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RESUMO 

Albanez, R. Codigestão de vinhaça e melaço em biorreator anaeróbio operado em 

bateladas sequenciais com biomassa imobilizada visando a produção de hidrogênio. 268p. 

Tese (Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São 

Carlos, 2015. 

Este estudo investigou a aplicação de um AnSBBR operado de forma descontínua e/ou 

descontínua alimentada com agitação mecânica, no processo de produção de hidrogênio a partir 

da codigestão de vinhaça e melaço. O desempenho do processo foi avaliado em função da 

eficiência de remoção da matéria orgânica, da estabilidade, e dos índices de desempenho 

referentes à produtividade e ao rendimento molar do hidrogênio e à composição do biogás 

gerado. Foram avaliadas a influência dos seguintes parâmetros: composição (codigestão com 

sacarose ou melaço) e concentração afluente, tempo de ciclo, suplementação de micronutrientes 

(completa/parcial/ausência), tipo de alimentação (batelada/batelada alimentada) e a necessidade 

do tratamento do inóculo. O sistema estudado se mostrou estável e a codigestão da vinhaça e 

melaço viável para produção de hidrogênio. Os melhores resultados foram obtidos na condição 

em que o reator foi operado em batelada (tempo de alimentação 5% do tempo de ciclo), afluente 

com concentração 6000 mgDQO.L-1 e composição 67% vinhaça e 33% melaço, tempo de ciclo 

de 3 horas, ausência da suplementação de micronutrientes e foi realizado tratamento térmico do 

inóculo. Nesta condição a produtividade molar foi de 13,5 molH2.m
-3.d-1 e metano não foi 

produzido. As demais condições mostraram que o aumento da porcentagem de vinhaça no 

afluente e a operação em batelada alimentada prejudicaram a produção de hidrogênio. O 

aumento da concentração da matéria orgânica do afluente, a diminuição do tempo de ciclo, a 

ausência da suplementação de micronutrientes e a realização do tratamento térmico do inóculo 

favoreceram a produtividade e rendimento molares de hidrogênio. 

Palavras-chave: AnSBBR; biogás; vinhaça; tempo de ciclo; tratamento térmico. 
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ABSTRACT 

Albanez, R. Co-digestion of vinasse and molasses in an anaerobic sequencing batch 

biofilm reactor operated with immobilized biomass for hydrogen production. 268p. Thesis 

(Doctorate) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015. 

A mechanically stirred anaerobic batch and/or fed-batch reactor, containing biomass 

immobilized on inert support (AnSBBR) was investigated as to its ability to produce hydrogen 

from the co-digestion of vinasse and molasses. Process performance was assessed in terms of 

organic matter removal efficiency, stability, and of performance indicators related to hydrogen 

productivity and molar yield and to composition of the generated biogas. The effects of the 

following parameters have been assessed: influent composition and concentration (co-digestion 

with sucrose or molasses), cycle length, micronutrient supplementation 

(complete/partial/absence), feeding strategy (batch or fed-batch) and need for pre-treatment of 

the inoculum. The system showed to be stable and the co-digestion of vinasse and molasses 

showed to be feasible. The best results were obtained at the following conditions: 3-h cycle 

sequencing batch (feed time equaled 5% of cycle length), influent concentration of 6000 

mgCOD.L-1 containing 67% vinasse and 33% molasses, preheating of the inoculum, and with 

no micronutrient supplementation. At this condition, the molar yield was 13.5 molH2.m
-3.d-1, 

and no methane was produced. The remaining conditions showed that increase in vinasse 

content in the influent and fed-batch operation were detrimental to system performance. The 

increase in organic matter concentration, reduction in cycle length, no micronutrient 

supplementation and inoculum preheating favored productivity and molar hydrogen yield. 

Keywords: AnSBBR; biogas; vinasse; co-digestion; molasses; cycle length; heat 

treatment. 
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1 INTRODUÇÃO 

O bioetanol produzido, a partir de matéria-prima agrícola, tem atraído cada vez mais 

atenção no contexto do crescente desejo de reduzir as emissões de dióxido de carbono a partir 

da queima de combustíveis fósseis e do aumento da concorrência para as fontes de energia, que 

estão atualmente disponíveis. O Brasil lidera a produção de bioetanol a partir da cana-de-açúcar, 

matéria-prima renovável de baixo custo e alta eficiência energética. Substituir os combustíveis 

fósseis pelo etanol resultaria na redução total de emissão dos gases do efeito estufa na 

atmosfera. No entanto, o processo de produção de etanol gera grandes volumes de efluentes, 

principalmente a vinhaça, sendo gerada na proporção de 12 a 15 litros para cada litro de etanol 

produzido (Santos et al., 2013; Vlissidis e Zouboulis, 1992). 

O tratamento da vinhaça é um dos problemas mais significativos e desafiantes para o 

processo de produção industrial de etanol. Dentre as potenciais opções, o tratamento biológico 

é reconhecido como um processo efetivo de tratamento dessas águas residuárias com alto 

potencial poluente proveniente da agroindústria, incluindo destilarias. O tratamento anaeróbio 

da vinhaça tem como principais vantagens a capacidade de converter uma porção significativa 

da matéria orgânica em biogás (hidrogênio e metano), que pode ser usado como uma fonte de 

energia na própria destilaria (Pant and Adholeya, 2007, Wilkie et al., 2000) e o fato do efluente 

da biodigestão poder ser usado como fertilizante, já que após a biodigestão o efluente mantém 

as propriedades fertilizantes da vinhaça in natura, porém com menor potencial poluente (menor 

carga orgânica).  

Assim, a água residuária proveniente da produção de bioetanol (vinhaça) passa a ser 

considerada matéria-prima para um processo biotecnológico que pode gerar energia, e esse 

processo ainda ajuda no controle da poluição ambiental. A viabilidade do tratamento da vinhaça 

em reatores anaeróbios a partir do conceito de biorrefinarias, incluindo produção de energia e 
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controle ambiental (emissão de gases de efeito estufa, impactos no solo e em lençóis freáticos), 

pode ser verificada no trabalho de Moraes et. al. (2014).  

A vinhaça possui uma alta demanda química de oxigênio (22 – 45 g.L-1), baixo pH (3,5 

– 4,6) e alto teor de macronutrientes, o que a faz ser considerada um bom substrato para a 

produção de hidrogênio através de tratamento anaeróbio. Por outro lado, apesar de seu grande 

potencial os trabalhos que estudaram a produção de hidrogênio utilizando este substrato têm 

grande variação nos rendimentos obtidos, podendo variar de 0,7 a 25 mmolH2.g
-1DQO. A 

diferença entre os resultados encontrados pode estar nas condições operacionais em que os 

estudos foram realizados. Também é importante citar que a produção de hidrogênio pelo 

tratamento anaeróbio da vinhaça apresenta alguns problemas de toxicidade relacionado com o 

teor de potássio, sulfato, compostos fenólicos e melanoidinas (Lazaro et. al, 2014). Assim, para 

melhorar a biodegradabilidade dessa complexa água residuária a adição de um cosubstrato pode 

ser uma estratégia promissora na melhoria do desempenho (Xia et al., 2012). Wang et al. (2012) 

mostraram que a codigestão anaeróbia oferece as melhores condições de pH e relação 

carbono/nitrogênio para produção de hidrogênio, utilizando a codigestão da água de 

processamento da mandioca com lodo de esgoto (sob condições termofílicas). A produção de 

hidrogênio aumentou com a mistura de substratos (proporção de 3:1, água residuária do 

processamento da mandioca : lodo).  

O hidrogênio é um substituto promissor para combustíveis derivados do petróleo, pois 

tem como vantagem a combustão limpa (produz apenas água ao reagir com o oxigênio em 

células combustíveis) e o elevado potencial energético (entalpia de combustão, 121 kJ.g-1). 

Sendo assim, a substituição da energia proveniente de combustíveis fósseis por H2 é uma opção 

razoável para sustentar o contínuo crescimento da economia global e, ao mesmo tempo, 

contribuir para amenizar a poluição ambiental (Leite et al., 2008 e Wu et al., 2013).  



3 

 

A produção biológica de hidrogênio é uma tecnologia de baixo custo quando comparada 

a outras técnicas e requer menos energia para sua geração. Para os tratamentos anaeróbios 

utilizam-se reatores que podem operar na forma contínua, descontínua, ou ainda em batelada 

alimentada, sendo que os reatores operados no modo batelada sequencial (ASBR) são mais 

flexíveis, o controle operacional é mais fácil, são mais seguros e conseguem obter um maior 

controle na qualidade do efluente. Nos reatores que operam em batelada alimentada uma 

corrente de alimentação é adicionada ao reator vagarosamente, o que faz com que o período de 

alimentação influencie no processo. Esse modo é geralmente utilizado para aumentar a 

seletividade do processo ou para aumentar a segurança do mesmo.  

No contexto desta linha de pesquisa, o Laboratório de Engenharia Bioquímica da Escola 

de Engenharia Mauá do Instituto Mauá de Tecnologia (EEM/IMT) e o Laboratório de Processos 

Biológicos (LPB) da Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo 

(EESC/USP) tem realizado o desenvolvimento e otimização de configurações de reatores 

anaeróbios visando à produção de biohidrogênio por via fermentativa, nas quais os projetos têm 

enfoque no estudo da otimização de novas propostas de configurações visando uma futura 

aplicação para viabilização do uso do sistema em escala plena. 

A vinhaça é produzida em grandes quantidades pela indústria do etanol e seu tratamento 

é necessário para que a produção de etanol possa ser qualificada como um processo sustentável. 

O tratamento anaeróbio da vinhaça tem como principal vantagem, além de proteger o ambiente 

deste material altamente poluente (diminuindo o impacto ambiental), a possibilidade de se 

produzir biogás (hidrogênio e metano) como subproduto do tratamento, podendo ser utilizado 

como fonte de energia, aumentando a rentabilidade da usina. É importante citar que o efluente 

do tratamento da vinhaça ainda pode ser utilizado na fertirrigação. Esta concepção se insere no 

conceito de uma biorrefinaria, integrando a produção de etanol, a recuperação energética e o 

aproveitamento de subprodutos de valor agregado.  
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Desta forma, esse projeto tem como objetivo principal avaliar a aplicação do reator 

anaeróbio, operado de forma descontínua e/ou descontínua alimentada, com biomassa 

imobilizada em suporte inerte e agitação mecânica (AnSBBR), no processo de produção de 

biohidrogênio a partir da codigestão de vinhaça e melaço em função da variação da 

concentração e composição afluente (relação vinhaça/melaço), tempo de ciclo, tempo de 

enchimento (batelada e batelada alimentada), necessidade da suplementação de micronutrientes 

e  realização do tratamento térmico do inóculo. 
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2 OBJETIVOS 

Na sequência, são mostrados o objetivo geral e os objetivos específicos deste trabalho. 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Esse projeto tem como objetivo principal avaliar a aplicação do reator anaeróbio, 

operado de forma descontínua e/ou descontínua alimentada, com biomassa imobilizada em 

suporte inerte e agitação mecânica (AnSBBR), no processo de produção de biohidrogênio a 

partir da codigestão de vinhaça e melaço, visando avaliar a aplicação em função do consumo 

do substrato (assimilação da matéria orgânica), da estabilidade (monitoramento das variáveis 

operacionais), e dos índices de desempenho referentes à produtividade e ao rendimento molar 

(hidrogênio produzido), além da composição do biogás gerado (relação entre hidrogênio, 

metano e dióxido de carbono). 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Para atingir o objetivo geral do trabalho, têm-se os seguintes objetivos específicos: 

 Avaliar o comportamento do sistema operado com afluente a base de sacarose e 

com a codigestão de vinhaça e sacarose (ensaios iniciais para avaliação do 

potencial máximo de produção de hidrogênio, estudo com um substrato 

conhecido e de fácil degradação para comparação com os demais ensaios); 

  Avaliar o comportamento do sistema operado com afluente a base de melaço e 

com a codigestão de vinhaça e melaço; 

 Avaliar a influência da composição do afluente (porcentagem de vinhaça); 

 Avaliar a influência da composição da solução de sais (completa e sem sulfato 

ferroso e de níquel) e da retirada completa desta solução; 
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 Avaliar a influência da concentração de matéria orgânica do afluente; 

 Avaliar a influência do tempo de ciclo (batelada) e do tempo de enchimento 

(batelada e batelada alimentada). 

 Avaliar a influência do tratamento térmico do inóculo; 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A seguinte revisão bibliográfica mostra a relevância da aplicação do tratamento 

biológico da vinhaça e relaciona o desenvolvimento de reatores anaeróbios operados em 

batelada com biomassa imobilizada com os avanços realizados no uso deste tipo de reator para 

a produção de bioenergia, destacando as principais variáveis que influenciam o processo na 

produção do hidrogênio. 

3.1 VINHAÇA - ÁGUA RESIDUÁRIA PROVENIENTE DA PRODUÇÃO DE 

BIOETANOL 

O Brasil é o segundo maior produtor de bioetanol do mundo, atrás apenas dos Estados 

Unidos que obtém o etanol através do milho (Laime et al., 2011). Por outro lado, o Brasil lidera 

a produção de bioetanol a partir da cana-de-açúcar, matéria-prima renovável de baixo custo e 

alta eficiência energética. No entanto, o processo de produção de etanol gera grandes volumes 

de efluentes, principalmente a vinhaça. 

O tratamento da vinhaça é um dos problemas mais significativos e desafiantes para o 

processo de produção industrial de etanol, por ser um efluente com baixo pH, alta temperatura 

(85 a 90ºC), coloração marrom escura, alto teor de cinzas e alta porcentagem de matéria 

orgânica e inorgânica dissolvida (Sheehan e Greenfield, 1979; Wilkie et al., 2000, Pant e 

Adholeya, 2007). A demanda química de oxigênio (DQO) da vinhaça pode variar de 22-45 g.L-

1 dependendo da matéria-prima e do processo produtivo do etanol, sendo gerada na proporção 

de 12 a 15 litros para cada litro de etanol produzido (Santos et al., 2013; Vlissidis e Zouboulis, 

1992). A Figura 3.1 ilustra um fluxograma simplificado do processo de produção do etanol e 

do açúcar com a geração da vinhaça. 
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Figura 3.1 – Fluxograma simplificado do processo produtivo de etanol (de 1º geração) e 

açúcar com a geração de vinhaça e outros subprodutos (Adaptado de Moraes et al., 2015). 

 

A composição química da vinhaça de cana-de-açúcar varia dependendo da planta 

utilizada para a produção de etanol e do processo de destilação. O principal componente da 

vinhaça, quer a partir da beterraba, da cana-de-açúcar, ou de milho, é a matéria orgânica na 

forma de ácidos orgânicos e de cátions tais como K, Ca e Mg (Christofoletti et al.,2013;. Laime 

et al., 2011). 

A Tabela 3.1 mostra alguns elementos encontrados em diferentes tipos de vinhaça.  
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Tabela 3.1 – Caracterização da vinhaça proveniente do xarope e melaço da cana, de beterraba 

e de material lignocelulósico (Adaptado de Wilkie et al., 2000). 

