
Diâmetro do tubo (m) 0,05 
Comprimento do reator (m) 1,00 
Velocidade superficial (m∙s

-1
) 0,01 

Temperatura (°C) 30 
Geometria das partículas Cilíndros perfurados 
Viscosidade do fluido (Pa∙s) 8,9 × 10

-4 
Densidade do fluido (kg∙m

-3
) 1190 

 

A Figura 4 apresenta os perfis radiais da porosidade e da velocidade intersticial ao 

longo do leito do reator que foram incorporados ao modelo. Os resultados mostram que uma 

maior variação da porosidade/velocidade ocorre próximo a parede do leito. Isto ocorre 

principalmente, devido a ordenação das partículas de recheio próxima à parede. Quando 

maiores velocidades superficiais são utilizadas (> 0,015 m·s
-1

), essa variação na velocidade 

pode ocasionar a lavagem de células, reduzindo assim, a eficiência do processo de biodigestão 

nesta região. 

 
Figura 4. Perfis radiais da porosidade e da velocidade intersticial (us = 0,01 m·s

-1
). 

 As Figuras 5-6 apresentam, respectivamente, os perfis de concentração de 

substratos/produtos e de biomassa ao longo do comprimento do reator. De acordo com a 

Figura 5, a etapa de acidogênese ocorre logo no início do reator (aproximadamente 20% da 

entrada). As demais etapas prolongam-se ao longo do comprimento do reator. A Figura 6 

mostra que o maior crescimento celular ocorre na etapa de acidogênese durante o consumo da 

glicose. Com a redução da concentração de glicose e a formação dos ácidos voláteis e H2, o 

crescimento celular na acidogênese cessa e as células entram em um processo de lise, e 

consequentemente, de morte celular. O crescimento celular das bactérias metanogênicas 

acetoclástica, por sua vez, apresentam um crescimento exponencial, uma vez que seu 

substrato limitante (ácido acético) está presente em quantidade suficientes ao longo do 

comprimento do reator e a inibição por outros subprodutos é praticamente inexistente.   
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Figura 5. Perfis das concentrações ao longo do comprimento do reator (us = 0,01 m·s

-1
). 

 

 
 

Figura 6. Crescimento celular ao longo do comprimento do reator para as diversas etapas da 

biodigestão anaeróbia (us = 0,01 m·s
-1

). 

 

Conclusões 

 

 Os modelos matemáticos desenvolvidos representaram de forma satisfatória os 

resultados obtidos experimentalmente para o processo de biodigestão anaeróbia da glicose em 

regime batelada, estando de acordo com os dados disponíveis na literatura. Sendo, portanto, 

adequados para avaliar o processo de biodigestão em um reator continuo de leito fixo 

(RAHLF). Os perfis de concentração obtidos ao longo do comprimento do RAHLF seguiram 

o mesmo comportamento dos perfis obtidos no processo em batelada. No entanto, um estudo 
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para a otimização dos parâmetros cinéticos e de operação deve ser realizado com o objetivo 

de aumentar a eficiência do processo de degradação da glicose e formação de metano.  
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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 razões de recirculação 

no catodo (R igual a 0, 1, 3 e 5) e em condições mesofílicas (25 °C) e termofílicas (55 

°C) de temperatura usando água residuária sintética como substrato. A maior tensão 

elétrica média foi obtida quando foi usada vazão de recirculação 5 vezes superior a 

vazão afluente e em 55 °C (53,82 mV). Nesta condição, eficiência média de remoção de 

matéria orgânica foi de 36 %. A melhor eficiência de remoção de matéria orgânica foi 

de 89 % em CCM operado 25 °C e com R igual a 5. Conclui-se que ambos os 

parâmetros operacionais influenciaram a CCM. Com maior o valor da recirculação, 

melhor a transferência de massa e menor a adesão microbiana no eletrodo do catodo 

que favorece 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 Combustivel Microbiana (CCM) geram eletricidade a partir da 

matéria orgânica e vem ganhando interesse de pesquisadores, pois permite tratar 

efluentes e recuperar energia Logan et al. (2006). As CCM convertem a energia química 

em energia elétrica, usando microrganismo para oxidar a matéria orgânica e transferir os 

elétrons ao eletrodo do compartimento anódico. Os elétrons vão por um circuito elétrico 

externo ao catodo, onde são reduzidos na presença de um aceptor de elétron de alto 

potencial redox, como o ferrocianeto e o oxigênio. Os cátions passam do anodo ao 

catodo através do meio aquoso ou por uma membrana de íons seletiva (Rabaey & 

Vestrate, 2005, Logan et al., 2006). 

As membranas de íon seletivas podem ser um dos fatores limitantes para a 

aplicação de CCM no tratamento de águas residuárias, principalmente, devido à 

colmatação destes dispositivos, especialmente no tratamento de águas que contenham 

elevadas concentrações de sólidos suspendidos, como, esgoto sanitário e vinhaça. 

Ademais, essas membranas são caras, o que aumenta os custos de implantação e 

operação dos sistemas de tratamento de águas residuárias. O uso de membranas de íons 

seletivo pode resultar em alta resistência interna da CCM, o que diminui a transferência 

de prótons do anodo para o catodo e, consequentemente, diminui a densidade de 

potencia gerada (Jang et al., 2004). Neste sentido, as CCM sem membranas podem 

diminuir a resistência interna e melhorar o desempenho de geração de energia da célula. 
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Muitos fatores, como temperatura, a configuração e a operação da célula, a 

origem do inoculo e as características das águas residuarias, influenciam a geração de 

bioeletricidade em CCM. A razão de recirculação (R, vazão que recircula por vazão 

afluente da CCM) no catodo, também, é um dos principais fatores que afetam a geração 

de energia, pois a recirculação afeta a velocidade de reação, o fluxo de transferência de 

massa e a adesão microbiana. Embora muitos estudos em parâmetros operacionais de 

CCM tenham aparecido na literatura nos últimos anos, nenhum estudo no que diz 

respeito à influência da recirculação no catodo de CCM foi encontrado. 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da razão de recirculação 

do compartimento catódico em CCM sem membrana de íons seletiva operadas em 

condições mesofílicas e termofílicas (25 °C e 55 °C, respectivamente) na remoção de 

materia orgânica, na adesão microbiana e geração de energia. 

 

Material e Métodos 

 

Célula a combustível microbiana (CCM) e operação 

Neste estudo, duas células a combustível microbianas (CCM) idênticas foram 

usadas. As CCM 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 com diâmetro de 5mm 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 
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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  foi usada 

nas CCM, ligando o anodo e o catodo.  

Durante 44 dias, as CCM foram operadas com tempo de detenção hidráulico 

(TDH) total de 4 horas e com razões de recirculação de 0, 1, 3, e 5 em condições 

mesofílicas e termofilicas, com temperatura controlada a 25 ± 2 °C e 55 ± 2 °C, 

respectivamente. 

 

Água residuária 

Na Tabela 1 está apresentada a composição da água residuária sintética a base de 

sacarose que apresenta DQO de 4000 mg L
-1

 e uma relação de carbono, nitrogênio e 

fósforo (C:N:P) de 70:4,5:1. HCl (0,25 mL - 12 N). Bicarbonato de sódio (1000 mg L
-1

) 

foi adicionado 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 preparada uma solução 

contendo 30% (v/v) do inóculo e o restante foi completado com vinhaça de cana de 

açúcar. 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. As 

análises de ácidos (acético, propiônico, isobutírico, butírico, isovalérico, valérico e 

capróico), e solventes (acetona e metanol, etanol e n-butanol) foram analisados em 

sistema de cromatografia líquida de alta eficiência (SHIMADZU
®
) composto por: 

bomba LC-10ADVP, injetor automático SIL-20A HT, forno CT-20ª, detector de 

ultravioleta com arranjo de diodo SDP-M10 AVP UV conectado em sérico com 

detector de índice de refração RID-10A, controlador SCL-10AVP e coluna de troca 

iônica AMINEX
®

 HPX-87H (300 mm x 7,8 mm; BioRad), Usou-se solução de ácido 

sulfúrico 0,01N como elunete. A vazão de eluente e temperatura da coluna foram 

mantidas a 0,5 mL min
-1

 e 43 ºC. As demais variáveis pH, DQO, condutividade e 
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temperatura foram determinados conforme Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater (2005). 

 

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) 

 

I: corrente elétrica (mA) 

U: tensão elétrica (mV) 

R: resistência externa 

PÁrea: densidade de potência pela área do anodo (mW m
-2

) 

A: área do eletrodo do anodo (m
2
) 

 

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) 

 

Resultados & Discussão 

 

Os resultados indicam que a temperatura e a razão de recirculação (R) do 

compartimento catódico da CCM afetaram a geração de energia elétrica, a eficiência 

Coulombiana e a eficiência remoção de matéria orgânica (Tabela 2). A CCM operada a 

25 °C e com a razão de recirculação de 5 atingiu a maior eficiência de remoção de 

matéria orgânica e a CCM incubada a 55 °C com a razão de recirculação de 5 

apresentou os maiores valores de tensão elétrica. 

Com o aumento da razão de recirculação, a velocidade superficial do liquido 

entre os eletrodos também aumentou, melhorando o fluxo de transferência entre as fases 

liquido e solido. Portanto, a velocidade global de consumo de matéria orgânica tende a 

aumentar, como consequência da diminuição da resistência de transferência de massa. 
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Em contraste, aumentando a razão de recirculação, o padrão de escoamento do sistema 

muda de um fluxo pistonado para um sistema de mistura completa, com uma marcada 

tendência para diminuir conversão do substrato. Deste modo, a ação conjunta destes 

fenômenos conflitantes resultou em uma conversão superior da matéria orgânica quando 

a razão de recirculação passou de 0 para 5. A eficiência de remoção de DQO passou de 

46 % a 60% em condições mesofílicas e de 41 % a 56 % em condições termofilicas 

quando a CCM foi operada sem recirculação e com razão de recirculação de 5. 

 
Tabela 2: Valores médios de eficiência de remoção de DQO (EfiDQO), de tensão elétrica (U), densidade 

de corrente por área de eletrodo do anodo (Párea) e condutividade do efluente da CCM para todas as 

condições estudadas. 

 

As eficiências de remoção DQO em condições termofilicas foram até 21% 

menores que as observadas em condições mesofílicas. Essa diminuição da eficiência de 

remoção de matéria orgânica 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 (Figura 2). 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. 

As CCM geraram energia elétrica desde o início da operação (Figuras 3) 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), 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.  

 

Condições 

operacionais EfiDQO  

(%) 

Tensão 

elétrica 

 (U, mV) 

Densidade de 

corrente 
(mA m

-2
) 

Condutividade 
(S cm-1) 

Temperatura R 

Mesofíilico 
(25°C) 

0 46 ± 8 7,8 ± 8.6 2,7 ±3,0 1557 ± 207 
1 53 ± 9 12,8 ±2.8 4,5 ± 1,0 2008 ± 270 
3 55 ± 9 19,0 ±5.0 6,7 ± 1,8 1990 ± 188 
5 60 ± 9 24,9 ±6.0 8,8 ± 2,1 1853 ±380 

Termofílico 
(55°C) 

0 41 ± 12 47,2 ± 21 16,7 ± 7,4 1990 ± 378 
1 45 ± 7 52,5 ± 13 18,6 ± 4,5 2010 ± 337 
3 47 ± 6 59,6 ±18,9 21,1 ±6,7 2078 ± 247 
5 56 ± 6 74,8 ±21,7 26,4 ± 7,7 2260 ±535 
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Figura 2: Concentração de biomassa aderida no anodo (□) e catodo (■) em condições mesofílicas (25 ºC, 

A) e termofílicas (55 ºC, B) para diferentes razoes de recirculação no compartimento catódico: 0, 1, 3 e 5. 

 

A queda na geração de energia elétrica pode ser causada pelo aumento de 

biomassa. O incremento da concentração de biomassa na superfície do eletrodo do 

cátodo pela formação do biofilme pode ter inibido a reação entre os prótons e os 

elétrons diminuindo a geração de tensão elétrica pela CCM (Wei et al., 2013 e Gonzalez 

Del Campo et al., 2013). Além disso, quanto maior a concentração de biomassa na 

superfície do eletrodo do cátodo maior o consumo de oxigênio, consequentemente, há 

uma menor disponibilidade de oxigênio dissolvido para ser reduzido, diminuindo a 

geração de tensão elétrica da CCM quando não foi usada recirculação no compartimento 

catódico. Por outro lado, quando foi aplicada recirculação no compartimento catódico, a 

queda de tensão elétrica é significativamente menor, pois a recirculação aumentou a 

velocidade superficial do liquido e, consequentemente, a força de cisalhamento no 

catodo, provocando um arraste maior dos microrganismos, diminuindo a concentração 

de biomassa aderida ao eletrodo, como pode ser observado na Figura 2. A concentração 

de biomassa aderida nos eletrodos do catodo diminui cerca de 50% quando foi usado a 

razão de recirculação igual a 5 comparado quando não foi usado recirculação no 

compartimento catódico. É importante ressaltar que a concentração de biomassa aderida 

no eletrodo do anodo se manteve estável em torno de 9,5 e 6,0 mg SVT cm
-2

 em 

condições mesofílicas e termofílicas, respectivamente. Com relação à temperatura, as 

maiores concentrações de biomassa aderida 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 em condições termofílicas está relacionada ao 

processo de desnaturação de algumas enzimas de alguns microrganismos, que diminui a 
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atividade metabólica dos microrganismos diminuindo a concentração de 

microrganismos e, consequentemente, a sua velocidade de crescimento e sua adesão ao 

eletrodo usado como material suporte.  
 

 

 
Figura 3: Variação temporal da tensão elétrica (U) em condições mesofílicas (25 ºC, A) e termofílicas 

(55 ºC, B) para diferentes razoes de recirculação no compartimento catódico: 0 (□), 1 (), 3 () e 5 (). 

 

Com relação a temperatura, a tensão média gerada e a densidade de corrente por 

área de eletrodo do anodo em condições mesofílicas foram menores do que as obtidas 

em condições termofilicas (Figura 3 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 (Larrosa-

Guerreiro et al., 2010; Kaewkannetra et al., 2011 e Gonzalez Del Campo et al., 2013).  

A tensão elétrica gerada pela CCM e a razão de recirculação no cátodo apresenta 

uma correlação linear (Figura 4) que indica que quanto maior a recirculação maior a 

geração de energia pela CCM, devido a menor concentração de biomassa aderida ao 

eletrodo do catodo e a melhora da transferência de massa entre as fases, que permitiu 

uma maior redução do oxigênio. Além disso, o maior consumo de matéria orgânica com 

o aumento da recirculação contribuiu para que houvesse uma maior disponibilidade de 

elétrons e consequentemente, uma maior tensão elétrica foi gerada pela CCM. 
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Figura 4: Relação entre a tensão elétrica média (U) e a razão de recirculação (R) no catodo da CCM sem 

membrana trocadora de prótons em condições mesofílicas (∆ e tendência --) e termofílicas (▲ e tendência 

▬). 

 

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).  

 

Conclusão 

 

Os resultados obtidos mostram que a temperatura e razão de recirculação do 

compartimento catódico 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. Aumentando a razão de recirculação do compartimento 

catódico, a geração de energia elétrica e eficiência de remoção de matéria orgânica 

aumentaram enquanto que a adesão microbiana no eletrodo diminuiu. A aplicação de 

razão de recirculação de 5 foi a condição de operação mais favorável para geração de 

energia. A condição termofílicas (55 °C) apresentou a maior condutividade de solução 

que resultou em maior geração de tensão elétrica da CCM quando comparado com a 

condição mesofílica (25 °C). As eficiências de remoção de matéria orgânica foram 

maiores em condições mesofilicas que termofilicas devido a maior concentração de 

biomassa. 
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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 condições termofílicas tratando 

vinhaça de indústria sucroenergética como combustível. A maior tensão elétrica média 

foi obtida quando foi usado o tempo de detenção hidráulica (TDH) de 8 horas na CCM 

(408 mV). Nesta condição, eficiência média de remoção de matéria orgânica foi de 36 

%. A melhor eficiência de remoção de matéria orgânica foi de 43 % em CCM operado 

com TDH de 24 horas. Conclui-se que a CCM termofílica foi capaz de gerar energia 

elétrica usando vinhaça como combustível, embora não seja eficiente na remoção de 

matéria orgânica, pois quase metade da DQO foi removida. O aumento do TDH 

aumenta a eficiência da DQO, pois permite maior tempo de contato de microrganismo 

e substrato e o menor arraste de biomassa. Porém, em longos TDH (24 horas), a 

geração de energia elétrica é menor, pois há o favorecimento de rotas metabólicas não-

eletrogênicas 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. 

 

 

Introdução 

 

O setor sucroenergético, que engloba a produção de álcool e a de açúcar, é um 

dos setores que mais cresce e se desenvolve no Brasil. Segundo dados do Ministério de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2015), foram colhidos 650 milhões de toneladas 

de cana de açúcar na safra 2014/2015, que produziram 28 bilhões de L de etanol, o 

dobro do produzido na safra 2004/2005 (BNDES, 2008). Entretanto, juntamente com os 

benefícios trazidos pelo crescimento desse setor, os problemas devido aos resíduos 

gerados pelo processamento da cana-de-açúcar, aumentam proporcionalmente. A 

vinhaça, resíduo desse processo, destaca-se pelo grande volume gerado 

(aproximadamente 13 litros de vinhaça são gerado por litro de álcool produzido) e pela 

elevada concentração de matéria orgânica, com DQO (Demanda Química de Oxigênio) 

de até 40 g L
-1

 (Salomon e Lora, 2009). Essas características permite que diversos 

processos biológicos sejam aplicados no tratamento da vinhaça Ferraz Júnior (2013), 

Santos (2014) e.  

Recentemente vários estudos avaliaram como as células à combustível 

microbiana (CCM) pode ser uma tecnologia alternativa ao tratamento convencional de 

águas residuárias, pois apresentam os maiores rendimentos na conversão da energia do 

substrato para energia elétrica. As CCM são dispositivos bioeletroquímicos que 

convertem a energia química de um substrato (matéria orgânica) em energia elétrica por 

meio de reações catalíticas de microrganismos. Até agora, sabe-se que muitos fatores 

interferem o funcionamento da CCM como as condições operacionais (temperatura e 
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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 tempo de detenção hidráulico (TDH) é um importante parâmetros no 

tratamento de água residuárias que diretamente afeta 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, pouco se sabe 

sobre o comportamento de CCM sem membrana alimentadas com vinhaça da cana de 

açúcar em fluxo contínuo e em condições termofilicas (55 °C) 

Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência do 

TDH na geração de energia elétrica e remoção de matéria orgânica em CCM sem 

membrana trocadora de prótons composta por um reator de leito fixo anaeróbio-aeróbio 

usando os próprios eletrodos como material suporte e operadas em condições 

termofilicas (55 °C) alimentadas continuamente com água residuária proveniente da 

indústria sucroalcooleira a fim de obter parâmetros operacionais e contribuir com o 

avanço do conhecimento na área.  

 

Material e Métodos 

 

Célula a combustível microbiana (CCM) e operação 

Neste estudo, duas células a combustível microbianas (CCM) idênticas foram 

usadas. As CCM 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 com diâmetro de 5mm 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. 
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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  foi usada 

nas CCM, ligando o anodo e o catodo.  

Durante 44 dias, duas CCM com tempo de detenção hidráulico (TDH) total de 8 

e 24 horas foram operadas em paralelo em condições termofilicas, com temperatura 

controlada a 55 ± 2°C. 

 

Água residuária 

Na Tabela 1 está apresentada a composição da vinhaça de cana de açúcar 

coletada na Usina São Martinho (Pradópolis, SP, Brasil), produtora de etanol e açúcar, a 

partir de cana de açúcar como matéria-prima.  

Tabela 1: Caracterização da vinhaça afluente 

Parâmetros Valor (mg L
-1

) 

DBO 14487 

DQO 27925 

COT 9271 

Fósforo total 23,5 

Nitrogênio Total 1050 

Cálcio 1240 

Magnésio 240 

Potássio 3360 

NaHCO3 foi usado como tampão e para ajustar o pH a 7,0 na concnetração de 8 

g L
-1

. 

 

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 preparada uma solução 

contendo 30% (v/v) do inóculo e o restante foi completado com vinhaça de cana de 

açúcar. 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. As 

análises de ácidos (acético, propiônico, isobutírico, butírico, isovalérico, valérico e 

capróico), e solventes (acetona e metanol, etanol e n-butanol) foram realizadas em 

cromatógrafo Shimadzu GC 2010, equipado com detector de ionização de chama (DIC) 

e coluna HP-INNOWAX, de 30 m x 0,25 mm (diâmetro interno) x 0,25 µm (espessura 

de filme). As demais variáveis pH, DQO, condutividade e temperatura foram 

determinados conforme Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (2005). 
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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) 

 

I: corrente elétrica (mA) 

U: tensão elétrica (mV) 

R: resistência externa 

PÁrea: densidade de potência pela área do anodo (mW m
-2

) 

A: área do eletrodo do anodo (m
2
) 

 

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) 

 

Resultados & Discussão 

 

Geração de energia  

Na Figura 2 está apresentado a variação temporal da tensão elétrica gerada nas 

células a combustível microbiana (CCM) alimentada com vinhaça de cana de açúcar e 

operada em condições termofilicas e com tempo de detenção hidráulico (TDH) de 8 e 

24 horas. Desde o início da operação, as CCM geraram um potencial elétrico 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). Durante os primeiros vinte dias, observa-se uma diminuição na geração de 

energia (Figura 2) que pode devido à adesão de sólidos no eletrodo do anodo e do 

catodo, que impediu contato das bactérias suspensas com o eletrodo afetando a 

transferência de elétrons no anodo e diminuiu a área disponível para a redução de 

oxigênio reduzindo a diminuindo a geração de tensão elétrica pela CCM (Wei et al., 

2013 e Gonzalez Del Campo et al., 2013). A Figura 3 apresenta a cocnetração de sólidos 
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aderidos nos eletrodos do anodo e catodo, e como esperado qunato maior o TDH maior 

a concentração de sólidos aderidos devido a menor força de cisalhamento e, 

consequentemente, menor arraste de biomassa.Após esses 20 dias de operação, as CCM 

atingiram o estado estacionário com valores médios de 408 e 250 mV para o TDH de 8 

e 24 horas, respectivamente. Com a diminuição do TDH, e consequentemente o 

aumento da carga orgânica volumétrica aplicada, houve melhora na geração de energia 

elétrica direta pela CCM, indicando que há melhor geração de energia em baixos TDH 

(8 horas). 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).  

 

 
Figura 2: Variação temporal da tensão elétrica gerada (U) nas CCM operadas em condições termofílicas 

e com TDH de 8 (□)e 24 () horas. 

 

 
Figura 3: Comparação da concentração de biomassa aderida (B. A.) aos eletrodos do anodo (■) e do 

catodo (□) nas CCM operada em condições termofilicas e TDH de 8 e 24 horas. 

 

A elevada condutividade da vinhaça de cana de açúcar, proveniente das altas 

concentrações de potássio (Tabela 1), pode ser um dos fatores que contribuem para os 

elevados valores de geração de energia. A Figura 4 apresenta os valores de 

condutividades dos anodos e catodos das CCM operadas com 8 e 24 horas de TDH. 

Nota-se que os maiores valores de condutividade foram obtidos na CCM operada com 

TDH de 8 horas (Figura 4A), mostrando que esta CCM apresenta maior força iônica o 

que diminui as perdas ôhmicas favorecendo o transpor de íons e, consequentemente, a 

geração de energia. Huang e Logan (2008a) observam aumento da densidade de 

potência 245% quando a condutividade da solução passou de 0,8 para 10,2 mS cm
-1 

.Torres et al. (2008) 
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Figura 4: Variação temporal da condutividade nas CCM operadas com TDH de 8 (A) e 24 horas (B) nos 

compartimentos anódicos (□) e catódicos (■). 

 

Consumo de matéria orgânica 

A variação temporal das remoções de DQO da vinhaça de cana de açúcar pelas 

CCM operadas em condições termofilicas e com tempo de detenção hidráulico (TDH) 

de 8 e 24 horas estão apresentadas na Figuras 5A e 5B. Ao longo do período 

experimental, pode-se observa que a remoção de DQO cresce ao longo dos primeiros 

vinte dias de operação, mostrando à adaptação dos microrganismos as condições 

operacionais dos sistemas visto que o inóculo do compartimento anódico foi 

proveniente de reator anaeróbio de manta de lodo operado a condição mesofílica 

(temperatura ambiente). Segundo Hirasawa et al. (2008), o lodo anaeróbio utilizado 

apresenta elevada diversidade microbiana que possibilita que o inóculo se adaptasse 

facilmente as condições operacionais impostas ao sistema, como baixos TDH e elevadas 

temperaturas. Depois deste período inicial de aclimatação, a concentração de matéria 

orgânica efluente na CCM se torna constante ao redor de 32900 e 30000 mg L
-1

 no 

anodo para o TDH de 8 e 24 horas, respectivamente, e de redor de 25500 e 22100  mg 

L
-1

 no catodo. 

A eficiência de remoção de matéria aumentou com o prolongamento do TDH 

(Figura 6). A eficiência média de remoção de DQO aumentou de 17% para 23% no 

anodo e de 23 % para 43% no sistema global quando o TDH passou de 8 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).  

É importante ressaltar que embora fossem observadas alterações significativas 

na taxa de consumo de matéria orgânica para os diferentes TDH, a atividade de 

microrganismos eletrogênica não apresentou alterações significativas podendo ser 

claramente visto na Figura 7, onde se mostra o perfil temporal da eficiência 

Coulombiana calculadas usando a energia gerada e o COD consumido. As CCM 

apresentaram valores médios de 0,05 e 0,08% para o TDH de 8 e 24 horas 

respectivamente. Este baixo valor indica que a maior porção da DQO foi processada por 

microrganismos não-eletrogênicos. Assim, a matéria orgânica foi usada por outros 

microrganismos presentes no anodo, como as bactérias acidogênicas e as arquéas 

metanogênicas; e no catodo para o crescimento aeróbio e reprodução dos 
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microrganismos (Huang & Logan, 2008b). Esses valores de eficiência Coulombiana 

podem ser considerados baixos, em particular se consideramos que a máxima eficiência 

esperada (para culturas puras de microrganismo bioeletrogênicos) não pode exceder 

40% (Gonzalez del Campo et al., 2013 e Rodrigo et al., 2009), pois esse é o valor típico 

de consumo catobólico da DQO (os 60% restantes são usados nas reações biológicas 

assimilativas).  

 

 

 
Figura 5: Variação temporal da concentração de matéria orgânica nas CCM com TDH de 8 (A) e 24 (B) 

horas: afluente (■), efluente do anodo () e do catodo (). 

 

 
Figura 6: Comparação dos valores médios de remoção de matéria orgânica no anodo (■) e global do 

sistema (□) com CCM operada em condições termofilicas e TDH de 8 e 24 horas. 
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Figura 7: Perfil temporal da Eficiência Coulombiana para CCM sem membrana trocadora de prótons 

alimentada com vinhaça e operada em condições termofilicas e com TDH de 8 (■) e 24 (□) horas. 

 

Os valores de eficiência Coulombiana são inferiores aos observados na literatura 

devido à 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).  

 

Conclusão 

 

O tempo de detenção hidráulico (TDH) desempenha um importante papel na 

geração direta de eletricidade e na remoção de matéria orgânica em CCM termofílica 

sem membrana trocadora de prótons no tratamento de vinhaça de cana de açúcar. Baixo 

TDH (8horas) resultou em aumento na geração de energia direta e redução na eficiência 

de remoção de matéria orgânica (408 mV e 23%, respectivamente). No entanto, longo 

TDH (24 oras) foi mais eficiente na remoção da matéria orgânica (43%). Embora os 

resultados obtidos neste estudo sejam encorajadores, uma melhor compreensão da 

comunidade biológica e dos mecanismos de geração de energia são necessários para 

ajudar a implementar esta tecnologia no tratamento de vinhaça de cana de açúcar. 
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Resumo. Uma célula a combustível microbiana de duas câmaras (CCM) foi usada para 

tratar efluente de indústria de processamento de vinhos. Os resultados demonstraram 

que eletricidade pode ser eficientemente produzida e que a relação desbalanceada de 

nutrientes e matéria orgânica é o maior desafio no tratamento deste tipo de água 

residuária. O tratamento biológico não foi eficiente em remoção de matéria orgânica, 

mesmo quando a concentração de nutrientes foi aumentada. A remoção diária oscilou 

em torno de 1000 mg DQO L
-1

 d
-1

,equivalente a remoção de 17 % da DQO afluente, O 

aumento da concentração de nitrogênio e fósforo não teve uma influência direta na 

remoção de DQO, mas a produção de eletricidade foi positivamente afetada, indicando 

que  performance dos microrganismo bioeletrogênicos é limitada por estes nutrientes 

de modo mais importante que a competição com os microrganismos não 

bioeletrogênicos. Aumentando a concentração de nutrientes, a eficiência Coulobiana 

aumentou de 2% para quase 15% e a densidade de potência de 105 para 405 mW m
-2

. 

 

Introdução 

 

A indústria de vinhos é uma das principais agroindústrias nos países europeus 

banhado pelo Mar Mediterrâneo (Rodriguez et al., 2007). A água residuária de 

vinicultura contem altas quantidade dês orgânicos biodegradáveis (até 20 g DQO L
-1

) e 

baixas concentrações de nitrogênio e fósforo (Ganesh et al., 2010; Vlyssides et al., 

2005). Portanto, o tratamento e a disposição de água residuária de vinicultura é um dos 

principais problemas da indústria produtora de vinho. 

Nos últimos anos, as células a combustível microbiana (CCM) tem atraído a 

atenção de pesquisadores, pois é um sistema que diretamente gera eletricidade a partir 

da matéria orgânica presente em águas residuárias. As CCM são usadas para converter a 

energia química contida na matéria orgânica em energia elétrica usando microrganismo 

para oxidar os compostos orgânicos, transferindo os elétrons para o eletrodo do 

compartimento anódico. Os elétrons passam por um circuito elétrico externo rumo ao 

cátodo, onde eles reduzem um aceptor de elétron com alto potencial redox. A 

neutralidade de carga é mantida pelo transporte de íons através do eletrólito, sendo 

muito mais aplicadas membranas seletivas que aumentam a eficiência da CCM (Rabaey 

& Verstraete, 2005; Logan et al., 2006). De fato, CCM pode ser considerada uma 

alternativa ambientalmente amigável para tratar efluentes e gerar eletricidade (Logan et 

al., 2006).  

CCM usam diferentes tipos de substratos, incluindo águas residuárias sintéticas 

baseados em substancias puras e água residuária complexas (Wang et al., 2008; 
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Ghangrekar & Shinde, 2008; Min & Logan, 2004; Lu et al., 2009; Huang et al., 2009; 

Liu et al., 2005; Heilmann & Logan, 2006). Embora muitos estudos afirmassem que 

CCM podem tratar águas residuárias agroindústrias, somente alguns reportam o 

tratamento de água residuária de vinicultura nesse sistema bioeletroquímico (Cusick et 

al., 2010) e muito trabalho é necessário para desenvolver essa tecnologia. 

Principalmente, a avaliação de como a relação desbalanceada de DQO/N e DQO/P, 

característico das águas residuárias de vinicultura, pode afetar o desempenho do sistema 

bioeletroquímico. Portanto, o objetivo deste trabalho foi estudar a partida e a influência 

da relação desbalanceada de DQO/nutrientes na remoção de matéria orgânica e geração 

de energia pelo tratamento de águas residuárias de vinicultura em CCM. 

 

Material e Métodos 

 

Célula a combustível microbiana (CCM) e operação 

As CCM foram construídas em acrílico com a seguinte configuração: 4,0 cm de 

diâmetro interno e 18,0 cm. Membranas Sterion
®

 foram usadas para dividir a CCM em 

dois compartimentos: anodo e cátodo com volume de 70 e 100 mL, respectivamente. A 

membrana catiônica foi pré-condicionada usando 3% (v/v) de peróxido de hidrogênio, 

0,5 mol L-1 de ácido sulfúrico e água mili-Q. Os eletrodos usados no catodo e no anodo 

foram feltro de carbono (KFA10, SGL Carbon Group
®
). Para diminuir a resistência 

interna (relacionada com as perdas ôhmicas), ambos os eletrodos foram dispostos em 

contato direto com a membrana. Uma resistência de 120 ohms foi conectada aos 

eletrodos. 

A CCM foi operada em modo semi-contínuo e a temperatura ambiente (25 ± 3 

°C). Todos os dias, 20 mL eram removidos do anodo e 20 mL de água residuária de 

vinicultura eram adicionadas. O compartimento catódico estava ligado a um 

reservatório de 250 mL, onde um compressor de aquário e uma pedra porosa forneciam 

o oxigênio. Uma bomba peristáltica recirculava uma solução de ácido clorídrico 

(pH=3,5) entre o reservatório e o cátodo da CCM. A vazão usada era de 1,66 mL s
-1

. 

 

Água residuária e inóculo 

O inóculo usado no anodo foi coletado do reator de lodos ativados da estação 

municipal de tratamento de esgoto de Ciudad Real (Espanha) e concentrado por 

sedimentação. A concentração de sólidos suspensos totais (SST) e sólidos suspensos 

voláteis (SSV) foi de 15,8 e 11,1 g L
-1

, respectivamente. Para inocular a CCM, uma 

solução contendo 90% do inoculo e o restante de água residuária de vinicultura foi 

preparada e, depois, adicionada ao anodo da CCM. 

Duas coletas de efluentes foram realizadas no tanque de equalização da estação 

de tratamento da vinícola Bodegas Crisve (Socuéllamos, Espanha), e armazenada a 4 °C 

antes serem usadas. As características das duas águas residuárias estão apresentadas na 

Tabela 1. 

Tabela 1: Características da água residuária de vinicultura usadas. 

Parâmetros Amostra 1 Amostra 2 

pH 4.25 4.11 

Condutividade (S cm-2) 2650 2030  

DQO (mg L-1) 19640 6850 

DBO (mg L-1) 14500 5000 

COT (mg L-1) 2600 1030 

Nitrogenio total (mg L-1) 39.2 18.3 

Fósforo total (mg L-1) 0.8 0.95 

SO4
2- (mg L-1) Não medido 810 

Cl- (mg L-1) Não medido 39,90 
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NaHCO3 foi usado como tampão e para ajustar o pH a 6,5. Fosfato de sódio 

dibásico (Na2HPO4·2H2O) e sulfato de amônio ((NH4)2SO4) foram adicionado para 

aumentar as concentrações de nitrogênio e fósforo. 

 

Métodos analíticos 

Condutividade, pH, e oxigênio dissolvido foram medidos usando o medidor de 

condutividade GLP 31 Crison
®
 , o pH-metro GLP22 Crison

®
 e o oximetro Oxi 538 

WTW
®
. A concentração de SST e de SSV foi medida gravimetricamente (Rodrigo et 

al., 2007). A DQO e a concentração de fósforo foram medidas usando um 

espectrofotômetro (DR2000, HACH
®
). O nitrogênio total foi monitorado usando o 

equipamento Multi N/C 3100 Analytik Jena. 

Um multímetro (Keithley
®

 2000) foi conectado a CCM para gravar 

continuamente os valores de potencial da célula. As curvas de polarização foram obtidas 

variando a resistência externa do circuito e a tensão elétrica era medida. A densidade de 

potência (mW m
-2

) e a densidade corrente (mA m
-2

) foram normalizador por área de 

eletrodo do anodo (7, 0 cm²). A corrente (I) foi pela lei de Ohm (I =
U

R
) e a potência da 

célula usando (P=I U) onde I (A) é a corrente elétrica, U é a tensão elétrica (V), R é a 

resistência externa  P (W) é a potencia. A Eficiência Coulombiana foi calculada 

baseando se na corrente gerada e na máxima corrente que poderia ser gerada a partir de 

toda DQO oxidada (Rodrigo et al., 2009). 

 

Resultados & Discussão 

 

Remoção de matéria orgânica 

A Fig. 1 apresenta as mudanças nas concentrações de DQO na câmara anódica 

ante e depois do ciclo de reação e a taxa de consumo diário de DQO calculada pelo 

balanço durante a aclimatação e a operação da CCM. 

 
Figura 1: Variação temporal da concentração de DQO antes () e depois (▲) de cada ciclo diário de 

alimentação e a taxa de consumo de DQO (■) durante a operação da CCM. 

Ao longo do período experimental, pode-se observar que a DQO no anodo 

aumenta até o nono dia de operação. Nesta primeira fase, a água residuária de alta carga 

orgânica com DQO afluente de 19640 mg L
-1

 foi alimentada diariamente e o aumento 

da DQO pode ser compreendido como uma consequência natural da operação semi-

contínuo da CCM, pois a remoção alcançada pelo sistema é muito menor que a carga 

orgânica de alimentação e essa diferença entre consumo e fornecimento explica a 

acumulação de matéria orgânica. Durante o segundo período(do 9° ao 16° dia de 

operação), a DQO no anodo diminuiu porque a água residuária afluente foi mudada para 

o tipo 2 (6850 mg DQO L
-1

). Essa mudança foi mantida até o fim do experimento (41° 
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dia) e essa mudança de composição da água residuária de vinicultura foi devido a 

mudanças devido a sazonalidade da produção de vinho (e isso não foi considerado na 

preparação do ensaio). Embora mesmo com as mudanças de água residuária, não houve 

diferenças significativas observadas na taxa de consumo de DQO, que flutuaram 

randomicamente entre 500 e 4000 mg L
-1

. A CCM removeu somente uma pequena parte 

da matéria orgânica presente na água residuária (cerca de 1000 mg L
-1

 d
-1

). Essa baixa 

eficiência pode ser explicado considerando que a água residuária de vinicultura contem 

importantes concentrações de substancias recalcitrantes que são difíceis de ser 

biodegradáveis (Pepe Sciarria et al., 2015). A eficiência de DQO foi arredor de 17%, 

muito menor que os observados por Cusick et al. (2010) e Pepe Sciarria et al. (2015) 

que apresentaram 67% e 27%, respectivamente para a mesma água residuária. 

Uma das características chaves das águas residuárias de vinicultura é a relação 

desbalanceada de DQO/nutriente para processo biológico, que faz importante a busca 

por cosubstrato. Como as CCM são um processo biológico e seu desempenho pode ser 

afetado pelas pobres concentrações de nutrientes. Para avaliar esse problema, foram 

usados uma solução de fosfato (cosubstrato 1) e amônio (cosubstrato-2). Fig.2 mostra o 

perfil temporal das concentrações de fósforo e nitrogênio ante e depois do ciclo e a taxa 

de consumo durante todo o período experimental. 

 
Figura 2: Variação temporal da concentração de fósforo (A) e nitrogênio (B) antes (□) e depois (■) o 

ciclo de reação e taxa de consume do nutriente (▲) durante o período experimental. 