Matéria-

prima 

Vinhaça 

(L) / 

etanol (L) 

DQO 

(g.L-1) 

Ntotal 

(mg.L-1) 

Ptotal 

(mg.L-1) 

K 

(mg.L-1) 

S-SO4 

(mg.L-1) 
pH 

Melaço 

de 

Beterraba 

11,6 + 0,3 91 + 38 3569 + 2694 163 + 66 10030 + 6322 3716 +2015 5 + 1 

Xarope 

da cana 
16 + 5 30 + 8 628 + 316 130 + 110 1952 + 1151 1356 + 1396 4,0 + 0,5 

Melaço 

da cana 
14 + 3 89 + 31 1229 + 639 187 + 350 5124 + 3102 3478 + 2517 4,4 + 0,3 

Material 

celulósico 
11 + 4 61 + 40 2787 + 4554 28 + 30 ND 651 + 122 5,3 + 0,5 

ND = não disponível. 

 

No passado, quantidades consideráveis de vinhaça foram descarregados em corpos 

d'água, causando a destruição da fauna e da flora aquáticas e dificultando o aproveitamento dos 

mananciais contaminados como fonte de abastecimento de água potável. Além disso, o despejo 

da vinhaça em cursos d’água causa mau cheiro e contribui para o agravamento de endemias 

como malária, amebíase e a esquistossomose (Laime et al., 2011; Onodera et al.,2013).  

Assim, pesquisadores vem realizando estudos focados em encontrar usos adequados e 

tratamentos para a vinhaça. Como resultado algumas alternativas foram propostas, tais como a 

reciclagem da vinhaça na fermentação, fertirrigação, concentração por evaporação, a produção 

de levedura, produção de energia e matéria-prima para a produção de alimentos para gado e 

aves (Robertiello, 1992).  

No Brasil, a maneira mais comum de descarte da vinhaça é a incorporação no solo 

agrícola utilizando uma técnica conhecida como fertirrigação. 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 (Santos et al., 2013; Laime et al., 2011).  

A fertirrigação da vinhaça é uma forma barata de dispor esse resíduo. Porém, a 

fertirrigação da vinhaça in natura pode mudar as características do solo, promovendo mudanças 
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em suas propriedades químicas e físicas. Este processo provoca o aumento da salinidade do 

solo, principalmente devido ao alto nível de potássio da 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). 

Assim, certos parâmetros ambientais precisam ser contabilizados na aplicação da 

fertirrigação, como tipo de solo, distância de corpos d'água, capacidade de retenção de água do 

solo e porcentagem de sais no solo (Laime et al., 2011). Segundo Christofoletti et al. (2013) 

doses de 300 m3/ha de vinhaça com níveis de potássio entre os 3 e 4 kg/m3, independentemente 

do tipo de solo, não alteram as propriedades biológicas, físicas e químicas do solo. 

A Tabela 3.2 mostra as vantagens e desvantagens de algumas aplicações da vinhaça. 

Tabela 3.2 – Vantagens e desvantagens de algumas aplicações da vinhaça (Christofoletti et 

al., 2013) 

Processo/uso final Vantagens Desvantagens 

Fertirrigação 
Baixo custo 

Fácil implementação 

Custo de transporte 

Efeito desconhecido a longo 

prazo 

Alimentação animal 
Baixo custo 

Fácil implementação 
Pouco estudado 

Biodigestão/Biogás 

Produção de energia 

Redução da DBO 

Efluente continua sendo usado como 

fertilizante 

Alto custo 

Requer alta tecnologia 

Combustão em 

caldeira 

Eliminação completa 

Produção de energia 

Recuperação de potássio em cinzas 

Pouco estudado 

Produção de proteína 
Alimento 

Sem resíduo 

Alto custo 

Pouco estudado 
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A biodigestão anaeróbia tem recebido mais atenção após o desenvolvimento de reatores 

de alta performance, como o UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket), que se adapta bem 

para o tratamento da vinhaça. Este tratamento em biodigestores tem a vantagem de produzir 

biogás que pode ser usado na produção de energia; além de ter um baixo consumo de energia 

eléctrica, pouca produção de lodo biológico e baixo potencial poluente, principalmente devido 

à redução da carga orgânica da vinhaça, uma vez que a maior parte do DBO (demanda 

bioquímica de oxigénio) é convertida em biogás (Christofoletti et al. (2013), a maior parte da 

DBO é convertida quando o processo visa a produção de metano. O efluente da biogigestão 

ainda pode ser usado como fertilizante, pois, após a biodigestão, o efluente mantém as 

propriedades fertilizantes da vinhaça in natura, porém com menor potencial poluente. 

3.2 REATORES ANAERÓBIOS OPERADOS EM BATELADAS SEQUENCIAIS 

Os reatores anaeróbios podem operar na forma contínua, descontínua, ou ainda em 

batelada alimentada. Reatores contínuos, como o UASB e o RALF, têm como características 

alta eficiência e capacidade volumétrica do processo de tratamento, mas possuem longos 

períodos de partida e inadequação para águas residuárias de baixa carga orgânica. No entanto, 

reatores operados no modo batelada sequencial (ASBR) são mais flexíveis, tem maior 

facilidade de controle operacional, são mais seguros e conseguem obter um maior controle na 

qualidade do efluente. Em reatores que operam em batelada alimentada sequencial o tempo de 

alimentação do reator influencia no processo, pois, diferente do reator em batelada, durante o 

tempo de enchimento as reações não podem ser desprezadas (a relação tempo de 

enchimento/tempo de ciclo é significativa). Esse modo é geralmente utilizado para aumentar a 

seletividade do processo ou para aumentar a segurança do mesmo.  

Os reatores operados em batelada sequencial (ASBR), como já mencionado, possuem 

características que garantem algumas vantagens em relação a outros processos de digestão 



12 

 

anaeróbia, como a maior retenção de biomassa no interior do reator, quando comparado a 

reatores contínuos, mesmo a baixas relações alimento/microrganismo, resultando em efluentes 

com menor concentração de sólidos suspensos e maior controle da qualidade do efluente, já que 

o tempo do ciclo pode ser controlado até que a eficiência desejada seja atingida (Sung e Dague, 

1995; Zaiat et al., 2001). 

Os princípios operacionais de um reator anaeróbio operado em batelada sequencial 

(“Anaerobic Sequencing Batch Reactor: ASBR”) são simples e obedecem a um ciclo típico de 

quatro etapas: (i) alimentação que pode ser realizada em batelada ou batelada alimentada 

conforme o tempo de enchimento em relação ao tempo total de ciclo; (ii) tratamento 

propriamente dito, por meio das biotransformações dos constituintes da água residuária por 

microrganismos; (iii) sedimentação, quando a biomassa se encontrar na forma granulada 

(ASBR), caso a biomassa esteja na forma imobilizada em suporte inerte (AnSBBR) esta etapa 

não é necessária; e (iv) descarga, com retirada do líquido tratado e clarificado. Este reator se 

constitui em uma alternativa para casos específicos, como para o tratamento de efluentes 

industriais gerados de maneira intermitente, com compostos dificilmente degradáveis ou no 

caso de padrões de lançamento muito restritivos. A remoção desejada pode ser garantida 

condicionando alguns parâmetros de operação do reator, como tempo de ciclo e carga inicial e, 

além disso, esse tipo de reator apresenta outras vantagens, como a alta velocidade de remoção 

de matéria orgânica, operação simples e estável do sistema (Dague et al., 1992; Fernandes et 

al., 1993; Zaiat et al., 2001). 

As Figuras 3.2 e 3.3 mostram configurações típicas dos reatores ASBR e AnSBBR 

(Manssouri et al., 2013; Lovato et al., 2012). Para aperfeiçoar o sistema de tratamento 

biológico, existem diversas estratégias de controle operacional nos reatores; as seguintes seções 

são dedicadas a mostrar as variáveis que desempenham um papel importante no controle dos 

reatores em estudo. 
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Figura 3.2 – ASBR / AnSBBR com agitação mecânica por impelidor (AM) (Manssouri et al., 

2013) 
[1 – Reator; 2 – Cesto contendo material de suporte para a biomassa (tratando-se de um AnSBBR; no 

caso de um ASBR, esse cesto não é colocado); 3 – Afluente; 4 – Bomba de alimentação; 5 – Efluente; 6 – 

Bomba de descarga; 7 – Saída de biogás; 8 – Sistema de agitação; 9 – Controle de temperatura (banho 

termostático); 10 – Sistema de automação]. 

 

 

Figura 3.3 – ASBR / AnSBBR com mistura por recirculação da fase líquida (RFL) (Lovato et 

al., 2012) 
[1 - Reator contendo biomassa imobilizada ou granular; 2 - Reservatório lateral; 3 - Bomba de reciclo; 

4 - Medidor de vazão; 5 - Bombas de alimentação; 6 - Reservatório de água residuária; 7 - Válvulas de descarga; 

8 - Bomba de descarga; 9 - Saída do efluente; 10 - Saída de biogás;  

11 - Unidade de controle;  Ligações hidráulicas; - - - Ligações elétricas]. 

3.3 PRODUÇÃO BIOLÓGICA DE HIDROGÊNIO 

No desenvolvimento de alternativas de energia limpa, entre todos os potenciais 

candidatos, o hidrogênio (H2) destaca-se por seu alto teor de energia por massa (141,9 kJ.g-1) 
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e, mais importante, por só produzir água ao reagir com o oxigênio em células combustíveis. 

Assim, a substituição da energia proveniente de combustíveis fósseis por H2 é uma opção 

razoável para sustentar o contínuo crescimento da economia global e, ao mesmo tempo, 

amenizar a situação do agravamento do clima global (Leite et al., 2008 e Wu et al., 2013). 

A produção biológica de hidrogênio pode ocorrer de duas formas: por processos 

fotossintéticos, pela biofotólise da água por cianobactérias e algas verdes ou pela 

fotodecomposição de matéria orgânica por bactérias fotossintéticas; e por processos 

fermentativos, pela degradação de compostos orgânicos em condições anaeróbias. A 

fermentação é tecnicamente mais simples e o hidrogênio pode ser obtido a partir da matéria 

orgânica presente em águas residuárias (Wu et al., 2009; Alzate-Gaviria et al., 2007; Leite et 

al., 2008; Das e Veziroglu, 2001). 

A digestão anaeróbia é um processo complexo, realizado por um conjunto de 

microrganismos, no qual cada grupo de microrganismos possui uma função específica e uns 

dependem dos outros. O processo pode ser dividido e classificado em: hidrólise de polímeros 

orgânicos complexos a monômeros; acidogênese, que é a conversão de monômeros a 

hidrogênio, bicarbonato, ácido acético, ácido propiônico, ácido butírico e outros; acetogênese, 

que é a oxidação de produtos orgânicos reduzidos a hidrogênio, bicarbonato e ácido acético; 

metanogênese, que é a etapa responsável pelo consumo de hidrogênio, dióxido de carbono e 

ácido acético para a formação do gás metano (Mosey, 1983; Foresti, 1999). Ao longo do 

processo metabólitos intermediários são produzidos e logo em seguida consumidos na 

conversão da matéria orgânica em biogás, sendo o hidrogênio um destes. Assim, para a 

produção de hidrogênio o processo precisa ser interrompido após a etapa acetogênese. 

Segundo Tanisho (2001) e Lee et al. (2011) o hidrogênio molecular pode ser formado 

por meio de duas rotas, pela via de decomposição do ácido fórmico (Equação 3.1) ou pela re-

oxidação da nicotinamida adenina dinucleotídeo (NADH para NAD+) (Equações 3.3 e 3.4). 
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 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 → 𝐻2 + 𝐶𝑂2 (3.1) 

 

Esta via está relacionada com a fermentação via acetato, já que o piruvato é 

transformado em acetato e ácido fórmico (Equação 3.2). 

 

 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂 →  𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 (3.2) 

Piruvato Ácido 

Acético 

Ácido  

Fórmico 

 

No segundo caso, o hidrogênio é formado pela reoxidação do NADH, que segundo 

Tanisho (2001), ocorre nas fermentações da via acetona-butanol e na via butirato. 

 

 𝑁𝐴𝐷𝐻 + 𝐻+ +  2 𝐹𝑑2+  → 2𝐻+ +  𝑁𝐴𝐷+ +  2𝐹𝑑+ (3.3) 

 
2𝐹𝑑+2𝐻+  

𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑎𝑠𝑒
→          2𝐹𝑑2+ + 𝐻2 

(3.4) 

A concentração de hidrogênio obtida pelo processo depende diretamente da via 

metabólica seguida pelas bactérias fermentativas (Equações 3.5 e 3.6) (Das e Veziroglu, 2001; 

Lee et al., 2011). 

𝐶6𝐻12𝑂6 +  2𝐻2𝑂 → 2𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 2𝐶𝑂2 +  4𝐻2 (3.5) 

Glicose Ácido Acético  

 

𝐶6𝐻12𝑂6  → 𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂𝐻 + 2𝐶𝑂2 +  2𝐻2 (3.6) 

Glicose Ácido Butírico  

O ideal seria que o processo seguisse sempre a via do acetato garantindo a produção 

máxima. Porém, isso não é possível devido ao equilíbrio nas concentrações de NADH e NAD+ 
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que precisa ser mantido no sistema. Um mol de acetato é gerado pelo consumo de dois mols de 

NAD+. Um mol de butirato não consome e nem gera NAD+. Um mol de etanol ou um mol de 

propionato formam dois mols de NAD+ (Ren et al., 2006). 

Para que o equilíbrio dinâmico na oxidação e redução de NAD+/NADH seja mantido, o 

NADH deve ser consumido, gerando propionato, lactato, etanol, butanol, e consequentemente 

diminuindo o rendimento na produção do H2 (Lee et al., 2011; Ren et al., 2006). Assim, a única 

maneira de influenciar o metabolismo no sentido de favorecer a realização da rota desejada é 

por meio da estratégia de operação do reator, como, por exemplos, a variação da concentração 

afluente, da estratégia de alimentação e do tempo de ciclo.  

Sá et al. (2013) estudaram os caminhos metabólicos dos organismos do gênero 

Clostridium na conversão dos substratos glicerol, glicose, frutose e xilose para a produção de 

hidrogênio. A Figura 3.3 ilustra estes processos. Nota-se que no caminho metabólico feito a 

partir da sacarose até o gliceraldeído-3-fostato, há reações que apenas liberam energia. 
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Figura 3.4  – Caminho metabólico durante a fermentação de vários substratos pelo 

Clostridium sp.1 (Adaptado de Sá et al., 2013) 
[Sacarose 6-P hidrolase; 2: Hexoquinase; 3: Fosforoglicose isomerase; 4: Fosforofructoquinase; 5: 

Aldolase; 6: Gliceraldeído-3-P-dehidrogenase; 7: Fosfogliceroquinase; 8: Enolase; 9: Piruvato 

quinase; 10: Piruvato-ferredoxin oxidoreductase; 11: Hidrogenase; 12: NAD(P)H-ferredoxin 

redutase; 13: Ferredoxin-NAP(P)+ redutase; 14: Fosfotranscetilase quinase; 15: Acetato linase; 16: 

Fosfotransbutilase quinase; 17: Butirato quinase; 18: Glicerol dehidrogenase; 19: DNA quinase; 

20: Glicerol dehidratase; 21: 1,3-propanodiol dehidrogenase; 22: Xilose isomerase; 23: 

Xiluloquinase]. 
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3.3.1 Influência do inóculo e do pré-tratamento 

A produção de metano a partir da digestão anaeróbia de efluentes e resíduos (incluindo 

lodo de esgoto, esterco e a fração orgânica dos rejeitos municipais) já é algo amplamente 

aplicado. Neste processo, como já foi mencionado, o hidrogênio é um produto intermediário 

que, entretanto, não permanece disponível devido a sua rápida utilização e conversão em 

metano pelos microrganismos metanogênicos. Nos processos biológicos de produção de 

hidrogênio, a produção e o consumo do H2 são desvinculados, desta forma o biohidrogênio fica 

disponível como produto final. Estes processos ainda estão sendo pesquisados e desenvolvidos. 

Desta forma investigações ainda são necessárias antes que seja possível a utilização desta 

tecnologia em escala comercial, como já acontece com a produção de metano (Khanal, 2008). 

Diversos microrganismos podem produzir hidrogênio, contanto que possuam as 

enzimas hidrogenase ou nitrogenase, podendo-se destacar os gêneros Clostridium; Escherichia 

coli; Termonaerobacter e Enterobacter. Existem ainda os fungos, que também possuem 

enzimas hidrogenase e consequentemente são capazes de produzir hidrogênio, embora sejam 

pouco utilizados para essa finalidade (Boxma et al., 2005). Os microrganismos pertencentes 

aos gêneros Clostridium são os mais importantes devido ao alto potencial para produção de 

hidrogênio, pelo seu rápido metabolismo e sua capacidade de formar esporos. De acordo com 

Hawkes et al. (2002), o rendimento de hidrogênio a partir de espécies de Clostridium é 

geralmente maior do que aquele obtido por bactérias aeróbias facultativas como Enterobacter 

sp. Os estudos com cultura pura são interessantes para o melhor entendimento do metabolismo, 

mas o uso de cultura pura, do ponto de vista da engenharia, é provavelmente inviável pelos 

grandes ricos de contaminação.  

Assim, algumas vantagens dos processos fermentativos que utilizam consórcios 

microbianos quando comparados com os que operam com culturas puras são: operação mais 

simples, controle mais fácil do processo e pode-se utilizar ampla fonte de substrato. Porém, em 
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um processo fermentativo com consócio microbiano, o hidrogênio produzido pelos 

microrganismos pode ser consumido pelos microrganismos consumidores de hidrogênio, 

podendo reduzir as velocidades de obtenção de hidrogênio (Hung et al., 2011). 

Algumas técnicas ou tratamentos podem ser aplicados antes ou durante o processo de 

produção de hidrogênio para selecionar determinada população bacteriana e com isso evitar que 

microrganismos indesejáveis ao processo se desenvolvam e promovam reações consumidoras 

de hidrogênio ou produtoras de composto inibidor das rotas desejadas, dentro das quais se 

destacam: choques térmicos, ácidos, básicos, químicos e aeração sucessiva (Gioannis et al., 

2013). Alguns trabalhos destacam a necessidade do pré-tratamento do inóculo para eliminar os 

microrganismos metanogênicos e, assim, otimizar a produção de hidrogênio pela eliminação de 

espécies consumidoras, mas o aspecto econômico do tratamento utilizado deve ser levado em 

consideração. 

Sá et al. (2013) realizaram um estudo sobre a influência do tratamento do inóculo 

proveniente de uma planta de tratamento de esgoto doméstico para a produção de hidrogênio. 

Os pré-tratamentos estudados foram o choque térmico, ácido e alcalino; o melhor tratamento 

considerando o rendimento entre hidrogênio produzido e sacarose consumida foi o choque 

térmico (100°C por 60 minutos). Wang e Wan (2008) avaliaram o pré-tratamento do inóculo 

por cinco métodos (ácido, básico, choque térmico, aeração e clorofórmio), com testes 

conduzidos em bateladas em frascos de vidro e alimentados com glicose, com o choque térmico 

atingindo os melhores valores de produção de hidrogênio. 
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3.3.2 Influência da temperatura 

A temperatura é um fator de grande importância em processos anaeróbicos, assim como 

grande parte dos outros sistemas biológicos, influenciando na velocidade do metabolismo das 

bactérias e na solubilidade dos gases produzidos no processo.  

Diferentes faixas de temperaturas têm sido testadas com o objetivo de determinar 

temperaturas ideais para produção de biohidrogênio, pois apesar do consenso das faixas de 

temperatura ideais para produção de metano, existe bastante discordância com relação a uma 

temperatura ideal ou mesmo uma faixa de temperatura ideal para produção biológica de 

hidrogênio. 

De acordo com Zhang e Shen (2006), na faixa entre 25°C e 40°C ocorrem as melhores 

eficiências do processo, principalmente em condições próximas da ideal (35°C) para 

funcionamento dos catalisadores bioquímicos. Alguns trabalhos têm sido realizados e têm 

demonstrado que há uma determinada faixa de temperatura entre 25ºC e 60ºC em que se nota 

alta capacidade das bactérias produtoras de hidrogênio em produzir este gás por meio da 

fermentação. No entanto, quando as temperaturas são elevadas pode ocorrer um decréscimo na 

produção (Wang e Wan, 2009). Muitas pesquisas convergem para valores de temperaturas que 

variam entre 30°C e 36,8°C, definindo estas como temperaturas ótimas para sistemas 

anaeróbios fermentativos produtores de hidrogênio (Fang et al., 2002; Lin e Chang, 2004). Lee 

et al. (2006) investigaram os efeitos da temperatura na produção de hidrogênio utilizando 

sacarose como substrato e concluíram que, em geral, a velocidade de produção de hidrogênio e 

o rendimento de produção de hidrogênio tenderam a aumentar com o aumento da temperatura 

de 30°C para 40°C, enquanto que tenderam a diminuir com um posterior aumento da 

temperatura de 40°C para 45°C. A temperatura ótima reportada por Valdez-Vazquez et al. 

(2005), por outro lado, foi de 55°C. Shi et al. (2013) avaliaram o efeito da temperatura (35, 50 

e 65°C) em um ASBR alimentado com Laminaria japonica sem pré-tratamento. Uma produção 
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estável de biohidrogênio foi atingida. Os rendimentos máximos de H2 alcançados em condições 

mesofílicas (35°C), termofílicas (50°C) e hipertermofílicas (65°C) foram 61,3, 49,7 e 48,1 

mLH2.gST-1, respectivamente. Por outro lado, Lima et al. (2015), trabalhando com afluente a 

base de soro de queijo em AnSBBR com agitação mecânica, obtiveram melhores resultados de 

produtividade e rendimento para o hidrogênio (1,12 molH2.molLactose-1 e 1080 mLH2.L
-1.d-1) 

com o sistema operando à 15 ºC e quando o reator operou com temperatura de 45 ºC a produção 

de hidrogênio não ocorreu. A explicação dada pelos autores é que nesta baixa temperatura pode 

ter ocorrido a inibição de microrganismos competidores dos acidogênicos produtores de 

hidrogênio, como os microrganismos metanogênicos e homoacetogenicos. Os microrganismos 

acidogênicos têm uma maior velocidade de crescimento, então eles teriam uma vantagem no 

desenvolvimento sem um microrganismos competidor forte, mesmo em condições 

desfavoráveis. 

Diversos motivos podem ser apontados como causa de tantas diferenças para definir 

uma temperatura ou faixa de temperatura ideal para produção de hidrogênio: configurações de 

reatores utilizadas, tipos de substratos e concentrações aplicadas, faixas de temperatura 

estudadas e microrganismos envolvidos. 

Além da influência nos microrganismos, a temperatura também tem influência direta na 

solubilidade do biogás oriundo da fermentação. Este é produzido em meio líquido e precisa se 

desprender para o meio gasoso, para só então se tornar disponível para o uso. O hidrogênio é 

um gás que apresenta baixa solubilidade em ambiente aquoso. Segundo Guwy et al. (1997), a 

solubilidade do hidrogênio é 0,017 mLH2∙mL-1 em água a 1 bar e 37ºC. Levando-se em 

consideração Lei de Henry, na qual a solubilidade é proporcional a pressão parcial do gás, 

quanto maior a temperatura, menor a solubilidade do hidrogênio. Como consequência, menor 

a interação dos microrganismos presentes no reator, desfavorecendo rotas consumidoras do 
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hidrogênio produzido, como a homoacteogênese e a metanogênica hidrogenotrófica (Hawkes 

et al., 2002). 

3.3.3 Influência do pH 

O pH é um fator muito importante no controle de processos biológicos, influenciando a 

formação de biohidrogênio e de biometano nesses sistemas, tendo em vista que o pH pode afetar 

tanto a atividade da hidrogenase quanto as rotas metabólicas, bem como hidrólise do substrato. 

A concentração do íon H+ no sistema também é crítica para a manutenção de níveis adequados 

de ATP, já que na presença em excesso de H+, a ATP é usada para assegurar a neutralidade da 

célula ao invés de produzir hidrogênio (Gioannis et al., 2013). 

A influência deste parâmetro é bastante controversa na literatura. Estudos têm 

demonstrado que há uma faixa apropriada de pH entre 4,0 e 7,0 para a obtenção de hidrogênio. 

Quando se eleva o pH de 2,0 para próximo de 7,0 pode se notar aumento da capacidade das 

bactérias produtoras de hidrogênio. No entanto, valores elevados de pH entre 10 e 14 podem 

diminuir a produção (Wang e Wan, 2009). Foi verificado que menores pH iniciais oferecem um 

maior potencial de produção de hidrogênio, mas uma menor velocidade de produção. 

Investigações foram realizadas em estudo em batelada variando o pH inicial e medindo a 

produção de hidrogênio, sendo obtida a produção máxima para valores de pH 4,5 tratando 

efluente sintético a base de sacarose (Khanal et al., 2003). Algumas pesquisas mostram que o 

pH ótimo para produção de hidrogênio está na faixa entre 5,0 e 6,5 (Fang et al., 2002; Lin e 

Chang, 2004), enquanto outras apontam um valor ótimo de 5,5 (Fang e Liu, 2002; Mu et al., 

2006; Shin, 2007). Tais discordâncias podem ser atribuídas às diferenças entre os estudos em 

termo de substratos, inóculo e faixas de pH inicial. Um valor de pH de operação em torno de 

5,0 parece ser o mais indicado. 
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Apesar das discordâncias com relações a valores ótimos, Lay et al. (1999) destacam que 

um pH muito abaixo de 4,5 é desfavorável para a produção de hidrogênio, tendo em vista que 

nessas condições pode ocorrer a inibição da atividade da hidrogenase e de outras enzimas, com 

consequente alteração das rotas metabólicas envolvidas no processo. 

3.3.4 Influência do tempo de ciclo 

O tempo de ciclo em reatores operados em batelada sequencial ou o tempo de detenção 

hidráulica em reatores contínuos também exerce influência sobre a produção de hidrogênio, 

com a hipótese de que a velocidade de crescimento específica das arquéias metanogênicas 

(tempo mínimo de duplicação por volta de 2 dias) é menor do que das acidogênicas (tempo 

mínimo de duplicação por volta de 30 minutos) (Mosey, 1983). Dessa maneira, em baixos 

tempos de ciclo, as arquéias metanogênicas teoricamente seriam lavadas do interior do reator 

(Show et al., 2011). 

Alguns trabalhos mostram que no tratamento de efluente sintético a base de glicose em 

ASBR uma maior produção de hidrogênio foio alcançada para um tC de 4 horas, mantendo-se a 

carga orgânica igual e variando o volume afluente e o tempo de ciclo (Cheong et al., 2007) e 

que operando um ASBR tratando amido de milho encontrou-se uma maior produção para um 

tC de 6 horas (Arooj et al., 2008). Inoue et al. (2014), Manssouri et al. (2013) e Santos et al. 

(2014) operaram reatores AnSBBR com agitação mecânica e recirculação da fase líquida. A 

fonte de carbono usada foi sacarose. Para os três casos, as maiores produtividades molares de 

hidrogênio foram atingidas operando os reatores com 2 horas de tempo de ciclo, em comparação 

às 3 e 4 horas de tempo de ciclo ensaiadas.  

Observou-se então, que a produção de hidrogênio, além do tempo de ciclo, está 

vinculada a outras variáveis como o tipo de substrato e o tipo de alimentação do reator. 
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3.3.5 Influência da carga orgânica aplicada 

A disponibilidade do substrato para a biomassa pode ser avaliada pela carga orgânica 

volumétrica ou específica aplicada. Este fator foi o objeto de estudos com foco na influência da 

carga orgânica na produção de bioernergia em reatores operados em batelada sequencial. 

Alguns autores estudaram a produção de hidrogênio em função da variação de parâmetros 

inerentes à carga orgânica, como o efeito das concentrações iniciais (Buitrón e Carvajal, 2010), 

dos volumes afluentes (Badiei et al., 2011) ou dos tempos de permanência (Cheong et al., 2007; 

Arooj et al., 2008; Chen et al., 2009).  

Manssouri et al. (2013) desenvolveram uma pesquisa sobre a produção de hidrogênio 

em AnSBBR tratando água residuária à base de sacarose e com cargas orgânicas de 9, 12, 13,5, 

18, e 27 kgDQO.m-3.d-1. O estudo mostrou que o aumento da carga, pela concentração afluente, 

resultou em uma produção volumétrica cada vez maior de hidrogênio. Efeito contrário foi 

notado com o aumento da carga, pela redução do tempo de ciclo. Assim, não foi verificada uma 

tendência nesses parâmetros com a variação da carga, do mesmo modo que com relação aos 

indicadores de produção de hidrogênio. 

No trabalho de Santos et al. (2014), foi utilizado o reator AnSBBR com recirculação da 

fase líquida para a produção de biohidrogênio, variando a carga orgânica pela concentração 

afluente e pelo tempo de ciclo. A variação da carga orgânica, por meio da concentração afluente, 

levou à geração de mais metano do que por meio da variação do tempo de ciclo. Outra conclusão 

importante desse trabalho foi a de que a redução no tempo de ciclo, com uma proporcional 

redução na concentração afluente (para manter a mesma carga orgânica), não favoreceu a 

produção do biogás. Os autores encontraram que, na condição de maior tempo de ciclo (4h), o 

máximo da relação hidrogênio gerado por carga orgânica removida ocorreu na aplicação da 

menor concentração de matéria orgânica. Para as outras condições (2h e 3h), o máximo se deu 

na maior concentração. O mesmo ocorreu para a produtividade de hidrogênio. As condições 
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experimentais com maior concentração afluente e menor tempo de ciclo, e a condição com 

menor concentração afluente e maior tempo de ciclo mostraram os melhores resultados em 

termos de produtividade de hidrogênio. 

3.3.6 Influência do tempo de enchimento 

Uma das variáveis mais relevantes dos reatores descontínuos é a estratégia de 

alimentação dos mesmos. Utilizar o tempo de enchimento mais adequado ao sistema permite 

uma melhor eficiência e estabilidade; enquanto o modo batelada consegue atingir concentrações 

maiores de biogás, o modo batelada alimentada permite manter baixas concentrações dos 

compostos no meio reacional e, portanto, inibir os efeitos da degradação do substrato; além 

disso, é possível realizar o tratamento de efluentes contendo elevadas cargas orgânicas, 

absorvendo elevados picos de ácidos voláteis que normalmente desestabilizariam o processo 

(Rodrigues et al., 2011). 