Como pode ser observado na Fig. 2A, entre o 7° e o 13° dia de operação,a 

concentração de fósforo no anodo foi completamente consumida, transformando o 

fósforo em um fator limitante para o desempenho da CCM. Esse consumo pode ser 

explicado em termos das baixas concentrações de P na água residuária (<1 mg L
-1

), que 

não compensa a taxa de consumo caudado pela degradação da DQO. Vale a pena 

ressaltar que a remoção de 1000 mg DQO L
-1

d
-1

 requer pelo menos 10-20 mg P L
-1

 d
-1

 

considerando que uma relação típica para assimilação de DQO e fósforo na biomassa 

(1-2% P, (Lobato et al., 2012; Rodrigo et al., 2009; Rodrigo et al., 2007). Na partida da 
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CCM, o sistema tinha uma boa relação de DQO/P, mas a concnetração de fosforo 

continuamente diminuia depois de cada ciclo e depois de 6 dias, o fosforo se tornou um 

fator limitante para a CCM.  

Para resolver este proble, o cosubstrato 1 constituido de uma solução de 

Na2HPO4 2H2O foi adicionada a agua residuária de vinicultura para amentar a 

concentração de fosforo para 10 mg P-PO4
3-

 L
-1

 a partir do 14° dia até o fim da 

operação. Como consequencia da maior disponibilidade de fosforo, a taxa de consumo 

de fosforo aumentou em quato vezes (de 0,5 para 2,1 mg P-PO4
3-

 L
-1

). A concnetração 

de fosforo no ano nunca cessou no final de cada ciclo, significando que não se tornou 

um mais fator limitante durante o experimento. 

Depois, uma vez aumentada a concnetração de fosforo, o nitrogenio tornou-se o 

novo fator limitante para o desempenho da CCM. Como pode ser observado na Fig 2B, 

a partir do 21° dia até o 26° dia de operação, esse nutriente foi esgotado depois de cada 

ciclo diário. O conteudo de nitrogenio na agua residuaria (20 mg L
-1

) foi claramente 

insuficiente para a remoção de DQO e foi completamente consumido. Neste caso, uma 

relação típica para assimilação nitrogênio é de 10% da DQO assimilada (Lobato et al., 

2012; Rodrigo et al., 2009; Rodrigo et al., 2007). Para resolver este problema, a 

concentração de nitrogênio da água residuária de vinicultura foi suplementada com o 

cosubstrato 2 (sulfato de amônio) em até 100 mg NT a partir do 26° dia de operação até 

o fim do experimento. Como pode ser observado na Fig. 2B, com o novo cosubstrato, a 

taxa de consumo de nitrogênio quintuplico de 5,0 para 25 mg NT L
-1

 d
-1

 e a 

concentração de nitrogênio nuca mais foi limitante, porque uma concentração 

considerável de nitrogênio era remanescente no final de cada ciclo diário. Uma 

observação importante é que as mudanças nas relações de DQO?N e DQO?P não 

influenciaram significativa a remoção de DQO que foi mantida em 1000 mg L
-1

 d
-1

. Isso 

significa que a remoção de DQO foi somente um pouco afetada pelos nutrientes, mesmo 

que grandes mudanças foram observadas no consumo de ambos os nutrientes. Outra 

observação importante é que, com a adição dos cosubstratos, DQO, N e P não foram 

limitantes no processo, pois excessos eram obtidos depois de cada ciclo diário. Há três 

diferentes modos de explicar essa observação: 1) outro nutriente (micronutriente) 

tornou-se um fator limitante para a CCM; 2)o teor de biodegradável na DQO é alta e a 

remoção de poluentes orgânicos não e limitante pelos nutrientes, mas sim pela natureza 

dos compostos presentes na água residuária; e 3) os microrganismos com um baixo 

requerimento de nitrogênio e fósforo estão exercendo um importante papel no processo. 

 

Caracterização eletroquímica do sistema 

Diferenças na geração de eletricidade durante o período experimental foram 

confirmadas pelo monitoramento da tensão elétrica da CCM e das curvas de 

polarização. 

Fig. 3A mostra os valores médios diários na produção de eletricidade. Quando a 

água residuária de vinicultura foi adicionada dentro do anodo da CCM, uma tensão 

elétrica inicial de 6 mV foi imediatamente produzida, que pode ser explicada em termos 

de fatores químicos. Depois a tensão elétrica aumentou atingido um valor médio de 23.6 

mV. É importante observar que a partida da CCM usando água residuária de vinicultura 

como combustível foi muito rápida e depois de uma semana quase atingiu o estado 

estacionário. Quando fósforo foi adicionado, a tensão elétrica subiu e o valor médio 

dobrou com relação ao observado na condição sem a suplementação de nutrientes (51,7 

e 23,6 mV, respectivamente). Isso é importante, pois demonstra claramente o 

comportamento limitante do fósforo na geração de bioeletricidade pelos 
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microrganismos. Então, embora não foi observada uma melhora na remoção de DQO, a 

fração de DQO usada como combustível para produzir foi aumentado (Fig. 3B).  

 

 
Figura 3: Geração de eletricidade (A, U) durante a vida da CCM alimentada com água residuária de 

vinicultura: média diária da tensão elétrica (■) e a tendência (▬). O perfil temporal da eficiência Coulombiana 

(B, EC) obtida pela CCM durante o período experimental: valores diários (■) e tendência (▬). 

A adição extra de nitrogênio a partir do 26° dia mostrou significativa influencia 

na tensão elétrica da CCM, aumentando o valor médio em cerca de 30% (67,8 mV). 

Vale a pena mencionar que a tensão elétrica foi mais estável quando nitrogênio e 

fósforo foram adicionados na água residuária de vinicultura, devido a melhores 

condições nutricionais da água residuária. De novo, vale a pena aportar que, embora não 

foram observadas mudanças significativas na taxa de consumo de DQO, a atividade dos 

microrganismos eletrogênicos melhorou largamente e uma maior porcentagem de DQO 

foi processada por estes microrganismos. Essa prevalência pode ser claramente 

observada na Fig. 3B, onde está apresentada as mudanças da eficiência Coulombiana 

calculada usando a energia gerada e a DQO consumida. 

Quando a fonte extra de fósforo foi adicionada, a eficiência Coulombiana 

triplicou de 2,1% para 6,7%, mostrando que a adição de fosforo favoreceu os 

microrganismos exoeletrogênicos. A adição da fonte extra de nitrogênio a partir dos 26° 

dia mostrou uma significativa influencia na eficiência Coulombiana dobrando os 

valores médios de 6,7% para 14,7%. Esses valores de eficiência Coulombiana podem 

ser considerados elevados, em particular se consideramos que a máxima eficiência 

esperada (para culturas puras de microrganismo bioeletrogênicos) não pode exceder 

40% (Gonzalez del Campo et al., 2013; Lobato et al., 2012; Rodrigo et al., 2009), pois 

esse é o valor típico de consumo catoblico da DQO (os 60% restantes são usados nas 

reações biológicas assimilativas). Essa observação também sugeriu que os outros 

microrganismos competidores, como as metanogênicas e as sulfetogênicas estão 

exercendo um papel importante e que para esses a relação DQO/N e DQO/P não são tão 
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importante quanto para os microganismos bioeletrogênicos. Neste ponto, é interessante 

observar que as eficiências Coulombianas reportadas foram similares a aquelas de 

outros estudos realizados por Cusick et al.(2010) e Pepe Sciarria et al. (2015) que 

usaram uma CCM de câmara única com cátodo ao ar (18% e 15%, respectivamente), 

para as quais as perdas ôhmicas são menores. 

Neste momento PE interessante observar a resposta trasiente da CCM que foi 

operada em modo sim-contínuo, alimentando o compartimento anódico com água 

residuária de vinicultura todos os dias. Na Fig. 4, os perfis diários da tensão elétrica em 

diferentes condições são mostrados. Quando a CCM foi alimentada ao redor das 09:00 e 

10:00 horas, a tensão elétrica instantaneamente aumenta mas depois cai. Esse perfil 

instável de tensão elétrica foi observado por Lee et al. (Lee et al., 2014), que 

acreditaram o aumento a redução de sulfato e a oxidação do sulfeto. 

 

Figura 4: Perfil diário da tensão elétrica em diferentes dias e condições: sem suplementação de nutrientes 

no 12° dia de operação(▲); adicionado 10 mg P-PO4
3-

 L
-1

 na água residuária de vinicultura no 16° dia de 

operação (■) e adicionando 10 mg P-PO4
3-

 L
-1

 e 100 mg NT L
-1

 no 27°, 30° e 37° dia de operação (,  

e □,,respectivamente). 

O sulfato presente na água residuária de vinicultura (Tabela 1) foi usado com 

aceptor final de elétrons convertendo-se a sulfeto que ativou a superfície do anodo 

eletroquimicamente. Quando a nova alimentação era adicionada, a perturbação no reator 

causou a oxidação do sulfeto a enxofre elementar e a sulfato, aumentando a geração de 

elétrons. Portanto, esse processo aumentou a geração de eletricidade na CCM neste 

momento e as espécies de enxofre atuaram como mediadores de elétrons. Outra causa 

para essa subida é que a adição de ácido clorídrico no cátodo para controlar o pH em 3,5 

que aumentava a concentração de prótons reagindo com oxigênio e elétrons gerando 

mais energia. Com o passar do tempo, a concentração de prótons no cátodo diminui e 

consequentemente a voltagem também e o pH subia. 

Curvas de polarização foram gravadas durante o período experimental (Fig. 5) e 

elas mostram interessantes perfis. Quando nutrientes não foi adicionado a água 

residuária de vinicultura, 5° e 13° dia de operação, a CCM apresentou densidade de 

potência de 105 mW m
-2

 em 830  (248 mV). Adicionando 10 mg P-PO4
3-

 L
-1

, a 

densidade de potência triplicou em relação a obtida sem a adição de nutrientes, 

atingindo um valor de 353 mW m
-2

 (287 mV). A adição de nitrogênio no 26° dia de 

operação mostrou efeito na densidade de potência, aumentando até 465 mW m
-2

 (269 

mV) em 220 É interessante observar que as principais diferenças na s curvas de 

polarização estão nas zonas onde redução ôhmica (primeira zona com declividade 

constante) e a transferência de massa (segunda zona da curva) controlam o desempenho 

da CCM. A maior declividade nas curvas de polarização observadas sem a 

suplementação de nutrientes na água residuária de vinicultura pode estar relacionada ao 
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efeito positivo da condutividade iônica quando os nutrientes foram adicionados. A 

adição de nitrogênio e fósforo aumentou a condutividade do anolítico diminuindo a 

declividade da primeira zona das curvas de polarização. Fig. 6 apresenta as mudanças 

na condutividade durante o período experimental. Como pode ser observado, há um 

aumento inicial que pode ser explicado pela alta condutividade da água residuaria de 

vinicultura comparada ao inóculo. A adição de fósforo e nitrogênio claramente resultou 

em um pequeno aumento da condutividade que ajuda a explicar a menor declividade da 

zona de redução ôhmicas das curvas de polarização com o passar do tempo. Além disso, 

um efeito adicional da suplementação de nutrientes pode ser observado na zona 

controlada pela transferência de massa (Fig. 5B), que claramente tornou-se em  menos 

limitante (menos abrupta as mudanças na tensão elétrica e intensidade) com a adição de 

nutrientes, indicando a necessidade da coexistência dos microrganismos, substratos e 

nutrientes para prevenir que a transferência de massa controla a geração de eletricidade. 

Assim, a adição destes nutrientes incrementou a condutividade da solução e melhorou a 

geração de elétrons pelos microrganismos e a transferência de elétrons para o eletrodo 

diminuindo a resistência ôhmica e a resistência de transferência de massa (Rodrigo et 

al., 2009). 

 
Figura 5: Curvas de polarização (A e B) obtidas na CCM alimentada com água residuária de vinicultura. 

As curvas do 5°(■) e 13° (□) dia foram realizadas sem a suplementação de ntrientes na água residuária, as 

do 18° (▲)e 25° ()dia de operação foram feitas com a adição de 10 mg P-PO4
3-

 L
-1

 e as do dia 28°, 33° 

e 40° dia (,, ,respectivamente) foram realizadas adicionando 10 mg P-PO4
3-

 L
-1

 e 100 mg NT L
-1

. 

A água reisduária de vinicultura com relação de DQO:N:P de 700:10:1 tem 

elevado potencial para gerar energia elétrica em CCM comparado com outros efluentes 

agroindustriais tratados pela mesma tecnologia. A água reisduária de vinicultura 

suplementada com nitrogênio e fósforo gerou densidade de potência de 465 mW m
-2

 

devido a alta concentração de DQO e a alta condutividade presente neste tipo de água 

residuária. No entanto deve-se ter em conta que é difícil comparar a energia gerada por 

diferentes CCM visto que este parâmetro é consequência das condições operacionais 
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utilizadas em cada estudo, como, temperatura, inóculo, eletrodo configuração da CCM 

como pode ser observado na Tabela 2. De qualquer modo, os valores obtidos neste 

trabalho refletem o comportamento promissor deste tipo de combustível em CCM. 

 

 
Figura 6: Perfil temporal da condutividade monitorada no anodo durante o período experimental: antes 

(▲) e depois () de cada ciclo diário e tendência (▬). 

Tabela 2: Comparação de desempenho de diferentes CCM tratando resíduos agroindustriais. 

 

 

Conclusão 

A partir deste trabalho, pode-se concluir que a CCM de dois compartimentos foi 

capaz de gerar energia elétrica usando água residuária de vinicultura como combustível. 

Embora, essa tecnologia não foi eficiente na remoção de matéria orgânica, porque 

somente uma pequena parte da matéria orgânica foi eliminada mesmo com a adição de 

nitrogênio e fósforo. O aumento na concentração de nitrogênio e fósforo não influencia 

a eliminação de DQO, mas teve influencia importante na produção de eletricidade, 
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Substrato 

Densidade 

de potência 

(mW m-2) 

Eficiência 

Coulombiana 

(%) 

DQO 

afluente 

(mg L-1) 

Tipo de CCM (eletrodos) Ref. 

Água residuária 

de vinicultura 
465 14,7 6850 

Duas câmara única com 

membrana  

(feltro de carbono) 

Este trabalho 

Água residuária 

de vinicultura 
263 - 111 9-15 

10100 - 

6400 

Câmara única com cátodo 

ao ar (fibras de grafite) 

(Pepe Sciarria et 

al., 2015) 

Água residuária 

de vinicultura 
278 18 2200 

Câmara única (anodo: 

escova de fibra de 

carbono; cátodo de tecido 

de carbono recoberto com 

platina) 

(Cusick et al., 

2010) 

Vinhaça de palma 1800 20 16000 
Câmara única 

 (placas de grafite)  

(Kaewkannetra et 

al., 2011) 

Agua residuária 

de processamento 

de amido 

239 8 4852 

Câmara única com cátodo 

ao ar (anodo: papel de 

carbono e cátodo: papel de 

carbono recoberto com 

platina) 

(Lu et al., 2009) 

Agua residuária 

de suinocultura 

45  - 

8320 

Duas câmaras 
(Min & Logan, 

2004) 261 8 
Câmara única 

 ( papel de carbono) 

Esgoto sanitario 

com água 

residuria de 

produção de 

azeite de oliva  

124 29 4300 

Câmara única com cátodo 

ao ar (anodo: escova de 

fibra de carbono; cátodo 

de tecido de carbono 

recoberto com platina) 

(Sciarria et al., 

2013) 
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indicando que o desempenho dos microrganismos bioeletrogênicos é limitado por estes 

nutrientes de maneira mais significativa que a competição com os demais 

microrganismos. A suplementação destes macronutrientes até concentrações em que 

ambas as espécies sobrassem em concentrações significativas após cada ciclo diário de 

operação da CCM aumentou a eficiência Coulombiana de 2% para quase 15% e a 

densidade de potência de 105 para 405 mW m
-2

. A partida da CCM é muito rápida e em 

menos de uma semana pode ser obtido o estado estacionário na geração de energia, este 

tempo também foi adequando quando as mudanças foram feitas para se atingir uma 

resposta estável da CCM. 
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Resumo. O objetivo deste artigo foi determinar a influência da idade de lodo sobre o 

desempenho de célula a combustível microbiana (CCM) para gerar energia e remover 

compostos orgânicos a partir de água residuária de vinicultura. Seis tempos de 

retenção celular (TRC) foram usados:1,2, 1,4, 1,8, 2,3, 3,5 e 7 dias. Os resultados 

demonstraram que a geração de eletricidade aumenta com diminuição da TRC, 

selecionando os microrganismos eletrogênicos uma vez que a carga orgânica 

volumétrica especifica (COVE) aumenta e a competição por substrato é reduzida. 

Diminuindo o TRC, a eficiência Coulombiana pode ser aumentada de 3,4% para quase 

42,2% e a densidade máxima de potência de 58 para 890 mW m
-2

.Por outro lado. o 

TRC não influenciou significativamente a remoção de matéria orgânica pela CCM, 

porque somente uma pequena parte da DQO foi removida, oscilando a taxa de 

consumo em torno de 600 mg L
-1

 d
-1

 para todas as condições estudadas. 

 

Introdução 

 

Células a combustível microbiana (CCM) tem se tornado em uma tecnologia 

emergente e promissora que converte diretamente a energia química armazenada nas 

moléculas orgânicas e inorgânicas em energia elétrica, usando microrganismos como 

biocatalizadores (Rodrigo et al., 2007). No tratamento de águas residuárias, os 

microrganismos oxidam a matéria orgânica no anodo e geram elétrons, que se movem 

através de um circuito elétrico externo até o cátodo onde reduzem um aceptor de 

elétrons. O transporte de íons através do meio líquido ou por uma membrana de íon 

seletivo mantém o balanço de cargas na célula(Rabaey & Verstraete, 2005; Logan et al., 

2006; You et al., 2006). As CCM permitem duplo benefício o tratamento de águas 

residuárias e a geração de energia, sendo uma abordagem promissora para mitigar os 

impactos ambientais causados pelos resíduos. No entanto, a baixa geração de energia é 

um dos principais gargalos para a tecnologia das CCM, o que limita bastante a sua 

aplicação (Rabaey & Verstraete, 2005). 

Muitos parâmetros operacionais, como, configuração do reator, temperatura, 

substrato, material e área do eletrodo, tipos de membrana e resistência externa; são 

conhecidos por afetar o desempenho das CCM e são tipicamente estudados na literatura 

(You et al., 2006; Larrosa et al., 2009; Rahimnejad et al., 2011; Patil & Gogate, 2012; 

Wei et al., 2012; Akman et al., 2013; Gonzalez del Campo et al., 2013; Li et al., 2013). 

Entretanto, ao nosso melhor conhecimento, não há estudos sobre a influência do tempo 

de retenção celular (TRC) no desempenho de CCM. 

O TRC ou a idade do lodo é um parâmetro imprescindível para o projeto e a 

operação do processo biológico de tratamento de águas residuárias (Rodrigo et al., 
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1996) e, consequentemente, deste modo, é esperado que TRC tivesse uma influência 

crítica no desempenho de uma CCM. O TRC representa o tempo médio que os 

microrganismos permanecem dentro do reator biológico, e ele está intimamente 

relacionado com a população microbiana e a distribuição das espécies nesta 

comunidade, sendo um modo efetivo para selecionar a comunidade microbiana. Quanto 

mais baixo TRC, maior a velocidade de crescimento dos microrganismos para 

permanecer no reator biológico e, consequentemente, evitar a seu descarte do sistema. 

Embora a escolha de um TRC possa levar a séria consequência relacionada ao 

desempenho do processo biológico de tratamento águas residuárias, suas influências 

sobre o desempenho de uma CCM não foram estudados ainda. Em trabalho anterior 

deste grupo, a aplicação da tecnologia de CCM para o tratamento de águas residuárias 

foi exaustivamente estudo e, portanto, uma profunda compreensão do desempenho deste 

sistema foi obtida. Levando em consideração essa lacuna, este artigo tem como foco o 

efeito de diferentes TRC no desempenho de CCM de dois compartimentos alimentado 

com água residuária de vinicultura, tendo especial atenção no estudo da remoção de 

DQO da água residuária de vinicultura e na recuperação de energia. 

 

Material e Métodos 

 

Célula a combustível microbiana (CCM) e operação 

Duas CCM foram usadas neste trabalho (Fig.1). Elas construídas em tubos de 

acrílico (4,0 cm de diâmetro interno e 18,0 cm). Membranas Sterion
®

 (pré-condicionada 

usando 3% (v/v) de peróxido de hidrogênio, 0,5 mol L-1 de ácido sulfúrico e água mili-

Q) foram usadas para dividir a CCM em dois compartimentos: anodo e cátodo com 

volume de 70 e 100 mL, respectivamente. Os eletrodos usados no catodo e no anodo 

foram feltro de carbono (KFA10, SGL Carbon Group
®
). Para diminuir a resistência 

interna (relacionada com as perdas ôhmicas), ambos os eletrodos foram dispostos em 

contato direto com a membrana. Uma resistência de 120 ohms foi conectada aos 

eletrodos. 

 

Figura 1. Instalação experimental com CCM e o sistema de aquisição de dados.  

 

A CCM foi operada em modo semi-contínuo e a temperatura ambiente (25 ± 3 

°C). Para regular o TRC, todos os dias, um volume era removido do anodo e a mesma 

quantidade era adicionada de água residuária de vinicultura. O volume retirado em cada 

teste foram de 10, 20, 30, 40, 50 e 60 mL que resulto nos seguintes TRC de 7, 3,5, 2,3, 

1,8 1,4 e 1,2 d, respectivamente.  

O compartimento catódico estava ligado a um reservatório de 250 mL, onde um 

compressor de aquário e uma pedra porosa forneciam o oxigênio. Uma bomba 
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peristáltica recirculava uma solução de ácido clorídrico (pH=3,5) entre o reservatório e 

o cátodo da CCM. A vazão usada era de 1,66 mL s
-1

. 

Uma observação importante para ser considerado na discussão destes resultados 

é que a influência do TRC no desempenho da CCM foi estuado mudando esse 

parâmetro em duas CCM diferentes A CCM1 foi opera com TRC de 7 d durante 45 dia, 

depois o TRC foi mudado para 2,3 por 35 dias e finalmente foi alterado para 1,4 d 

durante os últimos 10 dias. Complementariamente, A CCM2 foi operada com TRC de 

3,5 d nos primeiros 41 dias e depois o TRC passou para 1,8 durante 35 dias e, nos 

últimos 10 dias foi operada com TRC de 1,2 d. 

 

Água residuária e inóculo 

O inóculo usado no anodo foi coletado do reator de lodos ativados da estação 

municipal de tratamento de esgoto de Ciudad Real (Espanha) e concentrado por 

sedimentação. A concentração de sólidos suspensos totais (SST) e sólidos suspensos 

voláteis (SSV) foi de 15,8 e 11,1 g L
-1

, respectivamente. Para inocular a CCM, uma 

solução contendo 90% do inoculo e o restante de água residuária de vinicultura foi 

preparada e, depois, adicionada ao anodo da CCM. 

Duas coletas de efluentes foram realizadas no tanque de equalização da estação 

de tratamento da vinícola Bodegas Crisve (Socuéllamos, Espanha), e armazenada a 4 °C 

antes serem usadas. As características das duas águas residuárias estão apresentadas na 

Tabela 1. 

Tabela 1: Características da água residuária de vinicultura usadas. 

Parâmetros Valores 

pH 4.11 

Condutividade (S cm-2) 2030  

DQO (mg L-1) 6850 

DBO (mg L-1) 5000 

COT (mg L-1) 1030 

Nitrogenio total (mg L-1) 18.3 

Fósforo total (mg L-1) 0.95 

SO4
2- (mg L-1) 810 

Cl- (mg L-1) 39,90 

NaHCO3 foi usado como tampão e para ajustar o pH a 6,5. Fosfato de sódio 

dibásico (Na2HPO4·2H2O) e sulfato de amônio ((NH4)2SO4) foram adicionado para 

aumentar as concentrações de nitrogênio e fósforo para 10 mg P-PO4
3-

 L
-1

 and 100 mg 

N-NT L
-1

 de acordo com estudo sobre a disponibilidade de nutriente neste tipo de água 

residuária. 

 

Métodos analíticos 

Condutividade, pH, e oxigênio dissolvido foram medidos usando o medidor de 

condutividade GLP 31 Crison
®
 , o pH-metro GLP22 Crison

®
 e o oximetro Oxi 538 

WTW
®
. A concentração de SST e de SSV foi medida gravimetricamente (Rodrigo et 

al., 2007). A DQO e a concentração de fósforo foram medidas usando um 

espectrofotômetro (DR2000, HACH
®
). O nitrogênio total foi monitorado usando o 

equipamento Multi N/C 3100 Analytik Jena. 

Um multímetro (Keithley
®

 2000) foi conectado a CCM para gravar 

continuamente os valores de potencial da célula. As curvas de polarização foram obtidas 

variando a resistência externa do circuito e a tensão elétrica era medida. A densidade de 

potência (mW m
-2

) e a densidade corrente (mA m
-2

) foram normalizador por área de 

eletrodo do anodo (7, 0 cm²). A corrente (I) foi pela lei de Ohm (I =
U

R
) e a potência da 

célula usando (P=I U) onde I (A) é a corrente elétrica, U é a tensão elétrica (V), R é a 
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resistência externa  P (W) é a potencia. A Eficiência Coulombiana foi calculada 

baseando se na corrente gerada e na máxima corrente que poderia ser gerada a partir de 

toda DQO oxidada (Rodrigo et al., 2009). 

 

Resultados & Discussão 

 

Remoção de matéria orgânica 

A Fig. 2 representa os valores médios de DQO, nitrogênio total (NT) e fósforo 

total na câmara anódica antes e depois do ciclo de reação para cada TRC estudado. As 

CCM foram operada em modo semi-contínuo e todo o dia um volume fixo do anolítico 

(bem homogeneizado) era trocado por água residuária fresca. Os valores mostrados na 

Fig2 foram calculados depois de estabilizado a DQO depois de alguns dias de operação 

(entre 7 e 10 dias após a mudança do TRC) e o valor médio foi calculado para evitar os 

efeitos de flutuações. È importante leva em conta que as altas concentrações de DQO, 

NT e PT antes do ciclo para os baixos TRC testados não podem ser considerados uma 

consequência do TRC, mas sim do procedimento operacional planejado, como pode ser 

observado na Fig 3.Quanto menor o TRC, maior a quantidade de água residuária de 

vinicultura adicionada no sistema, e, portanto, o efeito da diluição nas concentrações 

antes do ciclo de carbono e nutrientes na solução do anodo causado pela troca com a 

água residuária de vinicultura é menor. Outra observação importante para ser 

considerado na discussão destes resultados é que a influência do TRC no desempenho 

da CCM foi estudado mudando esse parâmetro em duas CCM diferentes. A CCM1 foi 

opera com TRC de 7 d durante 45 dia, depois o TRC foi mudado para 2,3 por 35 dias e 

finalmente foi alterado para 1,4 d durante os últimos 10 dias. Complementariamente, A 

CCM2 foi operada com TRC de 3,5 d nos primeiros 41 dias e depois o TRC passou para 

1,8 durante 35 dias e, nos últimos 10 dias foi operada com TRC de 1,2 d. Uma boa 

reprodutibilidade dos resultados e as sólidas conclusões tiradas mesmo aplicando duas 

células independentes é uma das provas adicionais da robustez da tecnologia de CCM e 

será uma das conclusões obtidas neste trabalho. 

Uma vez esclarecidos este importantes pontos, na comparação da remoção de 

DQO, pode ser observado que somente uma pequena fração da matéria orgânica 

presente na água residuária de vinicultura alimentada foi removida durante a operação 

da CCM; Além disso, essa fração não parece ser dependente do TRC, e é ao redor de 

600 mg L
-1

 d
-1

 independentemente do TRC (Fig 2). Essa observação pode ser explicada 

em termos da fração de substâncias recalcitrantes contendias na água residuária de 

vinicultura (Sciarria et al., 2015). A eficiência de remoção de DQO foi arredor de 10% 

somente, sendo este valor inferior aos observados por outros autores (Cusick et al., 

2010; Sciarria et al., 2015) que reportam eficiência de 67 % e 27%, respectivamente, 

para o mesmo tipo de água residuária. De qualquer maneira, a grande disponibilidade de 

águas residuarias de vinicultura, causada pelos muitos processos diferentes envolvidos 

na produção de vinho e a sazonalidade das características destas águas residuárias 

podem ajudar a justificar essas divergências. Mesmo com essa pequena remoção de 

DQO, a matéria orgânica não foi um fator limitante para o desempenho da CCM. Em 

comparação as taxas de consumo de NT e PT para os diferentes TRC testados (Fig 2B e 

2C), podem ser notadas que quanto menor TRC, o consumo resultante dos nutrientes é 

maior, sugerindo uma maior atividade da população microbiana. Além disso, mesmo 

para baixos TRC, outra importante observação é que as concentrações de nitrogênio e 

fósforo não foram limitantes para operação CCM, pois a concentração no final de cada 

ciclo diário não era desprezível.  
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Figura 2: Valores médios de DQO (A), nitrogênio total (NT, B) e fósforo total (PT, C) antes 

(□)e depois (■)do ciclo e a taxa de consumo em diferentes tempos de retenção celular estudados () 

Fig 4 mostra a concentração de microrganismo quantificado como sólidos 

suspensos voláteis( SSV) e a resultante carga orgânica volumétrica especifica (COVE). 

Como esperado, a concentração de SSV aumentou com o aumenta do TRC. Longos 

TRC permitiu que mais espécies de microrganismos se reproduzissem efetivamente, 

aumentando a concnetração de SSV. Neste ponto, é importante ter em mente que os 

microrganismos com velocidade de crescimento menor que o TRC são eliminados do 

sistema biológico; se a taxa de remoção (por purga) é maior que a velocidade de 

crescimento, eles podem ser lavados para fora da CCM quando operada em baixos 

TRC. O controle do TRC é um importante método para seleção e distribuição dos 

diferentes tipos de microrganismos. Quando a CCM foi operada com TRC de 7,0 d, a 

SSV foi de 0,643 g SSV L
-1

. A partir deste valor, a diminuição da concentração de SSV 

é quase linear e para o menor TRC testado (1,2 d) a concentração foi até 72% menor 

(0,18 g SSV L
-1

). É interessante observar que COVE aumenta reduzindo o TRC, 

indicando que mais matéria orgânica esta disponível por microrganismos, como uma 

direta consequência do declínio de SSV. Como explicado anterior essa maior 
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disponibilidade não refletiu na taxa de consumo DQO, mas pode ser obsevado nas taxas 

de consumo de NT e PT. 

 

 
Figura 3: Perfil temporal de DQO ante () e depois de cada ciclo diário rm CCM 1 (A) e CCM2 (B) em 

todas a s condições estudadas: na CCM 1 com TRC de 1,4 d (); com TRC de 2,3 d ()e com TRC de 

7,0 d ()e na CCM 2 com TRC de 1,2 d (□), com TRC de 1,8 d (▲)  e com TRC de 3,5 d (■). 

 
Figura 4: Relação entre a concentração de SSV (■) e a COVE () em diferentes TRC estudados 

 

Caracterização eletroquímica do sistema 

Uma vez esclarecidas o papel do TRC na degradação da água residuária de 

vinicultura, é importante focar-se nos aspectos de energia no desempenho da CCM. Para 

acessar se o TRC influencia na geração elétrica, a tensão da célula e as curvas de 

polarização foram monitoradas. 

A variação temporal da tensão elétrica em diferentes TRC em CCM semi 

continua é mostrado na Fig 5. Há uma clara influência do TRC na geração de 

eletricidade e a diferença de uma ordem de magnitude foi observada quando comparado 

os dois valores extremos testados neste trabalho. O maior valor médio de tensão elétrica 

foi observado na CCM operado com 1,2 d de TRC (178 mV) e o menor foi alcançado 

no reator operado com 7,0 d de TRC (18 mV). A tensão elétrica aumenta com a 

diminuição do TRC de 7,0 para 1,2 d (Fig 5A), que indica que baixos TRC favorecem a 

geração de energia pela CCM, porque os microrganismos não-exoeletrogênicos foram 
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eliminados da CCM e mais matéria orgânica pode ser usada pelas bactérias 

exoeletrogênicas. O perfil diário de tensão elétrica, como pode ser observado na Fig 5B, 

mostrou um perfil instável, a tensão elétrica aumentava instantaneamente, mas depois 

ela diminuía. Uma possível explicação para esse aumento é a adição de ácido clorídrico 

no cátodo para controlar o pH em 3,5, que subia a concnetração de prótons que reagem 

com o oxigênio e os elétrons e gera mais energia. Com o passar do tempo, 

aconcnetração de prótons no catodo diminui e, consequentemente, a tensão elétrica se 

reduz e o pH sobe. 

 

 
Figura 5: Geração de eletricidade durante a vida da CCM alimentada com água residuária de viniculture 

em diferentes TRC: 1,2 (□), 1,4(), 1,8(), 2,3 (-), 3,5(■), 7,0 () d e a tendência (▬) em cada caso 

estudado (A). O perfil diário da tensão elétrica gerada (U) em diferentes dias e condições (B): com TRC 

de SRT 1.2 d no 83° dia (□),com TRC de 1,4 d no 86° dia (), com TRC de 1,8 d no 63° dia (), com 

TRC de 2,3 d no 68° dia (-), com TRC de 3,5 d no 30° dia e com TRC de 7,0 no 31° dia de operação. 

 

Para cada TRC, curvas de polarização foram feitas e mostraram o mesmo 

compartamento que o obtido com a tensão elétrica de célula, como pode ser observado 

na Fig 6. Quando a célula foi operada com TRC de 7,0 d, a CCM atingiu a densidade de 

potencia máxima de 58 mW m
-2

 (95 mV). Diminuindo o TRC para 1,2 d, levou a um 

significativo aumento da densidade de potencia: a máxima densidade de potencia foi 15 

vezes maior que a obtida com TRC de 7,0 d (891 mW m
-2

 e 275 mV). É interessante 

observar que a declividade das curvas de polarização (Fig 6B) diminui com a redução 

do TRC de 7,0 para 1,2 d, pois as perdas ôhmicas foram minimizadas devido ao 

aumento da condutividade da solução anolítica (Tabela 2), como consequência do modo 

de operação da CCM (em baixos TRC um maior volume de água residuária de 

vinicultura fresca era adicionada) e da seleção de microrganismos pelo TRC. 

O aumento da tensão celular e densidade de potencia observados nas curvas de 

polarização variaram linearmente com o TRC, como mostrado na Fig 7. Essa relação 

sugeriu que os microrganismos apresentam uma velocidade de crescimento superior aos 

microrganismos não eletrogênicos, prevalecendo os primeiros sobre os segundos nas 

comunidades microbianas quando o TRC foi reduzido. De fato, em baixos TRC aqueles 

microrganismos que tem uma pequena velocidade de crescimento são eliminados da 
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CCM, pois necessitam de um longo tempo para se reproduzirem. Isso ajuda a eliminar 

microrganismos, como os metanogênicos e sulfetogênicos, quando o sistema foi 

operado em baixos TRC diminuindo a competição de substrato, como podem ser 

observados pelo incremento da COVE na diminuição do TRC (Fig 4). 

 

 
Figura 6: Curvas de polarização (A e B) obtidas na CCM alimentada com água residuaria de viniculture 

em diferentes TRC: 1,2 (□), 1,4(), 1,8(▲), 2,3 (∆), 3,5(■), 7,0 () d. 

Tabela 2: Média de condutividade depois de cada ciclo diário para todos os TRC estudados. 

TRC (d) 1,2 1,4 1,8 2,3 3,5 7,0 

Condutividade 

(mS cm
-1

) 
10,2 9,9 8,1 7,5 6,0 5,7 

 
Figura 7: Relação entre a tensão elétrica média (□, tendência ▬ ▬) e a densidade de potência máxima 

(■ e tendência ▬▬) em diferentes TRC estudados.  

Vale a pena destacar que embora não foram observadas mudanças significativas 

na eliminação de DQO para os diferentes TRC, a atividade de microrganismos 

eletrogênicos melhorou muito quando o TRC foi reduzido e uma maior relação de DQO 

foi processada pelos microrganismos eletrogênicos, predominando esses 
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microrganismos sobre os microrganismos não eletrogênicos. Esse predomínio pode ser 

claramente observado na Fig. 8, onde é mostrado as mudanças da eficiência 

Coulombiana calculada usando a energia gerada e a DQO consumida. Quando o TRC 

foi 1,2 d a eficiência Coulombiana aumentou 12 vezes de 2,4% quando a CCM foi 

operada com TRC de 7,0 para 42,2% mostrando que a redução do TRC favoreceu os 

microrganismos eletrogênicos. Esses valores de eficiência Coulombiana podem ser 

considerados elevados, em particular se consideramos que a máxima eficiência esperada 

(para culturas puras de microrganismo bioeletrogênicos) não pode exceder 40% 

(Gonzalez del Campo et al., 2013; Lobato et al., 2012; Rodrigo et al., 2009), pois esse é 

o valor típico de consumo catobólico da DQO (os 60% restantes são usados nas reações 

biológicas assimilativas). Neste ponto, é interessante observar que as eficiências 

Coulombianas reportadas foram similares a aquelas de outros estudos realizados por 

Cusick et al.(2010) e Pepe Sciarria et al. (2015) que usaram uma CCM de câmara única 

com cátodo ao ar (18% e 15%, respectivamente), para as quais as perdas ôhmicas são 

menores. 

 
Figura 8: Eficiência Coulombiana durante a vida da CCM alimentada com água residuária de vinicultura 

em diferentes TRC 1,2 (□), 1,4(), 1,8(∆), 2,3 (▲), 3,5(■), 7,0 () d e a tendência em cada caso 

estudado (▬). 

 

Conclusão 

Esse artigo demonstrou a relevância do papel do tempo de retenção celular 

(TRC) sobre a geração de energia elétrica usando uma CCM de dois compartimentos. A 

geração de energia aumenta com a redução do TRC, selecionado os microrganismos 

eletrogênicos, uma vez que a carga orgânica volumétrica específica (COVE) aumentou 

e a a competição de substrato foi reduzida. Embora, o TRC não influenciou a remoção 

de matéria orgânica, pois somente uma pequena parte da DQO foi removida e foi 

similar em todos os TRC estudados. 
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Resumo. O objetivo deste estudo é avaliar por meio de parâmetros cinéticos a produção de 

metano e a degradação biológica do alquilbenzeno linear sulfonado (LAS) padrão 

(50±3,5 mg.L
-1

 – Fase II) e LAS proveniente de água residuária de lavanderia 

(85±2,1 mg.L
-1

 – Fase III) em reatores anaeróbios em batelada a partir de diferentes fontes 

de inóculos. A maior produção acumulada de metano foi proveniente do inóculo com 

biomassa mesófila de abatedouro de aves (SGH), tanto para a Fase – II (1.844,8±149 µmol) 

quanto para a Fase III (1.237,8±60 µmol). Nestes mesmos reatores foram observadas as 

maiores taxas de produção de metano 70,8±88 µmol.h
-1

 e 4,01±0,7 µmol.h
-1

 e menor fase lag 

quando comparado com os demais inóculos. A utilização de biomassa termofílica proveniente 

de planta de processamento de cana-de-açúcar (THF), incubada à 30°C, não foi favorável 

para a produção de metano e para a biodegradação de surfactante em ambas condições. A 

biomassa THR obteve os maiores valores de coeficiente da cinética de degradação (k
1

app) o 

qual foi obtido na Fase – II (0,33±0,3 h
-1

) em comparação com a biomassa mesofílica SGH 

(0,13±0,02 h
-1

). Portanto o LAS padrão, bem como o LAS em água residuária de lavanderia 

influencia na cinética de produção de metano e na atividade de degradação da matéria 

orgânica e LAS. O sequenciamente por meio de Illumina caracterizou a comunidade do 

domínios Bacteria e Archaea dos reatores inoculados com SGH (II e III), no qual foram 

encontrados o total de 108 e 7 gêneros, para cada domínio, respectivamente.. 

 

Introdução 

 

 O efluente de lavanderia tem inúmeros compostos tóxicos e recalcitrantes conhecidos 

como XOC (compostos orgânicos xenobióticos) que incluem surfactantes não iónicos e 

aniônicos, amaciadores emulsionantes, fragrâncias, entre outros compostos tóxicos (Braga e 

Varesche, 2014). A concentração de surfactante aniônico alquilbenzeno linear sulfonado 

(LAS) em águas residuais que variam entre 3 mg.L
-1

 até 21 mg.L
-1

 (Holt et al., 1995, Scott et 

al, 2000), no entanto, no processo de lavagem de lavandarias comerciais estes valores podem 

variar de 12,24 mg.L
-1

 para 1.023,7 mg.L
-1

 (Braga e Varesche, 2014). Os processos de 

tratamento anaeróbios mesófilos de águas residuárias são mais utilizados do que os processos 

termófilicos, principalmente no que se refere ao consumo de energia de aquecimento do 

líquido e proporcionar uma maior estabilidade no processo. No entanto, processos anaeróbios 

termofílicos possui reações bioquímicas mais rápido, taxas de crescimento mais elevadas e 

microrganismos com maior transferência de hidrogénio inter-espécies, resultando em maior 

potencial metanogênico (Zábranská et al., 2000, Nwabanne et al., 2009). Alguns modelos 

cinéticos da degradação anaeróbica para substratos complexos são cada vez mais úteis para 

melhor compreensão do desempenho desses sistemas, (Donoso-Bravo et al, 2011). Estes 

modelos são úteis para estudar e comparar o desempenho de processos com base na 

composição do substrato a ser degradado no qual existe grande variedade de subprodutos que 

podem ser utilizados como substratos para a produção de energia (Siles et al., 2008).  

O ambiente anaeróbico representa um ecossistema que compreende comunidades 

microbianas complexas e sustenta um papel importante nos ciclos biogeoquímicos (carbono, 

nitrogênio e enxofre). As pesquisas que envolvem microrganismos anaeróbios apresentam 

grandes desafios, principalmente no que diz respeito às culturas mistas, quando existem várias 

455



interações metabólicas e muitos microrganismos ainda não foram identificados. Portanto, as 

técnicas de sequenciamento de próxima geração oferecem novos instrumentos para o 

conhecimento da ecologia microbiana anaeróbica envolvida na degradação de compostos 

tóxicos (Mori e Kamagata, 2014). Assim, este estudo teve como objetivo avaliar os 

parâmetros cinéticos na produção de metano e biodegradação de LAS padrão e LAS em águas 

residuárias de lavanderia com diferentes inóculos em reatores anaeróbios em batelada. 

 

Material e Métodos 

 

 Os reatores anaeróbios em batelada (Duran
®
 frascos de 500 mL) foram operados em 

duplicata, em condição mesofílica (30±1°C). Foram adicionados 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 - 50 g de NaCl.L
-1

, de MgCl2, 1,4 g.L
-1

, CaCl2 a 

0,9 g.L
-1

). Cada reator foi inoculado com 10% de lodo, totalizando 250 mL de volume de 

reacional. Três diferentes lodos de reatores UASB foram utilizados neste ensaio (Tabela 1). 

A solução de micronutrientes (1,125 mL) foi adicionada em uma única série de reator 

em batelada, seguindo a composição: CaCl2.2H2O (0,2 g.L
-1

); CoCl2.6H2O (0,25 g.L
-1

); 

CuSO4.5H2O (0,25 g.L
-1

); FeCl3 (0,05 g.L
-1

); H3BO3 (0,01 g.L
-1

); K2HPO4 (0,23 g.L
-1

); KCl 

(0,3 g.L
-1

); MgCl2.6H2O (0,3 g.L
-1

); MnCl2.4H2O (1 g.L
-1

); NaCl (49 g.L
-1

); NaMoO4.2H2O 

(0,01 g.L
-1

); NaSeO3 (0,09 g.L
-1

); NH4VO3 (0,025 g.L
-1

); NiCl2.6H2O (0,2 g.L
-1

) e 

ZnSO4.7H2O (0,45 g.L
-1

). Esta solução substituiu a solução de sais. 

Tabela 1: Condições operacionais e inoculos usados nos reatores em batelada  

Fonte de inóculo 
 Condição 

Fase I Fase II Fase III 

AFM 
Auto fermentação (sem inóculo 

de lodo) 
SS 

SS residual + LAS 

padrão 

(50±3,5 mg.L
-1

) 

SS + Água residuária de 

lavanderia (85±2,1 mg.L
-

1
de LAS) 

SGH 

Tratamento mesofílico de águas 

residuárias de abatedouro de 

aves  

SS 

SS residual + LAS 

padrão 

(50±3,5 mg.L
-1

) 

SS + Água residuária de 

lavanderia (85±2,1 mg.L
-

1
de LAS) 

SWT 

Tratamento mesofílico de 

águras residuárias da 

suinocultura  

SS 

SS residual + LAS 

padrão 

(50±3,5 mg.L
-1

) 

SS + Água residuária de 

lavanderia (85±2,1 mg.L
-

1
de LAS) 

THP 

Tratamento termofílico do 

processamento de águas 

residuárias do processamento de 

cana de açúcar  

SS 

SS residual + LAS 

padrão 

(50±3,5 mg.L
-1

) 

SS + Água residuária de 

lavanderia (85±2,1 mg.L
-

1
de LAS) 

SGHm 

Tratamento mesofílico de águas 

residuárias de abatedouro de 

aves 

- - 

SS + Água residuária de 

lavanderia 

(85±2,1 mg.L
-1 

de LAS) 

+ SM 

SS – Substrato Sintético; LAS –alquilbenzeno linear sulfonado; SM – Solução de 

micronutrientes 

 

Este estudo foi realizado com crescimentos de células planctônicas sem o uso de 

material de suporte. A concentração inicial de sólidos voláteis totais (SVT) nos reatores AFM, 

SGH, SWT, THR e SGHm foram de 0,51±0,18 g.L
-1

, 2,07±0,37 g.L
-1

, 1,39±0,003 g.L
-1

, 

1,45±0,02 g.L
-1

 e 1,96±0,25 g.L
-1

. O LAS foi mensurado em cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC) de acordo com metodologia descrita por Duarte et al. (2008). As análises 

de DQO (APHA, 2005) e os sólidos (método gravimétrico) foram realizados no início e no 

final de cada fase (I, II e III). A produção de metano foi monitorizado usando cromatografia 

gasosa (GC) 2010 (Shimadzu, Japão) equipado com detector de condutividade térmica (TCD), 

cujo volume de amostra injetado foi de 500 µL. A produção de metano foi usada para 
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determinar os parâmetros cinéticos por meio da do ajuste na equação de Gompertz 

Modificado dos dados na produção acumulada de metano, taxa de produção de metano e de 

tempo de fase lag (Motteran et al, 2014).  

A degradação parâmetros cinéticos foram obtidos por meio da simplificação da 

equação cinética de Monod de primeira ordem modificada, para uma baixa concentração de 

substrato assumindo que havia concentração de surfactante residual (Mockaitis et al., 2012). 

Ao final do ensaio foi realizado análise de PCR/DGGE de todos os inóculos e 

sequenciamento metagênomico da biomassa com maior produção de metano e melhor 

parâmetro cinético de remoção de surfactante, por meio da plataforma MiqSeq Illumina. 

 

Resultados e Discussão 

 

 A produção acumulada de metano na Fase I foi de 1.827,7±10,6 µmol, 

1.663,4±38,2 µmol e 420,6±21,1 µmol para SGH, SWT e THP, respectivamente. Como 

esperado, na série controle (AFM) a produção de metano não foi evidenciado. As taxas de 

produção de metano nesta primeira fase (143 h) foram de 70,8±8,8 µmol.h
-1

, 

32,5±3,2 µmol.h
-1 

e 7,6 µmol.h
-1

 para SGH, SWT e THP, respectivamente (Figura 1).  

Na presença do LAS padrão (Fase II) a produção acumulada de metano foi de 

1.844,8±149 µmol e 219,03±8,3 µmol e as taxas de produção de metano foram de 

4,01±0,7 µmol.h
-1

 e 0,8±0,1 µmol.h
-1

 para SGH e THS, respectivamente. Na Fase II (977 h) a 

produção de metano para a AFM e THP não foram evidenciadas. A fase lag para a Fase I foi 

de 7,4±2,1 horas, 15,9±2,6 horas e 76,4±2,2 horas para SGH, SWT e THP, respectivamente. 

Na Fase II os valores de fase lag foram maiores, 153,4±33,5 horas e 478,4±23 horas para o 

SGH e SWT, respectivamente (Figura 1).  

A produção acumulada de metano na Fase III com água residuária de lavanderia foi de 

1.237,8±60 µmol, 903,9±30,6 µmol, 782,7±95,8 µmol e 21,5±0,09 µmol para SGH, SGHm, 

SWT e THP, respectivamente. As taxas de produção de metano nesta fase foram de 

1,9±0,19 µmol.h
-1

, 3,5±0,6 µmol.h
-1

, 0,69±0,05 µmol.h
-1

, e 0,008±0,001 µmol.h
-1

 para SGH, 

SGHm, SWT, e THP, respectivamente.  

A solução de micronutrientes proporcionou aumento de 54% na taxa de produção de 

metano para SGHm comparado com SGH, mas este aumento da taxa não influenciou a 

produção acumulada de metano em SGHm. A fase lag na Fase III foi de 44,1±19,6 horas, 

67±29,7 horas e 868,7±0,8 horas para SGHm, SWT e THP, respectivamente,  confirmando 

que quanto mais complexa for a matriz (substrato) maior é a interferência na cinética de 

produção de metano do inóculo. A produção de metano em SGH foi iniciada imediatamente, 

nesta fase. Como ocorreu nas fases I e II, a produção de metano não foi observada em AFM 

na Fase III (Figura 2). 
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Figura 1: Produção acumulada de metano nas Fase I (sem surfactante) e Fase II (LAS 

padrão) 
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Figura 2: Produção acumulada de metano Fase III (águas residuária de lavandaria). 

 

A maior eficiência de remoção de LAS padrão e LAS em água residuária de 

lavandaria foi obtida para o inóculo SGH, 86,3% e 85,6%, respectivamente. Para SWT foram 

obtidas eficiência de remoção de surfactante de 77,7% e 71,5% para as fases II e III, 

respectivamente. As menores eficiências foram observadas em AFM e THP, 16,4% e 62,1% 

para o de LAS padrão e 14,9% e 65,9% para LAS em águas residuária de lavandaria, 

respectivamente. A eficiência de remoção de matéria orgânica foi de 42,8%, >99%, 68,9% 

9,9% para os reatores AFM, SGH, SWT e THR, respectivamente para a Fase II. Na Fase III 
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estes valores foram de 39,4%, 69,9%, 79,9%, 26,5% e 81,5% para AFM, SGH, SWT, THR e 

SGHm, respectivamente. 

Os parâmetros cinéticos de degradação do surfactante em meio líquido, constante de 

decaimento aparente (k
1

app) para a Fase II (LAS padrão) foram maiores em comparação com a 

Fase III (LAS em águas residuais de lavandaria) (Tabela 2). Provavelmente, demais 

compostos nas águas residuarias de lavanderia inibiram a atividade microbiana como 

observado por Braga et al. (2015). Os maiores valores de k
1

app observados foi para o inóculo 

THP (0,33±0,3 h
-1

) demonstrando maior inibição ao surfactante. Os valores de k
1

app em SGH 

e SWT para LAS padrão foram de 0,13±0,01 h
-1

 para ambos os inóculos (Figuras 3 e 4). A 

presença significativa de compostos fenólicos e agentes antioxidantes, na vinhaça e, 

consequentemente, na biomassa THP reduzidos ou mesmo inibiu a atividade metanogênica 

(Pant e Adholeya, 2007). Na Fase III os valores de k
1

app para LAS em água de lavanderia 

foram de 0,051±0,007 h
-1

 e 0,045±0,005 h
-1

 para SGHm e SGH, respectivamente, e 

0,023±0,006 h
-1

 e 0,011±0,003 h
-1

 para SWT e THP, respectivamente. Comparando os valores 

de k
1

app na Fase II e Fase III, pode-se afirmar que quanto mais complexo o matriz mais lenta a 

degradação de LAS, assim, os outros compostos nas águas residuarias de lavandaria pode ter 

interferido na taxa de degradação do surfactante. 

 

 
Figura 3: Decaimento de LAS na Fase II (LAS padrão) 
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Figura 4: Decaimento de LAS na Fase III (LAS de águas residuais de lavandaria) 

 

Tabela 2: Valores cinéticos de decaimento de LAS, remoção de matéria orgânica e ácidos 

orgânicos volátil no líquido das fases do reator 

  AFM SWT SGH THP SGHm 

 

Fase  

II 

Fase  

III 

Fase  

II 

Fase  

III 

Fase  

II 

Fase  

III 

Fase 

 II 

Fase  

III 

Fase  

III 

DQO (mg.L
-1

) 

Afl. 518±12 1355 51±11 1355 115±14 1355 903±29 1355 1355 

Res. 296±50 821±62 0 407±13 36±0.1 272±37 814±62 996±29 249.9±13 

Efc.  (%) 42,8 39,4 >99 69,9 68,9 79,9 9,9 26,5 81,5 

          
LAS (mg.L

-1
) 

Afl. 53,5 87,1 53,5 87,1 53,5 87,1 53,5 87,1 87,1 

Res. 44,7±2,5 74,1±6,8 11,9±0,3 24,8±2,4 7.3±0,8 1,.5±1,3 20,3±0,9 29,7±2,7 16,3±1,5 

Efc. (%) 16,4 14,9 77,7 71,5 86,3 85,6 62,1 65,9 81,2 

k
1

app(h
-1

) - - 0,13±0,01 0,023±0,006 0,13±0,02 0,045±0,005 0,33±0,3 0,011±0,003 0,051±0,007 

Acidos organicos voláteis (mg.L
-1

) 

Res. 371,9±122,8 317,4±321,8 27,2±18,5 85,8±33,3 24,1±4,9 24,1±23,1 459,3±423,7 32,4±0,3 17,2±3,6 

Afl. – afluente; Res. – Matéria orgânica residual; Efc. Eficiência de remoção. AFM – Auto 

Fermentação, SGH – Tratamento mesofílico de águas residuárias de abatedouro de aves, 

SGHm – SGH com solução de micronutrientes, SWT – Tratamento mesofílico de águas 

residuárias da suinocultura e THR – Tratamento termofílico do processamento de águas 

residuárias do processamento de cana de açúcar. 

 

Foram encontrados o total de 108 e 7 gêneros para o domínio Bacteria e Archaea, 

respectivamente, para as duas amostras (SGH – II e SGH – III). Os gêneros com maior 

abundância relativa e importância na degradação dos compostos avaliados neste estudo são: 

PD-UASB-13, T78, Anaerovorax, Syntrophus, Syntrophobacter, Acetobacterium, 
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VadinCA02, Candidatus Cloacamonas, Sedimentibacter, VadinHB04, HA73, Blvii28, 

Methanoregula, Methanobacterium, Methanosaeta e Methanolinea. 

 

Conclusões 

 

 Na presença de LAS de águas residuárias de lavanderia, as biomassas testadas SWT, 

SGH e THP tinham menores valores cinéticos para o k
1

app (maiores taxas de remoção de 

LAS) e produção de metano em comparação com o LAS padrão. A biomassa mesófilica de 

tratamento de águas residuárias de abatedouro de aves (SGH) obteve menor efeito negativo na 

presença de surfactante aniônico, com valores mais elevados de remoção de LAS em águas 

residuais de lavandaria (0,045±0,005 h
-1

) e maior taxa de produção de metano 

(1,9±0,19 µmol/h). A biomassa termofílica de tratamento de águas residuais de 

processamento de cana-de-açúcar (THP), não foi o melhor inóculo para a produção de metano 

e degradação de LAS (padrão e em águas residuárias de lavanderia). A temperatura de 

incubação do ensaio (condição mesófilica) foi um fator limitante para o desenvolvimento 

microbiano do inóculo THP. Os outros compostos nas águas residuais lavanderia 

influenciaram diretamente na cinética de degradação de LAS e na produção de metano. Os 

gêneros com maior abundância relativa encontrado neste estudo foram PD-UASB-13, T78, 

Anaerovorax, Syntrophus, Syntrophobacter, Acetobacterium, VadinCA02, Candidatus 

Cloacamonas, Sedimentibacter, VadinHB04, HA73, Blvii28, Methanoregula, 

Methanobacterium, Methanosaeta e Methanolinea. Estes gêneros confirmam a grande 

interação entre microrganismos (sintrofismo) na degradação de compostos tóxicos, 

surfactante aniónico LAS, como para a produção de metano em matrizes complexas, tais 

como águas residuais lavandaria. 
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Resumo. O uso generalizado de surfactantes em diversos produtos justifica o atual 

direcionamento de pesquisas que visam a remediação de problemas ambientais relacionados 

a estes compostos. Dentre os ramos que utilizam surfactantes, as lavanderias comerciais 

representam o setor que utiliza e requer elevada concentração de tensoativos em seus 

produtos, geralmente o alquilbenzeno linear sulfonado, LAS, comumente encontrado na 

constituição de produtos de limpeza, este surfactante apresenta uma série de efeitos 

deletérios se não descartado adequadamente. Assim, foi objetivo deste trabalho avaliar a 

influência do tempo de detenção hidráulica na remoção de LAS em reator de leito fluidificado 

imobilizado com inoculo desnitrificante. Foram montados dois reatores operados com TDH 

de 8 horas e 12 horas, RLF1 e RLF2, respectivamente. Após 65 dias de enriquecimento e 

adaptação da biomassa nos reatores houve adição de água de lavanderia a estes. Durante as 

etapas estudadas, verificou-se maior estabilidade de remoção de surfactante no reator RLF2 

(TDH 12 horas) com remoção de 99±2%. Já para o reator RLF1 foram verificadas mudanças 

nos percentuais de remoção conforme a condição nutricional estabelecida: quando da adição 

de etanol houve remoção de 86±16% e quando da ausência de etanol houve remoção de 

99±3%, indicando a possível influência do co-substrato na remoção do tóxico. 

 

Introdução 

 

 Os surfactantes são extensivamente empregados em uso doméstico e industrial, 

constituindo a formulação de diversos produtos, tais como detergentes lubrificantes, 

medicamentos, pesticidas, etc. Sua presença em águas de abastecimento e efluentes é um 

problema ambiental, devido à formação de espumas e consequente redução na transferência 

de oxigênio à biota aquática, além de concentrações acima de 1 mg.L
-1

 causarem efeitos 

tóxicos a mesma (Colpani, 2012). 

Tendo como função a limpeza, os surfactantes atingem o sistema biológico por alvos 

variados, causando alteração na permeabilidade da membrana celular, no processo de 

fosforilação oxidativa prejudicando o desenvolvimento microbiano; já no rio induzem 

eutrofização e redução nas trocas gasosas, entre outros efeitos (Penteado et al 2006). Nas 

ETE’s ocorre redução de cerca de um terço do total de surfactantes dispostos nas águas. 

Todavia, boa parte desses compostos atinge águas e sedimento de rio, mar e ambiente 

terrestre (Hamada et al. 2011). Desta forma é imprescindível o seu tratamento, por meio da 

remoção e degradação, com o intuito de mitigar impactos ambientais. 

Os microrganismos desnitrificantes são hábeis e capazes na degradação de diversos 

poluentes e compostos aromáticos (Rabus et al. 2000; Luppi et al. 2007; Paulo et al. 2013;), e 

utilizam o nitrato como receptor final de elétrons ao final do processo de metabolização, 

reduzindo-o à nitrogênio gasoso (Metcalf e Eddy, 2003). Desta forma se tornam atraentes para 

utilização nos processos de degradação de compostos xenobióticos. 

O metabolismo desnitrificante é reportado na literatura como uma rota de degradação 

e mineralização de poluentes, uma vez que os microrganismos podem utilizar compostos 

como os surfactantes como fonte de carbono, concomitantemente à redução de nitrato. Assim, 

o objetivo deste trabalho foi avaliar a degradação do LAS, com a possibilidade à remoção de 

nitrogênio, em reatores de leito fluidificado sobre diferentes tempos de detenção hidráulica. 
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Material e Métodos 

 
 Foram montados dois reatores de leito fluidificado construídos em acrílico, com 4,0 cm de 

diâmetro e 100 cm de altura. Os reatores foram preenchidos com areia, e instalados no 

Laboratório de Processos Biológicos, sendo mantidos em câmara climatizada a 30ºC. O Reator 1 

(RLF1) e Reator 2 (RLF2) foram operados com tempo de detenção hidráulica de 8 horas e 12 

horas, respectivamente. Para inoculação dos reatores foi utilizado lodo do tanque de aeração de 

um sistema de lodos ativados instalado na fábrica Volkswagen – São Carlos. 

A inoculação do reator foi realizada mediante a adaptação da biomassa ao meio sintético 

(BRAGA, 2014). Para imobilização da biomassa foi utilizado frasco Duran com capacidade de 5L 

o qual continha, meio sintético e lodo aeróbio (20% em volume). Adicionou-se 20% de volume de 

lodo devido à baixa concentração de sólidos suspensos no mesmo. O meio sintético foi 

constituído de 205 mg.L-1 de nitrato de sódio, 110 mg.L
-1

 de cloreto de amônio, 330 mg.L
-1

 de 

fosfato de potássio monobásico e 120 mg.L
-1 

de fosfato de sódio bibásico. 
O sistema foi mantido em circuito fechado por 20 dias à temperatura controlada em 30ºC. 

Foi adicionado nitrato em ambos os reatores na forma de NaNO3 na concentração de 205 mg.L-1 

(150 mg.L-1 NO3). Após este período o sistema foi aberto para escoamento contínuo, sendo 

alimentado com meio sintético para o enriquecimento da cultura desnitrificante, nas mesmas 

condições descritas anteriormente. 

As Etapas de operação do reator foram as seguintes: Etapa I – enriquecimento e 

adaptação, Etapa II – Adição de água de lavanderia e nitrato (150 mg.L-1), Etapa III – Adição de 

água de lavanderia e nitrato (100 mg.L-1), Etapa IV – Ausência de etanol como co-substrato e 

Etapa V – ausência de nitrato como receptor de elétrons. 

Para acompanhamento analítico dos reatores foram retiradas amostras afluentes e 

efluentes dos reatores foram realizadas as análises de DQO, pH (APHA, 2005), alcalinidade 

Dillalo e Albertson (1961), ácidos voláteis (Adorno et al 2014), e LAS (Duarte et al 2006). A 

concentração de nitrato nas amostras afluentes e efluentes foi determinada através de 

cromatografia iônica utilizando solução de carbonato de sódio como eluente. As condições de 

injeção das amostras foram: temperatura da coluna 30ºC, e fluxo de 1mL.min
-1

. 

 

Resultados e Discussão 

 

 Durante a Fase I aplicou-se TDH médio no reator RLF1 e RLF 2 de 8,1 horas e 12 

horas, respectivamente. Esta fase teve duração de 61 dias. Os reatores foram alimentados com 

626 ± 59 mg.L
-1

 e 650 ± 47 mg.L
-1

 de DQO, respectivamente. A partir do 62º dia de operação 

adicionou-se água de lavanderia aos reatores, dando início a Fase II.  

Em relação ao surfactante (Tabela 1 e Tabela 2), adicionado na Fase II, foi adicionado 

17,5±2,8 mg.L
-1

e 17,7±4,3 mg.L
-1

 ao afluente do reator RLF 1 e reator RLF 2, 

respectivamente. Para o reator RLF 1 foi registrado remoção média de LAS de 81,1±18,1%. 

Em contraposição, foi registrado para o reator RLF 2, remoção de 98,2±3,1%. 

 

Tabela 1: Valores Afluente, Efluente e Eficiência de remoção de LAS em RFL 1 (TDH 8h). 

RLF 1 

Etapa Duração (dias) Amostra LAS  

(mg.L
-1

) 

Eficiência 

(%) 

II 107 
Afluente 18,6 ± 4,1 

86 ± 16 
Efluente 2,5 ± 3,0 

III 65 
Afluente 21,3 ± 4,2 

96 ± 6 
Efluente 1,0 ± 1,5 

IV 63 
Afluente 21,6 ± 3,6 

99 ± 3 
Efluente 0,3 ± 0,7 

V 60 
Afluente 19,7 ± 2,8 

81 ± 20 
Efluente 3,5 ± 3,5 
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Tabela 2: Valores Afluente, Efluente e Eficiência de remoção de LAS em RLF 2 (TDH 12h). 

RLF 2 

Etapa Duração  

(dias) 

Amostra LAS  

(mg.L
-1

) 

Eficiência 

(%) 

II 107 
Afluente 19,2 ± 5,1 

99 ± 2,5 
Efluente 0,2 ± 0,4 

III 65 
Afluente 24,6 ± 5,1 

99 ± 2 
Efluente 0,4 ± 0,7 

IV 63 
Afluente 27 ± 5,6 

99 ± 2 
Efluente 0,3 ± 0,8 

V 60 Afluente 23 ± 3,7 96 ± 5 

 

Durante a Etapa III, a concentração de nitrato (100 mg.L
-1

) foi reduzida em 33% em 

ambos os reatores, em comparação com Etapa II (150 mg.L
-1

), e verificou-se aumento na 

remoção de LAS em RFL 1 de 12%, entretanto, não foi notado alteração nos valores 

percentuais de remoção de LAS em RLF 2, isso porque RLF 2 demonstrou maior estabilidade 

na remoção desde o início de operação das etapas. 

Na Etapa IV, quando houve retirada do co-substrato (etanol), observou-se percentuais 

de remoção de LAS semelhantes em ambos os reatores, sendo 99 ± 3% em RFL 1 e 99 ± 2% 

em RFL2 para concentração afluente de LAS de 21,6±3,6 mg.L
-1

 e 27±5,6 mg.L
-1

, 

respectivamente. Outrossim, pode-se inferir que a ausência de co-substrato, provavelmente 

influenciou na remoção do surfactante, visto que foram obtidos percentuais de remoção de 

LAS no reator RLF1 maiores e estáveis, quando comparados aos das fases anteriores.  

O uso de co-substrato favorece a manutenção fisiológica da comunidade microbiana, e 

após a sua retirada, pode forçar a comunidade a utilizar compostos tóxicos como fonte de 

carbono, o que resulta em maior remoção do poluente (Singh, 2006). 

Foi realizado teste estatístico para verificar possível diferença entre as Etapas 

estudadas, quanto à remoção de LAS. Por meio do teste ANOVA one way realizado para 

ambos os reatores se constatou que em RLF 2 (TDH 12h) não se verificou diferença 

estatística entre os percentuais de remoção de LAS obtidos, ou seja, as alterações nas 

condições nutricionais não influenciaram na remoção do poluente. Entretanto, para o RFL 1 

(TDH 8 h), notou-se diferenças estatísticas entre as Etapas (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Comparação estatística entre as condições nutricionais das etapas  

Valores de p obtidos 

Comparação Reator 1 Reator 2 

Etapa II vs Etapa III 0,0169 0,6791 

Etapa II vs Etapa IV 0,0017 0,3466 

Etapa II vs Etapa V 0,6781 0,3851 

Etapa III vs Etapa IV 0,1649 0,5861 

Etapa III vs Etapa V 0,0387 0,0689 

Etapa IV vs Etapa V 0,0304 0,173 

Teste ANOVA, e teste t de Tukey, significância em 95% (p <0,05). 

A redução da concentração de nitrato (Etapa II 120 mg.L
-1
 Etapa III 87 mg.L

-1
) 

parece ter influenciado na remoção de LAS, visto que observou-se diferença estatística ( 

p<0,05). Os percentuais obtidos foram de 86,6% e 96%, respectivamente para as etapas II e 

III. Ao se comparar os dados referentes às Etapas II (com etanol) e IV (sem etanol) percebeu-

se que houve diferença estatística, inferindo que o uso de etanol influenciou na remoção de 

LAS. As remoções obtidas foram de 86,6% (Etapa II) e 99% (Etapa IV). Da mesma forma, 

durante as etapas IV (sem etanol) e V (com etanol) foram observadas diferenças estatísticas, 

465



endossando que a presença do etanol influenciou na remoção de LAS no reator RFL1. As 

remoções foram de 99% (Etapa IV) e 84% (Etapa V) para esse reator com TDH de 8h. 

A DQO afluente (Etapa II) aos reatores RLF 1 e RLF 2 foi de 675 ± 152 mg.L
-1

e 742 

± 117 mg.L
-1

. As remoções percentuais foram de 89%±6% (Fase I) e 83%±6% (Fase II), 

respectivamente para o reator RLF 1. Para o reator RLF 2 verificou-se remoção média de 

DQO de 95% ± 3% durante a Fase I e 91% ± 5% na Fase II. 

Na Etapa III verificaram-se concentrações afluentes de 526 ± 32 mg.L
-1 

para o RLF1 e 

644 ± 52 mg.L
-1 

para RLF2, as remoções foram de 94±3% e 97±2% respectivamente à RFL1 

e RLF2. A DQO afluente, durante a Etapa IV, aos reatores RLF 1 e RLF 2 foi de 184 ± 15 

mg.L
-1

 e 194 ± 37 mg.L
-1

. As remoções percentuais foram de 92±4% e 90±6%, 

respectivamente para o reator RLF 1 e RLF 2 na Etapa IV. 

Entretanto, durante a Etapa V a concentração DQO afluente foi entre 386 mg.L
-1

 e 844 

mg.L
-1

 e média de 489±90 mg.L
-1

. Nesta Etapa, observaram-se oscilações nos valores 

percentuais de remoção de DQO entre 76% e 90%, com média de 86%±8%. Provavelmente, a 

adição de etanol tenha influenciado nos percentuais de remoção de matéria orgânica, visto que 

na etapa anterior não havia etanol e a concentração de matéria orgânica foi menor (184±15 

mgDQO.L
-1

), desta forma, o aumento da concentração (489±90 mgDQO.L
-1

) provocou 

oscilações na sua remoção. 

Para o reator RLF 2 na Etapa V, a  DQO variou entre 252 a 744 mg.L
-1

, e média de 

475±150 mg.L
-1

. Essa variação na concentração de matéria orgânica foi devido à composição 

da água residuária de lavanderia; ou seja, nas últimas coletas verificou-se variação de 552 

mg.L-1 a 2050 mg.L-1 de DQO. A remoção média de DQO foi de 93%±4% para o RLF2. 

Em relação à remoção de nitrato, verificou-se para o reator RLF1 (Tabela 4) remoção 

média de nitrato de 96%±3,3% na Etapa I, já na Etapa II a remoção foi de 95%±8%, inferindo 

que a presença de LAS não influenciou na remoção do nitrato. As concentrações afluentes 

durante as Etapas I e II foram respectivamente, de 132±15 mg.L
-1

 e 120±35 mg.L
-1

. Durante a 

Etapa III verificou-se remoção média de nitrato de 82%±17%, para 87±15 mg.L
-1

 afluente. 

Embora, nesta etapa a concentração de nitrato adicionado ao reator (87±15 mg nitrato.L
-1

) foi 

inferior a Etapa II, verificou-se decréscimo no percentual de remoção de nitrato de 13,6%.  

 

Tabela 4: Valores Afluente e Efluente de nitrato em RLF 1 (TDH 8h). 

Etapa Duração  

(dias) 

Amostra Nitrato  

(mg.L
-1

) 

II 107 
Afluente 120 ± 35 

Efluente 7,1 ± 15 

III 65 
Afluente 87 ± 15 

Efluente 14 ± 10 

IV 63 
Afluente 146 ± 32 

Efluente 196 ± 43 

V 
60 Afluente 0,1 ± 1 

 Efluente 26 ± 23 

 

Na Etapa IV quando houve retirada do etanol como co-substrato, não foi observada 

remoção de nitrato. Ao reator RFL1 foi adicionado 146±32 mg nitrato.L
-1

, entretanto houve 

liberação de nitrato no efluente em média de 193±43 mg.L
-1

. Provavelmente, parte do 

nitrogênio amoniacal (40 mg.L
-1

), tenha sido convertido a nitrato por bactérias nitrificantes. 

Vale citar que a presença de um doador de elétrons, como o etanol, favorece a redução 

desassimilatória do nitrato, assim sendo, sua ausência justifica a não remoção deste nutriente.  

Na Etapa V não houve adição de nitrato no meio, entretanto semelhante à Etapa IV 

houve liberação de nitrato no meio em média de 26,5±12 mg.L
-1

, havendo provavelmente a 

presença de bactérias capazes de converter o nitrogênio amoniacal à nitrato. 
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Para o reator RFL2 na Etapa I foi adicionado (Tabela 5) 123±20 mg.L
-1

 de nitrato, 

verificando-se remoção média de 95±4%. Já na Etapa II verificou-se remoção média de 

nitrato de 92±11%, para 140±12 mg.L
-1

, não havendo aparentemente interferência do LAS na 

remoção do nitrato. Durante a Etapa III verificou-se remoção média de nitrato de 79±17%, 

havendo decréscimo no percentual de remoção de nitrato em 14%, fato semelhante ao reator 

RLF1.  

Provavelmente, a concentração de LAS nos reatores pode ter favorecido à rota 

metabólica de degradação do tóxico em detrimento à redução do nitrato. Vale ressaltar que as 

concentrações de LAS durante a Etapa III (21,3 mg.L
-1

 – RLF1 e 24,6 mg.L
-1

– RLF2) foram 

maiores do que a Etapa II (18,6 mg.L
-1

 – RLF1 e 19,2 mg.L
-1

 – RLF2). 

Durante as Etapas IV e V, não foi observada remoção de nitrato no reator, todavia 

pode-se notar liberação de nitrato no meio em médias de 171±11 mg.L
-1

 e 26,5±28 mg.L
-1

, 

respectivamente. Aliado ao fato da ausência de um receptor de elétrons de fácil utilização 

(Etapa IV – ausência de etanol), o nitrogênio amoniacal presente pode ter sido convertido pela 

comunidade microbiana presente no reator.  

 

Tabela 5: Valores Afluente e Efluente de nitrato em RLF 2 (TDH 12h). 

Etapa Duração  

(dias) 

Amostra Nitrato  

(mg.L
-1

) 

II 107 
Afluente 140 ± 12 

Efluente 12 ± 18 

III 65 
Afluente 100 ± 12 

Efluente 12 ± 12 

IV 63 
Afluente 171 ± 32 

Efluente 123 ± 89 

V 
60 Afluente 0,82 ± 0,5 

 Efluente 25 ± 28 

 

O inóculo utilizado para imobilização da biomassa foi oriundo de sistema de lodos 

ativados, com coexistência de bactérias nitrificantes e desnitrificantes (Henze, 2008), assim as 

condições nutricionais impostas podem ter favorecido o predomínio de desnitrificantes no 

início das etapas, e as mudanças impostas com o passar das etapas podem ter influenciado 

uma de sucessão de populações de bactérias nitrificantes. 

Verificou-se variação de pH nos reatores RFL1 e RFL2 ao longo das Etapas de 

operação. Durante a Etapa I foi verificado pH efluente de 7,5±0,1 para o reator RFL1 e 

7,5±0,2 para o reator RFL2.  

Na Etapa II, quando da adição de água de lavanderia (pH 9,5±1,5), verificou-se 

valores de pH efluente no reator RFL1 entre 6,7 e 7,8, com média de 7,4±0,2. Já no reator 

RFL2 verificou-se valores efluentes de pH entre 6,4 e 7,8, com média de 7,2±0,34. 

Na Etapa III, com redução da concentração de nitrato, observou-se manutenção nos 

valores de pH afluente e efluente. Verificou-se valor médio de pH afluente em reator RFL1 de 

7,2±0,1 e pH efluente de 7,2±0,1. Já para o reator RFL2 verificou-se valor afluente de pH de 

7,2±0,1 e pH efluente de 7,1±0,2. 

Entretanto, quando da realização da Etapa IV, na qual o etanol foi retirado, observou-

se redução nos valores de pH efluente em ambos os reatores. O valor médio de pH efluente 

em reator RFL1 foi de 6,4±0,5 e no reator RFL2 foi de 6,7±0,5. Os valores de pH afluente 

foram de 7,4±0,2 para ambos os reatores. 

Verificou-se produção de ácidos orgânicos nos reatores RFL1 e RFL2 (Tabela 6) de 

forma diferenciada ao longo da operação. 

Houve produção de ácido acético em ambos os reatores RFL1 e RLF2 cujas 

concentrações observadas foram de 1,6±2,5 mg.L
-1

 e 0,4±0,8 mg.L
-1

, respectivamente. Ácido 

fórmico foi detectado em ambos os reatores, respectivamente, de 2,6±3 mg.L
-1

 e 0,1±2 mg.L
-

467



1
. Este ácido está presente na composição de adjuvantes utilizados nos produtos de limpeza 

nas lavanderias comerciais, fazendo parte da constituição de sabões (Braga e Varesche, 2014). 

Verificou-se que o ácido propiônico foi produzido em todas as Etapas do reator RLF2 

(1,20±0,6 mg.L
-1

), enquanto ácido isobutírico foi produzido em reator RFL1 (1,1± 1,0 mg.L
-

1
). Verificou-se ácido butírico, em ambos, os reatores RFL1 e RFL2, 2,1±3,0 mg.L

-1
 e 3,4±3,1 

mg.L
-1

, respectivamente. 

 

 

Tabela 6. Ácidos orgânicos voláteis em RLF1 e RLF2. 