O uso e influência do modo batelada alimentada para a produção de hidrogênio em 

reatores ASBR/AnSBBR ainda é escasso na literatura. Inoue et al. (2014) conseguiu resultados 

melhores do que Manssouri et al. (2013) ao utilizar o modo batelada alimentada (com tempo 

de alimentação correspondendo a 50% do tempo do ciclo) no tratamento de efluente sintético a 

base de sacarose em AnSBBR com agitação mecânica O uso da batelada alimentada interferiu 

nas velocidades de consumo de substrato por Inoue et al. (2014) que atingiram remoção de 

sacarose em torno de 98-99%, enquanto Manssouri et al. (2013) atingiram remoção de sacarose 

em torno de 83-97%. De forma análoga, na formação de biohidrogênio foi alcançada uma 

produtividade máxima por Inoue et al. (2014) de 81,2 molH2.m
-3.d-1 contra 38,9 molH2.m

-3.d-1 

de Manssouri et al. (2013), minimizando a inibição causada pelo substrato. Lovato et al. (2015) 

e Moncayo et al. (2014) também realizaram trabalhos com condições similares no modo 

batelada alimentada e batelada, respectivamente, sendo o objetivo desses trabalhos a produção 
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de biohidrogênio em AnSBBR com recirculação da fase líquida, tratando efluente do processo 

de produção de biodiesel. Lovato et al. (2015), no modo batelada alimentada com tempo de 

alimentação correspondendo a 50% do tempo de ciclo, chegaram a atingir 100,9 molH2.m
-3.d-1 

contra 67,5 molH2.m
-3.d-1 de Moncayo et al. (2014) tratando glicerina comercial pura; quando 

os dois trabalhos utilizaram o efluente industrial, o resultado foi que o modo batelada 

alimentada atingiu 9,7 molH2.m
-3.d-1 e o modo batelada sequencial atingiu 8,3 molH2.m

-3.d-1. 

3.3.7 Resíduos industriais 

Os principais critérios para a seleção de materiais residuais a serem utilizados na 

produção de biohidrogênio são a disponibilidade, custo, teor de carboidratos e 

biodegradabilidade. Assim, para que a produção de hidrogênio por fermentação seja 

economicamente viável o substrato deve conter principalmente carboidratos, sendo altamente 

nutritivo, e estar em concentração suficiente para que a fermentação e a recuperação da energia 

sejam energeticamente favoráveis. Caso algum tratamento prévio seja necessário, este deve ser 

de baixo custo. Os substratos preferidos para a produção de hidrogénio são os açúcares simples, 

tais como glicose, sacarose e lactose. No entanto, fontes de carboidratos puros são matérias-

primas caras para a produção de hidrogénio, justificando o maior interesse por estudos de 

produção de hidrogênio utilizando resíduos e efluentes, que contêm uma alta concentração de 

carboidratos, gerados pelos processos industriais. Além disso, a utilização de resíduos permite 

retirar deste material uma parte da energia que, se indevidamente tratada, causará prejuízos ao 

ambiente (Kapdan e Kargi, 2006, Rosa et al. 2014). 

As potenciais matérias-primas para a produção fermentativa de hidrogênio, incluem 

biomassa, resíduos de subprodutos agrícolas, produtos lignocelulósicos, como madeira e 

resíduos de madeira, resíduos de processamento de alimentos, plantas aquáticas, algas, lodo de 

esgoto, agrícola e efluentes pecuários, bem como excretas de animais. Caso esses recursos 
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sejam utilizados sob controle adequado, estes podem ser a principal fonte de energia do futuro 

(Show et al., 2012). Existem vários trabalhos na literatura que utilizam resíduos industriais para 

produção de hidrogênio como: o soro (Gioannis et a.l, 2014, Lima et al., 2015), efluente de 

moinho de óleo de palma (Badiei et al.,2011, Chong et al., 2013), águas residuárias do 

processamento da mandioca (Wang et al., 2012, Rosa, et al., 2014), glicerina (Lovato et al. 

2015, Moncayo et al. 2014), vinhaça de cana-de-açúcar (Searmsirimongkol et al., 2011, Ferraz 

Júnior, et al., 2015).  

É importante destacar a dificuldade de se produzir hidrogênio a partir de resíduos 

industriais. Lovato et al. (2015) trabalharam com a produção de hidrogênio a partir de afluente 

a base de glicerina, em AnSBBR com recirculação da fase líquida, e concluíram que a utilização 

de glicerina bruta industrial diminuiu consideravelmente a quantidade e qualidade de biogás 

produzido se comparado com os resultados obtidos com glicerina pura. (o melhor resultado de 

produtividade molar para hidrogênio obtido com glicerina bruta foi de 9,7 molH2.m
-3d-1 e com 

glicerina pura foi de 100,9 molH2.m
-3d-1). Lazaro et al. (2014) destacam a variação dos valores 

de rendimentos molares de hidrogênio entre trabalhos que utilizaram afluentes a base de 

vinhaça, para os quais foram encontrados rendimentos molares variando de 0,7 a                               

25 mmolH2.g
-1DQO. Este trabalho ainda destaca que a produção de hidrogênio pelo tratamento 

anaeróbio da vinhaça pode apresentar alguns problemas de toxicidade relacionado com o teor 

de potássio, sulfato, compostos fenólicos e melanoidinas. 

A obtenção de H2 a partir de resíduos industriais com elevada carga orgânica, por meio 

da fermentação anaeróbia, é um processo promissor, mas ainda sensível aos baixos 

rendimentos. Nesse sentido, para melhorar a biodegradabilidade de águas residuárias 

complexas, a adição de um cosubstrato pode ser uma ótima estratégia de melhoria de 

desempenho (Xia et al., 2012). A mistura de substratos é motivada por objetivos concomitantes, 

incluindo: (a) tratamento combinado de diferentes resíduos, (b) a capacidade para tratar 
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resíduos que seriam difíceis de gerir individualmente, (c) a diluição de compostos 

potencialmente tóxicos/inibitórios (d) que resultem em efeitos sinérgicos sobre a biomassa, (e) 

a otimização das condições para a produção de hidrogênio, (f) o controle interno de pH e (g) 

otimização da relação carboidrato/proteína (Gioannis et al. 2013).  

No presente trabalho, o melaço foi utilizado como cosubstrato, por ser um subproduto 

da produção de etanol rico em açúcares, sendo que contém mais de 55% de sua composição de 

sacarose. Além da sacarose, o melaço contém outros açúcares, sais e compostos orgânicos 

(Mironczuk, et al., 2015) 

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para a produção de etanol ser qualificada como um processo sustentável é necessário 

que seja dada a devida importância ao tratamento dos resíduos de sua produção, principalmente 

a vinhaça. O tratamento anaeróbio da vinhaça é uma opção sustentável, pois, além de proteger 

o ambiente deste material altamente poluente, é possível produzir hidrogênio e metano como 

subproduto do tratamento, podendo ser utilizado como fonte de energia. Esta concepção se 

insere no conceito de uma biorrefinaria, integrando a produção de etanol, à recuperação 

energética e a aproveitamento de subprodutos de valor agregado. Assim, o tratamento anaeróbio 

da vinhaça pode ser reconhecido como uma alternativa viável para a adequação deste resíduo 

aliada ao aproveitamento energético a partir do biogás. Entretanto, não existem muitos estudos 

a respeito do tratamento anaeróbio da vinhaça gerada na produção de bioetanol da cana-de-

açúcar, nem muitos estudos sobre a geração do biohidrogênio por meio deste tipo de tratamento. 

Além disso, a grande diversidade de substratos utilizados em literatura dificulta a elucidação 

dos fenômenos fundamentais e o ajuste das condições ótimas de operação. 
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Neste contexto, a Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo 

(EESC/USP) e a Escola de Engenharia Mauá do Instituto Mauá de Tecnologia (EEM/IMT) 

iniciaram a investigação da produção de hidrogênio em novas configurações de reatores. 

Recentemente pelos trabalhos de Moncayo et al. (2014) e Lovato et al. (2015) em 

AnSBBR com recirculação da fase líquida operado em batelada e batelada alimentada, 

respectivamente, de Inoue et al. (2014) em AnSBBR com agitação mecânica e operado em 

batelada alimentada, de Manssouri et al. (2013) em AnSBBR com agitação mecânica e Santos 

et al. (2014) e Lima et al. (2015) em AnSBBR com recirculação da fase líquida, realizaram-se 

investigações sobre a aplicação dos reatores anaeróbios operados em batelada e batelada 

alimentada sequenciais com biomassa imobilizada em suporte inerte (AnSBBR) na produção 

de hidrogênio, utilizando-se diferentes tipos de águas residuárias. 

Visando dar continuidade a estes estudos, este trabalho visa estudar a aplicação de um 

AnSBBR avaliando o processo quanto à estabilidade e eficiência de produção de biohidrogênio 

a partir da codigestão da vinhaça e melaço em função da variação da carga orgânica aplicada 

(definida pela concentração afluente e tempo de ciclo), tempo de enchimento (batelada e 

batelada alimentada), composição afluente (relação vinhaça/melaço), uso da solução de sais 

afluente e  realização do tratamento térmico do inóculo. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 AnSBBR COM BIOMASSA IMOBILIZADA E AGITAÇÃO MECÂNICA 

A Figura 4.1 apresenta o esquema e a fotografia do biorreator com agitação mecânica 

(modelo Bioflo III®, fabricado pela New Brunswick Scientific Co.), constituído por um frasco 

de vidro de 20 cm de diâmetro e de altura, com capacidade total de 6,0 L e capacidade útil de 

5,6 L. O material suporte foi confinado em um cesto de aço Inox-316 perfurado de 18 cm de 

altura, 7 cm e 17,5 cm de diâmetros interno e externo, respectivamente. A agitação fixa de 200 

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 (camisa) 

do reator, cuja temperatura foi regulada por um banho termostatizado (marca Marconi modelo 

MA-184). 
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Figura 4.1 – A) Esquema do reator anaeróbio com agitação operado em batelada sequencial 

contendo biomassa imobilizada. B) Fotografia do aparto experimental utilizado nos ensaios. 
[(a) Reator 1 – Bioreator BIOFLO III® (New Brunswick Scientific Co.) com capacidade de 6,0 L (b = 29.5 cm; 

d = 18.0 cm); 2 – Cesto de retenção de material suporte e biomassa (a = 18 cm; c = 7 cm); 3 – Afluente; 4 – 

Bomba de alimentação; 5 –Bomba de descarga; 6 – Efluente; 7 – Saída de biogás; 8 – Sistema de agitação; 9 – 

Sistema de controle de temperatura (banho termostático); 10 – Sistema de automação.(b) Detalhes dos 

impelidores tipo turbina com seis pás planas (e = 2 cm; f = 1,5 cm; g = 6 cm)]. 
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4.2 INÓCULO E SUPORTE DE IMOBILIZAÇÃO DA BIOMASSA 

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

densidade (PEBD) (Figura 4.2) como suporte inerte com as características descritas na Tabela 

4.1, 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. 

 

Figura 4.2 – Fotografia  do material suporte inerte com (esquerda) e sem (direita) biomassa. 

 

 

Tabela 4.1 – Características do material suporte inerte. 

Propriedades Valor / Descrição 

Composição Polietileno de baixa densidade 

Diâmetro de um pellet 3 mm 

Comprimento de um pellet 6 mm 

Comportamento 
Flutuante 

Auto compactante 

 

O inóculo utilizado foi proveniente de um reator anaeróbio (UASB) tratando efluente 

de um abatedouro de aves (Dacar Industrial S.A.).  

Antes do início de cada condição o suporte inerte foi esterilizado (a esterilização foi 

realizada em autoclave, o suporte ficou durante 15 minutos à uma temperatura de 121 ºC , vapor 

saturado a 2 atm, pressão absoluta) e a biomassa sofreu um pré-tratamento térmico (exceto na 

condição 14). O tratamento térmico do inóculo consistiu em aquecer, aproximadamente, 50 mL 

de biomassa até 90ºC por 10 minutos, e, em seguida, resfria-la, em banho de gelo, até atingir 
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25ºC (método adaptado de Kim et al., 2006). Após esse procedimento a biomassa foi misturada 

ao suporte inerte esterilizado.  

4.3 ÁGUA RESIDUÁRIA 

A vinhaça e o melaço utilizados foram provenientes de Usina de Açúcar e Álcool 

localizada no estado de São Paulo. A vinhaça in natura possuia uma concentração média de 

aproximadamente 25 gDQO.L-1 (5,8 gCarboidrato.L-1) e o melaço de 1104 gDQO.L-1         

(964,8 gCarboidrato.L-1). Para a sacarose a relação teórica utilizada foi: 1000 mgDQO = 

893  mg-sacarose. 

O objetivo da utilização da água residuária a base de sacarose foi o de verificar a 

produção de biogás com um substrato conhecido e de fácil biodegradação. 

O melaço também foi utilizado na codigestão com a vinhaça por ser um subproduto da 

produção de etanol, e assim ser mais viável utilizá-lo do que a sacarose, que é um substrato 

puro.  

Neste trabalho foram utilizadas três diferentes águas residuárias, como descrito na 

Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 – Tipos de águas residuárias utilizadas. 

Tipo de água residuária Descrição da água residuária 

ARS Somente a base de sacarose (1000  mgDQO = 893  mg-sacarose) 

ARM Somente a base de melaço (1104 gDQO.L-1) 

ARV Somente a base de vinhaça Lote 1 (25 gDQO.L-1) 

 

A Tabela 4.3 descreve as quantidades de ureia, de bicarbonato de sódio e dos 

micronutrientes adicionados na preparação dessas águas residuárias, para uma concentração em 

termos de DQO de 1000 mgDQO.L-1 (Manssouri et al., 2013). Para facilitar a suplementação 

de micronutrientes foi preparada uma solução de sais, respeitando a proporção desses 
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micronutrientes observada na Tabela 4.3, com uma concentração conhecida. Em algumas 

condições a suplementação de nutrientes foi completa, parcial ou não foi realizada. 

Tabela 4.3 – Quantidade de ureia, solução de sais e bicarbonato de sódio usada na composição 

das águas residuárias estudadas (1000mgDQO.L-1). 

Composto 

Substrato:  Variável (sacarose; vinhaça; melaço) 

Fonte de nitrogênio:  

Ureia (CH4N2O) (mg.L-1) 5,8 

**Solução de sais (suplementação de 

micronutrientes) (Del Nery, 1987): 
 

Sulfato de níquel (NiSO4.6H20) (mg.L-1) 0,5 

Sulfato ferroso (FeSO4.7H2O) (mg.L-1) 2,5 

Cloreto férrico (FeCl3.6H20) (mg.L-1) 0,25 

Cloreto de cálcio (CaCl2.2H2O) (mg.L-1) 2,06 

Cloreto de cobalto (CoCl2.6H2O) (mg.L-1) 0,04 

Dióxido de selênio (SeO2) (mg.L-1) 0,04 

Fosfato de potássio monobásico (KH2PO4) (mg.L-1) 5,36 

Fosfato de potássio dibásico (K2HPO4) (mg.L-1) 1,3 

Fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4) (mg.L-1) 2,7 

Agente tamponante:  

*Bicarbonato de sódio (NaHCO3)  

(gNaHCO3.gDQO-1) 
0,03 

*Apenas nas condições 1 e 2 a quantidade de bicarbonato utilizada foi de 0,2 gNaHCO3.gDQO-1. 

 

4.4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Em todos os ensaios efetuados o AnSBBR foi operado a 200 rpm e temperatura de 

30  1 ºC, com volume de alimentação/descarga de 1,0 L por ciclo, volume de meio líquido 

mantido no reator de 2,5 L (volume total de meio líquido de 3,5 L) e volume de biomassa e 

suporte de 2,1 L, totalizando um volume útil do reator de 5,6 L. 