R
ea

to
r 

R
F

L
1

   Acético Propiônico Isobutírico Butírico Fórmico 

Etapa I 5,64 0,47 0,09 0,52 0,00 

Etapa II 2,18 0,32 1,93 0,58 3,39 

Etapa III 0,00 1,91 2,41 0,84 9,10 

Etapa IV 0,00 0,38 0,61 7,38 0,36 

Etapa V 0,00 0,00 0,39 1,16 0,00 

R
ea

to
r 

R
F

L
2

   Acético Propiônico Isobutírico Butírico Fórmico 

Etapa I 1,80 1,74 0,00 0,75 0,00 

Etapa II 0,00 0,63 0,84 7,47 0,49 

Etapa III 0,00 0,83 1,39 4,75 0,00 

Etapa IV 0,00 0,90 0,27 4,03 0,00 

Etapa V 0,00 1,88 0,00 0,00 0,00 

LD* mg.L
-1

 0,01 0,02 0,01 0,02 0,05 

*LD: Limite de Detecção.  

Okada et al (2013) avaliaram a influência dos ácidos orgânicos voláteis na remoção de 

LAS em dois reatores anaeróbios, UASB e EGSB, e constataram que baixas concentrações de 

ácidos voláteis no meio propiciam melhores remoções de LAS, entretanto, a presença de 

ácido acético em faixa de concentração de 1 – 22 mg.L
-1

 nos reatores EGSB tendeu a 

favorecer maiores remoções de LAS (46±6%). Os autores ainda ressaltam que devido à 

recirculação no reator EGSB é provável que a concentração de ácidos tenha sido menor, e 

favorecido a remoção do poluente. 

Da mesma forma que os autores supracitados, não se verificou acúmulo de ácidos 

orgânicos voláteis nos reatores RFL1 e RFL2, o que pode ter favorecido as altas taxas de 

remoção de LAS, aliado ao fato de serem reatores fluidificados e possuírem alta taxa de 

recirculação do efluente. 

 

Conclusões 

 

A presença de co-substrato, aparentemente influenciou na remoção de LAS no reator 

RFL1, no qual houve aumento percentual das taxas de remoção. Contudo, no reator RFL2, a 

remoção permaneceu constante durante todo o período de estudo. O TDH imposto ao RLF2, 

12 horas, foi melhor e mais adequado se comparado ao reator RLF1 (8 horas) visto que os 

percentuais de remoção de LAS e DQO em RLF2 permaneceram constantes durante todo 

período de operação. Verificou-se que o uso de etanol favoreceu o estabelecimento e 

adaptação de uma comunidade microbiana hábil na degradação de LAS, e que após sua 

retirada nos reatores, foi verificado aumento nos percentuais de remoção do surfactante em 

RFL1, justificando a importância do uso do etanol para a manutenção dos microrganismos. 

Foram registrados bons percentuais de remoção de nitrato durante as Etapas I e II do presente 

estudo, entretanto, quando da redução da concentração de nitrato no meio (Etapa III), notou-

se maior variabilidade na remoção do nitrato, mesmo que a remoção de LAS tenha se mantido 

constante. Ainda assim, durante a Etapa IV (ausência de etanol) não foi verificada remoção de 

nitrato no meio, endossando a necessidade do co-substrato como doador de elétrons. Na Etapa 
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V, não houve adição de nitrato ao meio e, contudo verificou-se produção deste, 

provavelmente devido a transformações pela microbiota dos reatores a partir do cloreto de 

amônio.  
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Resumo  
Nesse trabalho foi avaliada a hipótese de que a disponibilidade de Ferro III, como receptor 

final de elétrons, resulta em maiores eficiências de remoção do LAS Padrão (alquilbenzeno 

linear sulfonado) em reator EGSB (expanded granular sludge bed). Para tanto se utilizou um 

reator EGSB (1,4 L) com tempo de detenção hidráulica (TDH) de 36h, condição mesofílica 

(30ºC) e carga de LAS específica aplicada (CLEA) de 1,5 mgLAS.gSTV
-1

.d
-1

. Sequenciamento 

massivo do gene rRNA 16S (Plataforma Ion Torrent) foi utilizado para caracterização 

microbiana. A hipótese foi aceita uma vez que a disponibilidade de Ferro III, como receptor 

final de elétrons, resultou em maiores eficiências de remoção do LAS quando comparado com 

reatores não suplementados da literatura. Além disso, a redução férrica ocorreu de forma 

não assimilativa, uma vez que os valores de Fe(Total) afluente e efluente foram similares e, 

predominantemente, biótica. Por meio do sequenciamento do gene rRNA 16S, notou-se 

enriquecimento de Geobacter com 17,53 % da abundância relativa. Enquanto, no inoculo a 

abundância relativa desse gênero foi de apenas 0,45 %. Dessa forma, conclui-se que a 

suplementação com Ferro(III) favoreceu a remoção de LAS e houve o enriquecimento do 

gênero Geobacter responsável pelo redução férrica e remoção do LAS. 

 

Introdução 

 

O Alquilbenzendo Linear Sulfonado (LAS) é o surfactante aniônico mais utilizado no 

mundo, devido às suas excelentes propriedades detergentes e baixo custo. Porém, este 

composto tem efeitos negativos, dentre eles, a formação de espumas, que inibem ou paralisam 

os processos de depuração natural, concentram impurezas e dificultam a aeração nas unidades 

de tratamento; diminuição da dissolução de oxigênio atmosférico na água; desnaturação de 

enzimas e rompimento de membranas celulares de microrganismos. Dessa forma, diante do 

elevado consumo de surfactantes, em especial do LAS, e dos impactos causados pelo seu 

destino inadequado, há necessidade de desenvolvimento de tecnologias de tratamento deste 

poluente. 

Dentre os reatores estudados, observou-se maior eficiência de remoção de LAS Padrão 

(acima de 90%) em reator de leito fluidificado com areia como material suporte (Oliveira et 

al., 2010). Todavia, o custo de bombeamento para fluidificação de um leito de areia torna esse 

reator menos atraente para aplicação em escala real. Desse modo, outra possibildiade é o 

reator de leito de lodo expandido (Expanded Granular Sludge 

Bed – EGSB), no qual se utiliza lodo granulado, cuja expansão exige menor vazão de 

bombeamento quando comparado com o leito de areia. As características do EGSB são 

similares ao reator de leito fluidificado, ou seja, regime de mistura completa, alta relação 

comprimento-diâmetro e recirculação efluente, adequada para diluir água residuária 

(Seghezzo et al., 1998). 
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Além dos desafios encontrados em relação à degradação do LAS, pouco se tem 

avançado na aplicação de outros receptores de elétrons. Ressalta-se que a escassez de 

receptores de elétrons em condição anaeróbia representa uma barreira na remoção de 

compostos recalcitrante e/ou de moléculas extensas (Reddy et al., 2002), como a molécula de 

LAS. Alguns receptores finais de elétrons como nitrato e sulfato podem estimular o 

metabolismo de carbono. Todavia, nitrato não pode ser adicionado em concentrações elevadas 

uma vez que está associado a doenças como metahemoglobinemia e à ocorrência de câncer de 

estomago (Metcalf & Eddy, 2003). O sulfato quando reduzido em condição anaeróbia produz 

sulfeto, extremamente corrosivo. Dessa forma, Fe(III) pode ser uma alternativa com baixo 

risco a saúde humana e/ou ao meio ambiente. Deve-se salientar que Fe(III), como receptor 

final de elétrons favorece o desenvolvimento de microrganismos, relacionados com a remoção 

de hidrocarbonetos aromáticos, portanto, tendo participação ativa na biorremediação de 

ambientes contaminados (Lovley, 1991 ). 

Dessa forma, foi avaliado se a disponibilidade de Ferro III, como receptor final de 

elétrons, resulta em maiores eficiências de remoção do LAS Padrão (alquilbenzeno linear 

sulfonado) em reator EGSB (expanded granular sludge bed). 

 

Material e Métodos 

EGSB - Expanded Granular Sludge Bed 

O reator foi confeccionado em acrílico, com volume útil de 1,4 L, altura de 1,0 m e 

diâmetro de 0,04 m. A velocidade ascensional foi constante (4 m/h) com recirculação do 

efluente. Além disso, um dispositivo na extremidade superior foi utilizado para garantir a 

separação entre as fases sólida, líquida e gasosa, e um distribuidor de vazão na base. Ao longo 

do leito do reator foram instalados seis pontos de amostragem e um no separador de fase 

(Figura 4.1). Durante a operação o reator foi mantido em condição mesofílica, a 30±1 ºC, em 

câmara climatizada. 

Procedimento Experimental 

A operação do reator EGSB-Fe consistiu em etapa única com adição de 7.276 µMol/L 

(~0,41gFe/L) e 16,4 ± 6,8 mg/L de LAS Padrão. A manutenção da concentração de Fe(III) na 

alimentação de aproximadamente 0,41gFe/L foi em função da porcentagem de redução do 

Fe(III). A caracterização microbiana foi realizada por meio de sequenciamento massivo 

(Plataforma Ion Torrent Chip 318 modo 400bp) do gene rRNA 16S para o domínio 

Bacteria ao final da Etapa I e do inóculo (lodo de abatedouro de aves Dacar). Para tanto, foi 

retirado uma amostra homogenia de todo o reator. Ao final da etapa foi realizado o balanço de 

massa de LAS. 
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Tabela 1: Composição da alimentação e parâmetros do EGSB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análises Fisico-Químicas 

  Análise de pH (4500), sólidos totais (2540D), sulfeto dissolvido (4500-S2-D), 

demanda química de oxigênio (DQO; 5220D) foram determinadas de acordo com Standard 

Methods for Examination of Water and Wastewater (APHA-AWWA-WPCF, 2005). Ácidos 

orgânicos voláteis (ácetico, propionico, isobutírico, isovalérico, valérico e caproico) e álcoois 

(etanol, metanol e n-butanol) foram quantificados de acordo com Adorno et al. (2014). 

  LAS foi quantificado por HPLC (Shimadzu system) de acordo com Duarte et al. 

(2006). A técnica analítica usada para quantificação de Fe(II) foi o método da ferrozina 

(Stookey, 1970). O Ferro total foi também determinado pelo método da ferrozina em amostras 

tratadas com hidroxilamina (Straub and Schink 2004). Para determinação da concentração de 

Fe(II) foi realizado uma extração em HCl 0.5 M de acordo com García Balboa et al. (2011).  

Extração de DNA e Sequenciamento gene rRNA 16S – Plataforma Ion Torrent 

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 

qualidade menor que 20, homopolímeros maiores que 6 e bases ambíguas foram removidas.            
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  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) 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 e 50 % para os 

demais níveis taxonômicos. 

 

Resultados e Discussão 

 

No reator EGSB-Fe aplicou-se carga orgânica específica (COE) de 108 ± 42 

mgDQO/gVS.d e 1.109 ± 398 mg/L de DQO afluente, obtendo-se remoção de 53 ± 22 % 

(Tabela 2). Verificou-se 671 ± 282 mg HAc/L afluente que equivaleu a 718 ± 302 mg 

DQO/L; ou seja, do total de DQO determinada (1.109 ± 398 mg/L), aproximadamente 65 % 

correspondeu a álcoois e ácido orgânicos voláteis. Os principais álcoois observados no 

afluente foram metanol (209 mg/L) e etanol (160 mg/L). Em relação aos ácidos orgânicos 

observou-se ácido acético (7,5 mg/L) e ácido propiônico (0,96 mg/L). Por outro lado, 

observou-se 607 ± 333 mg/L de DQO efluente e 160 ± 382 mgHAc/L. Os ácidos 

predominantes observados foram ácido acético (23,4 mg/L) e ácido propiônico (4,1 mg/L). 

Ressalta-se que a alimentação desse reator era suplementada com meio sintético com 

diferentes fontes de carbono, tais como, extrato de levedura, metanol, etanol e LAS. 

 
Tabela 2: Resultados do reator EGSB-Fe. 

Parâmetro Valores Parâmetro Valores 

DQO 

  

  Biomassa Final (Manta de Lodo) 

  
 

Afluente (mg L
-1

) 1,109 ± 398 Sólidos Totais (TS) g L
-1

 7.5 

Efluente (mg L
-1

) 607 ± 333 
Sólidos Totais Voláteis (TVS) g L

-

1
 

4.9 

Remoção (%) 53 ± 22 
Biomassa Final (Separador de 

Fase) 

  

 

Carga Orgânica Específica  

(mgCOD.gVS
-1

 d
-1

) 
108 ± 42 Sólidos Totais (TS) g L

-1
 3.8 

LAS 

 

Sólidos Totais Voláteis(TVS) g L
-1

 1.9 

Afluente (mg L
-1

) 16.4 ± 6.8 Ferro Total (µMol L
-1

) 
 

  Efluente (mg L
-1

) 2.9 ± 2.5 Afluente  7,276 ± 2,525 

Removal (%) 84.3 ± 12.6 Efluente 6,197 ± 1,887 

Carga de LAS Específica (mg.gVS
-1

 d
-1

) 1.5 ± 0.7 Ferro II (µMol L
-1

) 
 

  Remoção Específica (mg.gVS
-1 

d
-1

) 1.1 ± 0.5 Afluente  682 ± 901 

Ácidos Orgânicos Voláteis - VFA 

  

  Efluente  4,572 ± 2,269 

Afluente (mg HAc L
-1

) 671 ± 282 Redução no Efluente (%) 63 ± 31 

Efluente (mg HAc L
-1

) 160 ± 382         
 

Obteve-se 7,2 – 7,3 de pH afluente e efluente. O mesmo foi observado para 

alcalinidade parcial (352 – 458 mg CaCO3/L) e total (507 – 612 mg CaCO3/L), cujos valores 

menores foram obtidos para o efluente. Em relação à concentração de sólidos no início e final 

da operação notou-se diminuição de 1 g/L de ST na biomassa da manta de lodo. Enquanto, na 
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região do separador de fases verificou-se acúmulo de 3,8 g/L de ST. Dessa forma, para todo o 

sistema verificou-se aumento de 32 % dos ST (8,5 g/L – inicial; 11,3 g/L – final). A biomassa 

inicialmente desprendida da região da manta de lodo ficou depositada no separador de fases. 

Verificou-se 16,4 ± 6,8 mg/L de LAS afluente que resultou em carga de LAS específica 

(CLE) aplicada de 1,5 ± 0,7 mg/gVS.d. Em relação ao LAS efluente observou-se 2,9 ± 2,5 

mg/L e valor máximo de 7,5 mg/L. A remoção de LAS observada foi de 84,3 ± 12,6 %. 

Ressalta-se que para o reator EGSB-BA Etapa I (Delforno et al., 2015) verificou-se remoção 

de 63,5 ± 10,3 % para CLE de 1,2 ± 0,2 mg/gVS.d, e 13,2 ± 2,3 mg/L de LAS afluente. Ou 

seja, comparando-se os resultados de remoção de LAS do EGSB-Fe e EGSB-BA (Etapa I – 

LAS Padrão) a suplementação com Fe(III) resultou em acréscimo de 20 % nas remoções de 

LAS para parâmetros operacionais semelhantes (Tabela 3). Tais resultados reforçam a 

hipótese de que a suplementação com Fe(III) contribuiu para o aumento das remoções de LAS 

Padrão. Além disso, nas análises de biologia molecular verificou-se a predominância de 

Geobacter sp. (17 % de abundância relativa) responsável pela degradação de LAS e redução 

do Fe(III). Cabe ressaltar que COE do EGSB-Fe foi de 108 ± 42 mgDQO/gVS.d, ou seja, 52 

% a mais que aquela aplicada em EGSB-BA Etapa I (Delforno et al., 2014). Por meio dessa 

análise é possível inferir que mesmo com COE elevada, a remoção de LAS foi superior, 

contrariando aquilo previamente reportado por Okada (2012) para UASB.  

Tabela 3: Comparação desse estudo (com suplementação de ferro) e outros estudos da literatura (sem 

suplementação com ferro) 

  Delforno et al. 2014     Delforno et al. 2012 Esse trabalho 

  
EGSB - RAB  

(Stage I) 

EGSB - Stage 

II-32h 

EGSB - Stage 

IV-32h 
EGSB-Fe 

Parâmetros 
    

Meio Mineral + + + + 

Bicarbonato de Sódio 0.4 0.4 0.4 0.8 

LAS Padrão + + + + 

Carga Orgânica Específica            

(mgCOD.gVS
-1

.d
-1

) 
71 ± 13 66 ± 10 66 ± 2 108 ± 42 

Carga de LAS Específica  

(mg.gVS
-1

.d
-1

) 
1.2 ± 0.20 1.6 ± 0.48 1.4 ± 0.54 1.5 ± 0.70 

Fe(III) Afluente   

(µMol L
-1

) 
- - - 7,276 ± 2,525 

Resultados 
    

Remoção de DQO (%) 92 ± 3 96.3 ± 3.4 94.2 ± 3.8 53 ± 22 

Remoção de LAS (%) 63.5 ± 10.3 73.6 ± 5.6 63.6 ± 6.2 84.3 ± 12.6 

Redução de Fe (III)  (%) - - - 64 ± 22 

pH Efluente 7.0 ± 0.1 7.6±0.1 7.6±0.1 7.2 ± 0.3 

      

As concentrações de Ferro Total afluente e efluente observadas foram de 7.276±2.525 

µMol/L e 6.197±1.887 µMol/L, respectivamente. Sob tal possibilidade é possível inferir que o 

ferro não ficou retido no sistema e a maioria da redução ocorreu de forma não assimilativa; ou 

seja, o Fe(III) foi utilizado como receptor externo de elétrons para oxidar a matéria orgânica. 

Para tanto, é necessário o contato do Fe(III) com a membrana celular dos DIRM 

(dissimilatory iron reduction microbe; Microrganismos que reduzem ferro de forma não-

assimilável). Ressalta-se que a recirculação efluente, com alta velocidade ascensional 

potencializou esse contato e, consequentemente, o processo como um todo. Todavia, a alta 

velocidade ascensional predispõe o sistema à oxigenação. O ciclo redox do Fe é muito 

dinâmico, ou seja, o Fe(III) pode reduzir a Fe(II) no interior do reator por via química ou 

biológica. Em contrapartida, Fe(II) pode novamente ser oxidado a Fe(III), por exemplo, pela 
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oxigenação (O2) do sistema tornando assim, disponível novamente para a redução 

química/biológica. Esse processo é diferente do que ocorre com compostos nitrogenados 

receptores de elétrons que podem ser retirados do sistema na forma de N2 ou compostos de 

enxofre que podem ser retirados do sistema na forma de H2S. Em relação ao Ferro II obteve-

se 682±901 µMol/L e 4.572±2.269 µMol/L para afluente e efluente, respectivamente. O valor 

de Fe(II) afluente, embora baixo, deveu-se, provavelmente a fermentação do meio sintético do 

reator, mesmo acondicionado a 10 
o
C. Provavelmente, a fermentação do afluente estava 

associada com a redução de Ferro (III). Por outro lado, verificou-se valores de Fe(II) efluente 

superiores. Provavelmente, a redução férrica ocorreu no interior do reator EGSB. A média de 

redução foi de 63±31 %. Ressalta-se que não havia fonte de sulfato expressiva e, portanto, 

não foi detectado sulfeto no efluente. A avaliação de sulfeto efluente é necessária para 

destacar uma possível redução abiótica do Fe(III). 

O balanço de massa de LAS foi realizado ao final da operação do reator, ou seja, ao 

final de 127 dias de operação. No total foram adicionados 1.468 mg de LAS no reator. A 

parcela de LAS relacionada à degradação biológica foi de 71 % (Tabela 5.16 e Figura 5.28). 

Ressalta-se que a parcela de LAS adsorvido foi de 8 % na manta de lodo e 3 % na biomassa 

do separador de fases. 

 
Tabela 4: Balanço de massa de LAS do reator EGSB-Fe 

  
EGSB-Fe 

mg LAS % 

Adicionado 1,468 - 

Recuperado 264 18% 

Degradado 1,043 71% 

Adsorvido – Manta de Lodo 122 8% 

Adsorvido – Separador de Fase 39 3% 

 

Ao todo foram obtidas 189,829 sequências das quais a grande maioria foi da amostra 

proveniente do reator EGSB, enquanto que 41.787 foram atribuídas ao inóculo (Tabela 5). 

Durante o processamento inicial, 47-52 % das sequências foram removidas em função dos 

parâmetros de qualidade detalhadas no material e métodos, tais como, qualidade das bases, 

presença de bases ambíguas, chimeras e tamanho inferior a 200 pb. Ressalta-se que grande 

parte das sequências foi removida em função da formação de dímeros entre os iniciadores 

utilizados. Após o processamento observou-se 319-330 pb dos fragmentos sequenciados. 

Ao todo foram obtidos 3.272 – 5.791 OTUs dos quais 38 – 45 % corresponderam a 

singletons. A maior porcentagem foi para o Inóculo, enquanto que o maior valor em números 

absolutos foi obtido para biomassa do EGSB-Fe. Por meio das análises de cobertura amostral 

(Formula de Good e Curvas de Rarefação) verificou-se alta cobertura amostral. Segundo a 

formula de Good, entre 93,3 a 96,8 % da comunidade microbiana foi amplificada. Em relação 

às curvas de rarefação, para o nível taxonômico de Filo (80% de similaridade), o número de 

sequências obtido foi satisfatório para acessar toda a diversidade de Filos das amostras 

(Figura 1). Acima de 5.000 sequências notou-se uma tendência à saturação. Por outro lado, 

para níveis taxonômicos de gênero (95 % de similaridade) e espécie (97 % de similaridade), 

essa tendência à saturação ficou menos evidente. Desse modo, para esses dois níveis 

taxonômicos seria necessário aumento do esforço amostral para acessar completamente toda a 

diversidade de microrganismos. 
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Tabela 5: Resultados do sequenciamento do Inóculo e EGSB-FE. 

  Inóculo EGSB-Fe 

Análise das Sequencias 

      Cobertura – Formula de Good (%) 93.3% 96.8% 

Total de seq. (dados brutos) 41,787 148,042 

Total de seq. (dados filtrados) 22,127 69,645 

Tamanho das Seq. (bp) 330 ± 47 319 ± 45 

Total de OTUs 3,272 5,791 

Singletons 1,476 2,211 

Total de OTUs (Classificação Taxonomica)  1,796 3,580 

Estimador de Riqueza 

      Chao1 2,058 ± 1,651 3,243 ± 1,544 

Rarefação 1,520 ± 1,127 2,592 ± 1,370 

Índice de Diversidade 

      Shannon (H) 5.74 ± 0.738 6.16 ± 0.545 

Simpson (1–D) 0.99 ± 0.004 0.99 ± 0.002 

Resultados da Taxonomia 

      % de Seq Classificadas-Phylum 92 % 99 % 

% de Seq Classificadas-Genera 19 % 64 % 

Nº of Phylos 15 13 

Nº of Genera 41 81 

 

Observou-se 2.058-3.243 e 1.520-2.592, respectivamente, para os estimadores de 

riqueza Chao1 e rarefação. Em relação ao índice de diversidade (Shannon) observou-se de 

5,74-6,16, sendo os maiores valores obtidos para EGSB-Fe. Todavia, cabe ressaltar que 

valores acima de 5,0 são encontrados para biomassa de ambientes com diversidade muito alta, 

como em solos (Fierer e Jackson, 2006). Além disso, a relação número total de OTUs por 

número de singletons foi maior para o Inóculo (45 %), tais resultados refletem nos índices de 

diversidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Curvas de Rarefação. (80 %) Nível de Filo, (95 %) Nível de Gênero e (97 %) 

Nível de Espécie. 

Por meio do uso do RDP-Classifier, as sequências representativas de cada OTU foram 

classificadas quanto a taxonomia. 92 – 99 % das sequências foram classificadas até filo. Por 

outro lado, entre 19,0 – 64,4 % das sequências foram classificadas até gênero. Dentre os 

principais filos encontrados e em comum nas três amostras destaca-se o filo Proteobacteria, 
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cuja abundância relativa obtida foi de 16,6 – 62,5 %. Os principais filos observados para 

biomassa do Inóculo foram Chloroflexi (24,6 %) e Synergistetes (33,9 %). Todavia, verificou-

se para biomassa do EGSB baixa proporção, para representantes desses filos: Chloroflexi 

(0,35 %) e o Synergistetes (7,58 %). Provavelmente, as condições de operação do reator não 

foram favoráveis para a manutenção e crescimento dessas bactérias pertencentes a esses filos. 

Verificou-se que a grande maioria dos gêneros relacionados com a degradação de 

compostos aromáticos e/ou LAS estavam ausentes ou em baixa proporção na biomassa do 

Inóculo. Dessa forma, dos 30 gêneros apenas oito foram identificados no inóculo (27 %). Os 

demais foram identificados no EGSB-Fe (21 gêneros ou 70 %). Desse modo é possível inferir 

que as condições nutricionais e operacionais dos reatores biológicos foram favoráveis ao 

crescimento de microrganismos capazes de degradar o LAS e compostos aromáticos. 

Ressalta-se que CLE aplicada no EGSB-Fe foi de 1,5 ± 0,7 mg LAS.gSTV-1.d-1. Destacam-se 

os seguintes gêneros em alta proporção no Inóculo e que não foram favorecidos na biomassa 

do reator: Syntrophomonas e Syntrophorhabdus (Figura 2). Representantes semelhantes a 

Syntrophomonas são bactérias Gram negativas, capazes de realizar a β-oxidação de lipídeos 

saturados (McInerney et al., 1981). Tem seu crescimento estimulado pela presença de 

Methanospirillum. Além disso, cabe ressaltar que carboidratos, compostos proteicos, álcoois e 

outros compostos orgânicos não estimulam o desenvolvimento do Syntrophomonas (Vos et 

al., 2009). O Syntrophorhabdus tem a capacidade de oxidar benzoato (ex: Syntrophorhabdus 

aromaticivorans), principalmente, quando em sintrofismo com metanogênicas 

hidrogenotróficas (Qiu et al., 2008). A suplementação com Ferro não estimula o crescimento 

de metanogênicas, uma vez que, há competição pelos mesmos substratos. Os seguintes 

gêneros identificados (com abundância relativa de 0,2 – 17,5 %) no reator EGSB-Fe merecem 

destaque: Geobacter, Soehngenia, Sporomusa,Stenotrophomonas, Shewanella, Desulfobulbus 

e Azoarcus. Exceção a Stenotrophomonas, os demais gêneros são anaeróbios estritos. 

Geobacter e Azoarcus realizam a β-oxidação, uma das etapas do catabolismo do LAS 

(Brenner et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Afiliação taxonômica. (A) gêneros relacionados com a degradação de 

compostos aromáticos/degradação de LAS. 
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Cabe ressaltar que o gênero Geobacter sp., cuja abundância relativa observada foi de 

0,45 - 17,53 % foi identificado nas duas amostras. Ressalta-se que representantes desse 

gênero estão relacionados com a degradação de LAS e redução do Fe(III). A maior 

abundância relativa (17,53 %) foi obtida em EGSB-Fe. As bactérias semelhantes a Geobacter 

são Gram negativas, quimiorganotróficas e estritamente anaeróbias (Brenner et al.,2005). 

Segundo Lovley, (1993) o crescimento dessas bactérias ocorre com Fe(III), como o receptor 

de elétrons sendo os doadores de elétrons completamente oxidados a dióxido de carbono. 

Uma série de doadores de elétrons podem ser oxidados, tais como, acetato, benzoato, etanol, 

lactato, propionato entre outros. Dessa forma, notou-se um enriquecimento dessa gênero em 

função dos parâmetros impostos na operação do reator. Corroborando com os dados físico-

químicos do reator (alta remoção de LAS e redução férrica).  

Conclusões 

A disponibilidade de Ferro III, como receptor final de elétrons, resulta em maiores 

eficiências de remoção do alquilbenzeno linear sulfonado (LAS Padrão) em reator EGSB. 

Mais especificamente foi possível concluir que:  

 Notou-se um aumento da remoção de LAS quando comparado com um reator não 

suplementado (EGSB-BA Etapa I).  

 A redução férrica ocorreu de forma não assimilativa, uma vez que os valores de 

Fe(Total) afluente e efluente foram similares.  

 A redução férrica foi predominantemente biótica, uma vez que as concentrações de 

sulfeto efluente foram baixas.  

 Por meio do sequenciamento do gene rRNA 16S, notou-se enriquecimento de 

Geobacter com 17,53 % da abundância relativa. Enquanto, no inóculo a abundância 

relativa desse gênero foi de apenas 0,45 %. 
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Resumo. O uso extensivo de Alquilbenzeno Linear Sulfonado (LAS) na formulação de 

detergentes domésticos e industriais resulta em milhares de toneladas deste contaminante em 

águas residuárias. Nesse trabalho foi avaliada a remoção de LAS de efluente de lavanderia 

comercial diluído em esgoto sanitário. Utilizou-se reator EGSB (Expanded Granular Sludge 

Bed) de 1,8 L de volume e tempo de detenção hidráulica de 36 horas. A operação do reator 

ocorreu em condição mesofílica e foi dividida em 3 fases. O diferencial entre essas fases foi a 

composição da alimentação. Na fase 1 a alimentação foi composta por água residuária de 

lavanderia, água de torneira e bicabornato de sódio. Na fase 2 foi usada água de lavanderia, 

esgoto sanitário e água de torneira; e na fase 3 foi utilizada água de lavanderia e esgoto 

sanitário. Para o monitoramento do reator análises de DQO, pH, LAS, alcalinidade, ácidos 

voláteis, sulfeto e sólidos suspensos totais, foram realizadas periodicamente. Além disso, 

determinou-se o tamanho dos grânulos ao final de cada fase de operação e a concentração 

de LAS adsorvido na biomassa ao final da operação do reator. Análises em CG/EM 

(Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas) foram realizadas para a 

determinação de subprodutos gerados.  

 

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 transferidos para o sistema de esgoto e, em seguida, para o 

meio ambiente. 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. No entanto, a legislação federal (CONAMA 357/2005) menciona as 

substâncias tensoativas apenas no padrão de classificação de águas, não delimitando o padrão 

de lançamento dessas substâncias, dentre elas o LAS.  

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 
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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 tratada 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. 

A fácil manutenção e utilização do reator EGSB, aliada à satisfatória remoção de LAS 

observada por Delforno et al. (2014) motivaram a realização deste trabalho. Utilizando um 

EGSB avaliou-se a eficácia de remoção de LAS de efluente de lavanderia diluído em esgoto 

sanitário. Assim, foi possível evitar a adição de substratos e agentes tamponantes no afluente; 

e, principalmente, foi possível eliminar a utilização de água com alto valor agregado (água 

tratada) como diluente de um efluente. Além disso, pode-se ressaltar a tentativa de aproximar-

se da realidade de ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) ao utilizar o esgoto sanitário como 

diluente. 

 

Material e Métodos 

 

Reator EGSB 

Um reator EGSB com volume útil de 1,8 L, vazão de 8,55 L.h
-1

, vazão de recirculação 

de 8,5 L.h
-1

 (99,4 %), velocidade ascensional de 4 m.h
-1

 e TDH de 36 horas foi utilizado nesse 

trabalho. Tal reator foi confeccionado em acrílico, tinha 6 pontos de amostragens e foi 

mantido em câmara climatizada a 30°C. 

A operação desse reator foi dividida em 3 fases: 

I) O reator foi alimentado com água de lavanderia comercial (contendo 15,3 ± 4,9 

mg.L
-1

 de LAS), água de abastecimento e bicarbonato de sódio (400 mg.L
-1

). 

II) 50 % da alimentação era esgoto sanitário e os outros 50 % era composto por uma 

mistura de água de lavanderia comercial (com 15,8 ± 4,9 mg.L
-1

 de LAS) e água 

de abastecimento. 

III) Na etapa final o reator foi alimentado com água de lavanderia (com 24,1 ± 4,1 

mg.L
-1

 de LAS) e esgoto sanitário. 

Na Fase I o bicarbonato de sódio foi utilizado para o tamponamento do meio. Nas 

Fases I e II a água de abastecimento foi utilizada para a diluição da água de lavanderia, uma 

vez que a concentração de LAS no afluente deveria ser de aproximadamente 20 mg.L
-1

. E, na 

Fase III utilizou-se apenas esgoto sanitário como diluente.  

 

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). Foram 

adicionados 200 mL de lodo com 5,79 g.L
-1 

de ST (Sólidos Totais), 1,27 g.L
-1

 de STF 

(Sólidos Totais Fixos) e 4,52 g.L
-1

 de STV (Sólidos Totais Voláteis). 

 

Análises Físico-Químicas e Cromatográficas 

Para o monitoramento do reator análises físico-químicas e cromatográficas foram 

realizadas em amostras de afluente e efluente (Tabela 1). 

Após o término da operação do reator amostras foram analisadas por CG/EM pela 

empresa Central Analítica localizada no Instituto de Química da Universidade Estadual de 

Campinas em Campinas, SP. O equipamento utilizado foi o 5975C Agilent com 

espectrômetro de massas do tipo quadrupolo linear. 
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Tabela 1: Análises de monitoramento do reator EGSB. 

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 e filtrada 

(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) 

Sulfeto (mg.L
-1

) Colorimétrico 1 vez APHA (2005) 

 

Adsorção de LAS 

Ao finalizar a operação da Fase III amostras dos grânulos foram retiradas do reator 

EGSB para a extração do LAS adsorvido na biomassa. A extração foi realizada em 

concordância com a metodologia de Duarte (2008). 

 

Granulometria 

A granulometria do lodo foi realizada no término de cada fase conforme metodologia 

adaptada de Alphenaar et al., (1993). As imagens dos grânulos foram capturadas utilizando 

câmera simples. O tratamento das imagens, a contagem e a medição do diâmetro médio dos 

grânulos foram realizados por meio do software Image-Pro Plus 4.5. 

 

Balanço de Massa 

O balanço de massa de LAS foi realizado com base nas fórmulas abaixo: 

 

LAS removido = LASafl – LASefl     (eq. 1) 

LAS adsorvido = α x γ     (eq. 2) 

LAS degradado = LAS removido – LAS adsorvido     (eq. 3) 

Sendo: 

LAS removido = massa de LAS removida por processos biológicos e físicos 

LAS adsorvido = massa de LAS adsorvido nos grânulos do reator EGSB 

LAS degradado = massa de LAS removida apenas por processos biológicos 

LASafl = massa de LAS afluente 

LASefl = massa de LAS efluente 

α = média da concentração de LAS extraído dos grânulos no leito do reator (mg.g
-1

ST
-1

) 

γ = sólidos totais do reator na Fase III em relação ao volume de amostragem (g. L
-1

) 

 

Resultados e Discussão 

 

Operação do Reator 

 O reator EGSB foi operado por 280 dias. Os parâmetros analisados durante todo esse 

período podem ser observados na Tabela 2.  

Verificou-se remoção de 57 ± 16 % e 77,2 ± 14,9 %, de DQO e LAS respectivamente, 

na Fase I, que é a fase sem adição do esgoto sanitário para diluição. Na Fase II, com 50 % de 

esgoto sanitário para diluição da água residuária de lavanderia, observou-se remoção de 60 ± 

26 % e 74,4 ± 13,4 %, de DQO e LAS respectivamente. Na Fase III, com 100 % de esgoto 
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sanitário na diluição da água residuária de lavanderia, verificou-se 65 ± 10 % e 55,3 ± 18,4 % 

de remoção de DQO e LAS respectivamente.  

Todavia, quando se analisou a remoção específica de LAS, notou-se diminuição 

menos acentuada; ou seja, de 1,9 ± 1,2 (Fase I) para 1,8 ± 0,8 mg.gSTV
-1

.d
-1

 (Fase III). 

  

Tabela 2 - Parâmetros monitorados durante a operação do reator EGSB 

Parâmetros Fase I Fase II Fase III 

DQO (mg.L
-1

) 

Afluente 

Efluente 

Remoção (%) 

Carga Orgânica Específica 

Aplicada (mgDQO.gSTV
-1

.d
-1

) 

 

176±59 

68±17 

57±16 

28±9 

 

175±65 

70±40 

60±26 

- 

 

324±47 

113±32 

65±10 

51±9 

 

LAS (mg.L
-1

) 

Afluente 

Efluente 

Remoção (%) 

Carga Específica Aplicada 

(mg.gSTV
-1

.d
-1

) 

Remoção Específica (mg.gSTV
-

1
.d

-1
) 

 

15,3±4,9 

3,2±1,7 

77,2±14,9 

2,4±1,1 

 

1,9±1,2 

 

15,8±4,9 

4,0±2,3 

74,4±13,4 

- 

 

- 

 

24,1±4,1 

11,1±5,5 

55,3±18,4 

3,5±0,7 

 

1,8±0,8 

Alcalinidade Parcial 

(mgCaCO3.L
-1

) 

Afluente 

Efluente 

Alcalinidade Total 

(mgCaCO3.L
-1

) 

Afluente 

Efluente 

 

 

218±62 

251±80 

 

 

290±81 

331±99 

 

 

82±19 

132±23 

 

 

129±27 

175±29 

 

 

130±16 

174±35 

 

 

205±23 

231±41 

pH 

Afluente 

Efluente 

 

8,0±0,2 

8,0±0,2 

 

7,4±0,4 

7,9±0,3 

 

7,4±0,1 

7,9±0,1 

Sulfeto (mg S.L
-1

) 

Efluente 

 

20,01±11,23 

 

19,29±8,66 

 

11,41±8,05 

AOV (mg HAc.L
-1

) 

Afluente 

Efluente 

 

42,6±47,7 

49,0±93,1 

 

41,1±14,5 

25,7±9,3 

 

82,3±20,0 

49,8±14,1 

*Biomassa (g.L
-1

) 

Sólidos Totais 

Sólidos Totais Fixos 

Sólidos Totais Voláteis 

 

5,79 

1,27 

4,52 

 

 

- 

 

9,50 

2,72 

6,77 

Duração (dias) 84 72 84 

* Biomassa da manta de lodo do reator no início e no fim da operação 

 

A retirada do bicarbonato de sódio da alimentação na Fase II acarretou em diminuição 

da alcalinidade total e do pH de 290 ± 81 (Fase I) para 129 ± 27 mgCaCO3.L
-1

 (Fase II) e de 

8,0 ± 0,2 (Fase I) para 7,4 ± 0,4 (Fase II), respectivamente. Segundo Gonçalves e Souza 

(1997), na composição do esgoto sanitário típico tem-se alcalinidade de aproximadamente 

150 mgCaCO3.L
-1

. No entanto, a adição de apenas 50 % de esgoto sanitário não elevou a 

alcalinidade total na Fase II, ao passo que a adição de 100 % desse efluente elevou o valor da 

alcalinidade (205 ± 23 mgCaCO3.L
-1

) na fase III. 
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Os principais ácidos observados no efluente foram o ácido valérico na Fase I (8,5 

mg.L
-1

) e o capróico nas Fases II e III ( 7,9 e 11,6 mg.L
-1

, respectivamente).  

Ácidos orgânicos fazem parte da composição do esgoto sanitário e são responsáveis 

pelo mau odor assim como, moléculas de enxofre (H2S e mercaptanas), compostos 

nitrogenados (NH3 e aminas), fenóis e aldeídos (Belli Filho et al., 2001). Em relação aos 

ácidos orgânicos voláteis do afluente, verificou-se na Fase III 82,3 ± 20,0 mg.L
-1

, 

provavelmente devido a utilização de 100 % de esgoto sanitário para diluição da água 

residuária de lavanderia. 

Verificou-se 5,79 e 9,50 g.L
-1 

de sólidos totais nas fases I e III, respectivamente. Esse 

aumento pode ser justificado por crescimento bacteriano ou pelo fato do esgoto sanitário 

apresentar alta concentração de sólidos. Os sólidos suspensos totais do reator foram 

monitorados periodicamente e verificou-se 0,0130 g.L
-1

 na fase I; 0,0149 e 0,0220 g.L
-1 

nas 

fases II e III, respectivamente. Ou seja, a introdução do esgoto sanitário na alimentação (Fases 

II e III) promoveu acréscimo de sólidos no reator. 

 

 
Figura 1 - Boxplots da remoção de LAS (a) e de DQO (b) 

 

Em relação à remoção de LAS e DQO (Figura 1) verificou-se preferência dos 

microrganismos pela matéria orgânica disponível no esgoto sanitário. À medida que se 

adicionou esgoto sanitário no afluente a remoção de DQO aumentou e a de LAS diminuiu. 

Em 2010, Duarte et al. observaram 10 % de redução na eficiência de remoção do LAS 

ao elevarem a concentração de matéria orgânica. Os autores afirmaram que, provavelmente, 

os microrganismos preferiram metabolizar a matéria biodegradável ao invés do LAS, um 

composto xenobiótico. 

a 

b 
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Granulometria 

 Verificou-se para a amostra do inóculo e da Fase I diminuição do tamanho dos 

grânulos (4,05 ± 0,79 para 3,67 ± 1,83 mm). Grânulos são agregados microbianos derivados 

de interações hidrofóbicas e hidrofílicas. A quebra da tensão superficial causada pelos 

surfactantes desestabiliza essas interações resultando em perda de biomassa e diminuição do 

diâmetro dos grânulos (Daffonchio et al., 1995). Além dessa perturbação nas interações 

hidrofóbicas e hidrofílicas, deve-se levar em consideração a alta velocidade ascensional 

aplicada ao reator EGSB, o que promove o cisalhamento e, como consequência, a diminuição 

no tamanho dos grânulos. 

 

 
Figura 2 - Diâmetros médios dos grânulos nas fases de operação do EGSB apresentados nos 

boxplots 
 

Observou-se aumento no diâmetro médio dos grânulos da Fase I para a Fase II (Figura 

2). O diâmetro mínimo e máximo verificado nas amostras da Fase I foram de 0,52 ± 1,83 mm 

e 3,67 ± 1,83 mm (Tabela 3), respectivamente, com carga de LAS aplicada de 1,9 mg.gSTV
-

1
.d

-1
. Nas amostras da Fase II observou-se diâmetro mínimo e máximo de 0,63 ±1,99 mm e 

4,79 ± 1,99 mm, respectivamente. Entre as Fases II e III não se verificou alteração 

significativa no tamanho dos grânulos. Para a Fase III verificou-se diâmetro mínimo de 0,63 ± 

2,80 mm e máximo de 4,63 ± 2,80 mm, para carga de LAS de 1,8 mg.gSTV
-1

.d
-1

. 

 

Tabela 3 - Tamanho médio dos grânulos em cada fase de operação 

 Valor Máx. (mm) Valor Mín. (mm) Desvio 

Fase I 3,67 0,52 1,83 

Fase II 4,79 0,63 1,99 

Fase III 4,62 0,64 2,80 

 

Balanço de Massa 

A partir do balanço de massa, foi possível concluir que em função das condições de 

operação impostas ao reator EGSB utilizado nesse trabalho, obteve-se remoção de 69 % de 

LAS, sendo que 2 % do surfactante ficaram adsorvidos na biomassa e 67 % degradados 

biologicamente (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Resumo do balanço de massa de LAS 

 mg LAS % 

Massa de LAS adicionada 5.555,75 - 

Massa de LAS no efluente 1747,16 31 

Massa de LAS removida 3808,60 69 

Massa de LAS adsorvida  112,21 2 

Massa de LAS degradada 3741,17 67 

 

Análise CG/EM 

 A partir da análise de CG/EM da amostra afluente, 17 composto foram identificados 

(Tabela 5). Dentre esses compostos destacam-se substâncias plastificantes, mercaptanas, 

hidrocarbonetos, fungicidas, esteroides, substâncias utilizadas em sínteses e parabenos, que 

segundo a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), são substâncias muito 

utilizadas em cosméticos como shampoos, cremes de barbear, protetores solares e pastas de 

dentes.  

Na amostra efluente foram identificados apenas 4 compostos (Tabela 5). Dentre eles, 

observou-se predominantemente, substâncias presentes em cosméticos e produtos 

farmacêuticos. 

 

Tabela 5 - Compostos identificados nas amostras afluente e efluente pelo CG/EM 

Afluente Efluente 

Metanotiol Metil Butanal Diisopropilamina 

Hexadecano Tolueno Dimetil Butanamina 

Heptadecano Metil Fenol Metil Propanamida 

Octadecano Metil Hexanamina Tolueno 

Metil Heptadecano Octodrina  

Metil Nonadecano Enxofre cíclico  

Eicosano Colestanol  

Ftalato de Etil Hexila Bis 

Metileno Triisopropil Fenil 

Fosfina 

Éster Metílico do ácido 

Diciclohexil Hidróxi 

Benzóico 

 

 

Após a análise de CG/EM foi possível observar que alguns compostos químicos 

orgânicos e inorgânicos podem ser metabolizados durante o tratamento, ao passo que muitos 

outros apresentam resistência e recalcitrância. 

 

Conclusões 

 

Após a adição do esgoto sanitário na alimentação do reator e devido ao longo período 

de exposição ao LAS, foi observado aumento dos ácidos orgânicos voláteis, aumento do 

diâmetro médio dos grânulos e aumento da concentração de sólidos totais da biomassa do 

reator.  

Com a utilização do esgoto foi possível eliminar a adição de bicarbonato de sódio 

como agente tamponante. E, principalmente, observou-se diminuição da remoção de LAS e 

aumento da remoção de DQO. No entanto, mesmo que a porcentagem de remoção de 

surfactante tenha diminuído, observou-se a remoção do mesmo, tanto por adsorção, como por 

degradação. 
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Resumo. Esse estudo apresenta um método usando a extração em fase sólida online em 

conjunto com column-switching e cromatografia líquida acoplada à espectrometria de 

massas (SPE-LC-MS/MS) para análise simultânea de 12 antibióticos (7 sulfonamidas e 5 

fluoroquinolonas) e cafeína presentes em esgoto sanitário e efluente de uma reator anaeróbio 

em escala piloto usado no tratamento do mesmo. Depois de acidificação e filtração, as 

amostras foram injetadas diretamente em um sistema simples e convencional de 

cromatografia líquida. Foram testados os modos de eluição backflush e foreflush levando em 

conta o número de pratos e a assimetria do pico. O método foi avaliando quanto a limite de 

detecção (LOD) e quantificação (LOQ), linearidade, recuperação relativa, precisão intra e 

inter-dias em amostras de esgoto lab-made. O método apresentou figuras de mérito 

adequadas com LOD variando de 0,8 a 600 ng L
-1

 (cafeína) com injeção direta de apenas 

100 μL e 13 min de tempo total de análise (preparo de amostra e análise cromatográfica)). O 

métod foi aplicado na análise de esgoto sanitário e efluente de reator anaeróbio (n = 15), 

sendo encontrado 6 antibióticos e cafeína em concentrações que variaram de 0,018 a 1.097 

μg L
-1

. Para garantir a veracidade dos dados à quantificação dessas amostras foi feita 

realizando adição de padrão, com isso foi contornar o efeito de matriz. 

 

Introdução 

 A ocorrência de antibióticos em matrizes ambientais é resultado do seu intenso uso na 

medicina humana e veterinária (Kemper, 2008). As sulfonamidas são um importante grupo de 

antibióticos aplicados principalmente na medicina veterinária no tratamento de infecções, 

bronquites e doenças do aparelho auditivo. A administração em conjunto de sulfametoxazol 

com trimetoprimaaumenta a eficiência do tratamento inibindo a síntese de ácido fólico, 

essencial para o crescimento da bactéria (Le-Minh et al., 2012). Fluoroquinolonas são 

importante grupo usado em medicina humana e veterinária também. Ambas as classes de 

antibióticos são encontradas em águas residuárias como esgoto, afluente e efluente de 

estações de tratamento de esgoto (ETE), em rios e demais matrizes aquáticas em 

concentrações que variam de μg L
−1

 a ng L
−1

 (Gros et al., 2013). A cafeína é um estimulante 

cardiovascular, cerebral e respiratório comumente encontrado em analgésico, antigripais e 

para combater a enxaqueca. Também está presente em diversos tipos de alimentos e bebidas, 

dessa maneira, tem ocorrido em matrizes ambientais em níveis de concentração que variam de 

ng L
−1

 a μg L
−1

 (Sui et al., 2010). Tendo em vista essas propriedades a cafeína é considerada 

por alguns pesquisadores um marcador antropogênico (Hillebrand et al., 2012). 

 Esses compostos farmacêuticos atingem o esgoto por meio das excretas de animais e 

seres humanos, bem como o descarte de medicamentos com validade vencida ou não 

utilizados, ou ainda a aplicação dos mesmos diretamente no ambiente como ocorre na 

piscicultura (Brandt et al., 2013). Ademais, as ETE não são planejadas para remoção desses 

compostos e para piorar o cenário, cerca 82% dos municípios descarta esgoto diretamente nos 

rios (Locatelli et al., 2011). As sulfonamidas e fluoroquinolonas estão presentes em níveis de 
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ng L
−1

 , apesar disso,efeitos genotóxicos e mutagênicos tem sido descritos. E ainda, existe a 

possibilidade, mesmo nesses baixos níveis de concentração de selecionar bactérias resistentes 

(Boxall et al., 2012). 

Ambas as sulfonamidas e fluoroquinolonas são polares, solúveis em água e estáveis 

quimicamente o que contribui para sua mobilidade em matrizes ambientais (Ingerslev e 

Rensen, 2000). Assim, é importante desenvolver métodos analíticos que permitem uma 

análise rápida, confiável e sensível para monitorar esses compostos em matrizes ambientais. 

A cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas sequencial é a técnica 

instrumental de escolha. Existem diversos métodos descritos na literatura, bem como artigos 

de revisão tratando desses aspectos (Richardson, 2010). Tendo como características 

desejáveis em um método a possibilidade de analisar um maior número possível de 

compostos em uma única análise, bem como automatizar o preparo de amostra e diminuir o 

volume de amostra usado por análise. 

 A extração em fase sólida (SPE) é o método de escolha para o preparo de amostra em 

amostras ambientais, contudo na sua forma convencional (off-line) possui muitas etapas e 

gasta-se elevado tempo para processar as amostras (Pan et al., 2014). Configurações online 

estão disponíveis para superar essas limitações, sendo necessários equipamentos dedicados, 

arranjos de válvulas e bombas peristálticas. O objetivo desse estudo é mostrar o 

desenvolvimento e a validação do método para analisar 12 antibióticos e a cafeína presentes 

em matrizes ambientais usando um sistema de SPE online com pequenas modificações na sua 

configuração. A análise teve seu tempo total de 13 minutos (preparo de amostra em conjunto 

com a análise cromatográfica). O volume de amostra necessário foi de 500 μL, sendo injetado 

apenas 100 μL para etapa de pré-concentração e extração. 

 

Material e Métodos 

 

Reagentes  

 Água ultrapura fornecida pelo sistema Milli-Q Plus. Todos os fármacos estudados pos- 

suem alta pureza (> 98%). Foram estudados sulfametazina (SMZ), sulfametoxazol (SMTX), 

sulfamerazina (SMER), sulfadiazina (SDIZ), sulfacemida (SAC), sulfadimetoxina (SDMX), 

trimetoprima (TMP), norfloxacina (NOR), ofloxacina (OFLO), ciprofloxacina (CIP), 

pefloxacina (PEF), enrofloxacina (ENRO) e cafeína (CAF). Padrões isotópicos foram usados 

como padrões internos como 
13

C-SMTX, 
13

C-SDMX, 
13

C-SMZ, TMP-D9 , ENRO- D5 ,CIP-

D8 8 e NOR-D5. Soluções estoque de 500 mg L
−1

 foram preparadas em acetonitrila, ácido 

fosfórico e fórmico foram usados para melhorar a dissolução das sulfonamidas. O mesmo 

procedimento foi realizado para as fluoroquinolonas e cafeína, contudo a dissolução foi feita 

em metanol.  

 

Separação analítica 

 A separação analítica foi feita usando um cromatógrafo a líquido Agilent 1200 

contendo duas bombas binárias, um amostrador automático ALS 1200 com capacidade de 

injeção de 0,1 a 100 μL, um compartimento termostatizado para a coluna analítica. Uma 

bomba binária adicional foi usada para carregamento da amostra ao utilizar o sistema de 

column switching e SPE online. 

 Sistema de column-switching foi usado no preparo de amostra. Esse sistema consiste 

de duas bombas de LC, sendo a bomba A para carregamento da amostra e a bomba B para 

eluição com gradiente. O column-switching foi realizado usando uma válvula de duas 

posições contendo seis portas. O preparo de amostra online foi realizado com uma coluna de 

SPE Oasis HLB (polímero balanceado com regiões hidrofílicas e hidrofóbicas). O sistema de 

column-switching foi usado no modo backflush. Nesse modo, a amostra introduzida na coluna 

de SPE pela fase aquosa presente na bomba A, sendo que ao mesmo tempo, a coluna C18 

(Agilent 50 x 2,1 mm x 2,7 μm) estava sendo condicionada pela fase móvel presente na 
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bomba B Após 3,00 minutos, a válvula de column switching muda de posição (A para B) 

permitindo que os analitos pré-concentrados na coluna de SPE fossem eluídos para a coluna 

analítica e o detector (MS/MS) no sentido oposto do qual foi carregado na etapa de 

carregamento da amostra. 

 

Sistema de espectrometria de massas sequencial (ESI-MS/MS) 

 O sistema contendo analisadores híbridos, sendo um triplo quadrupolo e ion trap 

linear (QTRAP) foi utilizado, tendo a fonte turbo ion spray acoplada ao sistema de LC 

descrito acima. Os parâmetros da fonte foram otimizados usado sistema de injeção em fluxo, 

sendo o curtain gas a 20 V, collision gas em nível médio, a temperatura da fonte de 650 
o
C, 

ion spray voltage de 5500 V, e a pressão dos gases na fonte a 50 psi. 

 Os parâmetros do sistema MS/MS dependente (declustering potential-DP; collision 

energy-CE e collision cell exit potential-CXP) dos compostos foram otimizados usando 

infusão direta da solução de cada composto na faixa de concentração variando de 10 a  

50 μg L
−1

. O entrance potential-EP foi fixado a 10 V. 

 O QTRAP foi operado no modo positivo (ESI+) usando o modo (SRM-selected 

reactions monitoring) com um dwell-time de 20 ms entre cada SRM monitorado. Foram 

usados três diferentes SRM para cada composto, exceto a OFLO e NOR que somente 

apresentaram duas transições intensas e estáveis. A resolução nos quadrupolos (Q1 e Q2) 

foram mantidas unitárias. 

 

Validação do método 

 Para a validação do método foram utilizado o volume máximo de injeção do sistema, 

para atingir o menor limite de quantificação (LOQ) possível, sendo usado o volume de 100 

μL. O método foi validado sendo critérios aceitos no cenário nacional e internacional 

(ANVISA, 2003; Thompson et al., 2002; FDA, 2001). A partir das soluções estoque diluições 

foram realizadas nos níveis de concentração de 1000 e 1 μg L
−1

 em água contendo 0,1% de 

ácido fórmico para cada um dos 13 compostos em questão. A partir dessas soluções foram 

preparadas soluções de trabalho contendo todos os compostos para fazer a fortificação das 

amostras de esgoto lab-made em 7 diferentes níveis de concentração para avaliar a 

linearidade, realizando uma calibração na própria matriz de análise. Antes da análise da 

amostra de esgoto lab-made, apenas o ajuste do pH da solução para 3,00 usando ácido 

fórmico e sua filtração em filtro de acetato de celulose 0,22 μm foram realizados.  

 As curvas analíticas foram obtidas usando calibração por padronização externa e 

também por calibração usando padrão interno. As amostras de esgoto e do efluente do reator 

anaeróbio foram calibradas usando ambos os métodos. O modelo linear foi obtido usando 

calibração ponderada, tendo como ponderação pesos de 1/x, 1/x
2
, 1/x

0,5
 e 1/y

2
 para determinar 

o melhor modelo. A linearidade foi avaliado com relação a falta de ajuste usando análise de 

variância (ANOVA).  

 A precisão inter-dias foi avaliada em um nível de concentração somente (nível médio) 

enquanto a precisão intra-dia foi avaliada em três níveis distintos (médio, baixo e alto) todos 

na amostra de esgoto lab-made isento dos 13 analitos. O limite de detecção (LOD) e limite de 

quantificação (LOQ) foram determinados como a concentração que fornecia uma relação 

sinal/ruído (S/N) de 3 e 10, respectivamente.  

 A recuperação relativa (RR) foi medida comparando a área absoluta de cada 

composto, após os analitos serem fortificados em água ultra-pura e no esgoto lab-made nos 

mesmos níveis de concentração. A estabilidade foi avaliada em 3 diferentes processos 

relacionados à análise, sendo a estabilidade no amostrador automático, após ciclos de 

congelamento e descongelamento; e ao ser estocada a 4 
o
C. Amostra de esgoto lab-made foi 

fortificada, sendo em seguida submetida à análise (t0), os valores de área obtidos foram 

comparados com alíquotas da amostra coletada após 2, 4, 6, 8, 24, 120 and 504 horas (3 

semanas) nas três condições testadas. 
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Análise de amostras de esgoto sanitário e efluente do reator anaeróbio  

 Amostras de esgoto doméstico foram coletados no Campus II da USP de São Carlos. 

Um reator anaeróbio vertical de leito estruturado com aeração intermitente em escala piloto 

(650 L de volume útil) estava sendo usado para remoção de matéria orgânica e nitrogênio 

presentes nesse esgoto sanitário. Cerca de 20 mL de amostra de esgoto doméstico e efluente 

do reator foram coletados em frasco de polipropileno de 50 mL. As amostras tinha pH 

ajustado para 3,00 e filtradas com filtro de acetato de celulose 0,22 μm. Em seguida, as 

amostras eram analisadas usando o sistema de SPE online-LC-MS/MS e quantificadas usando 

a adição de padrão para reduzir o efeito de matriz. A adição de padrão foi feita em 5 níveis 

diferentes de concentração, sendo fortificados somente com os 7 compostos presentes nas 

amostras analisadas. O primeiro nível refere-se a amostra sem adição de padrão, o segundo a 

uma concentração que gera sinal 3 vezes maior do que observado anteriormente. Os demais 

níveis (terceiro, quarto e quinto) tiveram a relação 2,8 vezes em relação ao segundo, 1,7 em 

relação ao terceiro e 1,2 em relação ao quarto.  

 

Resultados e Discussão 

 

Otimização dos parâmetros do MS/MS  

 Os antibióticos e a cafeína foram analisados no modo positio (ESI+) usando ácido 

fórmico como aditivo enquanto o modo SRM foi usando durante a aquisição dos íons 

presentes. As fluoroquinolas tinham como precursor [M+H]
+
 e os íons produto foram 

selecionados de acordo com a otimização feita para o modo SRM, sendo selecionado íons 

produto da perda neutra de CO2 tendo [M+H-44]
+
, bem como a perda de fragmentos do grupo 

3-carboxil do anel [M+H-74]
+
 e do anel piperazínico [M+H-87]

+
, [M+H-101]

+
, [M+H-115]

+
 e 

[M+H-129]. A perda de H2O ([M+H-18]
+
) um íon produto comumente monitorado foi 

evitado, sendo monitorado apenas no caso da NOR. Para as sulfonamidas os íon produtos com 

m/z de 186, 156, 108 e 92 foram selecionados. O íon produto de m/z 186 corresponde a 

[C6H8N3O2S]
+
, m/z de 156 corresponde a [C6H6NOS]

+
 , m/z de 108 corresponde a [C6H6NO]

+
 

e m/z 92 a [C6H6N]
+
. Para a cafeína, os íons produto de m/z 138 ([C6H8N3O]

+
, 123 

([C6H7N2]
+
 e 83 [C4H7N2]

+
. Para a TMP íons produto de m/z 261 ([C13H17N4O2]

+
 ), 230 

([C11H11N4O2]
+
), 123 ([C6H7N2]

+
 foram selecionados.  

 

Preparo de amostra e análise esgoto lab-madeOtimização dos parâmetros do MS/MS  

 O sorvente usado no SPE Oasis HLB apresenta característica hidrofóbicas e 

hidrofílicas que foram suficientes para pré-concentrar os analitos de interesse e eliminar os 

interferentes presentes na matriz. A amostra foi carregada para as etapas de pré-concentração 

e extração usando uma bomba de LC contendo fase móvel 100% aquosa, sendo os 

interferentes retirados da coluna de SPE e encaminhados para um descarte. Após 3,0 minutos, 

os interferentes haviam sido eliminados, assim, a válvula de column switching teve sua 

posição alterada conectando a coluna de SPE com a coluna analítica. Todo conteúdo presente 

na coluna de SPE foi eluído no modo backflush direcionado para a coluna analítica para assim 

ser feita sua a separação dos analitos presentes e, por conseguinte, a sua análise. 

 O esgoto lab-made foi usado para verificar o desempenho do sistema de preparo de 

amostra online. Essa amostra está isenta de antibióticos e cafeína, e mimetiza a composição 

do esgoto sanitário, o que permite a otimização do método proposto em uma amostra 

complexa. Além disso, esse esgoto lab-made foi usado em muitos estudos de reatores 

anaeróbios em escala de laboratório e reatores em batelada como substrato orgânico em 

estudos relacionados para desenvolvimento de tecnologias de tratamento de águas residuárias 

(Mockaitis et al., 2012). 

 

Modo de eluição SPE online  

 A eluição no modo backflush apresentou parâmetros de cromatográficos superiores 
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aos da eluição no modo foreflush (no mesmo sentido de fluxo do carregamento da amostra). O 

número de pratos (N) e assimetria (As) do pico da SAC foram calculados, já que é o analito 

mesmo retido pela coluna de SPE online. No modo fowardflush teve As e N de 2,5 e 256 

respectivamente. No modo backflush As e N foram de 1,2 e 2304, o que demonstra uma 

melhor focalização dos picos, sendo os mesmos mais estreitos e definidos no modo backflush. 

Assim, foi escolhido o modo backflush na eluição dos analitos da fase de SPE online para 

posterior validação do método e sua aplicação em análises de amostras reais. 

 

Separação cromatográfica  

 A separação foi testada usando gradiente e também de forma isocrática, ambas usando 

oácido fórmico como aditivo a 0,1% na fase aquosa e orgânica. A maioria dos analitos co-

eluem já que os compostos apresentam uma alta similaridade estrutural, apesar disso, ao usar 

eluição com gradiente de fase móvel tornou a análise mais rápida. Apesar da co-eluição, não 

foi observado o fenômeno de cross talking ao usar SRM para analisar os compostos por 

MS/MS.  

 O volume de injeção foi avaliado de 5 a 100 μL, sendo este último volume a 

capacidade máxima do amostrador automático. O volume de 100 μL forneceu o menor LOQ 

sem comprometer o formato dos picos. O efeito de memória foi avaliado para evitar o 

comprometimento da precisão e exatidão do método. O amostrador automático foi 

programado para fazer uma limpeza da parte interna e externa da agulha usando uma mistura 

de acetonitrila, isopropanol, metanol e água contendo 0,1 % de ácido fórmico (25 % v/v de 

cada solvente) usando uma bomba auxiliar. Além disso, a válvula de injeção teve sua posição 

modificada para prevenir adsorção dos analitos. Um mínimo efeito de memória foi de 0,5 % 

observado entre as amostras contendo altas concentrações dos antibióticos e uma amostra 

isenta de antibióticos (branco). 

 

Validação  

 O único tratamento da amostra foi o ajuste do pH para 3,0 e a filtração em membrana 

de 0,22 μm. Em pH = 3,0 as moléculas de sulfonamidas estão em sua maioria na forma 

neutra, enquanto as fluoroquinolonas estão na forma catiônica. A fase do SPE HLB 

apresentou seletividade suficiente para pré-concentrar e extrair todos analitos presentes no 

esgoto lab-made.  

 A linearidade foi avaliada pela fortificação dos analitos em 7 níveis de concentração 

diferentes (3 ordens de magnitude) e calculada usando o métodos dos mínimos quadrados. 

Padrão interno isotopicamente marcado foi usado para diminuir o efeito de matriz. As curvas 

analíticas foram testadas usando o método de calibração por padronização interna e externa. 

 Ambas demonstraram linearidade sem ocorrer a falta de ajuste. A padronização 

externa foi usada já que apresenta os dados puros obtidos, e na padronização interna não havia 

padrão interno isotópico para todos os analitos, principalmente os menos retidos como a CAF 

e SAC. Três transições de SRM foram monitoradas para todos os analitos, exceto para NOR e 

OFLO que apresentaram somente duas transições intensas e estáveis. Então duas transições 

foram usadas para fins de confirmação e uma para quantificação. A transição SRM para quan- 

tificação foi escolhida de acordo com a falta de ajuste, sendo a transição que apresentou 

menor falta de ajuste durante a avaliação da linearidade. 

 Calibração ponderada de 1/x
2
 foram aplicados para SMTX, SDMX, TMP and ENRO; 

1/y
2
 para SDIZ, SAC, OFLO; 1/y para PEF e NOR; 1/x para CAF. A escolha dos fatores de 

ponderação foi baseada no menor erro relativo e também na menor soma dos resíduos 

devendo ser inferior a 15% no nível do LOQ. A calibração ponderada não foi aplicada para 

CIP e SMZ. A maioria dos analitos teve regressão com R
2
 maior do que 0,97, exceto ENRO e 

SAC. Esses analitos apresentaram um valor maior de R
2
 sem a calibração ponderada, contudo 

houve pior ajuste nos níveis próximos a LOQ. Apesar de um menor valor de R
2
, foi obtido 

uma melhor exatidão usando a calibração ponderada. 
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Figuras de mérito  

 LOD e LOQ foram obtido de acordo com relação S/N de 3 e 10, respectivamente. O 

LOD variou de 0,800 a 600 ng L
−1

 , e o LOQ variou de 1,200 a 1200 ng L
−1

 . Esses valores de 

LOD e LOQ também foram observados em estudos feitos previamente aplicando SPE no 

modo offline e também online (Lopez-Serna et al., 2012; Garcia-Galan et al., 2010; Lopez-

Serna et al., 2010; Diaz-Cruz et al., 2008; Garcia-Galan et al., 2011). 

 A Tabela 1 apresenta em detalhes linearidade, LOD, LOQ, precisão intra e inter-dias. 

A precisão intra e inter-dias estão adequados segundo guias internacionais e nacionais 

(ANVISA, 2003; Thompson et al., 2002; FDA, 2001). A precisão intra e inter-dias variou de 

16 a 21%, respectivamente, aceitável para análises de amostras complexas. 

 

Tabela 1: Dados da validação obtidos para analise por SPE-online-LC-MS/MS. 

Fármacos Linearidade 

(μg L
−1

 ) 

Dados da 

regressão 

 (a, b e r) 

LOQ 

(ng L
−1

) 

LOD 

(ng L
−1

) 

Nível Precisão 

intra-dia 

(RSD %) 

Precisão 

inter-dia 

(RSD %) 

SMZ 1,32 – 95,0 -1,84 x 10
4
 1,32 0,800 Baixo 2,96 - 

  8,26 x 10
2
   Médio 1,04 8,95 

  0,984   Alto 1,04 - 

TMP 16,5 – 1,19 x 10
3
 -5,83 x 10

3
 16,5 5,00 Baixo 8,63 - 

  1,05 x 10
3
   Médio 14,4 6,59 

  0,984   Alto 7,33 - 

SAC 288 - 20,8 x 

10
3
 

1,30 x 10
4
 288 100 Baixo 2,58 - 

  2,99 x 10
1
   Médio 4,53 13,0 

  0,960   Alto 3,05 - 

SMTX 26,9 - 1,94 x 10
3
 -5,96 x 10

3
 26,9 16,3 Baixo 8,91 - 

  1,19 x 10
3
   Médio 10,3 10,8 

  0,970   Alto 11,8 - 

SDZ 121 – 8,72 x 10
3
 4,72 x 10

3
 121 36,7 Baixo 12,8 - 

  7,25 x 10
1
   Médio 4,53 13,0 

  0,973   Alto 3,05 - 

SMER 55,0 - 3,96 x 10
3
 6,24 x 10

2
 55,0 33,3 Baixo 6,06 - 

  5,11 x 10
2
   Médio 7,56 8,96 

  0,980   Alto 4,15 - 

SDMX 12,4 - 8,91 x 10
2
 -8,39 x 10

2
 12,4 7,50 Baixo 10,6 - 

  7,55 x 10
2
   Médio 11,3 14,6 

  0,975   Alto 14,5 - 

NOR 450 – 32,4 x 10
3
 3,34 x 10

4
 450 198 Baixo 9,36 - 

  7,05 x 10
1
   Médio 4,63 7,22 

  0,997   Alto 3,75 - 

OFLO 326 – 23,5 x 10
3
 2,05 x 10

4
 326 198 Baixo 0,574 - 

  1,24 x 10
2
   Médio 2,00 2,57 
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  0,985   Alto 5,41 - 

PEF 326 – 9,50 x 10
3
 4,15 x 10

3
 326 198 Baixo 6,49 - 

  5,76 x 10
1
   Médio 10,8 5,12 

  0,997   Alto 4,20 - 

ENRO 132 – 23,5 x 10
3
 9,48 x 10

2
 132 80,0 Baixo 8,47 - 

  3,78 x 10
1
   Médio 5,70 21,0 

  0,942   Alto 4,05 - 

CIP 49,5 – 3,56 x 10
3
 2,25 x 10

3
 49,5 30,0 Baixo 12,5 - 

  2,42 x 10
2
   Médio 4,60 9,87 

  0,994   Alto 3,85 - 

CAF 1.24 x 10
3
 – 89,1 

x 10
4
 

5,83 x 10
3 
 1.24 x 

10
3
 

500 Baixo 8,23 - 

  1,93   Médio 9,85 7,06 

  0,988   Alto 8,11 - 
a = intercepto, b = inclinação da reta e r = coeficiente de correlação 

Nível baixo corresponde ao LOQ. Nível médio em ng L −1 : SMZ 3,96; TMP 49,5; SAC 866; SMTX 80,7; SDZ 363; SMER 165; SDMX 
37,1;NOR 1350 ; OFLO 980; PEF 980; ENRO 396; CIP 148 and CAF 3710. Nível alto corresponde ao nível superior estudado na 

linearidade. 

- não avaliado. 
  

 A RR foi avaliada fortificando esgoto lab-made em três diferentes níveis (LOQ, médio 

e alto), os mesmos avaliados na linearidade. Os valores da RR variaram de 7,0 a 72%, sendo 

os analitos com menor valor de RR, a CAF e a SAC, os compostos mais polares analisado 

(log P -0,07 e -1,0). Para as fluoroquinolonas RR teve um valor médio de 23 a 48%, e 8,5 a 

56% para as sulfonamidas. Isso pode ser explicado pelo fato das sulfonamidas estão na forma 

neutra tendo uma intensa interação π-π gerada pela interação do anel aromático na fase 

polimérica. As fluoroquinolonas estão na forma catiônica tendo uma menor interação π-π , o 

que explica a menor RR. Valores semelhantes de RR usando SPE online foram obtidos 

(Feitosa-Felizzola et al., 2007; Khan et al., 2012). 

 A estabilidade das amostras fortificadas no esgoto lab-made foi avaliada em três 

situações. Em ambas as amostras tiveram estabilidade até 48h bem como estabilidade para 

períodos longos como 3 semanas (504 h). A maior estabilidade foi conseguida quando as 

amostras foram estocadas a 4
o
C, as áreas dos analitos diferenciaram menos de 20 % ao 

comparar com injeção  inicial (t0), quando mantidas a 4
o
C. 

 

Efeito de matriz  

 Uma infusão em T foi usada para estudo do efeito de matriz, sendo a amostra contendo 

água ultra-pura como referência comparada com esgoto lab-made. Foi observado um efeito de 

intensa supressão, já esperado, uma vez que a composição do esgoto lab-made é complexa 

contendo contaminates inorgânicos e orgânicos que podem causar uma interferência na 

ionização dos analitos. 

 

Aplicação em amostras reais de esgoto sanitário e efluente de reator anaeróbio.   

 Amostras de esgoto sanitário e de um reator anaeróbio em escala piloto foram 

analisadas (n = 15). Seis antibióticos e cafeína foram detectados e quantificados em ambas as 

matrizes. Um procedimento rápido e simples de adição de padrão foi aplicado para contornar 

o efeito de matriz e melhorar a qualidade da medida de concentração do antibiótico. A 

concentração de SMZ, TMP e OFLO presente no efluente do reator foi maior do que presente 

inicialmente no esgoto sanitário. Esse fato é atribuído a hidrólise dos metabólitos conjugado 
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desses antibióticos, comum encontrados no esgoto (Brandt et al., 2013; Garcia-Galan et al., 

2010; Queiroz et al., 2012). Esse fenômeno pode ter sido intensificado pela complexa 

comunidade microbiológica presente no reator anaeróbio. Em todas as amostras, o tempo de 

retenção variou menos do que 0,3%. Também, a abundância relativa da intensidade das 

transições de SRM monitoradas foi inferior a 20%. Assim, pelo menos 4 pontos de 

identificação (IP) foram monitoradas dos 3 pontos mínimos exigidos pela recomendação 

comunidade europeia (Decision, 2002). Dos 7 compostos, 5 foram confirmados usando esse 

critério. Apenas a SMZ e a CIP tiveram a abundância relativa das transições com variação 

superior a 20% em todas as amostras. Isso pode ser atribuído ao efeito de matriz, além de, 

esses compostos estavam presentes em níveis de concentração de baixo ng L
−1

, sofrendo 

assim uma interferência maior na razão da intensidade dos íons monitorados. 

 A supressão de sinal foi predominante nas amostras de esgoto e efluente do reator para 

a maioria dos analitos. Contudo, um aumento de sinal foi observado para a SMZ e CIP o que 

pode explicar a variação na razão da intensidade dos íons monitorados. Para o esgoto a 

supressão de sinal variou de 10 a 83%, também observado em outros estudos (Barreiro et al., 

2011; Renew e Huang, 2004). No efluente do reator anaeróbio, a maioria das amostras 

apresentou supressão de 12 a 91% para SMZ, CIP, TMP, SMTX, NOR e OFLO. Isso pode ser 

atribuído a variação na composição do efluente do reator anaeróbio. Essa variação é causada 

pela oscilação diária da composição do esgoto, que influencia diretamente na análise do 

efluente, principalmente, para análises de LC-MS/MS causando supressão ou aumento de 

sinal. 

 A Tabela 2 mostra os níveis de concentração encontrados no esgoto e no afluente do 

reator, com uma variação grande de 0,01800 μg L
−1

 a para SMZ até 1097 μg L
−1

 de cafeína 

estando em concordância com outras publicações (Le-Minh et al., 2012; Batt et al., 2006; 

Zhang e Lee, 2009; Senta et al., 2008). O esgoto foi coletado em uma região densamente 

povoado, próximo a pequenos sítios o que explica a altas concentrações de 

CAF e NOR. 

 Seis antibióticos estavam presentes nessa amostra, SMZ apresentou o menor sinal e 

CIP o maior sinal em ambas as amostras. Como esperado, CAF predomina em alta 

concentração (μg L
−1

), tendo que limitar a escala do cromatograma para evitar o não 

aparecimento do demais picos referentes aos antibióticos. O método apresenta diversas 

vantagens, primeiro a minimização do manuseio da amostra usando SPE online e column 

switching na etapa de preparo de amostra. Também, o uso de pequeno volume de amostra, 

500 μL foi suficiente para realizar essa análise. Além disso, um baixo nível de concentração 

(ng L
−1

) foi possível de atingir em uma análise simultânea de sulfonamidas e fluoroquinolonas 

(compostos presentes na maioria das matrizes ambientais), mesmo usando um volume de 100 

μL de amostra para pré-concentração. Outro fator a se destacar é o fato do método ter sido 

desenvolvido, validado e aplicado em um sistema simples, convencional de LC, contendo um 

amostrador automático e uma válvula de 6 portas para realizar o column switching.  

 Não foi necessário, um sistema dedicado para realizar o preparo de amostra online. 

Apenas 13 minutos foram necessários para preparo de amostra e corrida cromatográfica para 

analisar 13 compostos ambientalmente relevantes. O método além de apresentar as 

características acima destacadas, foi aplicado com sucesso na análise de esgoto e efluente de 

um reator anaeróbio em escala piloto. Sendo o primeiro relato de análise de antibióticos em 

efluente de um reator anaeróbio vertical de leito estruturado com aeração intermitente, tendo 7 

compostos presentes nas amostras analisadas. 

 

Tabela 2: Concentração de antibiótico em μg L
-1 

presente em esgoto e efluente de reator 

anaeróbio. 