A operação do reator foi realizada da seguinte maneira: no primeiro ciclo foram 

alimentados 3,5 L de meio ao reator, sendo que o reator foi previamente preparado pela 

colocação de suporte inerte (PEBD) contendo inóculo. Após o término da alimentação foi 

implementada uma agitação de 200 rpm. No final do ciclo, a agitação foi desligada e 
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descarregou-se 1,0 L de meio (mantendo-se 2,5 L de volume residual) em 10 minutos. Logo 

após essa descarga um novo ciclo teve início com a alimentação de 1,0 L de água residuária.  

Nas condições de 1 a 10, 13, 16 e 18 (Tabela 4.4) a alimentação foi realizada em 10 

minutos e a agitação foi ligada imediatamente após a alimentação e, ao término do ciclo, a 

agitação foi interrompida novamente e, em seguida, realizada a descarga para então repetir o 

ciclo, caracterizando as bateladas sequenciais. As etapas de alimentação e descarga tiveram 

duração de 10 min cada. Nas condições 11, 12 e 17 (Tabela 4.4) a alimentação foi realizada em 

90 minutos, metade do tempo de ciclo, e a agitação foi ligada imediatamente após o início da 

alimentação e, ao término do ciclo, a agitação foi interrompida e, em seguida, realizada a 

descarga para então repetir o ciclo, caracterizando as bateladas alimentadas sequenciais. A etapa 

de alimentação foi de 90 minutos e a descarga teve duração de 10 min. 

É importante destacar que, nas condições de 6 a 18, foram realizadas lavagens semanais 

no reator, com o objetivo de controlar a quantidade de sólidos do reator. Essa lavagem era 

realizada da seguinte maneira: todo líquido do reator era retirado, assim como o cesto de inox, 

contendo a biomassa imobilizada. Em seguida, o suporte inerte inoculado era retirado do cesto 

de inox e homogeneizado. Por fim, o vaso de vidro do reator e o cesto de inox eram lavados. 

Após esse procedimento o reator era remontado e era reiniciada a operação. 

Em todas as condições estudadas foi realizada a suplementação de alcalinidade ao 

afluente pela adição de bicarbonato de sódio (NaHCO3) conforme indicado na Tabela 4.3 no 

intuito de garantir a estabilidade do sistema.  

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 (de carboidratos e de DQO), alcalinidade total (AT), ácidos voláteis totais 
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(AVT), metabólitos intermediários (solventes e ácidos voláteis), biogás (composição e 

produção), além do pH. Desta forma, foi possível obter uma melhor compreensão das rotas 

metabólicas ao longo de um ciclo.  

As amostras retiradas para obtenção do perfil, anteriormente citado, foram colhidas seis 

vezes ao longo do ciclo, em um intervalo que variava de 30 a 60 min. O volume total retirado 

nas amostragens foi de no máximo 200 mL, ou seja, aproximadamente 8% do volume de meio 

reacional do sistema.  

Antes do início de uma nova condição era realizada a lavagem completa do reator, a 

esterilização do suporte inerte e a inoculação desse suporte, para, então, o reator ser montado e 

a condição ser iniciada. A esterilização foi realizada em autoclave, em que o suporte ficou 

durante 15 minutos à uma temperatura de 121 ºC (vapor saturado a 2 atm, pressão absoluta). 

Em todas as condições, exceto na 14, o inóculo foi homogeneizado e tratado termicamente antes 

de ser misturado ao suporte inerte esterilizado. Na condição 14, o inóculo foi homogeneizado 

e misturado ao suporte inerte, sem o tratamento térmico. 

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

concentração do afluente, de 3000 mgDQO.L-1, 4000 mgDQO.L-1, 6000 mgDQO.L-1 e 9000 

mgDQO.L-1, do tempo de ciclo de 4 e 3 h, ou seja 6 a 8 ciclos diários e quanto a forma de 

alimentação (batelada – tempo de alimentação correspondia de 2 a 5% do tempo de ciclo; 

batelada alimentada – tempo de alimentação correspondia a 50% do tempo de ciclo), também 

foram estudadas a necessidade do pré-tratamento do inóculo, a composição do afluente, 

codigestão da vinhaça com sacarose ou melaço, e a influência da retirada do sulfato ferroso e 

de níquel ou da retirada total da solução de sais (suplementação de micronutrientes) do afluente. 

A Tabela 4.4 resume os ensaios realizados. 
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Tabela 4.4 – Resumo das condições experimentais estudadas. 

Condição 
Concentração 

(mgDQO.L-1) 
Tipo de 

alimentação 

Tempo de 

ciclo (h) 
COV    

(gDQO.L-1.d-1) 

Composição Afluente Solução de sais (suplementação 

de micronutrientes) 

Tratamento Térmico 

do inóculo %ARS %ARM %ARV 

1 3000 B 4 5,1 100 0 0 completa Sim 

2 4000 B 4 6,9 100 0 0 completa Sim 

3 3000 B 4 5,1 67 0 33 completa Sim 

4 3000 B 4 5,1 0 100 0 completa Sim 

5 4000 B 4 6,9 0 100 0 completa Sim 

6 3000 B 4 5,1 0 67 33 completa Sim 

7 3000 B 3 6,9 0 67 33 completa Sim 

8 3000 B 3 6,9 0 33 67 completa Sim 

9 3000 B 3 6,9 0 33 67 Sem sulfato ferroso e de níquel Sim 

10 6000 B 3 13,7 0 33 67 Sem sulfato ferroso e de níquel Sim 

11 6000 BA 3 13,7 0 33 67 Sem sulfato ferroso e de níquel Sim 

12 9000 BA 3 20,6 0 33 67 Sem sulfato ferroso e de níquel Sim 

13 3000 B 3 6,9 0 33 67 Sem solução de sais Sim 

14 3000 B 3 6,9 0 33 67 Sem solução de sais Não 

15 3000 B 3 6,9 0 25 75 Sem solução de sais Sim 

16 6000 B 3 13,7 0 33 67 Sem solução de sais Sim 

17 6000 BA 3 13,7 0 33 67 Sem solução de sais Sim 

18 6000 B 3 13,7 0 25 75 Sem solução de sais Sim 

COV-Carga Orgânica Volumétrica;  

B – Batelada (tempo de alimentação varia de 2% a 5% do tempo de ciclo); BA – Batelada Alimentada (tempo de alimentação é 50% do tempo de ciclo) 

As diferentes cores indicam as variações de valores dos parâmetros estudados. 
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Na condição 3 o afluente tem concentração de 3000 mgDQO.L-1 e a água residuária 

usada foi a 33%ARV + 67%ARS, que significa que 1000 mgDQO.L-1 são provenientes da água 

residuária ARV(que corresponde a 33% do total) e 2000 mgDQO.L-1 são provenientes da água 

residuária ARS (que corresponde a 67% do total). Nas condições de 6 a 18 o afluente foi 

preparado da mesma maneira apenas variando a porcentagem das águas residuárias usadas. 

4.5 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, 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 foram realizadas de acordo com o Standard Methods for the Examination 

of Water and Wastewater (1995), considerando também o método proposto por Dilallo e 

Albertson (1961), o qual foi modificado por Ripley et al. (1986) na determinação da 

alcalinidade.  

Os compostos intermediários do metabolismo anaeróbio (solventes: acetona, metanol, 

etanol, n-butanol; ácidos voláteis: ácidos acético, propiônico, butírico, iso-butírico, valérico,  

iso-valérico e capróico) foram analisados por cromatografia em fase gasosa com padrão externo 

(iso-butanol para os solventes e ácido crotônico para os ácidos voláteis) utilizando-se um 

cromatógrafo Hewlett Packard® modelo 7890 equipado com detector de ionização de chama e 

coluna HP-Innowax com 30 m × 0,25 mm × 0,25 µm de espessura do filme. O gás de arraste 

utilizado foi o hidrogênio com vazão de 1,56 mL.min-1 (velocidade linear constante de 41,8 
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cm.s-1), a temperatura do injetor foi de 250ºC, a razão de “split” de 10 (“head-space”) e o 

volume de injeção de 400 µL, utilizando-se injetor automático. A temperatura do forno foi 

programada da seguinte forma: de 35ºC à 38ºC em 2ºC.min-1, de 38ºC à 75ºC em 10ºC.min-1, 

de 75ºC à 120ºC em 35ºC.min-1, em 120ºC por 1 min, de 120ºC à 170ºC em 10ºC.min-1 e em 

170ºC por 2 min (“head-space”). A temperatura do detector foi de 280ºC (“head-space”) com 

fluxo de hidrogênio (combustível) de 30 mL.min-1, de ar sintético (comburente) de 300 mL.min-

1 e vazão de “make up” de nitrogênio de 30 mL.min-1. Foi utilizado nessa análise o método por 

“head-space”.  

A composição do biogás formado pelo metabolismo anaeróbio (hidrogênio, metano e 

dióxido de carbono) foi analisada por cromatografia em fase gasosa utilizando-se um 

cromatógrafo Agilent® modelo 7890 equipado com detector de condutividade térmica e coluna 

GS-Carbonplot com 30 m × 0,53 mm × 3,0 µm de espessura do filme. O gás de arraste utilizado 

foi o argônio com vazão de 3,67 mL.min-1, a temperatura do injetor foi de 185ºC, a razão de 

“split” de 10 e o volume de injeção de 200 µL. A temperatura do forno foi programada em 40ºC 

isotérmico em 5 min. A temperatura do detector foi de 150ºC, com vazão de “make up” de 

argônio de 8,33 mL.min-1.  

A produção 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. Os tempos de ciclo estudados foram de 4 e 3 horas, 

nos quais essas medições foram realizadas 6 vezes ao longo do ciclo. 

Nas condições estudadas o reator foi operado em batelada ou batelada alimentada. No 

período em que o sistema foi operado em batelada, o volume de biogás produzido foi 

quantificado diretamente pelo medidor de gás Ritter, já que durante a quantificação do biogás 

não ocorre à entrada de afluente e saída de efluente. Entretanto, tal procedimento não pôde ser 

realizado da mesma maneira para o período em que o sistema foi operado em batelada 
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alimentada, já que nesse período a produção de biogás ocorria concomitantemente com a 

alimentação de afluente ao reator. Desta forma, o medidor de gás quantificava tanto o volume 

referente à produção do biogás quanto o volume de afluente alimentado ao reator durante o 

ciclo. Para que fosse obtido apenas o volume da produção do biogás, após o termino do ciclo, 

foi feita medição do volume alimentado durante o mesmo ciclo para que esta medida pudesse 

ser subtraída do valor obtido pelo medidor de gás. 

Como a vazão de alimentação era constante e ocorreu durante o início até a metade do 

período do ciclo, os volumes acumulados em cada ponto puderam ser obtidos pela Equação 

(4.1) para o período em batelada alimentada e pela Equação (4.2) para o período em batelada, 

sendo VGi-BA o volume acumulado de biogás obtido em determinado ponto do período em 

batelada alimentada, VM-i o volume obtido pelo medidor de biogás, Ni o número do ponto do 

perfil do biogás, Nt-BA o número total de pontos do perfil durante a batelada alimentada, VA o 

volume de afluente alimentado durante o ciclo, e VGi-B o volume acumulado de biogás obtido 

em determinado ponto do período em batelada. 

 

 
𝑉𝐺𝑖−𝐵𝐴 = 𝑉𝑀−𝑖 − 

𝑁𝑖
𝑁𝑡−𝐵𝐴

𝑉𝐴 (4.1) 

 𝑉𝐺𝑖−𝐵 = 𝑉𝑀−𝑖 − 𝑉𝐴 (4.2) 

 

Após a correção do volume obtido pelo medidor de biogás em relação ao volume 

alimentado, foi necessária a conversão desse volume para as CNTP, uma vez que o volume 

depende das condições de operação existentes no momento em que é realizada a medição. A 

conversão foi feita de acordo com a lei geral dos gases através da Equação (4.3), que se encontra 

no manual do equipamento, sendo VN o volume nas CNTP, Vi o volume de biogás a ser 

convertido (ou seja VGi-BA ou VGi-B), Pa a pressão do ar no local da medição, PV a pressão parcial 

de vapor d´água, PL a pressão da coluna líquida acima da câmara de medição (2 mbar), PN a 
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pressão normal (1013,25 mbar), TN a temperatura normal (273,15 K) e Ta a temperatura no 

local da medição. 

 
𝑉𝑁 = 𝑉𝑖   

(𝑃𝑎 − 𝑃𝑉 + 𝑃𝐿)

𝑃𝑁
  
𝑇𝑁
𝑇𝑎

 (4.3) 

 

A frequência das análises está descrita na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5 – Frequência do monitoramento. 

Análise Amostra Frequência Método 

DQO Afluente e Efluente Diariamente Standard Methods (1995) 

Carboidratos Afluente e Efluente Diariamente Dubois et al. (1956) 

Alcalinidade/AVT Afluente e Efluente Diariamente Ripley et al. (1986) 

Série de sólidos Afluente e Efluente 2 vezes por semana Standard Methods (1995) 

Ácidos e álcoois Efluente 1 vez por condição Cromatografia gasosa 

Volume de gás Saída de gás Diariamente Medidor de gás Ritter 

Composição do gás Saída de gás Diariamente Cromatografia gasosa 

 

Ao final de cada condição experimental foi realizada a quantificação da biomassa no 

interior do reator. Primeiramente foi feita a drenagem do sistema, sendo verificado o volume 

de meio líquido do reator (VR). Em seguida, todo o suporte inerte junto com a biomassa foi 

retirado do cesto de aço inox e quantificados (MT-SI+B), esse material foi homogeneizado para 

que fosse coletada uma amostra de suporte inerte com biomassa e quantificada (MA-SI+B). A 

partir dessa amostra foi realizada uma “lavagem” com água destilada do suporte inerte, 

dividindo essa amostra em duas partes, uma fase sólida apenas com os grânulos de PEBD e 

uma fase líquida contendo a biomassa do reator. Na fase sólida foi realizada a análise de ST e 

na fase líquida as análises de ST e SVT. A partir da quantidade de ST dos grânulos de PEBD 

(MA-ST) e a quantidade de SVT da amostra (MA-SVT), foi possível estimar a quantidade de sólidos 

do reator, sendo tal informação apresentada por três diferentes formas. 
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(i) Na quantidade total de sólidos do reator (MSVT), calculada pela Equação (4.2) 

 
𝑀𝑆𝑉𝑇 = 

𝑀𝐴−𝑆𝑉𝑇 . 𝑀𝑇−𝑆𝐼+𝐵
𝑀𝐴−𝑆𝐼+𝐵

 (4.2) 

 

Pela quantidade total de sólidos do reator (MSVT) mede-se a capacidade do reator na 

retenção da biomassa, sendo essa variável importante também devido à sua utilização em outros 

indicadores utilizados na análise do reator, como a carga orgânica específica aplicada (COEA), 

a carga orgânica específica removida (COER) e a produtividade molar específica (PrME); 

 

(ii) Na relação entre a quantidade de biomassa e o volume de meio líquido do reator (CX), 

calculada pela Equação (4.3) 

 
𝐶𝑋 = 

𝑀𝑆𝑉𝑇
𝑉𝑅

 (4.3) 

Pela concentração de biomassa no reator por volume de meio líquido tratado por ciclo 

(CX) mede-se a relação entre a quantidade de meio líquido disponível ao tratamento e a 

biomassa envolvida nas biotransformações inerentes ao processo biológico em estudo; 

 

(iii) Na relação entre a quantidade de biomassa e a quantidade de suporte inerte presente 

no reator (CX´), calculada pela Equação (4.4) 

 
𝐶𝑋´ =  

𝑀𝐴−𝑆𝑉𝑇
𝑀𝐴−𝑆𝐼

 (4.4) 

Pela concentração de biomassa no reator por massa de suporte inerte presente no reator 

(CX’) mede-se a relação entre a quantidade de suporte inerte disponível para a 

imobilização/retenção da biomassa e a biomassa envolvida nas biotransformações inerentes ao 

processo biológico em estudo. 
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4.6 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

As eficiências de remoção de matéria orgânica nas formas de DQO e de carboidratos 

em amostras não filtradas (εST e εCT) no sistema foram calculadas pelas Equações (4.5) e (4.6), 

nas quais CSAFL e CCAFL são as concentrações de matéria orgânica nas formas de DQO e de 

carboidratos em amostras não filtradas do afluente; e CST e CCT são as concentrações de matéria 

orgânica nas formas de DQO e de carboidratos em amostras não filtradas do efluente. 