Número 

da 

amostra 

Tipo de 

amostra 

TMP CAF SMZ SMTX OFLO NOR CIP 
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1 Esgoto 0,0940 964 0,0180 0,161 0,590 6,40 0,280 

2 Efluente 0,0830 40.0 0,0230 0,049 0,600 4,50 0,190 

3 Esgoto 0,205 1,10 x 10
3
 0,0430 0,317 2,05 14,0 0,790 

4 Efluente 0,126 12.9 0,0530 0,126 1,27 6,80 ND 

5 Esgoto 0,211 428 0,0320 0,370 1,22 8,60 0,320 

6 Efluente 0,116 ND 0,0320 0,042 1,53 2,10 0,130 

7 Esgoto 0,118 830 0,0310 0,216 1,63 10,4 0,500 

8 Efluente 0,116 45.3 0,0430 0,090 1,29 3,60 0,440 

9 Esgoto 0,138 341 0,0210 0,342 0,660 6,30 0,350 

10 Efluente 0,117 157 0,0450 0,161 0,860 5,30 0,250 

11 Esgoto 0,204 456 0,0480 0,616 0,750 10,1 0,370 

12 Efluente 0,219 308 0,0450 0,092 0,480 4,80 0,180 

13 Esgoto 0,327 539 0,0290 0,656 1,69 8,00 0,440 

14 Efluente 0,108 158 0,0400 0,048 0,790 5,60 0,270 

15 Efluente 0,113 122 0,0400 0,088 0,690 5,60 0,260 
- ND:  não detectado. 
 

Conclusões 

 

 O método de SPE online foi desenvolvido e aplicado com sucesso para análise de 

vários antibióticos e cafeína encontrados no esgoto e no efluente do reator anaeróbio. A 

configuração do sistema de LC usado é simples e convencional, tendo uso de um amostrador 

automático e um sistema de column-switching. O tratamento da amostra foi limitado a 

filtração, ajuste de pH e fortificação com padrão interno. A coluna de SPE com fase HLB 

demonstrou seletividade suficiente para pré-concentrar os antibióticos de duas classes 

diferentes e cafeína, ambos com características físico-químicas diferentes. Mais de 200 

análises foram realizadas em perda de resposta analítica, ou mesmo sem danos à coluna 

analítica e também do SPE. O método foi validado no modo backflush, apresentando 

linearidade, seletividade, precisão e detectabilidade em baixas concentrações ng L
−1

 em 

amostras complexas com composição similar a esgoto sanitário (esgoto lab-made). A adição 

de padrão foi aplicada para monitorar 6 antibióticos e cafeína presentes nas amostras sem 

exigir inúmeras etapas analíticas e elevado tempo de preparo de amostra. E o método poderá 

em futuro próximo ser aplicado para estudo de remoção e cinética de remoção dos 

antibióticos em reatores anaeróbios em escala de bancada e estudos em batelada. 

 

Referências Bibliográficas 

ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2003) Guia para métodos analíticos e 

bioanalíticos, Resolução RE N
o
 899. 

Barreiro, J. C.; Vanzolini, K. L.; Cass, Q. B. (2011) Direct injection of native aqueous 

matrices by achiral-chiral chromatography ion trap mass spectrometry for simultaneous 

quantification of pantoprazole and lansoprazole enantiomers fractions. Journal of 

Chromatography A, 1218, 2865–2870. 

Batt, A. L.; bruce, I. B.; Aga, D. S. (2006) Evaluating the vulnerability of surface waters to 

antibiotic contamination from varying wastewater treatment plant discharges. 

Environmental Pollution, 142, 295–302. 

Boxall, A. B. A.; Rudd, M. A.; Brooks, B. W.; Caldwell, D. J.; Choi, K.; Hickmann, S.; Innes, 

E.; Ostapyk, K.; Staveley, J. P.; Verslycke, T.;Ankley, G. T.; Beazley, K. F.; Belanger, S. 

496



E.; Berninger, J. P.; Carriquiriborde, P.; Coors, A.; Deleo, P. C.; Dyer, S. D.; Ericson, J. F.; 

Gagne, F.; Giesy, J. P.; Gouin, T.; Hallstrom, L.; Karlsson, M. V.; Larsson, D. G. J.; 

Lazorchak, J. M.; Mastrocco, F.; McLaughlin, A.; McMaster, M. E.; Meyerhoff, R. D.; 

Moore, R.; Parrott, J. L.; Snape, J. R.; Murray-Smith, R.; Servos, M. R.; Sibley, P. K.; 

Straub, J. O.; Szabo, N. D.; Topp, E.; Tetreault, G. R.; Trudeau, V. L.; Van Der Kraak, G. 

(2012) Pharmaceuticals and personal care products in the environment:what are the big 

questions? Environmental Health Perspectives, 120, 1221-1229.  

Brandt, E. M. F.; Queiroz, F. B. de; Afonso, R. J. C. F.; Aquino, S. F.; Chernicharo. C. A. L. 

(2013) Behaviour of pharmaceuticals and endocrine disrupting chemicals in simplified 

sewage treatment systems. Journal of Environmental Management, 128, 718-726. 

Decision, C. (2002) Commission Decision of 12 August 2002 implementing Council 

Directive 96/23/EC concerning the performance of analytical methods and the 

interpretation of results. 8-36. 

Diaz-Cruz, M. S.; Garcia-Galan, M. J.; Barcelo, D. (2008) Highly sensitive simultaneous 

determination of sulfonamide antibiotics and one metabolite in environmental waters by 

liquid chromatography-quadrupole linear ion trap-mass spectrometry. Journal of 

Chromatography A, 1193, 50–59. 

FDA. U.S. Food and Drug Administration (2001) Bioanalytical method validation. In: 

Guidance for Industry.  

Feitosa-Felizzola, J.; Temime, B.; Chiron, S. (2007) Evaluating on-line solid-phase extraction 

coupled to liquid chromatography-ion trap mass spectrometry for reliable quantification 

and confirmation of several classes of antibiotics in urban wastewaters. Journal of 

Chromatography A, 1164, 95–104. 

Garcia-Galan, M. J.; Diaz-Cruz, M. S.; Barcelo, D. (2010) Determination of 19 sulfonamides 

in environmental water samples by automated on-line solid-phase extraction- liquid 

chromatography-tandem mass spectrometry (SPE-LC-MS/MS). Talanta, 81, 355–366. 

Garcia-Galan, M. J.; Diaz-Cruz, M. S.; Barcelo, D. (2010) Identification and determination of 

metabolites and degradation products of sulfonamide antibiotics. Trends in Analytical 

Chemistry, 27, 1008–1022. 

Garcia-Galan, M. J.; Diaz-Cruz, M. S.; BARCELO, D. (2011) Occurrence of sulfonamide 

residues along the Ebro River basin: removal in wastewater treatment plants and 

environmental impact assessment. Environment International, 37, 462–473. 

Gros, M.; Rodriguez-Mozaz, S.; Barceló, D. (2013) Rapid analysis of multiclass antibiotic 

esidues and some of their metabolites in hospital, urban wastewater and river water by 

ultra-high-performance liquid chromatography coupled to quadrupole-linear ion trap 

tandem mass spectrometry. Journal of Chromatography A, 1292, 173-188. 

Hillebrand, O.; Nödler, K.; Licha, T. Sauter, M.; Geyer, T. (2013) Caffeine as an indicator for 

the quantification of untreated wastewater in karst systems. Water Research, 46, 395-402. 

Ingerslev, F.; Rensen, B. H.-S. (2000) Biodegradability properties of sulfonamides in 

activated sludge. Environmental Toxicology and Chemistry, 19, 2467-2473. 

Kemper, N. (2008) Veterinary antibiotics in the aquatic and terrestrial environment. 

Ecological Indicators, 8, 1-13. 

Khan, G. A.; Lindberg, R.; Grabic, R.; Fick, J. (2012) The development and application of a 

system for simultaneously determining anti-infectives and nasal decongestants using on-

line solid-phase extraction and liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Journal 

of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 66, 24–32 

Le-Minh, N.; Stuetz, R. M.; Khan, S. J. (2012) Determination of six sulfonamide antibiotics, 

two metabolites and trimethoprim in wastewater by isotope dilution liquid 

chromatography/tandem mass spectrometry. Talanta, 89, 407-416. 

Locatelli, M. A. F.; Sodre, F. F.; Jardim, W. F. (2011) Determination of antibiotics in 

Brazilian surface waters using liquid chromatography-electrospray tandem mass 

spectrometry. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 60(3), 385-393. 

497



Lopez-Serna, R.; Perez, S.; Ginebreda, A.; Petrovic, M.; barcelo, D. (2010) Fully automated 

determination of 74 pharmaceuticals in environmental and waste waters by online solid 

phase extraction-liquid chromatography-electrospray-tandem mass spectrometry. Talanta, 

83, 410–424. 

Lopez-Serna, R.; Petrovic, M.; Barcelo, D. (2012) Direct analysis of pharmaceuticals, their 

metabolites and transformation products in environmental waters using on-line TurboFlow 

TM chromatography-liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Journal of 

Chromatography A, 1252, 115–129. 

Mockaitis, G.; Rodrigues, J. A. D.; foresti, E.; Zaiat, M. (20012) Toxic effects of cadmium on 

anaerobic biomass: kinetic and metabolic implications. Journal of Environmental 

Management, 106, 75–84. 

Pan, J.; Zhang, C.; Zhang, Z.; Li, G. (2014) Review of online coupling of sample preparation 

techniques with liquid chromatography. Analytica Chimica Acta, 815, 1–15. 

Queiroz, F. B.; Brandt, E. M. F.; Aquino, S. F.; Chernicharo, C. A. L.; Afonso, R. J. C. F. 

Occurrence of pharmaceuticals and endocrine disruptors in raw sewage and their behavior 

in UASB reactors operated at different hydraulic retention times. Water Science and 

Technology: a Journal of the International Association on Water Pollution Research, 66, 

2562–2569. 

Renew, J. E.; Huang, C.-H. (2004) Simultaneous determination of fluoroquinolone, 

sulfonamide, and trimethoprim antibiotics in wastewater using tandem solid phase 

extraction and liquid chromatography–electrospray mass spectrometry. Journal of 

Chromatography A, 1042, 113–121. 

Richardson, S. D. (2010) Environmental Mass Spectrometry: Emerging Contaminants and 

Current Issues. Analytical Chemistry, 82, 4742–4774. 

Senta, I.; Senka, T.; Ahel, M. (2008) Simultaneous Determination of Sulfonamides, 

Fluoroquinolones, Macrolides and Trimethoprim in Wastewater and River Water by LC-

Tandem-MS. Chromatographia, 68, 747–758. 

Sui, Q.; Huang, J.; Deng, S.; Yu, G.; Fan, Q. (2010) Occurrence and removal of 

pharmaceuticals, caffeine and DEET in wastewater treatment plants of Beijing, China. 

Water Research, 44, 417-426. 

Thompson, M.; Elisson, S. L. R.; Wood, R. (2002) Harmonized guidelines for single-

laboratory validation of methods of analysis. Pure and Applied Chemistry, 74(5), 835–855. 

Zhang, J.; Lee, H. K. (2009) Application of dynamic liquid-phase microextraction and 

injection port derivatization combined with gas chromatography-mass spectrometry to the 

determination of acidic pharmaceutically active compounds in water samples. Journal of 

Chromatography A, 1216, 7527–7532. 

498



ESTRATÉGIA DE ANÁLISE DE SUBPRODUTOS DA BIODEGRADAÇÃO 

ANAERÓBIA DE SULFAMETAZINA  

 

Tanare C. R. Ferreira 
1
; Guilherme H. D. de Oliveira 

2
; Álvaro J. Santos-Neto 

3
; Marcelo Zaiat 

4
 

 
1 

Pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Hidráulica e Saneamento; 
2 

Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Hidráulica e Saneamento; 
3 

Professor do Departamento de Química e Física Molecular do IQSC/USP; 
4 

Professor do Departamento de Hidráulica e Saneamento da EESC/USP. 

 

Resumo. A contaminação de águas residuárias por fármacos é de reconhecida importância. 

Dentre eles, os antimicrobianos causam grande preocupação pelos impactos sobre o 

desenvolvimento de resistência bacteriana. Novas tecnologias de tratamento devem ser 

acompanhadas de métodos analíticos capazes de detectar e identificar os subprodutos 

gerados. O presente trabalho desenvolveu uma estratégia de análise para os subprodutos da 

biodegradação anaeróbia da sulfametazina combinando o preparo de amostras por extração 

em fase sólida, separação de alta eficiência em cromatografia líquida e a detecção por 

espectrometria de massas com analisadores de alta resolução (QqToF) e de alta 

sensibilidade (QTRAP). Quatro produtos de transformação da sulfametazina foram 

identificados. Dois hidroxilados com relação massa/carga (m/z) de 295, o de m/z 307 

correspondente à adição do grupo formil a sulfametazina, e o de m/z 227 que corresponde à 

adição de glicose modificada à sulfametazina. Pela primeira vez foram descritos e 

identificados produtos da biodegradação anaeróbia da sulfametazina em concentrações 

ambientalmente relevantes. 

 

Introdução 
 

 Nos últimos anos, compostos farmacêuticos têm provocado preocupação, particularmente 

porque nenhum requisito legal tem sido estabelecido para a descarga dessas substâncias 

biologicamente ativas nos corpos de água superficiais (Furhacker, 2008). A presença e 

persistência de fármacos no ambiente e seu destino também são questões de preocupação 

crescente. Em paralelo a isso, verifica-se uma maior preocupação quanto à preservação dos 

ecossistemas aquáticos e ao risco potencial de contaminação da água de abastecimento público. 

Tal preocupação tem incentivado estudos com o objetivo de identificar e quantificar esses 

resíduos para que se possa minimizar o descarte e desenvolver processos eficientes para removê-

los. Geralmente os fármacos e seus subprodutos se encontram em baixas concentrações (µg.L
-1

) 

e em matrizes aquosas complexas de composição desconhecida fazendo-se necessário o uso de 

metodologias analíticas de alta sensibilidade e seletividade. Além disso, a ausência de padrões 

analíticos dos produtos de degradação dificulta a análise dos mesmos. O número de publicações 

que abordam a elucidação e a identificação de estruturas de subprodutos resultante de 

transformações microbiológicas ainda é escasso (Hernández et al., 2014). 

 Dentro deste contexto o presente trabalho desenvolveu uma estratégia de análise e 

identificação de produtos da biodegradação anaeróbia de sulfametazina utilizando técnicas de 

preparo de amostra, separação de alta eficiência em cromatografia líquida e a detecção por 

espectrometria de massas com analisadores do tipo QTRAP e QqToF. Um método analítico foi 

desenvolvido para altas concentrações de sulfametazina, aprimorado e então aplicado com 

sucesso para amostras em concentrações ambientalmente relevantes. 
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Material e Métodos 
 

Os ensaios de biodegradação da sulfametazina foram realizados em frasco de polietileno 

de 500 mL operados em batelada, contendo 400 mL de volume reacional. Os reatores foram 

inoculados com lodo anaeróbio granular proveniente de um reator anaeróbio de fluxo ascendente 

e manta de lodo (UASB) empregado no tratamento de água residuária de um abatedouro de aves. 

O inóculo foi adicionado para uma concentração final de biomassa de 5 g STV.L
-1

, mantida 

constante em todos os experimentos. Os reatores foram alimentados com água residuária 

sintética complexa simulando efluente de suinocultura (apresentando uma demanda química de 

oxigênio (DQO) dissolvida de 1500 mg.L
-1

), fortificada com concentração inicial de 

sulfametazina de 5 mg.L
-1

. Após 48 horas de reação, sacarose em estado sólido foi adicionada 

aos reatores em concentração correspondente a uma DQO de 1000 mg.L
-1

, com o objetivo de 

promover a manutenção da atividade microbiana, visto que após esse tempo reacional a maioria 

dos constituintes orgânicos presentes inicialmente já haviam sido degradados. Os reatores foram 

mantidos em mesa de agitação orbital a 145 rpm e temperatura constante de 30°C por meio de 

câmara de controle de temperatura. Os ensaios de biodegradação duraram 72 horas. Um 

experimento controle, em que não foi adicionado o fármaco, foi realizado nas mesmas condições, 

com o objetivo de fornecer uma linha de base dos espectros de massa da matriz aquosa contendo 

os produtos do metabolismo microbiano. 

Amostras aquosas de 200 mL foram coletadas dos reatores após 72 horas e pré-

concentradas por meio de extração em fase sólida. Foi empregada a fase extratora Oasis HLB da 

Waters e os solventes MeOH e MeOH 5% NH4OH em uma eluição sequencial (solvente neutro 

seguido do solvente modificado com a base). O extrato seco foi ressuspendido em 1 mL, 

resultando em um fator de pré-concentração de 200. 

As amostras concentradas foram analisadas em um sistema LC-ESI-QqToF/MS 

compreendido por um HPLC Shimadzu série 20A Prominence e espectrômetro de massas Bruker 

Daltonics modelo micrOTOF-Q II, equipado com coluna Kinetex XB-C18 (100 mm x 2,1 mm; 

2,6 μm) da Phenomenex; como fase móvel utilizou-se água ultrapura 0,1% ácido fórmico 

(A)/acetonitrila com 0,1% ácido fórmico (B) utilizando a seguinte programação: 0-3 min, 5% de 

B; 3-12 min, 5-60% de B; 12-14 min, 60-95% de B; 14-20 min, 95% de B; 20-22 min, 95-5% de 

B; 22-26 min, 5% de B. A vazão utilizada foi de 0,25 mL.min-1 e temperatura do forno de 40°C. 

Os compostos foram analisados por electrospray operando no modo positivo, com os seguintes 

parâmetros: voltagem do capilar a 4,5 kV, temperatura de dessolvatação a 200°C, vazão do gás 

de secagem a 8 L.min-1 e pressão do nebulizador a 4 bar, intervalo de m/z monitorado de 50 a 

3000 u, taxa de aquisição de espectros a 2 Hz no modo full MS. Para melhor identificação dos 

produtos formados, experimentos de MS/MS foram realizados. 

O sistema LC-ESI-QTRAP/MS, constituído por um HPLC Agilent Technologies 1260 

Infinity, com uma coluna Agilent Technologies Poroshell 120 EC-C18 (50 mm x 3.0 mm; 2.7 

µm) foi operado segundo as mesmas condições de corrida cromatógráfica do sistema QqToF. A 

fonte de íons foi operada no modo electrospray positivo, segundo os seguintes parâmetros: 

voltagem do capilar de 5,5 kV; temperatura de 650°C, gás de colisão em médio; curtain gás 20, 

GS1 de 50 e GS2 de 50. O analisador de massas híbrido foi operado no modo Enhanced Product 

Ion (EPI) (parâmetros relvantes) e MRM com dwell time de 10 ms, declustering potential de 56 

V, entrance potential de 10 V, Colision Energy de 25 V e Exit Potential de 10 V para todas as 

transições monitoradas. 

A degradação biológica é fruto de metabolismo e por isso torna-se uma amostra de matriz 

de elevada complexidade. Para auxiliar nas análises dos resultados obtidos torna-se relevande o 
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uso de softwares que além de promover a deconvolução dos picos cromatográficos possam 

auxiliar na seleção dos compostos de interesses e na identificação dos mesmos. Foram utilizados: 

o MZmine que é um software que possui código aberto para processamento, visualização e 

análise de dados de LCMS; Data Analysis da Bruker, utilizando ferramentas como Smart 

Formula 3D e Compound Dissect e o Mass Frontier 7.0 da Thermo Scientific que é um software 

de interpretação de espectros de massa. 
 

Resultados e Discussão 
 

Apesar de vários estudos referentes à degradação de fármacos, poucos são aqueles que 

reproduzem a real condição em que são encontrados no meio ambiente, em concentrações de     

ng.L
-1

 a μg.L
-1

. Diversos estudos baseiam-se na degradação desses micropoluentes em 

concentrações mais elevadas que aquelas encontradas no meio ambiente. 

Em estudos prévios, a degradação em alta concentração é conveniente na caracterização 

de intermediários formados. No entanto, a concentração do composto farmacêutico a ser 

degradado influencia em diversos parâmetros reacionais, alterando a cinética de reação e 

podendo até resultar em diferentes produtos de degradação. A degradação em baixa concentração 

gera intermediários de difícil detecção dificultando as análises. Empregando-se técnicas de 

preparo de amostra, o problema pode ser contornado pré-concentrando a amostra e removendo-

se possíveis interferentes da matriz em que o analito estiver presente. Aliado a isso o uso de 

analisadores com seletividade e a detectabilidade necessárias para identificar os compostos 

contribuem para o sucesso das análises. O presente trabalho utilizou a seguinte estratégia de 

análise: as amostras de degradação biológica foram pré-concentradas por meio de SPE e 

analisadas primeiramente em um espectrômetro de massas de alta resolução (QqToF). Os 

espectros com massa exata permitiram a identificação e confirmação de estruturas moleculares 

propostas. De posse dos resultados obtidos, utilizou-se um analisador de elevada sensibilidade do 

tipo QTRAP para avaliar a formação dos produtos de degradação em concentrações 

ambientalmente relevantes.  
 

Experimentos realizados no QqToF 
 

Inicialmente realizou-se a avaliação dos intermediários na concentração inicial de SMZ 

de 5 mg.L
-1 

para facilitar a detecção e identificação dos possíveis intermediários formados. 

 Efetuou-se a deconvolução dos picos cromatográficos e subsequente alinhamento dos 

picos presentes na amostra e no controle utilizando o software MZmine. Foram selecionados 

quatro íons presentes apenas na amostra (Figura 1). Foram eles o OH-SMZ m/z 295,0860 que 

apresentam tempo de retenção (TR) 8,1 e 8,2 minutos e fórmula molecular C12H15N4O3S que 

correspondem a dois metabólitos hidroxilados da SMZ (OH-SMZ); m/z 307,0864 (TR- 8,9 min) 

com fórmula molecular C13H15N4O3S correspondente à adição do grupo formil a SMZ (formil-

SMZ) e m/z 227,5746 (TR- 9,5 min) com fórmula molecular C18H25N5O7S que corresponde à 

adição de glicose modificada à SMZ (G-SMZ). 

 As Figuras 2, 3 e 4 apresentam os espectros de MS/MS de alta resolução obtidos para a 

confirmação das estruturas propostas. Além do íon m/z 454, relativo à G-SMZ, no espectro 3 da 

Figura 1 observa-se como íon mais abundante aquele com m/z 227, relativo à mesma molécula 

G-SMZ contendo duas cargas relacionadas à protonação simultânea de dois grupos distintos 

(M+2H)
2+

. 
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 Os trabalhos de García-Galán et al. (2011, 2012) já descreveram a presença do composto 

OH-SMZ m/z 295 como produto da degradação da SMZ, tanto através da fotólise em simulador 

de luz UV (concentração inicial de 40 mg.L
-1

 da SMZ) como produto da biodegradação realizada 

por culturas do fungo Trametes versicolor (concentração inicial de 9 mg.L
-1

 da SMZ). 

Entretanto, apenas um metabólito hidroxilado foi descrito. A diferença dos tempos de retenção 

dos metabóltios hidroxilados (Figura 1) e a clara distinção dos espectros de MS/MS (Figura 3) 

demonstram a formação de dois produtos distintos, referentes à hidroxilação do grupamento 

amina (N
4
-hidróxi-SMZ) e do grupo sulfonamida (N

1
-hidróxi-SMZ). 

 O composto formil-SMZ m/z 307 também foi observado como produto da biodegradação 

da SMZ em culturas de fungo
 
(García-Galán et al., 2011). Entretanto, o composto G-SMZ m/z 

227 ainda não foi descrito na literatura, bem como produtos vindos de degradações da SMZ em 

reatores anaeróbios. Além disso, a concentração inicial do fármaco estudado no presente 

experimento foi no mínimo 44% menor que os já publicados devido à utilização de técnicas de 

preparo de amostras. Detectar intermediários em concentrações mais próximas às encontradas na 

natureza é hoje um desafio à Química Analítica Ambiental. 
 

Figura 1- Cromatogramas (íons extraídos) dos intermediários encontrados durante a 

biodegradação da sulfametazina e suas estruturas propostas obtidas a partir de análises realizadas 

por LC–QqToF (ESI (+) MS) após 72 horas de exposição ao reator anaeróbio. 1) Metabólitos 

hidroxilados da SMZ; 2) formil-SMZ e 3) conjugação com glicose.  
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Figura 2- Espectro de massas obtido a partir de análises realizadas por LC–QqToF (ESI (+) MS/MS) após 72 horas de exposição ao 

reator anaeróbio para identificação da estrutura do intermediário de m/z 227.  
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Figura 3- Espectros de massas obtidos a partir de análises realizadas por LC–QqToF (ESI (+) MS/MS) após 72 horas de exposição ao 

reator anaeróbio para identificação da estrutura dos intermediários de m/z 295 A (1) e 295 B (2).  
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Figura 4-Espectro de massas obtido a partir de análise realizada por LC–QqToF (ESI (+) 

MS/MS) após 72 horas de exposição ao reator anaeróbio para identificação da estrutura do 

intermediário de m/z 307.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Experimentos realizados no QTRAP  

  

 Com base nos espectros de MS e de MS/MS de alta resolução obtidos no QqToF foi 

possível atribuir as estruturas para os compostos encontrados. Entretanto, para que se consiga 

realizar a pesquisa destes compostos em concentrações menores (µg.L
-1

) é preciso utilizar um 

analisador de maior sensibilidade, por exemplo, o QTRAP. Devido à ausência de padrões, a 

amostra com os produtos de degradação identificados no QqToF foi utilizada como referência 

para aprimorar o método para análises no QTRAP. As Figuras 5,6 e 7 apresentam os MS/MS 

de alta sensibilidade no QTRAP, usando o modo EPI (“enhanced product ion”), dos íons dos 

produtos de degradação previamente identificados. 

 

Figura 5- Espectro de massas obtido a partir de análise realizada por LC–QTRAP (ESI (+) 

MS/MS modo EPI) após 72 horas de exposição ao reator anaeróbio para identificação da 

estrutura do intermediário de m/z 307. 
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Figura 6- Espectros de massas obtido a partir de análise realizada por LC–QTRAP (ESI (+) 

MS/MS modo EPI) após 72 horas de exposição ao reator anaeróbio para identificação das 

estruturas dos intermediários de m/z 295 A (1) e 295 B (2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando as Figuras 5,6 e 7 é possível notar que o os perfis de fragmentação dos 

espectros de MS/MS de alta sensibilidade obtidos no QTRAP no modo EPI (“enhanced 

product ion”) são similares aos das Figuras 2,3 e 4 (MS/MS de alta resolução). Confirmando 

que todos os produtos de degradação previamente identificados foram detectados. A Figura 8 

apresenta o cromatograma com as transições monitoradas para os compostos identificados. É 

possível observar que todos os compostos foram confirmados através de suas transições. 

Baseando nestes resultados, as transições mais intensas foram selecionadas para as análises no 

modo MRM (“multiple reaction monitoring”) para amostras em concentrações 

ambientalmente relevantes. 

O método analítico desenvolvido foi aplicado para a detecção dos produtos de 

degradação da sulfametazina para amostras de efluente de um reator anaeróbio horizontal de 

leito fixo (RAHLF) em escala de bancada. 
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Figura 7- Espectros de massas obtido a partir de análise realizada por LC–QTRAP (ESI (+) 

MS/MS modo EPI) após 72 horas de exposição ao reator anaeróbio para identificação da 

estrutura do intermediário de m/z 227 (1) e 454 (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8- Cromatograma obtido a partir de análise realizada por LC–QTRAP (modo MRM) 

após 72 horas de exposição ao reator anaeróbio monitorando as transições para os íons m/z 

295; 307; 227,5 e 454.  
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O RAHLF foi alimentado com o mesmo efluente sintético utilizado nos ensaios em 

batelada, porém contaminado com uma concentração de sulfametazina de 10 µg.L
-1

. As 

amostras de efluente foram retiradas quando o reator encontrava-se em operação há mais de 

280 dias, apresentando uma eficiência média de remoção de SMZ de 76%. A Figura 9 

apresenta o cromatograma obtido. Esse resultado demonstra que a estratégia de análise 

desenvolvida foi empregada com sucesso para monitorar a formação destes subprodutos de 

biodegradação anaeróbia em amostras reais partindo de concentrações iniciais do antibiótico 

na ordem de µg.L
-1

.  
 

Figura 9- Cromatograma obtido a partir da análise realizada por LC–QTRAP (modo MRM) 

de amostras de efluente de um reator anaeróbio horizontal de leito fixo alimentado com 

efluente contaminado com 10 µg.L
-1 

de sulfametazina monitorando as transições para os íons 

m/z 295; 307; 227,5 e 454.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusões 

 

 As análises da biodegradação da sulfametazina em reator anaeróbio permitiram a 

identificação de quatro produtos de transformação, um conjugado de SMZ com uma glicose 

modificada, formil-SMZ, e dois produtos hidroxilados. 

A avaliação de espectros de MS/MS permitiu a elucidação estrutural da posição da 

hidroxila nos produtos de degradação hidroxilados da sulfametazina, demonstrando a 

formação de N
4
-hidróxi-SMZ e N

1
-hidróxi-SMZ. 

O método desenvolvido foi aplicado com sucesso em amostras reais de efluentes 

anaeróbios em concentrações ambientalmente relevantes. Todos os produtos identificados em 

ensaios de degradação de alta concentração de sulfametazina foram detectados em amostras 

em concentrações inferiores a 10 µg.L
-1

. 
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Resumo. A utilização de reator anaeróbio com biomassa aderida a um meio suporte tem se 

apresentado recentemente como uma boa perspectiva no tratamento de águas residuárias 

contendo compostos recalcitrantes, como por exemplo, o antibiótico sulfametazina. Na 

literatura, a sulfametazina vem sendo encontrada em resíduos de suinocultura e de estações 

de tratamento de esgoto, o que motiva a avaliar a sua degradação a partir de novas 

tecnologias para o tratamento de águas residuárias. Então, o projeto em questão, utiliza-se 

de um reator anaeróbio contínuo de leito fixo ordenado com o objetivo de avaliar a 

degradação do antibiótico sulfametazina, a fim de descobrir, por meio de resultados 

laboratoriais, se o antibiótico interfere na biodegradação da matéria orgânica pelos 

microrganismos. Também possui como objetivo a avaliação da cinética de remoção de 

sulfametazina e de matéria orgânica. Esse reator de bancada, com volume útil de 2,50 L, 

localiza-se dentro de uma câmara com controle de temperatura, que é mantida a 25
o
C e 

possui como substrato uma simulação de esgoto doméstico. Adotou-se um TDH de 24 horas 

para avaliar a remoção da sulfametazina em diferentes concentrações iniciais: 200 ng.L
-1

, 

400 ng.L
-1

, 600 ng.L
-1

.  

Introdução 

A poluição de ecossistemas aquáticos por compostos farmacêuticos (fármacos) tem se 

tornado objetivo de preocupação recentemente, sendo relatados por meio de pesquisas 

científicas. Efeitos genotóxicos e ecotóxicos vem sendo constatados para fauna e flora 

aquática (Dolar et al., 2012). Então, ao encontrar concentrações de antibióticos no corpo 

receptor de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), isto significa que ainda há tecnologias 

presentes em ETEs que não são capazes de remover  esses micropoluentes, os quais estão 

presentes em baixas concentrações (de ng L
-1 

a µg L
-1

) (Zorita et al., 2010; Almeida e Weber, 

2005; Jones et al., 2002). 

A sulfametazina (SMZ), pertencente ao grupo das sulfonamidas, é um antibiótico 

muito usado como promotor de crescimento em pecuária, além do tratamento e prevenção de 

infecções, tais como infecções do trato urinário, febre reumática, toxoplasmose e outros (Gao 

et al., 2013). Devido a sua elevada utilização, esseantibiótico vem sendo encontrado em 

concentrações traço em águas residuárias e de resíduos de suinocultura. 

Então, uma vez que os sistemas convencionais de tratamento de esgotos não 

conseguem remover alguns dos fármacos efetivamente, como é o caso da sulfametazina, 

algumas alternativas para melhorias serão necessárias para contornar esse problema.Uma das 

alternativas utilizadas para este trabalho é a escolha de um reator anaeróbio de leito fixo 

ordenado, o qual consiste basicamente em um tanque contendo um leito de um material que 

não seja degradado pelas bactérias. Esse material pode ser de espuma de poliuretano, por 

exemplo, ocorrendo a fixação e o desenvolvimento de microrganismos na forma de biofilme, 

o que resulta em uma aclimatação e condição ótima para remoçãode compostos recalcitrantes 
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(Ikehata et al., 2006). Outro fator importante é que os pesquisadores possuem o conhecimento 

dessa composição e estrutura, servindo como base para o desenvolvimento de pesquisas 

relacionadas à imobilização e à retenção celular (Foresti et al., 1996).  

Ao optar por uma configuração ordenada das espumas, o reator estará menos propenso 

a ocorrer anomalias de escoamento, como zonas estagnadas e caminhos preferenciais (curtos 

circuitos) do fluido. Caso o reator possua estas anomalias, o tempo de detenção hidráulica 

médio, obtido nos ensaios hidrodinâmicos, será diferente ao tempo de detenção hidráulico, o 

que pode resultar em uma pior eficiência do reator.Então, sendo o fluxo dos esgotos passando 

por esse leito fixo ordenado, em fluxo ascendente, fará com que os microrganismos retidos no 

reator realizem a bio-conversão da matéria orgânica presentes na água residuária. Devido a 

biomassa estar aderida ao suporte, haverá um aumento do tempo de retenção celular em 

relação ao tempo de detenção hidráulica. Ou seja, o tempo médio que os microrganismos 

permanecem em uma unidade será maior do que o tempo médio em que os despejos líquidos 

permanecem no mesmo, o que resulta em uma maior eficiência e economia quanto a aplicação 

de inóculo no reator. 

Material e Métodos 

Meio Suporte 

O meio suporte utilizado para o experimento foi espuma de poliuretano, sendo um 

material inerte, de baixo custo, fácil aquisição e  aderência pelos microrganismos, 

possibilitando a formação de biofilme em sua superfície e a imobilização de microrganismos 

nos interstícios das espumas. O volume real do meio suporte no reator anaeróbio de leito fixo 

ordenado é de 190 cm
3
. 

Configuração Do Reator Anaeróbio De Leito Fixo Ordenado 

O reator anaeróbio de leito fixo ordenado possui volume útil de 2,5 L. Com relação 

aos amostradores, o reator possui um ponto de coleta inferior e um superior em adição a 

outros três pontos de coleta intermediários. A distância entre os amostradores é de 10 cm e a 

altura total do reator é de 60 cm, sendo 6,5 cm de headspace e 54 cm de volume utilizado.  

Água Residuária Sintética 

O substrato utilizado como meio de alimentação para o reator foi uma simulação da 

água residuária, em composição e concentração, de um esgoto sanitário doméstico, 

apresentando uma concentração média de 550 mg O2 L
-1

 DQO e uma composição conforme 

Torres (1992), cuja descrição é apresentada na Tabela 1. 

 

Tabela 1- Composição do esgoto sintético 

 

Constituinte Concentração  

Sacarose 47,8 mg L
-1

 

Amido 148,9 mg L
-1

 

Celulose 47,2 mg L
-1

 

Extrato de Carne 215,3 mg L
-1

 

Óleo de Soja 51,0 mg L
-1
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Bicarbonato de Sódio (NaHCO3) 728 mg L
-1

 

Solução de fosfato 1,00 mL L
-1

 

Solução de sais (NaCl, MgCl2, CaCl2) 1,00 mL L
-1

 

 

Além desses compostos, adicionou-se também 0,5 mL L
-1

 de uma solução de 

detergente comercial (200 mL L
-1

), na qual a concentração de surfactante foi de 

aproximadamente de 15 mg L
-1

, que é o valor comumente encontrado em esgoto sanitário. 

Fórmula do decaimento cinético 

Para a realização do perfil  cinético, considerou-se o consumo de substrato uma 

cinética de primeira ordem com residual (Equação I), no caso específico de esgoto doméstico. 

Esta hipótese foi baseada em dados cinéticos obtidos para a degradação anaeróbia do esgoto 

doméstico por Vieira (Vieira 1996). Nesse caso, o processo global de degradação anaeróbica 

pode ser reduzido a apenas um passo, o que resulta em uma simplificação do modelo, uma 

vez que apenas um parâmetro cinético é necessário para descrever a taxa de reação 

bioquímica. Para a realização do modelo cinético da remoção do antibiótico sulfametazina, 

abordou-se também como cinética de primeira ordem.  

Considerando o reator como tubular ideal (plug–flow), ou seja isotérmico, homogêneo 

e em regime permanente. 

C(t) =𝐶𝑟𝑒𝑠 + (𝐶𝑎𝑜 − 𝐶𝑟𝑒𝑠). 𝑒−𝐾.𝑇𝐷𝐻 Equação I 

Onde: Cres, é a a concentração residual; 

Cao, é a concentração com TDH = 0; 

k, a constante cinética de degradação; 

TDH, o tempo de detenção hidráulica (TDH). 

As constantes cinéticas do processo foram estimadas através de otimização algorítmica 

usando software OriginPro 8.5.   

 

Cálculo da eficiência de remoção da matéria orgânica e do antibiótico sulfametazina 
A remoção da matéria orgânica foi estimada por um método indireto, o qual calcula a 

demanda química de oxigênio (DQO em mg O2 L
-1

). Essa análise foi de grande importância 

para avaliar o comportamento do reator, bem como quando o mesmo encontrava-se 

estabilizado, e consequentemente pronto para receber o antibiótico. 

A remoção da matéria orgânica foi analisada em espectrofotometria, e obtida em         

mgO2L
-1 

, sendo que a eficiência de remoção é dada pela Equação I. 

E (%) =  
𝐷𝑄𝑂 𝑎𝑓−𝐷𝑄𝑂𝑒𝑓

𝐷𝑄𝑂 𝑎𝑓
 .100   Equação I 

Onde: DQO af e DQO ef são as leituras feitas no espectrofotômetro do afluente e 

respectivo efluente após o TDH de 12 horas. 

Já a eficiência de remoção do antibiótico está sendo realizada por análises 

cromatográficas usando cromatografia líquida com detecção por espectrometria de massas 

(LC-MS/MS). 
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A equação utilizada para o cálculo da eficiência da remoção de sulfametazina utiliza 

uma equação semelhante à da remoção da matéria orgânica, como mostra a Equação II. 

E (%) =  
𝑠𝑢𝑙𝑓.𝑎𝑓−𝑠𝑢𝑙𝑓.𝑒𝑓

𝑠𝑢𝑙𝑓.𝑎𝑓
 .100   Equação II 

Onde: sulf. af e sulf. ef são as concentrações da sulfametazina no afluente e seu 

respectivo efluente após o TDH de 24 horas, analisado por LC-MS/MS. 

Resultados 

Remoção da Matéria Orgânica 

A DQO no afluente possui média de 557,1 ± 61,00 mg O2 L
-1

, estando próxima da DQO 

teórica do esgoto doméstico, 550,0 mg O2 L
-1

, de acordo a proposta inicial desse projetoA 

DQO média do efluente bruto é de 59,56 ± 28,00 mg O2 L
-1

, já a DQO média do efluente 

filtrado é de 34,56 ± 12,00 mg O2 L
-1

. Como a DQO média do efluente filtrado encontra-se 

abaixo limite de quantificação (LOQ) do método de 50,00 mg O2 L
-1

, para fins de cálculo de 

eficiência usaremos o valor do LOQ desse método. Então, a eficiência do reator para a 

remoção de matéria orgânica bruto é de 89,2 ± 5,70 %, e para o efluente filtrado é de 91,0%, 

resultando em uma significativa remoção de matéria orgânica.  

A Figura 1 mostra os dados da DQO afluente e efluente ao longo das 33 semanas de 

operação. 