 
εST(%) =  

CSAFL − CST
CSAFL

 .100 (4.5) 

 
εCT(%) =  

CCAFL − CCT
CCAFL

 .100 (4.6) 

As eficiências de remoção de matéria orgânica nas formas de DQO e de carboidratos 

em amostras filtradas (εSF e εCF) no sistema foram calculadas pelas Equações (4.7) e (4.8), nas 

quais CSF e CCF são as concentrações de matéria orgânica nas formas de DQO e de carboidratos 

em amostras filtradas do efluente. 

 
εSF(%) =  

CSAFL − CSF
CSAFL

 .100 (4.7) 

 
εCF(%) =  

CCAFL − CCF
CCAFL

 .100 (4.8) 

As cargas orgânicas volumétricas aplicadas (COVAS e COVAC) são definidas como a 

quantidade de matéria orgânica na forma de DQO ou carboidratos aplicadas ao reator por 

unidade de tempo e por volume de meio do reator (em gDQO.L-1.d-1 ou gCarboidrato.L-1.d-1). 

Para reatores operados em batelada são calculadas pelas Equações (4.9) e (4.10), nas quais VA 

é o volume de água residuária alimentada ao reator por ciclo, N é o número de ciclos por dia e 

VR é o volume de total de água residuária contida no reator por ciclo. 

 
COVAS  =

(VA. N). CSAFL
VR

 

(4.9) 
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COVAC =

(VA. N). CCAFL
VR

 

(4.10) 

As cargas orgânicas específicas aplicadas (COEAS e COEAC) são definidas como a 

quantidade de matéria orgânica na forma de DQO ou carboidratos aplicada ao reator por 

unidade de tempo e por massa de sólidos totais voláteis no reator (gDQO.gSVT-1.d-1
 ou 

gCarboidrato.gSVT-1.d-1). Para reatores operados em batelada são calculadas pelas Equações 

(4.11) e (4.12). 

 
COEAS  =

(VA. N). CSAFL
MSVT

 

(4.11) 

 
COEAC =

(VA. N). CCAFL
MSVT

 

(4.12) 

As cargas orgânicas volumétricas removidas (COVRS COVRC), para amostras filtradas, 

são definidas como a quantidade de matéria orgânica na forma de DQO ou carboidratos 

removida pelo reator por unidade de tempo e por volume de meio do reator (gDQO.L-1.d-1
 ou 

gCarboidrato.L-1.d-1). Para reatores operados em batelada são calculadas pelas Equações (4.13) 

e (4.14). 

 
COVRS  =

(VA. N). (CSAFL − CSF)

VR
 

(4.13) 

 
COVRC  =

(VA. N). (CCAFL − CCF)

VR
 

(4.14) 

As cargas orgânicas específicas removidas (COERS e COERC), para amostras filtradas, 

são definidas como a quantidade de matéria orgânica na forma de DQO ou carboidratos 

removida pelo reator por unidade de tempo e por massa de sólidos totais voláteis no reator 

(gDQO.gSVT-1.d-1 ou gCarboidrato.gSVT-1.d-1). Para reatores operados em batelada são 

calculadas pelas Equações (4.15) e (4.16). 

 
COERS  =

(VA. N). (CSAFL − CSF)

MSVT
 

(4.15) 
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COERC  =

(VA. N). (CCAFL − CCF)

MSVT
 

(4.16) 

A produtividade molar volumétrica (PrM) é definida pela quantidade de hidrogênio (H2) 

produzida por unidade de tempo e por volume útil do reator (molH2.m
-3.d-1), calculada pela 

Equação (4.17), na qual nH2 é a quantidade molar de hidrogênio produzido por dia e VR é o 

volume de total de água residuária contida no reator por ciclo. 

 PrM =  
nH2
VR

 
(4.17) 

A produtividade molar específica (PrME) é definida pela quantidade de hidrogênio (H2) 

produzida por unidade de tempo e por massa de sólidos voláteis totais no interior do reator 

(molH2.kgSVT-1.d-1), calculada pela Equação (4.18). 

 PrME = 
nH2
MSVT

 
(4.18) 

O rendimento entre hidrogênio (molar) produzido e matéria orgânica (massa) aplicada 

na forma de DQO (RMCAS,m) é definido pela quantidade de hidrogênio (H2) produzida (em 

mol) pela quantidade de matéria orgânica aplicada (em massa) na forma de DQO 

(molH2.kgDQO-1), calculado pela Equação (4.19). 

 RMCAS,m = 
nH2

N. VA. CSAFL
 

(4.19) 

O rendimento entre hidrogênio (molar) produzido e matéria orgânica (molar ou massa) 

aplicada na forma de carboidratos (RMCA) é definido pela quantidade de hidrogênio (H2) 

produzida (em mol) pela quantidade de matéria orgânica aplicada na forma de carboidratos (em 

mol ou kg de carboidrato), ou seja, RMCAC,m em molH2.kgCarboidrato-1 e RMCAC,n em 

molH2.molCarboidrato-1, calculado pela Equação (4.20). 

 RMCA = 
nH2

N. VA. CCAFL
 

(4.20) 

O rendimento entre hidrogênio (molar) produzido e matéria orgânica (massa) removida 

na forma de DQO (RMCRS,m) é definido pela quantidade de hidrogênio (H2) produzida pela 
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quantidade de matéria orgânica removida na forma de DQO(molH2.kgDQO-1), calculada pela 

Equação (4.21). 

 RMCRS,m = 
nH2

N. VA. (CSAFL − CSF)
 

(4.21) 

O rendimento entre hidrogênio (molar) produzido e matéria orgânica (molar ou massa) 

removida na forma de carboidratos (RMCR) é definido pela quantidade de hidrogênio (H2) 

produzida (em mol) pela quantidade de matéria orgânica removida na forma de carboidratos 

(em mol ou kg de carboidrato), ou seja, RMCRC,m em molH2.kgCarboidrato-1 e RMCRC,n em 

molH2.molCarboidrato-1, calculado pela Equação (4.22). 

 RMCR =  
nH2

N. VA. (CCAFL − CCF)
 

(4.22) 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O presente capítulo apresenta os resultados obtidos e os indicadores de desempenho 

calculados em ordem cronológica de execução experimental e para cada condição são 

destacados, em itens separados, o monitoramento diário (na condição de final de ciclo) e os 

perfis ao longo do ciclo. Devido aos diversos ensaios realizados, uma grande quantidade de 

dados e informações foi gerada e estes resultados são apresentados na integra, condição por 

condição nos itens de 5.1 à 5.18. O intuito de apresentar cada uma dessas condições é 

disponibilizar detalhes de cada uma, possibilitando futuras reproduções destas sem que fique 

alguma dúvida de como tudo foi feito. 

Após a apresentação dos resultados das condições experimentais (itens 5.1 à 5.18) foi 

realizada uma discussão comparativa no intuito de atingir os objetivos propostos neste trabalho 

(item 5.20). 

5.1 CONDIÇÃO 1 (3000 mgDQO.L-1; MEIO: ARS; tC: 4h; BATELADA) 

Anteriormente a esta condição foi realizada a preparação das curvas de calibração dos 

métodos analíticos e ajuste de detalhes do procedimento experimental. 

Na condição 1 o meio de alimentação foi a base de sacarose (ARS) e teve valor de carga 

orgânica volumétrica aplicada (COVA) de 5,1 gDQO.L–1.d–1. O objetivo desta etapa foi obter 

resultados com um substrato conhecido, para posterior comparação com outros tipos de águas 

residuárias. Esta etapa teve duração de 31 dias. 

5.1.1 Monitoramento 

Esta condição foi operada por 31 dias e a Tabela 5.1 apresenta os valores médios dos 

parâmetros experimentais monitorados. 
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Tabela 5.1 – Parâmetros médios monitorados na Condição 1. 
Parâmetro Afluente Efluente 

CST (mgDQO.L-1) 2960 ± 276 ( 18 ) 2506 ± 316 ( 18 ) 

CSF (mgDQO.L-1) 2945           2341 ± 278 ( 18 ) 

εST  (%) ──   ──       16 ± 9 ( 18 ) 

εSF (%) ──   ──       21 ± 9 ( 18 ) 

CCT (mgCarboidrato.L-1) ──   ──       ──   ──       

CCF (mgCarboidrato.L-1) 2960   ──       22   ──       

εCT  (%) ──   ──       ──   ──       

εCF (%) ──   ──       99   ──       

pH (u) 8,1 ± 0,1 ( 17 ) 4,8 ± 0,3 ( 17 ) 

AVT (mgHAc.L-1) 21 ± 9 ( 17 ) 977 ± 108 ( 17 ) 

AT (mgCaCO3.L-1) 382 ± 30 ( 17 ) 161 ± 33 ( 17 ) 

AP (mgCaCO3.L-1) 307 ± 28 ( 17 ) 0 ± 0 ( 17 ) 

AI (mgCaCO3.L-1) 75 ± 18 ( 17 ) 164 ± 73 ( 17 ) 

AB (mgCaCO3.L-1) 367 ± 30 ( 17 ) 0 ± 0 ( 17 ) 

ST (mg.L-1) 3529 ± 458 ( 6 ) 1183 ± 292 ( 6 ) 

SVT (mg.L-1) 2949 ± 73 ( 6 ) 819 ± 267 ( 6 ) 

SST (mg.L-1) 41 ± 16 ( 6 ) 66 ± 37 ( 6 ) 

SSV (mg.L-1) 28 ± 21 ( 6 ) 69 ± 27 ( 6 ) 

MSVT (g) ──   ──       3,4   ──       

CX (gSVT.L-1) ──   ──       1,0   ──       

CX' (gSVT.gsuporte-1) ──   ──       0,004   ──       

V G (NmL.Ciclo-1) ──   ──       624 ± 57 ( 11 ) 

V H2 (NmL.Ciclo-1) ──   ──       236 ± 67 ( 11 ) 

COVASTA       (gDQO.m-3.d-1) 5,1   ──       ──   ──       

COVRSFE  (gDQO.L-1.d-1) ──   ──       1,1   ──       

COVACTA (gCarboidrato.L-1.d-1) 5,1   ──       ──   ──       

COVRCFE (gCarboidrato.L-1.d-1) ──   ──       5,0   ──       

COEASTA (gDQO.gSVT-1.d-1) 5,3   ──       ──   ──       

COERSFE (gDQO.gSVT-1.d-1) ──   ──       1,1   ──       

COEACTA (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) 5,3   ──       ──   ──       

COERCFE (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) ──   ──       5,2   ──       

nH2 (molH2.d-1) ──   ──       0,06   ──       

PrM (molH2.m-3.d-1) ──   ──       18,1   ──       

PrME (molH2.kgSVT-1.d-1) ──   ──       18,8   ──       

PrV (NmLH2.L-1.d-1) ──   ──       405   ──       

PrVE (NmLH2.gSVT-1.d-1) ──   ──       420   ──       

RMCAS,m (molH2.kgDQO-1) 3,6   ──       ──   ──       

RMCAC,m (molH2.kgCarboidrato-1) 3,6   ──       ──   ──       

RMCRS,m (molH2.kgDQO-1) ──   ──       17,0   ──       

RMCRC,m (molH2.kgCarboidrato-1) ──   ──       3,9   ──       

VA (mL) 1002 ± 59 ( 19 ) ──   ──       

VR (mL) 3502           ──   ──       

*Os valores entre parênteses representam o número de amostras consideradas para o cálculo da média. 

 

A Figura 5.1 apresenta as eficiências na remoção de DQO durante o monitoramento 

diário. A concentração média afluente aplicada ao reator foi de 2960 mgDQO.L–1, a 

concentração média obtida para o efluente não filtrado de 2506 mgDQO.L–1 e para o efluente 

filtrado de 2341 mgDQO.L–1. Portanto foram obtidas baixas eficiências de remoção de DQO, 

16 % para amostras não filtradas e 21 % para amostras filtradas. 
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Figura 5.1 – Eficiência de remoção de matéria orgânica na forma de DQO: ♦ – amostras não 

filtradas; ◊ – amostras filtradas (Monitoramento Condição 1). 

 

A média do pH afluente foi de 8,1 e do efluente de 4,8. A alcalinidade total afluente teve 

média de 382 mgCaCO3.L
–1 sendo consumida durante o ciclo, obtendo–se no efluente uma 

média de 161 mgCaCO3.L
–1. A queda do pH e da AT foram consequência do acúmulo de ácidos 

no sistema, sendo que a média de AVT do afluente foi de 21 mgHAc.L–1 e observou–se um 

aumento para uma média de AVT do efluente de 977 mgHAc.L–1 (Dados referentes à Tabela 

5.1). 

O monitoramento da série de sólidos é mostrado na Tabela 5.1,  os valores indicam um 

baixo teor de SSV no efluente e afluente, indicando a boa capacidade do reator em reter 

biomassa. 

A produção de biogás por ciclo pode ser observada pela Figura 5.2, com volume médio 

de biogás na CNTP de 624 NmL.Ciclo-1. 
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Figura 5.2 – Volume de biogás produzido por ciclo (VG) (Monitoramento Condição 1). 

 

A Figura 5.3 apresenta a composição do biogás produzido no final do ciclo, observou–

se traços de metano nesta condição (fração molar média de metano de 1 %). O volume médio 

de hidrogênio na CNTP foi de 236 NmL.Ciclo-1, o que corresponde a uma fração molar média 

de hidrogênio de 38%. 

 

 

Figura 5.3 – Concentrações de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e hidrogênio 

(∆ – H2) do biogás no final do ciclo (Monitoramento Condição 1). 
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5.1.2 Perfis ao longo do ciclo 

Após a estabilização dos parâmetros monitorados foram realizados perfis ao longo do 

ciclo para que fosse feita uma análise do comportamento durante o consumo do substrato. É 

importante destacar que ao início do ciclo (tempo zero) o volume afluente foi diluído no volume 

residual. A Figura 5.4 apresenta a evolução da remoção da matéria orgânica na forma de DQO, 

sendo que a concentração do afluente foi de 2945  mgDQO.L-1 e a concentração durante todo 

o ciclo foi mantida em 2352 mgDQO.L-1, com desvio padrão de 111mgDQO.L-1. A eficiência 

de remoção da matéria orgânica na forma de DQO atingida ao final do ciclo foi de 18%. A 

Figura 5.5 apresenta o consumo de carboidrato durante o ciclo. A concentração do afluente foi 

de 2960 mgCarboidrato.L-1, sendo que o consumo ocorre durante a primeira hora, atingindo 

uma concentração de 20 mgCarboidrato.L-1 com desvio padrão de 3 mgCarboidrato.L-1, 

mantendo–se até o final do ciclo. A eficiência de remoção de carboidratos ao final deste ciclo 

foi de 99%. 

 

 

Figura 5.4 – Concentração (CSF) de matéria orgânica na forma de DQO (Perfil Condição 1). 
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Figura 5.5 – Concentração (CCF) de carboidrato (Perfil Condição 1). 

 

As Figuras 5.6 e 5.7 apresentam os perfis de alcalinidade total (AT) e ácidos voláteis 

totais (AVT) ao longo do ciclo, respectivamente. O pH permaneceu constante ao longo do ciclo 

por volta de 4,9, devido ao consumo da alcalinidade presente no afluente. No perfil de ácidos 

voláteis totais por titulação foi possível verificar a geração de AVT durante o ciclo, o que 

resultou na diminuição do pH do efluente, quando comparado ao pH do afluente. 

 

 

Figura 5.6 – Valores de alcalinidade total (AT) (Perfil Condição 1). 
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Figura 5.7 – Valores de ácidos voláteis totais (AVT) (Perfil Condição 1). 

 

No perfil dos compostos intermediários do metabolismo apresentados na Figura 5.8 

verifica–se que o método cromatográfico aplicado não detectou a presença de acetona e 

metanol. Dentre os compostos intermediários detectados, houve o predomínio de ácido acético 

e etanol. 

 

Figura 5.8 – Concentração dos compostos intermediários ao longo do ciclo: □ – ácido acético; 

∆ – etanol; ○ – ácido butírico; ■ – ácido isobutírico; ▲ – ácido capróico; ● – ácido valérico; –

x–ácido propiônico; –|–butanol; — ácido isovalérico (Perfil Condição 1). 

 

A produção volumétrica dos gases produzidos durante o ciclo pode ser observada na 

Figura 5.9 e a média das concentrações desses gases pode ser observada na Figura 5.10.  
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Figura 5.9 – Volume na CNTP de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) (Perfil Condição 1). 

 

 

Figura 5.10 – Concentração de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) do biogás (Perfil Condição 1). 

 

5.2 CONDIÇÃO 2 (4000 mgDQO.L-1; MEIO: ARS; tC: 4h; BATELADA) 

Na condição 2 o meio de alimentação foi a base de sacarose (ARS), com os valores de 

COVASTA e COVACTA de 7,1 gDQO.L–1.d–1 e 5,9 gCarboidrato.L–1.d–1, respectivamente. Esta 

etapa teve duração de 17 dias e verificou o comportamento do reator com o aumento da 

concentração de matéria orgânica do afluente com um substrato conhecido, 4000 mgDQO.L-1. 
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5.2.1 Monitoramento 

Esta condição foi operada por 17 dias e a Tabela 5.2 apresenta os valores médios dos 

parâmetros experimentais monitorados. 

Tabela 5.2 – Parâmetros médios monitorados na Condição 2. 

Parâmetro Afluente Efluente 
CST (mgDQO.L-1) 4073 ± 216 ( 8 ) 3385 ± 134 ( 8 ) 

CSF (mgDQO.L-1) 2945           3161 ± 200 ( 8 ) 

εST  (%) ──   ──       17 ± 3 ( 8 ) 

εSF (%) ──   ──       22 ± 5 ( 8 ) 

CCT (mgCarboidrato.L-1) 3397 ± 115 ( 8 ) 96 ± 13 ( 8 ) 

CCF (mgCarboidrato.L-1) 3934   ──       27 ± 4 ( 8 ) 

εCT  (%) ──   ──       97,2 ± 0,4 ( 8 ) 

εCF (%) ──   ──       99,2 ± 0,1 ( 8 ) 

pH (u) 8,1 ± 0,1 ( 8 ) 4,6 ± 0,1 ( 8 ) 

AVT (mgHAc.L-1) 16 ± 1 ( 8 ) 979 ± 34 ( 8 ) 

AT (mgCaCO3.L-1) 427 ± 8 ( 8 ) 149 ± 33 ( 8 ) 

AP (mgCaCO3.L-1) 340 ± 11 ( 8 ) 0 ± 0 ( 8 ) 

AI (mgCaCO3.L-1) 86 ± 7 ( 8 ) 153 ± 35 ( 8 ) 

AB (mgCaCO3.L-1) 416 ± 9 ( 8 ) 0 ± 0 ( 8 ) 

ST (mg.L-1) 4257 ± 82 ( 4 ) 1422 ± 177 ( 4 ) 

SVT (mg.L-1) 3757 ± 85 ( 4 ) 961 ± 84 ( 4 ) 

SST (mg.L-1) 50 ± 10 ( 4 ) 122 ± 42 ( 4 ) 

SSV (mg.L-1) 40 ± 8 ( 4 ) 106 ± 33 ( 4 ) 

MSVT (g) ──   ──       3,4   ──       

CX (gSVT.L-1) ──   ──       1,0   ──       

CX' (gSVT.gsuporte-1) ──   ──       0,004   ──       

V G (NmL.Ciclo-1) ──   ──       1286 ± 22 ( 11 ) 

V H2 (NmL.Ciclo-1) ──   ──       497 ± 9 ( 11 ) 

COVASTA       (gDQO.m-3.d-1) 7,1   ──       ──   ──       

COVRSFE  (gDQO.L-1.d-1) ──   ──       1,6   ──       

COVACTA (gCarboidrato.L-1.d-1) 5,9   ──       ──   ──       

COVRCFE (gCarboidrato.L-1.d-1) ──   ──       5,9   ──       

COEASTA (gDQO.gSVT-1.d-1) 7,4   ──       ──   ──       

COERSFE (gDQO.gSVT-1.d-1) ──   ──       1,7   ──       

COEACTA (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) 6,2   ──       ──   ──       

COERCFE (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) ──   ──       6,1   ──       

nH2 (molH2.d-1) ──   ──       0,13   ──       

PrM (molH2.m-3.d-1) ──   ──       37,7   ──       

PrME (molH2.kgSVT-1.d-1) ──   ──       39,5   ──       

PrV (NmLH2.L-1.d-1) ──   ──       846   ──       

PrVE (NmLH2.gSVT-1.d-1) ──   ──       884   ──       

RMCAS,m (molH2.kgDQO-1) 5,3   ──       ──   ──       

RMCAC,m (molH2.kgCarboidrato-1) 5,5   ──       ──   ──       

RMCRS,m (molH2.kgDQO-1) ──   ──       23,7   ──       

RMCRC,m (molH2.kgCarboidrato-1) ──   ──       5,5   ──       

VA (mL) 1026 ± 84 ( 8 ) ──   ──       

VR (mL) 3526           ──   ──       

*Os valores entre parênteses representam o número de amostras consideradas para o cálculo da média. 

 

A Figura 5.11 apresenta os valores das eficiências de remoção de DQO durante o 

monitoramento diário. A concentração média afluente aplicada ao reator foi de 
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4073 mgDQO.L–1, a concentração média obtida para o efluente não filtrado de  

3385 mgDQO.L–1e para o efluente filtrado de 3161 mgDQO.L–1. Portanto foram obtidas baixas 

eficiências de remoção de DQO, 17 % para amostras não filtradas e 22 % para amostras 

filtradas. 

 

Figura 5.11 – Eficiência de remoção de matéria orgânica na forma de DQO: ♦ – amostras não 

filtradas (εST); ◊ – amostras filtradas (εSF) (Monitoramento Condição 2). 

 

A Figura 5.12 apresenta os valores das eficiências de remoção de carboidrato durante o 

monitoramento diário. A concentração média afluente aplicada ao reator foi de 

3397 mgCarboidrato.L–1, a concentração média obtida para o efluente não filtrado foi de 

96 mgCarboidrato.L–1e para o efluente filtrado de 27 mgCarboidrato.L–1. Portanto foram 

obtidas eficiências médias de remoção de carboidrato de 97,2 % para amostras não filtradas e 

99,2 % para amostras filtradas. Assim, quanto à remoção de carboidrato, o reator apresentou 

bom desempenho e rápida estabilização. 
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Figura 5.12 – Eficiência de remoção de carboidrato: ♦ – amostras não filtradas (εCT); ◊ – 

amostras filtradas (εCF) (Monitoramento Condição 2). 

 

A média do pH afluente foi de 8,1 e do efluente de 4,6. A alcalinidade total afluente teve 

média de 427 mgCaCO3.L
–1 sendo consumida durante o ciclo, obtendo–se no efluente uma 

média de 149 mgCaCO3.L
–1. A queda do pH e da AT foram consequência do acúmulo de ácidos 

no sistema, sendo que a média de AVT do afluente foi de 16 mgHAc.L–1 e observou–se um 

aumento para uma média de AVT do efluente de 979 mgHAc.L–1 (Dados referentes à Tabela 

5.2). 

O monitoramento da série de sólidos é mostrado na Tabela 5.2,  os valores indicam um 

baixo teor de SSV no efluente e afluente, indicando a boa capacidade do reator em reter 

biomassa. 

A produção de biogás por ciclo pode ser observada pela Figura 5.13, com volume médio 

de biogás na CNTP de 1286 NmL.Ciclo-1. 
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Figura 5.13 – Volume de biogás produzido por ciclo (VG) (Monitoramento Condição 2). 

 

A Figura 5.14 apresenta a composição do biogás produzido no final do ciclo, observam–

se traços de metano nesta condição (fração molar de metano de 1,3 %). O volume médio de 

hidrogênio na CNTP foi de 497 NmL.Ciclo-1, o que corresponde a uma fração molar de 

hidrogênio de 39 %. 

 

 

Figura 5.14 – Concentrações de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) do biogás no final do ciclo (Monitoramento Condição 2). 
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5.2.2 Perfis ao longo do ciclo 

Após a estabilização dos parâmetros monitorados foram realizados perfis ao longo do 

ciclo para que fosse feita uma análise do comportamento durante o consumo do substrato. É 

importante destacar que ao início do ciclo (tempo zero) o volume afluente foi diluído no volume 

residual. A Figura 5.15 apresenta a evolução da remoção da matéria orgânica na forma de DQO. 

A concentração do afluente foi de 4073 mgDQO.L-1 e durante todo o ciclo a concentração de 

matéria orgânica na forma de DQO foi de 3363 mgDQO.L-1, com desvio padrão de 

186 mgDQO.L-1. A eficiência de remoção da matéria orgânica na forma de DQO atingida ao 

final do ciclo foi de 16%. A Figura 5.16 apresenta o consumo de carboidrato durante o ciclo. A 

concentração do afluente foi de 3934 mgCarboidrato.L-1, sendo que o consumo ocorre durante 

as duas primeiras horas, atingindo uma concentração de 30 mgCarboidrato.L-1 com desvio 

padrão de 4 mgCarboidrato.L-1, mantendo–se até o final do ciclo. A eficiência de remoção de 

carboidratos ao final deste ciclo foi de 99%. 

 

 

Figura 5.15 – Concentração (CSF) de matéria orgânica na forma de DQO (Perfil Condição 2). 
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Figura 5.16 – Concentração (CCF) de carboidrato (Perfil Condição 2). 

 

As Figuras 5.17 e 5.18 apresentam os perfis de alcalinidade total (AT) e ácidos voláteis 

totais (AVT) ao longo do ciclo, respectivamente. O pH permanece constante ao longo do ciclo 

por volta de 4,6, devido ao consumo da alcalinidade presente no afluente. No perfil de ácidos 

voláteis totais por titulação foi possível verificar a geração de AVT durante o ciclo, o que resulta 

na diminuição do pH do efluente, quando comparado ao pH do afluente. 

 

 

Figura 5.17 – Valores de alcalinidade total (AT) (Perfil Condição 2). 
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Figura 5.18 – Valores de ácidos voláteis totais (AVT) (Perfil Condição 2). 

 

No perfil dos compostos intermediários do metabolismo apresentados na Figura 5.19 

verifica–se o predomínio de etanol e ácido acético 

 

 

Figura 5.19 – Concentração dos compostos intermediários ao longo do ciclo: □ – ácido 

acético; ∆ – etanol; ○ – ácido butírico; ■ – ácido isobutírico; ▲ – ácido capróico; ● – ácido 

valérico; –x–ácido propiônico; –|–butanol; — ácido isovalérico (Perfil Condição 2). 

 

 

A produção volumétrica dos gases produzidos durante o ciclo pode ser observada na  

Figura 5.20 e a média das concentrações desses gases pode ser observada na Figura 5.21.  
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Figura 5.20 – Volume na CNTP de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) (Perfil Condição 2). 

 

 

Figura 5.21 – Concentração de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) do biogás (Perfil Condição 2). 

5.3 CONDIÇÃO 3 (3000 mgDQO/L; MEIO: 33%ARV+67%ARS; tC: 4h; 

BATELADA) 

Na condição 3 o meio de alimentação foi a base de vinhaça (33%ARV) e sacarose 

(67%ARS), com os valores de COVASTA e COVACTA de 5,6 gDQO.L–1.d–1 e 

3,9 gCarboidrato.L–1.d–1, respectivamente. Esta etapa teve duração de 23 dias e verificou o 

comportamento do reator com a introdução de vinhaça na composição do meio. 
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5.3.1 Monitoramento 

Esta condição foi operada por 23 dias e a Tabela 5.3 apresenta os valores médios dos 

parâmetros experimentais monitorados. 

Tabela 5.3 – Parâmetros médios monitorados na Condição 3. 