 

Figura 1. DQO afluente, efluente e eficiência do reator anaeróbio de leito fixo 

ordenado. 
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No início da operação do reator até a 6
a
 semana de operação, o reator ainda 

encontrava-se em processo de estabilização, indicando uma menor eficiência de remoção de 

efluente bruto. A partir da 8ª semana de operação, colocou-se o antibiótico sulfametazina e, 

pela figura acima, observou-se que nãohouve alteração na eficiência de remoção da matéria 

orgânica durante as etapas de 200 ng L
-1

 e 400 ng L
-1

 (23
a
 semana). No entanto, a partir da 29ª 

semana, introduziu-se o antibiótico sulfametazina em uma concentração de 600 ng L
-1

 e foi 

possível notar um leve decaimento na eficiência de remoção da matéria orgânica pelo reator, o 

qual pode ter sido ocasionado devido a inibição de alguns microrganismos aderidos as 

espumas de poliuretano pelo antibiótico sulfametazina presente em uma maior concentração. 

Adsorção dos antibióticos 

A adsorção é uma operação unitária que envolve o contato entre um sólido e um 

fluido, originando uma transferência de massa da fase fluida para a superfície do sólido 

(Foust, 1982). Dessa forma, ao adicionar o antibiótico sulfametazina no afluente, no dia 

24/11, esperou-se por 24 horas (período em que a sulfametazina começou a sair pelo efluente 

dado o TDH do reator) para começar a coletar amostras a cada 2 horas a fim de observar a 

adsorção do antibiótico no meio suporte de espuma de poliuretano e nas paredes do reator. O 

período de coleta foi de 24 horas. Na Figura 2, pode-se verificar o gráfico de adsorção pelo 

tempo: 

 

 

Figura 2. Gráfico da adsorção estimada do antibiótico sulfametazina no reator. 

Como resultado, pode-se obter uma relação  linear da concentração de sulfametazina, 

em ng L
-1

, o que mostra a concentração se elevando até se estabilizar e ter a concentração real 

de saída do reator. A variação experimental de adsorção do anibiótico deu-se somente no 

período entre as 24h e 48h, o que pode ser prejudicial na obtenção exata do gráfico de 

adsorção, pois mesmo passando-se 48 horas, o antibiótico ainda estava ocorrendo. Coletou-se 

também uma amostra de efluente no tempo de 4 horas para comprovar que o antibiótico 

somente iria sair próximo ao TDH do reator, o que mostrou a partir da análise no LC-MS/MS 

de que a concentração de sulfametazina nessa coleta era nula. Esse ainda é estudo preliminar, 

para realmente estudar a influência da adsorção é necessário uma pesquisa mais aprofundada. 
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Contudo, percebe-se a demora em se atingir a estabilidade no efluente em virtude de 

processos adsortivos bem como o metabolismo microbiano que está ocorrendo. 

Remoção do Antibiótico Sulfametazina 

Após ocorrido o processo de adsorção, as coletas de efluente do reator foram feitas 

quando mudava com o intuito de se obter a sua remoção de sulfametazina. Com relação ao 

afluente, foram feitas coletas nas segundas, quartas e sextas-feiras a fim de analisar a 

concentração de sulfametazina que entra no reator. Para o efluente, coletou-se nas terças e 

quintas-feiras a fim de avaliar a eficiência do reator na remoção de sulfametazina. A partir da 

Tabela 2, encontra-se os valores obtidos para a concentração no afluente e efluente do reator 

de cada etapa e os seus respectivos dias de operação. 

Tabela 2.  Valores de concentração de antibiótico sulfametazina e eficiência 

  200 ng L
-1

 400 ng L
-1

 600 ng L
-1

 

Dias de operação 105 45,0 19,0 

Afluente (ng L
-1

) 242±83,0 420±55,0 650±26,0 

Efluente (ng L
-1

) 122±48,0 190±32,0 297±32,0 

Eficiência (%) 53,0±12,0 55,0±8,00 53,0±6,00 

 

Cinética da degradação da matéria orgânica 

 

Seis perfis cinéticos do reator de leito fixo ordenado foram realizados, sendo um na 9ª 

semana (05/12/2014), 11ª semana (17/01/2015), 16ª semana (23/03/2015), 24 ª semana 

(16/04/2015), 28ª semana (14/05/15) e na 31ª semana (08/06/15). As amostras foram 

coletadas de quatro pontos intermediários e a coleta do efluente final, tendo como respectivos 

TDH de 4,50 h, 9,00 h, 13,45 h, 17,95 h e 24,00 h.  
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Figura 3. Perfil cinético de remoção de matéria orgânica. 

 

Os diversos perfis cinéticos estão com bom ajuste, sendo a média de 98,2 ± 1,50 %, e 

resultaram em uma equação de primeira ordem com residual. Os valores das constantes 

cinéticas (k) de degradação da matéria orgânica ao longo do comprimento do reator bem 

como suas respectivas equações estão na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Equações e constantes cinéticas para os diversos perfis realizados em relação 

a degradação da matéria orgânica. 

 

 
Equação Constante cinética (k) 

05/12/14 C(t)=50+453. 𝑒−0,32.𝑇𝐷𝐻 0,32 h
-1 

17/01/15 C(t)=50+477. 𝑒−0,27.𝑇𝐷𝐻 0,27 h
-1

 

23/03/15 C(t)=50+471. 𝑒−0,26.𝑇𝐷𝐻 0,26 h
-1

 

16/04/15 C(t)=50+473. 𝑒−0,30.𝑇𝐷𝐻 0,30 h
-1

 

08/06/15 C(t)=50+506. 𝑒−0,28.𝑇𝐷𝐻 0,28 h
-1

 

14/05/15 C(t)=50+473. 𝑒−0,24.𝑇𝐷𝐻 0,24 h
-1

 

 

A média da constante cinética para a degradação da matéria orgânica foi de 0,28 ± 

0,03 h
-1 

. Ao analisar os valores das constantes cinéticas, percebe-se que a adição do 

antibiótico sulfametazina, em concentrações de 200 ng L
-1

 e 400 ng L
-1

, não interferiu 

significativamente para afirmar que houve uma inibição na degradação de matéria prima. Já 

em concentração de sulfametazina a 600 ng L
-1

,com perfil cinético feitona 28ª semana 

(14/05/15) houve uma queda na velocidade de remoção por parte dos microrganismos 

presentes no reator, possuindo uma constante cinética (k) de 0,24 h
-1

. Esse resultado pode ser 

causado pela inibição dos microrganismos devido à maior concentração de antibiótico no 

reator. 

 

Cinética de degradação do antibiótico sulfametazina 
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Após o reator se estabilizar, e a concentração de antibiótico ser estabilizada foi 

realizado um perfil cinético para a degradação do antibiótico sulfametazina na 21ª semana 

(26/03/2015), que seguindo o método descrito no item 2.5 foi traçado o gráfico cinético 

representado na Figura 4. 

 

Figura 4.Perfil cinético de remoção do antibiótico sulfametazina (200 ng L
-1

) 

A partir da curva traçada, obteve-se a seguinte equação: S(t)=86,21+154,25. 𝑒−0,19.𝑇𝐷𝐻 

com ajuste de 84,9%.Onde S(t) é a concentração de sulfametazina de acordo com o tempo de 

detenção hidráulico (TDH). Assim, conclui-se que a constante cinética de remoção para o 

antibiótico é de 0,19 h
-1

. 

Para a concentração de 400 ng L
-1

, ilustra-se na Figura 5 à seguir, o perfil cinético 

feito na 26ª semana de operação. 
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Figura5.Perfil cinético de remoção do antibiótico sulfametazina (400 ng L
-1

). 

 

A partir da curva traçada,obteve-se a seguinte equação: S(t)=156,12+268,39. 𝑒−0,25.𝑇𝐷𝐻 

com ajuste de 87,7%.A constante cinética de remoção para o antibiótico é de 0,25 h
-1

. 

Para a concentração de 600 ng L
-1

, ilustra-se na Figura 6 a seguir, o perfil cinético 

feito na 30ª semana de operação. 

 

Figura6.Perfil cinético de remoção do antibiótico sulfametazina (600 ng L
-1

). 
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A partir da curva traçada,obteve-se a seguinte equação: S(t)=245,8+369,19. 

𝑒−0,25.𝑇𝐷𝐻com ajuste de 83,3%. A constante cinética foi de 0,25 h
-1

 

Ao verificar as constantes cinética de cada etapa, em concentrações de sulfametazina 

de 200 ngL
-1

, 400 ngL
-1

 e 600 ngL
-1

, observa-se que as velocidades de reação não se 

modificam significativamente para cada concentração, não podendo afirmar se houve inibição 

dos microrganismos a partir desse parâmetro.  

Conclusão 

Ao analisar os resultados, o reator anaeróbio de leito fixo ordenado, com TDH de 24 

horas, possui uma boa eficiência na remoção de matéria orgânica, tanto para as concentrações 

de sulfametazina a 200 400 e 600 ngL
-1

, sendo 89,2 ± 5,7 % para o efluente bruto e 91% para 

o efluente filtrado, resultando em uma significativa remoção de matéria orgânica. No entanto, 

para concentrações de 600 ngL
-1

 de sulfametazina, há uma redução razoável na cinética de 

degradação da matéria orgânica.Já com a degradação do antibiótico sulfametazina, a 

eficiência na remoção foi pouco afetada, sendo 53±12 para concentração de 200 ngL
-1

, 55±8 

de 400 ngL
-1

e 53±6% de 600 ngL
-1

. Realizou-se seis perfis cinéticos de degradação da matéria 

orgânica a fim de analisar o comportamento cinético quanto ao decaimento do substrato e 

determinou-se a média da constante cinética, a qual foi de 0,28 ± 0,03 h
-1. Com relação ao 

perfil cinético da degradação do antibiótico,decaimento da concentração de sulfametazina 

seguindo cinética de primeira ordem, com constantes cinéticas de 0,19 h
-1

, 0,25h
-1

 e 0,25h
-1

, 

respectivamente.  
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Resumo. Os poluentes emergentes constituem uma grande classe de fármacos que causam 

grande impacto ao meio ambiente, podendo ser encontrados em concentrações que variam 

microgramas (μgL
-1

) até nanogramas por litro (ngL
-1

). Dentro desse grupo há os antibióticos, 

que podem auxiliar na seleção de microrganismos cada vez mais resistentes, o que acarreta 

em um grave problema de saúde pública. Entre os antibióticos, as sulfonamidas são 

largamente utilizadas em animais, principalmente em suinocultura. Dessa forma, esse 

trabalho tem como objetivo avaliar a eficiência do reator RAHLF na degradação do 

antibiótico sulfametazina, cuja primeira fase foi de adaptação do reator às condições como 

tempo de detenção de hidráulica (TDH) 12 horas, temperatura de 30°C, e volume útil do 

reator de 1,1 L. A cinética de degradação é de primeira ordem com residual, e com constante 

cinética (k) entre 0,89 h
-1

, sendo testada concentração de 200 ngL
-1 

de antibóitico com 

k=0,48 h
-1

 e concentração de 400 ngL
-1

 com k=0,31 h
-1

, tendo apresentando considerável 

eficiência de remoção desse micropoluente, em média de 60%. Em relação à matéria 

orgânica presente no esgoto sintético, aproximadamente 92,5% da mesma está sendo 

degradada. Sendo assim, a configuração utilizada do reator, bem como suas condições vem 

se mostrando eficiente na remoção de baixas concentrações do antibiótico sulfametazina. 

 

Introdução  

 

O avanço da tecnologia e a busca por melhores condições de vida tem levado a 

indústria farmacêutica a desenvolver cada vez mais produtos que ajudem a prolongar e 

melhorar a qualidade de vida das pessoas e animais. 

Os produtos de uso pessoal, analgésicos, antinflamatórios e os antibióticos, formam 

um grupo de poluentes emergentes, os quais tem seu uso acelerado pelos benefícios gerados, e 

ao contrário dos pesticidas e fungicidas que apresentam a diminuição do seu uso pela 

legislação, os fármacos não apresentam essa tendência, e sim um crescimento cada vez maior 

devido aos benefícios que geram, como aumento do bem estar e da perspectiva de vida. 

Esses poluentes ao serem ingeridos são excretados na sua forma não biotransformada, 

ou chegam ao ambiente pelo descarte inapropriado. (Boxall,2012) 

Assim, os tratamentos convencionais utilizados para águas residuárias não apresentam 

grande eficiência de remoção desses micropoluentes, principalmente do antibiótico, podendo 

gerar grandes problemas, como a seleção de microrganismos, fungos e bactérias resistentes. 

Além do mais ainda não se conhece todos os efeitos dos fármacos e de seus 

metabolitos, bem como o efeito causado pela presença de múltiplos micropoluentes no 

ambiente. Portanto, busca-se novas alternativas para o tratamento desses fármacos, com foco 

no antibiótico sulfametazina, o qual é amplamente usado na suinocultura. 

Nesse contexto, estuda-se a remoção de antibiótico da classe sulfonamida em um 

reator anaeróbio horizontal de leito fixo (RAHLF), o qual apresenta fluxo contínuo com 

liquido escoando no sentido axial. Essa configuração se aproxima de um reator tubular ideal, 

tendo melhor desempenho se comparado a um reator de mistura perfeita, com o mesmo tempo 

de detenção hidráulica (Zaiat, 2003), levando em consideração a não ocorrência de inibições 
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de qualquer natureza, tendo esse desempenho em condições de idealidade. Esse é 

comprovadamente um reator eficiente na remoção de compostos recalcitrantes, como fenol, 

formaldeído, etanol e benzeno (Cattonyet al., 2007) e aparece como potencial ferramenta para 

a remoção de antibióticos de despejos. 

O reator RAHLF encontra-se a uma temperatura de 30°C e está sendo utilizado para o 

estudo da remoção da sulfametazina com diferentes concentrações (200 e 400 ng L
-1

). Possui 

volume total de 2,5 L, com comprimento de 100 cm e diâmetro interno de 5,0 cm, porém, 

devido às espumas de poliuretano o volume útil é de 1,1 L, e contando ainda com o 

headspaceesse volume diminui para 1,0 L. Com esse volume e um TDH de 12 horas, a vazão 

analisada encontra-se em média de 1,26 ± 0,20 mLmin
-1

.  
 

Metodologia 

 

Cálculo da eficiência de remoção da matéria orgânica e do antibiótico sulfametazina 

A remoção da matéria orgânica foi estimada por um método indireto, o qual calcula a 

demanda química de oxigênio - DQO em mg O2 L
-1

. Essa análise foi de grande importância 

para avaliar o comportamento do reator, bem como quando o mesmo encontrava-se 

estabilizado, e consequentemente pronto para receber o antibiótico. 

A remoção da matéria orgânica foi analisada em espectrofotometria, e obtida em         

mg O2 L
-1 

, sendo que a eficiência de remoção é dada pela Equação I. 

E (%) =
𝐷𝑄𝑂𝑎𝑓−𝐷𝑄𝑂𝑒𝑓

𝐷𝑄𝑂𝑎𝑓
 .100   Equação I 

Onde: DQO af e DQO ef são as leituras feitas no espectrofotômetro do afluente e 

respectivo efluente após o TDH de 12 horas. 

Já a eficiência de remoção do antibiótico está sendo realizada por análises 

cromatográficas usando cromatografia líquida com detecção por espectrometria de massas 

(LC-MS/MS). 

A equação utilizada para o cálculo da eficiência da remoção de sulfametazina utiliza 

uma equação semelhante à da remoção da matéria orgânica, como mostra a Equação II. 

E (%) =
𝑠𝑢𝑙𝑓.𝑎𝑓−𝑠𝑢𝑙𝑓.𝑒𝑓

𝑠𝑢𝑙𝑓.𝑎𝑓
 .100   Equação II 

Onde: sulf. af e sulf. ef são as leituras feitas por LC-MS/MS da concentração de 

antibiótico sulfametazina do afluente, e respectivo efluente após o TDH de 12 horas.  

Fórmula do decaimento cinético 

Para realização do perfil cinético tanto da degradação da matéria orgânica, quanto para 

o antibiótico percebeu-se que a degradação resulta em uma equação de decaimento de 

primeira ordem com residual como mostra a Equação III. Semelhante a equação descrita por 

Camargo e colaboradores (Camargo et al., 2002) , considerando o reator como tubular ideal 

(plug –flow), ou seja isotérmico, homogêneo e em regime permanente. 

C(t) =𝐶𝑟𝑒𝑠 + (𝐶𝑎𝑜 − 𝐶𝑟𝑒𝑠). 𝑒−𝐾.𝑇𝐷𝐻 Equação III 

Onde: Cres, é a concentração residual; 

Cao, a concentração com TDH = 0; 

k, a constante cinética de degradação; 

TDH, o tempo de detenção hidráulica (TDH). 

 

Análises físico-químicas para monitoramento 

O monitoramento do reator está sendo feito por meio de amostras do afluente e 

efluente realizado duas vezes na semana, sendo que após a estabilização do reator, uma vez 
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por mês é realizado o perfil amostral de todo reator, por meio de coleta do efluente nos cinco 

pontos intermediários do reator.  

As variáveis avaliadas foram: demanda química de oxigênio, de acordo com o método 

colorimétrico oficial (APHA, 2005); pH e os parâmetros de alcalinidade e ácidos voláteis, 

utilizando cromatografia gasosa (GC). 

 

Resultados 

 

Remoção da Matéria Orgânica 

A Demanda Química de Oxigênio (DQO) no afluente possui média de 554,76 ± 

56,000 mg O2 L
-1

, estando próxima da DQO teórica de 550 mg O2 L
-1

, a qual foi prevista 

inicialmente. A DQO média do efluente bruto é de 40,86 ± 18,00 mg O2 L
-1

, como ela 

encontra-se abaixo da limitação do método, que é 50,00 mg O2 L
-1

, para fins de cálculo de 

eficiência usaremos o valor de limitação do método. Assim, a eficiência do reator para a 

remoção de matéria orgânica é de 93%, resultando em uma significativa remoção de matéria 

orgânica.  

A Figura 1 mostra os dados da DQO afluente, efluente e eficiência ao longo das 39 

semanas de operação. É possível perceber uma variação da concentração de DQO afluente a 

partir da 4ª semana, isso ocorreu devido a tentativa de adaptar a DQO à concentração 

estipulada em projeto, pois encontrava-se abaixo dos 550 mg O2.L
-1

.  

O antibiótico foi colocado na 8ª semana de operação, e pela Figura 1 é possível notar 

que não houve alteração na eficiência de remoção da matéria orgânica conforme já esperado. 

Vale ressaltar que para cálculo da eficiência a DQO efluente bruta foi considerado em 50 mg 

O2 L
-1, 

por ser o limite de quantificação do método utilizado. 

 

Figura 1. DQO afluente, efluente e eficiência do reator RAHLF. 

A partir do gráfico acima percebe-se que ao longo das semanas de operação houve 

pouca variação da eficiência de remoção de matéria orgânica, isso se deve a grande 

capacidade de resistência dos microrganismos aderidos as espumas de poliuretano a variações 

no meio. 
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Remoção do Antibiótico Sulfametazina 

A adição do antibiótico foi iniciada em 12/11/2014 (8ª semana), e então foi coletado 

amostras após completar o tempo de detenção de 12 horas para analisar o comportamento da 

remoção após supostamente o antibiótico começar a ser detectado no efluente, também foi 

coletado dois pontos a mais, 4 e 10 horas após o antibiótico ser aplicado a fim de detectar 

concentração de antibiótico antes do TDH esperado.  

De acordo com a Figura 2 é possível observar que 4 e 10 horas após a adição do 

antibiótico foi detectado uma concentração de antibiótico no efluente, porém o pico maior 

iniciou –se no TDH de 12 horas, sendo a maior concentração detectado 18 horas após a 

adição. Possivelmente esse atraso foi causado pelo efeito de adsorção do antibiótico nos poros 

das espumas. Vale ressaltar que após o pico no tempo de 18 horas, a concentração de 

antibiótico voltou a decair. 

 

 
Figura 2. Variação da concentração de antibiótico no efluente ao longo das primeiras 

24 horas 

Após as primeiras 24 horas as amostras passaram a ser recolhidas toda vez que 

mudava o afluente e após o TDH de 12 horas. Até o momento o reator apresenta 168 dias a 

partir da adição do antibiótico, sendo testadas duas concentrações de antibiótico, cujos dias de 

operação e suas respectivas concentrações médias e eficiência de remoção encontram-se na 

tabela 1. 

Tabela 1.  Valores de concentração de antibiótico sulfametazina e eficiência  

 200 ng L
-1 400 ng L

-1 

Dias de operação 102 44,0 

Afluente (ngL
-1

) 234±22,0 460±36,0 

Efluente (ngL
-1

) 101±30,0 172±46,0 

Eficiência (%) 56,0±13,0 62,0±12,0 

 

A eficiência apresenta variações ao longo da operação para a degradação do 

antibiótico, e isso se deve a fatores como adaptação dos microrganismos, variações no 

escoamento, que levam a um menor tempo de degradação desse composto pelos 

microrganismos aderidos à espuma, como caminhos preferenciais gerados no reator e também 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

0 4 8 12 16 20 24 28

co
n

ce
n

tr
aç

ão
 (

n
g.

L-1
) 

tempo (horas) 

523



possíveis contaminações dos frascos, pois o método de detecção é muito sensível, logo, 

qualquer contaminação do meio pode alterar a leitura realizada pelo espectrômetro de massas. 

 

 

Cinética da degradação da matéria orgânica 

 

Seis perfis cinéticos do reator RAHLF foram realizados sendo que as amostras foram 

coletadas de cinco pontos intermediários, que possuem TDH que variam a cada duas horas 

completando o TDH total de 12 horas. 

A Figura 3 representa os perfis realizados para a remoção da matéria orgânica, e por 

meio deles é possível concluir que o reator RAHLF em estudo encontra-se estável, e que a 

partir do segundo ponto de coleta a degradação da matéria orgânica se estabiliza, logo isso 

indica que há capacidade excedente no reator, portanto, se houver um aumento da vazão a 

matéria orgânica ainda será removida com eficiência, uma vez que ainda existem três pontos, 

ou seja , mais da metade do comprimento do reator, em que os microrganismos anaeróbios 

ainda podem degradar esse composto. 

 

Figura 3. Perfil cinético de remoção de matéria orgânica. 

 

Os diversos perfis cinéticos estão com bom ajuste, R
2

médio= 0,99, e resultaram em uma 

equação de primeira ordem com residual. Os valores das constantes cinéticas (k) de 

degradação da matéria orgânica ao longo do comprimento do reator bem como suas 

respectivas equações estão na Tabela 2. 
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Tabela 2. Equações e constantes cinéticas para os diversos perfis realizados em relação 

a degradação da matéria orgânica. 

 

 

 

Equação 

Constante 

cinética (k) 

 

11/11/14 C(t)=50,0+555. 𝑒−0,95.𝑇𝐷𝐻 0,95 h
-1 

19/01/15 C(t)=50,0+497. 𝑒−0,68.𝑇𝐷𝐻 0,68 h
-1

 

25/02/15 C(t)=50,0+507. 𝑒−0,91.𝑇𝐷𝐻 0,91 h
-1

 

24/03/15 C(t)=50,0+507. 𝑒−0,98.𝑇𝐷𝐻 0,98 h
-1

 

22/04/15 C(t)=50,0+499. 𝑒−0,80.𝑇𝐷𝐻 0,80 h
-1

 

06/05/15 C(t)=50,0+549. 𝑒−1,02.𝑇𝐷𝐻 1,02 h
-1

 

 

A média da constante cinética para a degradação da matéria orgânica foi de 0,89 ± 

0,12 h
-1

. 

 

Cinética de degradação do antibiótico sulfametazina 

Após o reator e a concentração de antibiótico se estabilizarem foi realizado um perfil 

cinético para a degradação do antibiótico sulfametazina. Seguindo os métodos descritos foi 

traçado o gráfico cinético representado na Figura 4, sendo a concentração de antibiótico deste 

perfil de 200 ng L
-1

. 

 
Figura 4. Perfil cinético de remoção do antibiótico sulfametazina (200 ng L

-1
) 

A partir da curva traçada encontrou-se a seguinte equação:  

 

S(t)=68,01+150,3. 𝑒−0,480.𝑇𝐷𝐻 

 

Onde S(t) é a concentração de sulfametazina de acordo com o tempo de detenção 

hidráulico (TDH). A partir dessa equação conclui-se que a constante cinética de remoção para 

o antibiótico é de 0,48 h
-1

, com um ajuste (R²) de 0,90. 

É importante ressaltar que o reator, assim como a concentração desejada de antibiótico 

no afluente já estava estabilizada antes da 28ª semana, porém o perfil só foi realizado nessa 

semana devido a erros experimentais, onde a solução de antibiótico que estava sendo usada 

apresentou uma concentração abaixo da esperada, após corrigido o problema, o perfil cinético 

foi avaliado. 
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Para a concentração de 400 ngL
-1

 foram realizados dois perfis, cujas equações estão na 

Tabela 3. A média da constante cinética foi de 0,31 h
-1

. 

 

Tabela3. Equações e constante cinética perfil para concentração 400 ng L
-1 

 Equação 

Constante 

Cinética 

(k) 

R² 

Perfil 23/04/15 S(t)=100,00+371,15. 𝑒−0,26.𝑇𝐷𝐻        0,26 h
-1

         0,98 

Perfil 07/05/15 S(t)=100,00+345,48. 𝑒−0,36.𝑇𝐷𝐻        0,36 h
-1

         0,90 

 

A Figura 5 representa os dois perfis realizados para a concentração de 400 ng L
-1

, com 

seus pontos analisados e o perfil ajustado.  

 
Figura 5. Perfil cinético de remoção do antibiótico sulfametazina (400 ng L

-1
) 

 

Para ajuste dos dados das concentrações 200 e 400 ng L
-1 

foi limitado o valor de 100 

ngL
-1 

para a segunda concentração, pois se trata do limite de quantificação do método, mas 

não foi adotado o mesmo procedimento para a concentração de 200 ng L
-1

, pois todos seus 

pontos intermediários coletados apresentavam valores abaixo de 100 ng L
-1

, o que 

representaria uma grande propagação de erros do valor da constante cinética obtida. 
 

 Assim, as constantes cinéticas para degradação do antibiótico nas duas 

concentrações estudadas até o momento mostram pouca variação da mesma. Mas a fim de 

analisar melhor se há realmente variação dessa constante ainda serão estudadas mais duas 

concentrações, sendo uma de 600 ng L
-1

 e outra 800 ng L
-1

. 
 

Conclusão 

 

O reator RAHLF encontra-se estabilizado, ou seja, os microrganismos presentes no 

lodo utilizado se adaptaram bem às condições impostas, resultando em uma considerável 

eficiência de remoção de matéria orgânica e do antibiótico sulfametazina com o TDH de 12 

horas na concentração de 200 ng L
-1

 de antibiótico, apresentando uma eficiência de 56% e 

para 400 ng L
-1

uma eficiência de 62%. Já para a degradação de matéria orgânica a eficiência 

foi de 93%. 
De acordo com o perfil espacial a remoção ocorre principalmente entre o ponto de 

entrada e o primeiro ponto de coleta, a cinética de degradação da matéria orgânica e da 

sulfametazina é de primeira ordem com residual, e apresentou constantes cinéticas de K Mat. 
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orgânica = 0,89 h
-1

 para a remoção da matéria orgânica, enquanto que para as concentrações de 

200 e 400 ngL
-1

 de antibiótico foram K200ngL
-1

=0,48 h
-1

 e K400ngL
-1

=0,31 h
-1

, respectivamente. 

Pode-se perceber que a constante da velocidade de reação para a matéria orgânica é 

maior que para o antibiótico, logo a primeira é degradada mais rapidamente do que a 

sulfametazina, isso implica nos diferentes valores de eficiência para a remoção desses 

compostos. 
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Resumo. A avaliação dos produtos de degradação biológica de contaminantes ambientais é 

fundamental para garantir a remoção dos efeitos ecotoxicológicos indesejados e para 

favorecer a compreensão dos mecanismos que ocasionam a transformação desses compostos 

no meio ambiente. O presente trabalho estudou a formação de produtos da biodegradação 

anaeróbia do antimicrobiano sulfametazina em reator anaeróbio horizontal de leito fixo em 

concentrações ambientalmente relevantes. Quatro produtos de degradação (PD) 

derivatizados da sulfametazina foram detectados no reator. A estrutura dos compostos 

evidencia que a sulfametazina não é utilizada como fonte de carbono nas concentrações 

empregadas nesse estudo. Todos os PD foram subsequentemente degradados ao longo, 

evidenciando a versatilidade do consórcio anaeróbio para a biodegradação de substâncias 

complexas. 

 

Introdução 

 

Os antibióticos da classe das sulfonamidas são amplamente utilizados na medicina 

humana e veterinária e são frequentemente encontrados em diversos compartimentos 

ambientais em concentrações da ordem de ng.L
-1

 a µg.L
-1

 (Baran et al., 2011). A 

contaminação ambiental por esses compostos despertou o interesse da comunidade científica 

devido à possibilidade de desenvolvimento de genes de resistência bacteriana e de efeitos 

ecotoxicológicos adversos a organismos de grande relevância ambiental. 

Enquanto as águas residuárias contaminadas constituem a principal via de dispersão de 

antimicrobianos para o meio ambiente, pouco é conhecido sobre as transformações que esses 

compostos podem sofrer nos sistemas de tratamento desses efluentes. Esforços têm sido feitos 

para esclarecer os mecanismos de degradação desses antibióticos, na expectativa de 

desenvolver sistemas eficientes na remoção desses compostos e garantir a formação de 

produtos de transformação inócuos. 

A formação de produtos de degradação (PD) que podem ser reconvertidos ao 

composto original, e a possibilidade de formação de PD com efeitos toxicológicos 

potencializados (Majewski et al., 2014) evidenciou a necessidade de estudar esses compostos 

para possibilitar avaliações de impacto ambiental bem embasadas. 

Além disso, a identificação de produtos de degradação pode auxiliar na compreensão 

dos mecanismos de biodegradação de antibióticos, fornecendo base para a elucidação de rotas 

metabólicas e a identificação de fatores manipuláveis que afetam a transformação desses 

compostos. 

Considerando que os antibióticos são encontrados em concentrações traço em águas 

residuárias, a detecção e identificação de seus produtos de degradação biológica constitui um 

grande desafio analítico. A complexidade da matriz aquosa, contendo alto nível de 

substâncias orgânicas provenientes do metabolismo microbiano, exige técnicas de preparo de 

amostra eficientes, elevada pré-concentração e sistemas sensíveis de detecção. Para contornar 

essas dificuldades, muitos trabalhos realizaram ensaios de biodegradação com elevadas 

concentrações de antibióticos. É sabido, contudo, que o nível de concentração em que um 
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antimicrobiano está presente no ambiente influencia a rota metabólica pela qual ele é 

transformado, afetando, portanto, o tipo de produto de degradação formado. Dessa maneira, 

ensaios de biodegradação efetuados em elevadas concentrações podem não ser representativos 

dos processos que ocorrem no meio ambiente. 

Nesse contexto, o presente trabalho objetivou a avaliação da formação de produtos da 

biodegradação anaeróbia do antimicrobiano sulfametazina em reator anaeróbio horizontal de 

leito fixo (RAHLF) em concentrações ambientalmente relevantes. 

 

Material e Métodos 

 

Operação do Reator Anaeróbio Horizontal de Leito Fixo (RAHLF) 

O reator anaeróbio horizontal de leito fixo (RAHLF) em escala de bancada foi 

confeccionado em tubo de acrílico com diâmetro interno de 5 cm e 100 cm de comprimento, 

com quatro pontos intermediários de amostragem igualmente espaçados por 20 cm. O reator 

apresenta volume total de 1805 mL e foi preenchido com 20,52 g de espuma de poliuretano 

recortada em cubos de 0,5 cm de aresta, resultando em um volume útil de 1115 mL e uma 

porosidade de leito média de 62%. 

O RAHLF foi inoculado com lodo anaeróbio proveniente de um reator UASB tratando 

água residuária de abatedouro de aves. O lodo foi rompido em liquidificador e imobilizado 

nas matrizes cúbicas, resultando em uma concentração inicial de biomassa de 0,524 ± 0,085 g 

SSV.g Espuma
-1

. 

O reator foi alimentado com água residuária sintética complexa, formulada para 

simular efluente de suinocultura. A composição inorgânica da água residuária sintética seguiu 

o meio desenvolvido por Bergmann et al. (2000). A fração orgânica foi composta por lipídeos 

(óleo de soja, 650 mg.L
-1

), proteínas (extrato de carne, 876 mg.L
-1

) e carboidratos (sacarose, 

306 mg.L
-1

; amido 920 mg.L
-1

; celulose 306 mg.L
-1

), adicionados em uma contribuição 

relativa à DQO de 20%, 30% e 50%, respectivamente. O meio sintético apresentou uma DQO 

dissolvida média de 2000 mg O2.L
-1

. Bicarbonato de sódio (1512 mg.L
-1

) foi adicionado como 

agente tamponante e cloreto de amônio (1500 mg.L
-1

) foi adicionado para alcançar uma 

relação DQO solúvel para N de 4. 

O comportamento do reator anaeróbio foi monitorado por meio de amostras de 

afluente e efluente analisadas três vezes por semana. Uma vez estabelecido o regime 

permanente, um perfil espacial do reator foi elaborado, retirando-se amostras dos pontos 

intermediários de coleta. 

O monitoramento de produtos da biodegradação anaeróbia da sulfametazina foi feito 

por meio de um perfil espacial, realizado quando o RAHLF apresentava mais de 270 dias de 

operação, segundo um tempo de detenção hidráulica de 24 horas. 

 

Análises físico-químicas de monitoramento 

As análises físico-químicas de monitoramento foram conduzidas 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. As análises de 

DQO solúvel foram realizadas em amostras filtradas em membranas de fibra de vidro com 

diâmetro de poro de 1,2 µm. A alcalinidade parcial e intermediária foram determinadas pelo 

método proposto por Ripley et al. (1986). 

A detecção e quantificação de sulfametazina foi efetuada por cromatografia líquida de 

alta eficiência (HPLC) seguida por espectrometria de massas em tandem (MS/MS). Foi 

empregado um método cromatográfico multidimensional, de column switching com o objetivo 

de promover a preparação de amostras por extração em fase sólida em modo online. Foi 

utilizada uma coluna extratora com a fase Oasis HLB. 

Um cromatógrafo HPLC Agilent Technologies 1260 Infinity, dotado de uma bomba 

Agilent 1260 Infinity Binary Pump e uma bomba Shimadzu LC-10AD foram utilizados na 

529



montagem do sistema multidimensional. A separação cromatográfica foi obtida por uma 

coluna analítica Agilent Technologies Poroshell 120 EC-C18 (50 mm x 3,0 mm; 2,7µm). 

Acetonitrila e água ultrapura acidificados com 0,1% (v/v) de ácido fórmico foram 

utilizados como solvente orgânico e aquoso, respectivamente, em um gradiente de eluição. 

Foi empregada uma vazão de 0,6 mL.min
-1

, a temperatura do forno foi mantida em 30 ± 1ºC e 

o volume de injeção foi de 100 µL. 

O espectrômetro de massas híbrido ABSciex QTRAP
®

 5500 foi operado no modo SRM 

(selected reaction monitoring). Foram analisadas três transições para a sulfametazina e uma 

para o seu padrão interno (SMZ-
13

C) com um dwell time de 75 ms para cada transição. 

 

Detecção dos produtos de biodegradação anaeróbia de sulfametazina 

As amostras do RAHLF para a detecção de produtos de degradação foram pré-

concentradas por meio de extração em fase sólida offline, utilizando-se a fase extratora Oasis 

HLB e uma eluição sequencial com MeOH e MeOH 5% NH4OH. As amostras concentradas 

foram analisadas por HPLC-ESI-MS/MS, utilizando-se o espectrômetro ABSciex QTRAP
®

 

5500 em modo SRM. 

A identificação dos produtos de degradação da sulfametazina, juntamente com a 

seleção e otimização das transições a serem monitoradas foram efetuadas previamente por 

meio de ensaios de biodegradação realizados em reatores em bateladas com concentração de 

sulfametazina de 5 mg.L
-1

. As amostras foram pré-concentradas e analisadas em um sistema 

de espectrometria de massas de alta resolução (LC-ESI-QqToF/MS) e a presença de produtos 

de degradação foi verificada avaliando espectros de bateladas efetuadas com e sem a adição 

do fármaco (Ferreira et al., 2015). 

 

Resultados e Discussão 

 

O reator anaeróbio horizontal de leito fixo (RAHLF) foi operado por mais de 270 dias 

desde a sua partida até o monitoramento da presença de produtos de degradação de 

sulfametazina. Os tratamentos experimentais aplicados ao reator nesse período envolveram a 

variação da concentração de DQO afluente em etapas experimentais com duração média de 30 

dias, mantendo-se o tempo de detenção hidráulica de 24 horas e a concentração afluente de 

sulfametazina de 10 µg.L
-1

. O reator encontrava-se a 20 dias na mesma condição experimental 

antes da análise dos produtos de degradação. A Tabela 1 apresenta os valores médios dos 

parâmetros de desempenho do reator durante essa etapa. 

 

Tabela 1: Parâmetros de desempenho do reator anaeróbio horizontal de leito fixo nos 20 dias 

anteriores à análise dos produtos de degradação da sulfametazina. 

Parâmetro Média ± Desvio Padrão 

pH Afluente 7,36 ± 0,14 

pH Efluente 7,46 ± 0,11 

DQOsolúvel Afluente 2044 ± 80 mg O2.L
-1

 

Remoção de DQO 93 ± 1 % 

SMZ Afluente 8,60 ± 0,24 µg.L
-1

 

Remoção de DQO 74 ± 4 %  

Alcalinidade parcial Efluente 813 ± 51 mg CaCO3.L
-1

 

 

Observou-se que o reator anaeróbio apresentou comportamento estável durante a etapa 

experimental, evidenciando o estabelecimento de regime permanente. Os perfis espaciais da 

concentração de sulfametazina e demanda química de oxigênio (DQO) representativos desse 

período são apresentados na Figura 1. 
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Figura 1: Perfil espacial de DQO () e SMZ () no RAHLF. As linhas contínua e pontilhada 

representam o ajuste de um decaimento de primeira ordem com residual aplicado ao perfil de 

SMZ e DQO, respectivamente. 

 

A atividade microbiana apresentou-se concentrada na porção inicial do reator, com 

praticamente toda remoção de DQO e de sulfametazina ocorrendo antes das seis primeiras 

horas de detenção hidráulica. Esse comportamento indica uma subutilização do volume útil do 

reator, sugerindo que a aplicação de tempos de detenção hidráulica mais curtos pode ser 

efetuada sem prejuízo à remoção dos compostos alvo. 

Verificou-se que os perfis espaciais de SMZ e DQO são associados. A remoção de 

sulfametazina ocorre concomitantemente à remoção de DQO. Além disso, na ausência de 

remoção de DQO, verificada após 12h de TDH, nenhuma transformação de SMZ é observada. 

Esse comportamento indica que a degradação de sulfametazina ocorre por cometabolismo. 

Nessa situação, a presença de matéria orgânica facilmente degradável induz a produção de 

enzimas e cofatores cuja baixa especificidade ao substrato de crescimento acarreta na 

transformação fortuita do antibiótico (Criddle, 1993). 

A remoção de produtos farmacêuticos em sistemas biológicos de tratamento de 

efluentes é frequentemente atribuída a cometabolismo. Como esses compostos estão presentes 

em níveis de concentração traço, a energia gerada por sua biodegradação não é suficiente para 

promover o crescimento microbiano e induzir as enzimas e cofatores necessários para a sua 

degradação. Dessa maneira, a presença de compostos capazes de sustentar a comunidade 

microbiana é indispensável para a biodegradação dos farmacêuticos (Tran et al., 2013). 

Uma vez que a transformação cometabólica é conduzida por enzimas de baixa 

especificidade agindo sobre substâncias que não são o seu substrato natural, o destino dos 

produtos de degradação cometabólicos é dependente da cultura degradadora. Em culturas 

bacterianas puras, os produtos cometabólicos tendem a acumular, uma vez que não 

apresentam função metabólica. Em consórcios microbianos, contudo, os produtos de 

transformação cometabólica pode ser subsequentemente degradados em outros processos 

cometabólicos, ou podem fazer parte de rotas metabólicas centrais de outros organismos do 

consórcio. Nesta situação o cometabolismo e o metabolismo estão intimamente relacionados 

na formação de uma complexa rede metabólica, intrínseca de toda a comunidade microbiana 

(Fischer e Majewski, 2014). 

Os produtos de biodegradação anaeróbia da sulfametazina detectados no reator 

anaeróbio horizontal de leito fixo são apresentados na Figura 2. 
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Figura 2: Estrutura química da sulfametazina e dos quatro produtos de biodegradação 

anaeróbia monitorados no RAHLF. 

 

Todos os produtos de biodegradação detectados no reator anaeróbio são derivatizados 

da sulfametazina, apresentando massa superior ao composto original, em oposição a 

fragmentos da molécula de sulfametazina, que seriam esperados caso o antibiótico fosse 

utilizado como fonte de carbono. Esse comportamento indica que a sulfametazina, no nível de 

concentração empregado neste estudo, não faz parte de rotas metabólicas centrais do 

consórcio microbiano presente no reator. 

Alguns autores atribuem a formação de produtos de transformação derivatizados a um 

mecanismo de inativação da ação microbiana do fármaco, envolvido na formação de 

resistência bacteriana. Majewski e colaboradores (Majewski et al., 2014), entretanto, 

demonstraram por meio de ensaios de bioluminescência que produtos de degradação da 

sulfonamida sulfametoxazol transformados na posição N
4
 podem continuar exercendo efeitos 

ecotoxicológicos, em alguns casos até mais do que o composto inalterado. 

A presença de produtos de biodegradação de sulfonamidas hidroxilados na posição N
4
 

já foi verificada por Gauthier et al. (2010) em experimentos em que a degradação da 

sulfonamida ocorreu por cometabolismo. Os autores ressaltam que o metabólito identificado 

não foi encontrado em ensaios abióticos de degradação, e não poderia ser previsto 

considerando apenas fenômenos físico-químicos. De fato, García-Galán et al. (2011), 

identificaram a hidroxi-SMZ (sem confirmação da posição da hidroxila na molécula) como 

um produto da degradação enzimática de sulfametazina por lacase e também não verificaram 

a sua formação nos controles abióticos. 

A Figura 3 apresenta os perfis espaciais de cada um dos produtos de biodegradação 

monitorados no RAHLF. Devido à ausência de padrões analíticos dos produtos de 

transformação biológica, não se pode quantificar os PDs, ou mesmo inferir sobre a proporção 

em que cada um é formado. Os gráficos apresentados indicam a área do pico cromatográfico 

detectado, normalizado pela maior área obtida no perfil. 
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Figura 3: Perfis espaciais dos produtos de biodegradação anaeróbia da sulfametazia no 

RAHLF. N
1
-G-SMZ (), N

4
-Formil-SMZ (), N

1
-Hidroxi-SMZ () e N

4
-Hidroxi-SMZ (). 

 

Todos os produtos de degradação monitorados foram produzidos concomitantemente à 

degradação da sulfametazina, antes das seis horas de detenção hidráulica. Após sua formação, 

os produtos de degradação foram gradualmente removidos ao longo do reator, em velocidades 

aparentemente independentes das velocidades de remoção de sulfametazina e de DQO, 

sugerindo que o mecanismo de remoção destes compostos é diferente daquele pelo qual a 

SMZ é degradada. A remoção dos PD também não foi acompanhada de um aumento da 

concentração de SMZ, indicando que é improvável que os PD derivatizados tenham sido 

convertidos de volta ao composto original, como é freqüentemente postulado na literatura. 

A remoção relativa de N
4
-formil-SMZ observada foi notadamente inferior à dos 

demais produtos de degradação. Curiosamente, esse comportamento já havia sido reportado 

na literatura. Em ensaios de biodegradação de sulfametazina em batelada pelo fungo Trametes 

versicolor, ocorreu a formação de N
4
-formil-SMZ concomitante à remoção de SMZ, e o 

produto de degradação apresentou pouca remoção após mais de 80 horas de reação, gerando 

um perfil muito similar ao observado no presente trabalho (García-Galán et al., 2011). 

A remoção dos produtos de degradação ao longo do reator indica a sua presença como 

intermediários da degradação biológica da sulfametazina, sendo subsequentemente 

transformados por outros processos. Jiang e colaboradores (Jiang et al., 2014) avaliaram a 

degradação da sulfonamida sulfametoxazol por culturas de Pseudomonas psychrophila. Os 

autores identificaram quatro produtos de degradação do antibiótico e postularam a ocorrência 

de um intermediário hidroxilado na posição N
1
 como um possível passo na clivagem da 
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molécula. De maneira similar, Ricken et al. (2013) apresentaram uma nova rota metabólica da 

biodegradação de sulfonamidas em que a fragmentação da molécula ocorre após a formação 

de um metabólito hidroxilado instável.  

Não foi possível, contudo, caracterizar as transformações subsequentes sofridas pelos 

produtos da degradação anaeróbia analisados. Produtos finais (dead-end) da degradação 

anaeróbia não foram identificados. A maioria dos trabalhos que avaliaram as rotas de 

biodegradação de sulfonamidas baseou-se em culturas puras e em concentrações em que os 

antibióticos poderiam ser utilizados como fonte de carbono. Nessas situações, o acúmulo de 

metabólitos finais foi frequente. 

Ensaios de degradação de sulfametazina (50 mg.L
-1

) por bactérias isoladas 

apresentaram a molécula de 2-amino-4,6-dimetilpirimidina como os metabólito final da 

degradação de sulfametazina, após a minerização da porção benzílica da molécula (Topp et 

al., 2012). Resultados similares foram obtidos por Tappe et al. (2013), para a degradação 

biológica de sulfadiazina (10 mg.L
-1

) que resultou no acúmulo de um metabólito referente ao 

radical orgânico dessa sulfonamida. Muller et al., (2013) também relaram a acumulação da 

região heterocíclica (3-amino-5-metil-isoxazol) de sulfametoxazol em ensaios aeróbios de 

biodegradação dessa sulfonamida. Esses trabalhos evidenciam a recalcitrância dos anéis 

heteroaromáticos das sulfonamidas, mesmo em situações em que estes estão presentes como 

possíveis fontes de carbono e nutrientes. 

No presente trabalho, a ausência de acúmulo de produtos de transformação dead-end 

pode ser atribuída a maior diversidade e complexidade do consórcio microbiano anaeróbio, 

que teria sido capaz de continuar a transformação dos PDs até a sua incorporação ou 

mineralização, ou pode ser um reflexo de limitações da metodologia analítica empregada que 

não teria conseguido pré-concentrar os metabólitos até níveis detectáveis, visto que a 

concentração inicial de sulfametazina empregada neste estudo (10 µg.L
-1

) é diversas ordens 

de grandeza inferior às comumente encontradas na literatura. 

 

Conclusões 

 

O monitoramento de produtos de biodegradação anaeróbia de sulfametazina no 

RAHLF auxiliou a compreensão do processo de remoção dessa sulfonamida em sistemas 

anaeróbios. A formação de produtos de transformação derivatizados, com massa superior à do 

composto original demonstra que a SMZ não é utilizada como fonte de carbono pelo 

consórcio anaeróbio quando presente em níveis de concentração ambientalmente relevantes. 

Esse comportamento corrobora a hipótese de que a transformação de SMZ ocorre por 

cometabolismo nesse sistema. 

O perfil espacial mostrou que os produtos de degradação formados não acumulam no 

sistema, indicando a versatilidade do consórcio anaeróbio para a biodegradação de 

substâncias complexas. Estudos posteriores são necessários para caracterizar as 

transformações subsequentes sofridas pelos produtos de degradação da sulfametazina. 
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Resumo. O presente estudo teve como objetivo avaliar a remoção de PCB em reatores 

anaeróbios em batelada bem como avaliar a diversidade, a composição e abundância 

relativa da comunidade microbiana presente nos reatores. O ensaio em batelada foi 

inoculado com consórcio metanogênico proveniente de digestor anaeróbico de tratamento de 

água residuária de avícola, suplementado com formiato (10mM) e etanol (9,8mM) como co-

substrato, meio de cultura e PCB (1,5 mg.L
-1

). A remoção de PCB foi avaliada em três 

momentos distintos (T0, T1 e T2) e análises de sequenciamento massivo foram realizadas em 

dois momentos (T0 e T2). Os resultados desse trabalho indicam que a biomassa não 

adaptada anaeróbia foi capaz de remover seis congêneres de PCB, apresentando taxa média 

de remoção de 81%. Verificou-se ainda, modificações na comunidade anaeróbia ao longo da 

operação dos reatores, em especial á presença de três grupos, encontrados apenas na 

amostra T2 (Thermotogae, Chloroflexi e Firmicutes).  Estes resultados indicam que houve 

seleção na microbiota dentro dos reatores, e que provavelmente está relacionada com a 

remoção de PCB. 

 

Introdução 

 

 No grupo dos compostos alifáticos e aromáticos clorados encontram-se as bifenilas 

policloradas (PCB), que se referem a um grupo de 209 congêneres possíveis. Na prática, em 

instalações industriais e comerciais são encontrados compostos com misturas de 60 a 90 

destes congêneres (Field e Sierra-alvarez, 2008).  

Na sua quarta reunião, em maio de 2009, a Convenção de Estocolmo promoveu o 

intercâmbio de informações sobre o manejo ambientalmente favorável do PCB. O PCB 

Elimination Network (PEN), ou Rede de Eliminação do PCB, é um acordo voluntário para a 

troca de informações e visa uma melhor coordenação e cooperação na eliminação do PCB. De 

acordo com esta resolução, é obrigatório a substituição de equipamentos contendo PCB até 

2025 e eliminação por completo desses resíduos tóxicos até 2028 (UNEP, 2011; Warmuth e 

Ohno, 2013). 

Existe um consenso entre a comunidade científica de que as arqueias metanogênicas 

não são responsáveis pela remoção de cloro do PCB, entretanto a desalogenação redutiva do 

composto ocorre preferencialmente nestas condições (Baba et al., 2007; D’Angelo e Nunez, 

2010; Fava et al., 2003; Kim e Rhee, 1997; Rhee et al., 1993; Zanaroli et al., 2010; Zwiernik 

et al., 1998). 

Diversas são as pesquisas que visam desenvolver possibilidades tecnológicas para 

degradar PCB presente no ambiente. Para melhor entendimento e aperfeiçoamento dos 

processos biológicos, ainda deverão ser realizadas pesquisas acerca dos processos empregado 

e a determinação da microbiota responsável pela remoção do PCB. 

Mediante o exposto, o presente trabalho teve como principal objetivo avaliar a 

remoção anaeróbia do PCB com um consórcio não adaptado em reatores em batelada 

inoculados com lodo anaeróbio e suplementados com fontes de carbono (etanol e formiato de 
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sódio).  Investigou-se também neste estudo a composição da comunidade microbiana por 

meio de sequenciamento massivo nos reatores em batelada (no início e final da operação). 

 

 

Material e Métodos 

 

 No trabalho foi utilizado o PCB na forma de PCB Congener Mix 1 adquiridos pela 

Sigma-Aldrich®. A concentração estoque do PCB foi de 10 mg.L
-1

 e era composto por PCB 

10, PCB 28, PCB 52, PCB 138, PCB 153 e PCB 180. Os reatores foram inoculados com 1,5 

mg.L
-1

 de PCB. 

O meio de cultura e solução de vitamina utilizados nos reatores em batelada foi 

descritos por Angelidaki et al. (2009). A resazurina foi utilizada para acompanhar o potencial 

redox nos reatores em batelada. Etanol (9,8 mM) e formiato de sódio (10 mM) foram 

adicionadas na alimentação dos reatores metanogênicos em batelada como fontes de carbono. 

O inóculo utilizado foi proveniente de reator de manta de lodo e escoamento ascendente 

(UASB) usado no tratamento de resíduo de abatedouro de aves (Avícola Dakar, Tietê, SP). A 

biomassa utilizada nos reatores controle (CM) foi inativada por meio da tratamento térmico (3 

vezes). 

Análises físico-químicas de monitoramento dos reatores em batelada foram realizadas 

no tempo inicial (T0), no tempo mediano (T1) e no final da operação (T2). Análises de 

demanda química de oxigênio (DQO), pelo método espectrofotométrico, pH (potencial 

hidrogênionico) e sólidos totais voláteis, pelo método gravimétrico, foram realizadas de 

acordo com APHA (2005). 

Os ácidos orgânicos voláteis foram determinados por cromatografia gasosa, CG 

(Adorno et al., 2014). Por meio da metodologia da cromatografia gasosa determinam-se os 

seguintes ácidos: Metanol, Etanol, Isobutanol, N-Butanol, Acético, Propiônico, Isobutírico, 

Butírico, Isovalérico, Valérico, Crotônico e Capróico. 

As análises para a determinação da produção de metano foram realizadas por meio de 

amostra do headspace em cromatógrafo gasoso (GC-2010 SHIMADZU) equipado com 

Detector de Condutividade Térmica (GC-TCD). A coluna utilizada foi Carboxen 1010 plot 

30 m x 0,53 mm com Argônio como gás de arraste (Adorno, 2014). O monitoramento dos 

reatores em batelada sob condição anaeróbia foi realizado por meio da quantificação da 

produção especifica de metano, em µmolCH4.gSTV
-1

. 

Nesse trabalho foi realizado o desenvolvimento e validação do método para 

determinação de seis congêneres de PCB por cromatografia gasosa (CG) com a utilização da 

técnica de microextração em fase sólida (SPME).  

O método foi desenvolvido em cromatógrafo gasoso Hewlett-Packard, 5890 series II 

equipado com detector de captura de elétrons (GC-ECD) – coluna capilar Elite – 5 Perkin 

Elmer (30 m x 0,32 mm x 0,25 μm). O gás de arraste foi o hidrogênio, modo splitless (sem 

divisão do volume injetado), 6 psi de pressão na cabeça da coluna, temperatura do detector de 

300ºC e do forno de 160 ºC, até 200 ºC, a 20 ºC.min
-1

, até 270º (1 min), a 30ºC.min
-1

, até 290 

ºC (10 min), a 30 ºC.min
-1

, totalizando 16 minutos de corrida. 

 Para análise de biologia molecular foram utilizadas amostras do tempo inicial (T0) e 

final (T2) de operação dos reatores em batelada. Estas amostras foram provenientes da 

biomassa suspensa. A caracterização microbiana foi realizada por meio de sequenciamento 

massivo do gene rRNA 16S utilizando a plataforma MiSeq, Illumina.  

A extração de DNA genômico das amostras para as análises da eletroforese em gel de 

gradiente desnaturante (DGGE) foram realizadas pelo método direto utilizando glass beads e 

mistura de fenol: clorofórmio: tampão, na relação de 1:1:1 (v/v) seguindo o procedimento de 

Griffiths et al. (2000) com algumas modificações em virtude do material biológico em estudo. 

 O sequenciamento foi realizado na Fundação De Estudos Agrários Luiz De Queiroz 

(FEALQ) com sede na cidade de Piracicaba, SP.  Para tanto, foram enviadas amostras de 
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DNA genônico purificado em concentração entre 5 a 10 ng.µL
-1

 realizadas em 

espectrofotômetro Nanodrop® 2000. A integridade do DNA extraído foi verificada por 

eletroforese em gel de agarose, de concentração 0,8% em TAE 1X. 

A região hipervariável V3-V4 do gene rRNA 16S (Klindworth et al., 2013) foi 

amplificada utilizando os primers universais procariotas CCTACGGGNGGCWGCAG 16S 

(S-D-Bact-0341-b-S-17) e GACTACHVGGGTATCTAATCC (S-D-Bact-0785-a-A-21) tanto 

para o Domínio Bactéria como para o Arqueia (Takahashi et al., 2014), com base nos 

resultados de alinhamento. A detecção simultânea de bactérias e arquéias em amostras 

ambientais melhoram não só o custo, mas também a eficiência da análise da estrutura da 

comunidade microbiana utilizando a tecnologia de sequenciamento massivo (Takahashi et al., 

2014). 

 

Resultados e Discussão 

 

 A produção de metano nos reatores metanogênicos (M), inoculados com a biomassa 

ativa, foram ajustados a equação modificada de Gompertz (R
2
 igual a 0,95) (Figura 1). A 

produção máxima de metano calculada a partir da equação ajustada foi 120,70 

µmolCH4.gSTV
-1

. Estes resultados comprovam que a comunidade microbiana anaeróbia 

metanogênica estava ativa na presença de PCB. 
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Figura 1 Produção acumulada de metano no Ensaio de Remoção de PCB. Ajuste de Gompertz 

modificado. Símbolos representam valores medidos, enquanto linha representa o ajuste a equação. 

  

O método de adição do padrão, ou Standard addiction foi utilizado para quantificar o 

PCB proveniente de amostras dos reatores a fim de minimizar o efeito de matriz das amostras. 

A remoção do PCB sob condição metanogênica nos reatores em batelada foi avaliado nos 

reatores metanogênicos (M) no tempo inicial, 0 dias (T0), no tempo mediano, 81 dias (T1) e 

no tempo final, 101 dias (T2) e controle (CM) no tempo inicial, 0 dias (T0) e no tempo final, 

101 dias (T2). 

A remoção de poluentes orgânicos em reatores biológicos envolve tanto o mecanismo 

de biodegradação quanto de biossorção (Tsezos e Bell, 1989). A biodegradação é a 

degradação destes compostos intermediada pelos microrganismos disponíveis no inóculo, e a 

biossorção, é a adsorção dos poluentes na biomassa dos reatores (Tsezos e Bell, 1989). A 

cinética de biossorção por meio de isotermas não foi avaliado neste trabalho, entretanto, por 

meio da análise da concentração dos congêneres de PCB nos reatores controle (CM), 

inoculados com biomassa inativada, é possível confirmar que o PCB foi prontamente 

adsorvido na biomassa, e a concentração dos congêneres nos reatores CM foram constantes 

no T0 e T2, indicando que no reator controle não houve biodegradação do PCB e que 

biossorção foi imediata e não sofreu mudanças ao longo do tempo de operação dos reatores. 

A concentração teórica adicionada nos reatores foi de 1,5 mg.L
-1

 de PCB, e a partir 

dessa concentração foi calculada a porcentagem de adsorção de cada congêneres de PCB no 
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lodo anaeróbio. Os autores Patureau e Trably (2006) evidenciaram que lodos anaeróbios 

tinham maior capacidade de induzir perda abióticas do PCB, e valores entre 10 a 30% de 

perda foi identificada para os PCB 52, 101, 118, 138, 153 e 180 (avaliado no presente 

trabalho). Neste trabalho foram encontrados valores de biossorção de 25%, 11%, 10%, 5%, 

75% e 88% para as PCBs 10, 28, 52, 153, 138 e 180, respectivamente. A diferença encontrada 

entre este trabalho e o de Patureau e Trably (2006) foi identificada para os PCBs 153 e 180, os 

quais sofreram adsorção acima do esperado no presente trabalho. Estes resultados podem 

indicar que o fenômeno de adsorção pode ser influenciado tanto pela composição molecular 

do PCB (Patureau e Trably, 2006) quanto pela origem do lodo (Tsezos e Wang, 1991).  

A partir da análise cromatográfica do PCB nos reatores metanogênico (M), 

verificamos que a concentração removida de PCB foi 0,92 mg.L
-1

, 0,19 mg.L
-1

, 0,18 mg.L
-1

, 

0,07 mg.L
-1

, 0,55 mg.L
-1

 e 0,47 mg.L
-1

 para os PCBs 10, 28, 52, 153, 138 e 180, 

respectivamente (Tabela 1). A concentração média removida dos PCBs totais foi de 

0,40mg.L
-1

, representando uma taxa de remoção de 81,5%. 

Os autores Gomes et al. (2014) evidenciaram a degradação dos seis congêneres 

utilizado neste trabalho (PCB 10, 28, 52, 153, 138 e 180) em reatores em batelada inoculado 

com lodo anaeróbio e mesma fonte de carbono (formiato de sódio e etanol). Com 

concentração inicial de 0,7mg.L
-1

 os autores observaram remoção de 0,12 mg.L
-1

, 0,37mg.L
-1

, 

0,43 mg.L
-1

, 0,45 mg.L
-1

, 0,46 mg.L
-1

 e 0,40 mg.L
-1

 para os PCBs 10, 28, 52, 153, 138 e 180, 

respectivamente.  

Comparando os resultados encontrado por Gomes et al. (2014) e os reportados neste 

trabalho, podemos evidenciar que a maior concentração do tóxico não aumentou a 

concentração removida de PCB. Este resultado indica que a concentração extra adicionada no 

presente estudo sofreu biossorção no inóculo, resultando remoções equivalentes. Ao mesmo 

tempo, a partir dos resultados apresentados neste trabalho e por Gomes et al. (2014) podemos 

inferir que o inóculo anaeróbio não adaptado é capaz de remover o PCB.  
 

Tabela 1 Monitoramento da concentração dos seis congêneres de PCB (PCB 10, 28, 52, 153, 138 e 180) nos 

reatores metanogênicos (M) ao longo do tempo de operação (T0, T1 e T2) do ensaio em batelada. 

 
PCB 10 PCB 28 PCB 52 PCB 153 PCB 138 PCB 180 PCBs totais2 

T0 1,01 0,42 0,24 0,11 0,55 0,59 0,49 

T1 1,05 0,30 0,26 0,08 0,02 0,12 0,30 

T2 0,09 0,23 0,06 0,04 0 0,12 0,09 

Remoção1 0,92 0,19 0,18 0,07 0,55 0,47 0,40 

% remocao 91,1 45,2 75,0 63,6 100,0 79,7 81,5 

1 Concentração de PCB removida em relação ao PCB encontrado inicialmente nos reatores 
2 Concentração de PCBs totais na amostra: Média dos seis congêneres de PCB 

A região hipervariável V3-V4 do gene rRNA 16S foi utilizada para o 

sequenciamento massivo das amostras dos reatores metanogênicos e resultou num total de 

124.970 de sequências (somando as duas amostras do início e final da operação, tanto para 

Bactéria, quanto Arquéia). Dentre as sequencias selecionadas, 58.941 e 66.029 foram 

atribuídas para cada amostra.  

Por meio da análise do índice de Simpson (1-D) (Tabela 2), é possível verificar que 

para ambos os grupos, Bactéria e Arquéia, o valor foi menor no final do experimento, de 0,92 

para 0,88 para o Domínio Arquéia, e de 0,96 para 0,89 par o Domínio Bactéria. Este resultado 

mostra que houve maior dominância de um, ou poucos grupos na comunidade microbiana no 

final da operação, indicando que o PCB induziu a seleção de organismos. Através da análise 

de equitabilidade de Pielou (J’) (Tabela 2) é possível constatar que no final do experimento a 

baixa equitabilidade indica abundancia distinta entre as espécies e confirma o índice de 

dominância (1-D), que de 0,55 foi para 0,48, para o Domínio Arquéia, e de 0,60 para 0,50 

para o Domínio Arquéia.  
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A cobertura (C) (Tabela 2) foi utilizada para avaliar se o tamanho da biblioteca de 

UTOs era suficiente para estimar índices ecológicos confiáveis e significativos. Os valores de 

C ficaram acima de 97% e indicam boa representatividade da microbiota nas amostras e que 

os índices ecológicos calculados são confiáveis e significativos (Peng et al., 2012). 

Comunidades naturais microbianas normalmente são caracterizadas pela presença de 

algumas espécies com muitos indivíduos, e muitas espécies com poucos indivíduos. Os 

autores Peng et al. (2012) demonstraram que ao se enriquecer uma comunidade com adições 

temporais de um composto tóxico, como o tetra-bromobisfenol, ocorre seleção de 

microrganismos resistentes e capazes de degradar o composto. Com isso, levantamos a 

hipótese de que a estrutura da comunidade microbiana é diferente nos reatores com a adição 

do PCB e naquela presente no inóculo. As amostras finais apresentam tendência a baixos 

valores de riqueza, diversidade e equitabilidade de espécies, possivelmente resultando em alta 

dominância e abundância de espécies mais resistentes.  
 

Tabela 2 Índices ecológicos de diversidade, dominância, equitabilidade e riqueza para o Domínio Bactéria 

e Arquéia, nas amostras MT0 e MT2. 
 Arquéia Bactéria 

 MT0 MT2 MT0 MT2 

Número de Sequencias 60535 67552 60523 67582 

UTOs 2250 1787 2867 2318 

Simpson (1-D) ou Doninância 0,922±0,002 0,885±0,002 0,96±0,001 0,889±0,003 

Shannon-Wienner (H’) ou Diversidade 4,24±0,03 3,58±0,02 4,73±0,03 3,81±0,03 

Pielou (J’) ou Equitabilidade 0,55±0,004 0,479±0,003 0,595±0,003 0,491±0,003 

Singletons 1197 1020 1576 1311 

Cobertura (C) 98,02% 98,49% 97,40% 98,06% 

 

E por fim, por meio da análise das curvas de rarefação confirma-se que a amostra do 

reator no tempo inicial (MT0) apresenta maior riqueza comparada com amostra do reator no 

tempo final (MT2) (Figura 2). Atribuiu-se então a maior riqueza da amostra do reator MT0 

presença de PCB nos reatores e, consequentemente a seleção de microrganismos resistentes a 

este composto. 

 
Figura 2 Curva de rarefação definida das sequencias de amostras do inóculo, ou reator metanogênico no 

tempo incial (▬MT0) e para o tempo final (▬MT2) (97% de similaridade). 

 

Por meio da aplicação do RDP-classifier obteve-se classificação em filos do domínio 

bactéria para cada amostra. Com relação aos filos observados nas amostras iniciais (MT0) e 

finais (MT2) dos reatores metanogênico em batelada, destacou-se a presença de 

Proteobacteria (49-30%), Thermotogae (0,7-30%), Firmicutes (4-15%), Chloroflexi (4-8%) e 

Synergistetes (7-6%).  

Analisando as amostras MT0 e MT2, é possível constatar que houve uma mudança 

na composição microbiológica nos reatores em batelada. Ao longo do tempo de operação 
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verificou-se uma diminuição na abundância relativa de Proteobacteria, de 49 para 30%, e de 

Synergistetes, de 7 para 6%. Em contrapartida, outros filos apresentaram um aumento de 

abundancia relativa, como Thermotogae, que de 0,7 foi para 30%, Firmicutes, de 4 para 15% 

e Chloroflexi, de 4 para 9%.  

Devido a quantidade de gêneros do Domínio Bactéria classificados (75-180) 

restringiu-se à descrição dos 10 grupos (ordem, família, gênero e espécie) com maior 

abundância relativa em cada amostra, MT0 e MT2. A comparação entre os grupos 

encontrados na amostra inicial (MT0) e final (MT2) esta apresentado na Figura 3.  

Dentre esses grupos, dois foram encontrados apenas no inóculo, e portanto foram 

relacionados com a pré-existencia desses microrganismos no lodo anaeróbio, um foi 

encontrado nas amostras MT0 e MT1, e foi relacionado com a presença no inóculo e atividade 

metabólica que favorecia sua manutenção no sistema, um grupo foi relacionado com a 

composição do meio sintético e sua presença no inóculo e por fim, três grupos, encontrados 

apenas na amostra MT2, que possivelmente desempenharam papel importante na remoção do 

PCB. 

No inóculo, ou reator metanogênico no tempo inicial de operação (MT0), foi 

encontrado representantes do gênero Sulfurimonas, caracterizando 26,89% da microbiota 

sequenciada. O gênero é caracterizado pela anaerobiose facultativa (Boone et al., 2005) e a 

capacidade de realizar o quimiolitotrofismo. Isto significa que os microrganismos deste grupo 

são capazes de crescer utilizando hidrogênio molecular, enxofre elementar ou tiossulfato 

como a única fonte de energia, CO2 como fonte de carbono e amônia ou o nitrato como fonte 

de nitrogênio (Takai et al., 2006). As próprias características do lodo como a intensa atividade 

anaeróbia e sua prolongada idade, pode explicar a riqueza apresentada por este grupo no 

inóculo e não no final da operação (MT0) 

O gênero Cloacamonas também foi identificado apenas nas amostras inicias, e não 

no final da operação. Os autores Chouari e colaboradores (2005) avaliaram a composição do 

lodo anaeróbio proveniente de estação de tratamento de esgoto e constataram que por volta de 

10% da composição bacteriana era composta por um novo candidato à divisão, a WWE1, 

grupo na qual o Cloacamonas se classifica. Este grupo utiliza principalmente o processo de 

fermentação como fonte de energia e carbono, e é capaz de utilizar formiato, produzindo CO2 

e H2 e crescer com microrganismos consumidores de H2, como metanogênicos, redutores de 

sulfato e acetogênicos (Pelletier et al., 2008). Assim, a presença destes microrganismos no 

inoculo pode ser explicada pela sua importância ecológica em reatores metanogênicos além 

de a ausência no final da operação pode estar relacionado com a presença do PCB, que afeta a 

estrutura microbiológica (Liang et al., 2015) e ocasiona a seleção de microrganismos 

resistentes no sistema.  

A família Synergistaceae (Jumas-Bilak et al., 2009) possui a mesma descrição do 

gênero Synergistes (Jumas-Bilak et al., 2007), e inclui microrganismos anaeróbios com 

capacidade de realizar a degradação de aminoácidos (Jumas-Bilak et al., 2007). Em sistemas 

anaeróbios de tratamento de águas residuárias, este grupo está sempre presente, possivelmente 

devido à presença de altas concentrações de aminoácidos no sistema (Dignac et al., 2000). 

Assim, a presença deste grupo nas amostras MT0, bem como MT2 é elucidada pela presença 

natural destes microrganismos no lodo, fato corroborado por outras pesquisas realizadas com 

o mesmo inóculo (Delforno et al., 2012; Silva, 2012), e com diferentes fontes de inoculação 

(Ito et al., 2011; Rossetti, 2003; Scherr et al., 2012; Sousa et al., 2007), os quais encontraram 

representantes deste grupo nos reatores anaeróbios. 

Quatro grupos, Thermotogaceae, Sedimentibacter, Anaerolinaceae e Pseudomonas, 

apresentaram baixa abundância relativa nas amostras MT0 (de 0 a 0,04%), mas foram 

favorecidas nas amostras MT2, apresentando altas taxas de abundância relativa (de 2,5 a 

29,6%). 

Os representantes da ordem Thermotogales anaeróbios e fermentativos, são 

geralmente classificados como termofílicos e hipertermofílicos (Kuever et al., 2005), 
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entretanto recentes trabalhos evidenciaram a presença destes microrganismos em ambientes 

mesófilos (Dahle et al., 2011; Holoman et al., 1998; Nesbø et al., 2012; Okada, 2012; Silva, 

2012). Membros da família Thermotogaceae foram encontrados em sistemas marinhos, 

terrestre, hidrotermal, reservatórios de petróleo (Cheng et al., 2013; Kuever et al., 2005; 

L’Haridon et al., 2001; Miranda-Tello et al., 2007; Ravot et al., 1995) e em reatores 

metanogênicos (Balk et al., 2002; Bhandari e Gupta, 2014; Briones et al., 2009; Li et al., 

2013). Apesar de nenhum membro desse grupo ter sido comprovadamente responsável pela 

desalogenação do PCB, ele foi isolado em diversos trabalhos onde a degradação do PCB foi 

comprovada (Holoman et al., 1998; Watts et al., 2001; Wu et al., 2000; Yan et al., 2006). A 

presença de representantes deste grupo apenas nas amostras MT2 pode indicar que estes 

microrganismos desempenham um papel importante na remoção do PCB.  

O gênero Sedimentibacter é caracterizado por conter microrganismos anaeróbios 

estritos que crescem sob condições de desalogenação redutiva, apesar de sua capacidade de 

remover halógenos não ter sido comprovada (Vos et al., 2011). Representantes do gênero 

foram encontrados em sedimentos intensamente contaminados por clorofenóis, PCB e 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos do Estuário São Vicente (São Paulo, Brasil) (Saia et 

al., 2007). Este gênero possui um relação de colaboração com Dehalobacter sp., espécie 

reconhecidamente capaz de desalogenar compostos clorados (Grostern et al., 2010; Grostern e 

Edwards, 2009; Maphosa et al., 2012; Wang e He, 2013). Esta relação sugere que fatores 

essenciais para espécies como a Dehalobacter, são supridos pela Sedimentibacter, 

demonstrando o importante papel deste gênero em ambientes com atividade de desalogenação  

(Maphosa et al., 2012). Assim, o aumento na abundância relativa nas amostras MT2 do 

gênero Sedimentibacter, em que o PCB foi removido com uma taxa de até 100%, corrobora 

com trabalhos anteriores em que a degradação do PCB foi simultânea com o aumento da 

abundância relativa do gênero Sedimentibacter (Gomes et al., 2014), e indica a importância 

deste grupo na remoção do PCB.  

O filo Cloroflexi ainda é um grupo muito heterogêneo e com poucos representantes 

cultivados (Yamada et al., 2006). O filo Chloroflexi é um grupo que foi encontrado em 

abundancia em lodo anaeróbio (Chouari et al., 2005) e que representa grande parte das 

culturas filamentosas nos sistemas aneróbios de tratamento de águas residuárias (Bjornsson et 

al., 2002), principalmente em reatores UASB (Yamada et al., 2005). Eles contribuem na 

degradação de carboidratos e outros componentes celulares como aminoácidos, nos reatores 

(Yamada et al., 2005) e a espécie Dehalococcoides ethenogenes 195 foi a primeira espécie 

isolada e descrita (Maymo-Gatell et al., 1997) capaz de realizar a desalogenação redutiva do 

PCB. 

A classe Anaerolineae é composta por microrganismos identificados em diversas 

amostras ambientais (Yamada et al., 2006), e há apenas duas espécies classificadas, 

Anaerolinea thermophila e Calidilinea aerophila, ambas encontradas em condições 

termofílicas (Sekiguchi et al., 2003). Entretanto, os autores Leigh et al., (2007b) encontraram 

representantes do gênero Anaerolinea degradando bifenil em amostras de solo contaminado. 

Assim, apesar deste grupo ser filogeneticamente distinto do Dehaloccocoides, eles podem 

estar auxiliando na remoção do bifenil nos reatores.  

O gênero Pseudomonas é caracterizado por microrganismos com metabolismo 

restrito que utilizam o oxigênio como aceptor final de elétrons, entretanto, este gênero possui 

alguns representantes capazes de utilizar o nitrato como aceptor alternativo, permitindo seu 

crescimento em condições anaeróbias (Boone et al., 2005; Daum et al., 1998). Além disso, 

estes microrganismos foram identificados presentes em grânulo provenientes de reatores 

UASB (Atuanya e Aigbirior, 2002; Keyser et al., 2007). Assim, a elevada abundância relativa 

destes microrganismos no MT2 pode ser relacionada com a alta concentração de amônia no 

meio sintético (1.000,00 mg.L
-1

) e a natural presença destes microrganismos no inóculo.   
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Figura 3 Distribuição dos grupos mais abundantes no início (■MT0) e no final (■MT2) da operação dos 

reatores (97% de similaridade). (O) representa a classificação em nível de Ordem, (F) representa a 

classificação em nível de Família, (G) representa a classificação em nível de Gênero e (E) em nível de 

Espécie. 

 

 Em relação a comunidade metanogênica, a visível diminuição desse grupo ao longo 

do tempo de operação se deve principalmente a diminuição do grupo Methanosaeta, que de 

6.025 UTOs no reator no tempo inicial (MT0) foi para 548 UTOs no tempo final (MT2) 

(Tabela 3). Os autores Calli et al. (2005), investigaram a dinâmica populacional em reatores 

metanogênicos com aumento gradual de amônia, e constataram que o grupo Methanosaeta era 

o mais abundante no início da operação, e que ao longo do tempo foi substituído por 

Methanosarcina. Eles atribuíram esse fato a maior sensibilidade da Methanosaeta a presença 

de compostos tóxicos. Assim, a diminuição do grupo Methanosaeta no presente estudo por ser 

inferida pela sensibilidade do grupo a presença do PCB, que resultou numa menor diversidade 

ao final da operação dos reatores para a comunidade metanogênica, como comprovado 

anteriormente por meio dos índices ecológicos. 
 

Tabela 3 Microrganismos do Domínio Arquéia nos reatores metanogênicos no tempo inicial (T0) e final 

(T2) de operação (97% de similaridade). 
Microrganismo UTOs 1 UTOs 2 

Methanosaeta 6025 548 

Methanoregulaceae 847 556 

Methanoregulaceae 398 245 

Methanolinea 255 410 

Methanobacterium bryantii 55 100 

Methanobacterium 49 124 

TOTAL 7629 1983 
1 UTOs encontradas no inoculo, ou no reator metanogênico no tempo inicial (MT0) 

2 UTOs encontradas no reator metanogênico no tempo final (MT2) 

 

 

Conclusões 

 

 Em trabalhos anteriores a degradação de PCB por bactérias anaeróbias não 

foram evidenciadas em menos de quatro meses com um consórcio não adaptado, entretanto o 

presente estudo evidenciou a remoção de PCB com consórcio anaeróbio não adaptado em 100 

dias. Os resultados desse trabalho indicam que a biomassa não adaptada anaeróbia 

suplementada com fontes de carbono (etanol e formiato) foi capaz de remover seis congêneres 

de PCB, com taxa média de remoção de 81%. E, a partir dos resultados obtidos, verificou-se 

modificações na comunidade anaeróbia ao longo da operação dos reatores em batelada, em 

especial a presença a de três grupos, encontrados apenas na amostra MT2, que possivelmente 
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desempenharam papel importante na remoção do PCB (Thermotogae, Chloroflexi e 

Firmicutes). 
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