Parâmetro Afluente Efluente 
CST (mgDQO.L-1) 3038 ± 103 ( 10 ) 2532 ± 106 ( 10 ) 

CSF (mgDQO.L-1) 3108           2423 ± 66 ( 10 ) 

εST  (%) ──   ──       17 ± 3 ( 10 ) 

εSF (%) ──   ──       20 ± 2 ( 10 ) 

CCT (mgCarboidrato.L-1) 2129 ± 448 ( 9 ) 86 ± 4 ( 9 ) 

CCF (mgCarboidrato.L-1) 2162   ──       63 ± 12 ( 9 ) 

εCT  (%) ──   ──       96,0 ± 0,2 ( 9 ) 

εCF (%) ──   ──       97,1 ± 0,6 ( 9 ) 

pH (u) 5,8 ± 0,1 ( 11 ) 4,4 ± 0,1 ( 11 ) 

AVT (mgHAc.L-1) 352 ± 50 ( 11 ) 945 ± 35 ( 11 ) 

AT (mgCaCO3.L-1) 170 ± 16 ( 11 ) 62 ± 31 ( 11 ) 

AP (mgCaCO3.L-1) 9 ± 10 ( 11 ) 0 ± 0 ( 11 ) 

AI (mgCaCO3.L-1) 162 ± 8 ( 11 ) 57 ± 32 ( 11 ) 

AB (mgCaCO3.L-1) 1 ± 2 ( 11 ) 0 ± 0 ( 11 ) 

ST (mg.L-1) 3069 ± 29 ( 5 ) 1653 ± 92 ( 5 ) 

SVT (mg.L-1) 2502 ± 76 ( 5 ) 1123 ± 40 ( 5 ) 

SST (mg.L-1) 89,6 ± 23 ( 5 ) 88 ± 30 ( 5 ) 

SSV (mg.L-1) 81,6 ± 28 ( 5 ) 84 ± 30 ( 5 ) 

MSVT (g) ──   ──       6,7   ──       

CX (gSVT.L-1) ──   ──       1,9   ──       

CX' (gSVT.gsuporte-1) ──   ──       0,008   ──       

V G (NmL.Ciclo-1) ──   ──       361 ± 57 ( 14 ) 

V H2 (NmL.Ciclo-1) ──   ──       111 ± 18 ( 14 ) 

COVASTA       (gDQO.L-1.d-1) 5,6   ──       ──   ──       

COVRSFE  (gDQO.L-1.d-1) ──   ──       1,1   ──       

COVACTA (gCarboidrato.L-1.d-1) 3,9   ──       ──   ──       

COVRCFE (gCarboidrato.L-1.d-1) ──   ──       3,8   ──       

COEASTA (gDQO.gSVT-1.d-1) 3,0   ──       ──   ──       

COERSFE (gDQO.gSVT-1.d-1) ──   ──       0,6   ──       

COEACTA (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) 2,1   ──       ──   ──       

COERCFE (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) ──   ──       2,0   ──       

nH2 (molH2.d-1) ──   ──       0,03   ──       

PrM (molH2.m-3.d-1) ──   ──       8,3   ──       

PrME (molH2.kgSVT-1.d-1) ──   ──       4,5   ──       

PrV (NmLH2.L-1.d-1) ──   ──       185   ──       

PrVE (NmLH2.gSVT-1.d-1) ──   ──       100   ──       

RMCAS,m (molH2.kgDQO-1) 1,5   ──       ──   ──       

RMCAC,m (molH2.kgCarboidrato-1) 2,1   ──       ──   ──       

RMCRS,m (molH2.kgDQO-1) ──   ──       7,4   ──       

RMCRC,m (molH2.kgCarboidrato-1) ──   ──       2,2   ──       

VA (mL) 1095 ± 64 ( 11 ) ──   ──       

VR (mL) 3595           ──   ──       

*Os valores entre parênteses representam o número de amostras consideradas para o cálculo da média. 

 

A Figura 5.22 apresenta os valores das eficiências na remoção de DQO durante o 

monitoramento diário. A concentração média afluente aplicada ao reator foi de 
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3038 mgDQO.L–1, a concentração média obtida para o efluente não filtrado de  

2532 mgDQO.L–1e para o efluente filtrado de 2423 mgDQO.L–1. Portanto foram obtidas baixas 

eficiências de remoção de DQO, 17 % para amostras não filtradas e 20 % para amostras 

filtradas. 

 

Figura 5.22 – Eficiência de remoção de matéria orgânica na forma de DQO: ♦ – amostras não 

filtradas (εST); ◊ – amostras filtradas (εSF) (Monitoramento Condição 3). 

 

A Figura 5.23 apresenta os valores das eficiências na remoção de carboidrato durante o 

monitoramento diário. A concentração média afluente aplicada ao reator foi de 

2129 mgCarboidrato.L–1, a concentração média obtida para o efluente não filtrado foi de 

86 mgCarboidrato.L–1 e para o efluente filtrado de 63 mgCarboidrato.L–1. Portanto foram 

obtidas eficiências médias de remoção de carboidrato de 96,0 % para amostras não filtradas e 

97,1 % para amostras filtradas. Assim, quanto à remoção de carboidrato o reator apresentou 

bom desempenho e rápida estabilização. 
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Figura 5.23 – Eficiência de remoção de carboidrato: ♦ – amostras não filtradas (εCT); ◊ – 

amostras filtradas (εCF) (Monitoramento Condição 3). 

 

A média do pH afluente foi de 5,8 e do efluente de 4,4. A alcalinidade total afluente teve 

média de 170 mgCaCO3.L
–1 sendo consumida durante o ciclo, obtendo–se no efluente uma 

média de 62 mgCaCO3.L
–1. A queda do pH e da AT foram consequência do acúmulo de ácidos 

no sistema, sendo que a média de AVT do afluente foi de 352 mgHAc.L–1 e observou–se um 

aumento de AVT do efluente para, em média, 945 mgHAc.L–1. Observa–se que a introdução 

de vinhaça no afluente aumentou seu valor de AVT (Dados referentes à Tabela 5.3). 

O monitoramento da série de sólidos é mostrado na Tabela 5.3,  os valores indicam um 

baixo teor de SSV no efluente e afluente, indicando a boa capacidade do reator em reter 

biomassa. 

A produção de biogás por ciclo pode ser observada pela Figura 5.24, com volume médio 

de biogás na CNTP de 361 NmL.Ciclo-1. 
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Figura 5.24 – Volume de biogás produzido por ciclo (VG) (Monitoramento Condição 3). 

 

A Figura 5.25 apresenta a composição do biogás produzido no final do ciclo, observa–

se a presença de metano nesta condição (fração molar de metano de 4,3 %). O volume médio 

de hidrogênio na CNTP foi de 111 NmL, o que corresponde a uma fração molar de hidrogênio 

de 31 %. 

 

Figura 5.25 – Concentrações de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) do biogás no final do ciclo (Monitoramento Condição 3). 
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5.3.2 Perfis ao longo do ciclo 

Após a estabilização dos parâmetros monitorados foram realizados perfis ao longo do 

ciclo para que fosse feita uma análise do comportamento durante o consumo do substrato. É 

importante destacar que ao início do ciclo (tempo zero) o volume afluente foi diluído no volume 

residual. A Figura 5.26 apresenta a evolução da remoção da matéria orgânica na forma de DQO. 

A concentração do afluente foi de 3108 mgDQO.L-1 e durante todo o ciclo a concentração de 

matéria orgânica na forma de DQO foi de 2418 mgDQO.L-1, com desvio padrão de 

93 mgDQO.L-1. A eficiência de remoção da matéria orgânica na forma de DQO atingida ao 

final do ciclo foi de 20%. A Figura 5.27 apresenta o consumo de carboidrato durante o ciclo. A 

concentração do afluente foi de 2162 mgCarboidrato.L-1, sendo que o consumo ocorre durante 

a primeira hora, atingindo uma concentração de  64 mgCarboidrato.L-1 com desvio padrão de 

2 mgCarboidrato.L-1, mantendo–se até o final do ciclo. A eficiência de remoção de carboidratos 

ao final deste ciclo foi de 97%. 

 

 

Figura 5.26 – Concentração (CSF) de matéria orgânica na forma de DQO (Perfil Condição 3). 
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Figura 5.27 – Concentração (CCF) de carboidrato (Perfil Condição 3). 

 

As Figuras 5.28 e 5.29 apresentam os perfis de alcalinidade total (AT) e ácidos voláteis 

totais (AVT) ao longo do ciclo, respectivamente. O pH permaneceu constante ao longo do ciclo 

por volta de 4,3, devido ao consumo da alcalinidade presente no afluente. No perfil de ácidos 

voláteis totais por titulação tem-se a geração de AVT, pois o valor de AVT do afluente é em 

média de 352 mgHAc.L–1 e o valor de AVT durante todo o ciclo foi de aproximadamente 

855 mgHAc.L–1. 

 

Figura 5.28 – Valores de alcalinidade total (AT) (Perfil Condição 3). 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

C
C

F
(m

g
C

ar
b

o
id

ra
to

.L
-1

)

Tempo (hora)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

A
T

  
(m

g
C

aC
O

3
.L

-1
)

Tempo (hora)



71 

 

 

Figura 5.29 – Valores de ácidos voláteis totais (AVT) (Perfil Condição 3). 

 

No perfil dos compostos intermediários do metabolismo apresentados na Figura 5.30 

verifica–se que o método cromatográfico aplicado não detectou a presença de acetona e 

metanol. Dentre os compostos intermediários detectados, houve o predomínio de ácido acético 

seguido de etanol. 

 

Figura 5.30 – Concentração dos compostos intermediários ao longo do ciclo: □ – ácido 

acético; ∆ – etanol; ○ – ácido butírico; ■ – ácido isobutírico; ▲ – ácido capróico; ● – ácido 

valérico; –x–ácido propiônico; –|–butanol; — ácido isovalérico (Perfil Condição 3). 

 

A produção volumétrica dos gases durante o ciclo pode ser observada na  Figura 5.31 e 

a média das concentrações desses gases pode ser observada na Figura 5.32.  
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Figura 5.31 – Volume na CNTP de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) (Perfil Condição 3). 

 

Figura 5.32 – Concentração de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) do biogás (Perfil Condição 3). 
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para a codigestão com a vinhaça. O fato de ser um subproduto da produção de etanol torna mais 

viável seu uso, se comparado com a sacarose, que é um substrato puro. 

5.4.1 Monitoramento 

Esta condição foi operada por 28 dias e a Tabela 5.4 apresenta os valores médios dos 

parâmetros experimentais monitorados. 

Tabela 5.4 – Parâmetros médios monitorados na Condição 4. 

Parâmetro Afluente Efluente 
CST (mgDQO.L-1) 3172 ± 137 ( 12 ) 2459 ± 148 ( 12 ) 

CSF (mgDQO.L-1) 3006 ± 122 ( 3 ) 2399 ± 107 ( 12 ) 

εST  (%) ──   ──       22 ± 5 ( 12 ) 

εSF (%) ──   ──       24 ± 3 ( 12 ) 

CCT (mgCarboidrato.L-1) 2423 ± 226 ( 10 ) 91 ± 14 ( 10 ) 

CCF (mgCarboidrato.L-1) 2053 ± 49 ( 3 ) 86 ± 6 ( 10 ) 

εCT  (%) ──   ──       96,2 ± 0,6 ( 10 ) 

εCF (%) ──   ──       96,4 ± 0,2 ( 10 ) 

pH (u) 7,3 ± 0,1 ( 11 ) 4,5 ± 0,2 ( 11 ) 

AVT (mgHAc.L-1) 76 ± 21 ( 11 ) 718 ± 147 ( 11 ) 

AT (mgCaCO3.L-1) 154 ± 31 ( 11 ) 60 ± 55 ( 11 ) 

AP (mgCaCO3.L-1) 99 ± 23 ( 11 ) 0 ± 0 ( 11 ) 

AI (mgCaCO3.L-1) 55 ± 9 ( 11 ) 60 ± 55 ( 11 ) 

AB (mgCaCO3.L-1) 100 ± 23 ( 11 ) 0 ± 0 ( 11 ) 

ST (mg.L-1) 2944 ± 132 ( 4 ) 1053 ± 100 ( 4 ) 

SVT (mg.L-1) 2597 ± 69 ( 4 ) 741 ± 73 ( 4 ) 

SST (mg.L-1) 44 ± 24 ( 4 ) 49 ± 16 ( 4 ) 

SSV (mg.L-1) 43 ± 14 ( 4 ) 49 ± 14 ( 4 ) 

MSVT (g) ──   ──       3,2   ──       

CX (gSVT.L-1) ──   ──       0,9   ──       

CX' (gSVT.gsuporte-1) ──   ──       0,003   ──       

V G (NmL.Ciclo-1) ──   ──       293 ± 65 ( 13 ) 

V H2 (NmL.Ciclo-1) ──   ──       40 ± 16 ( 13 ) 

COVASTA       (gDQO.m-3.d-1) 5,5   ──       ──   ──       

COVRSFE  (gDQO.L-1.d-1) ──   ──       1,3   ──       

COVACTA (gCarboidrato.L-1.d-1) 4,2   ──       ──   ──       

COVRCFE (gCarboidrato.L-1.d-1) ──   ──       4,0   ──       

COEASTA (gDQO.gSVT-1.d-1) 5,9   ──       ──   ──       

COERSFE (gDQO.gSVT-1.d-1) ──   ──       1,4   ──       

COEACTA (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) 4,5   ──       ──   ──       

COERCFE (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) ──   ──       4,3   ──       

nH2 (molH2.d-1) ──   ──       0,01   ──       

PrM (molH2.m-3.d-1) ──   ──       3,2   ──       

PrME (molH2.kgSVT-1.d-1) ──   ──       3,4   ──       

PrV (NmLH2.L-1.d-1) ──   ──       71   ──       

PrVE (NmLH2.gSVT-1.d-1) ──   ──       76   ──       

RMCAS,m (molH2.kgDQO-1) 0,6   ──       ──   ──       

RMCAC,m (molH2.kgCarboidrato-1) 0,9   ──       ──   ──       

RMCRS,m (molH2.kgDQO-1) ──   ──       2,4   ──       

RMCRC,m (molH2.kgCarboidrato-1) ──   ──       0,9   ──       

VA (mL) 987 ± 26 ( 12 ) ──   ──       

VR (mL) 3437           ──   ──       

*Os valores entre parênteses representam o número de amostras consideradas para o cálculo da média. 
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A Figura 5.33 apresenta os valores das eficiências na remoção de DQO durante o 

monitoramento diário. A concentração média afluente aplicada ao reator foi de 

3172 mgDQO.L–1, a concentração média obtida para o efluente não filtrado de  

2459 mgDQO.L–1 e para o efluente filtrado de 2399 mgDQO.L–1. Portanto foram obtidas baixas 

eficiências de remoção de DQO, 22 % para amostras não filtradas e 24 % para amostras 

filtradas. 

 

Figura 5.33 – Eficiência de remoção de matéria orgânica na forma de DQO: ♦ – amostras não 

filtradas (εST); ◊ – amostras filtradas (εSF) (Monitoramento Condição 4). 

 

A Figura 5.34 apresenta os valores das eficiências na remoção de carboidrato durante o 

monitoramento diário. A concentração média afluente aplicada ao reator foi de 

2423 mgCarboidrato.L–1, a concentração média obtida para o efluente não filtrado foi de 

91mgCarboidrato.L–1e para o efluente filtrado de 86 mgCarboidrato.L–1. Portanto foram obtidas 

eficiências médias de remoção de carboidrato de 96,2 % para amostras não filtradas e 96,4 % 

para amostras filtradas. Assim, quanto à remoção de carboidrato, o reator apresentou bom 

desempenho e rápida estabilização. 
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Figura 5.34 – Eficiência de remoção de carboidrato: ♦ – amostras não filtradas (εCT); ◊ – 

amostras filtradas (εCF) (Monitoramento Condição 4). 

 

A média do pH afluente foi de 7,3 e do efluente de 4,5. A alcalinidade total afluente teve 

média de 154 mgCaCO3.L
–1 sendo consumida durante o ciclo, obtendo–se no efluente uma 

média de 60 mgCaCO3.L
–1. A queda do pH e da AT foram consequência do acúmulo de ácidos 

no sistema, sendo que a média de AVT do afluente foi de 76 mgHAc.L–1 e foi observado um 

aumento para uma média de AVT do efluente de 718 mgHAc.L–1(Dados referentes à Tabela 

5.4). 

O monitoramento da série de sólidos é mostrado na Tabela 5.4, os valores indicam um 

baixo teor de SSV no efluente e afluente, indicando a boa capacidade do reator em reter 

biomassa. 

A produção de biogás por ciclo pode ser observada pela Figura 5.35, com volume médio 

de biogás na CNTP de 293 NmLCiclo-1. 
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Figura 5.35 – Volume de biogás produzido por ciclo (VG) (Monitoramento Condição 4). 

 

A Figura 5.36 apresenta a composição do biogás produzido no final do ciclo, observa –

se uma maior presença de metano nesta condição, se comparada com as condições anteriores 

(fração molar de metano de 14 %). O volume médio de hidrogênio na CNTP foi de 

40 NmL.Ciclo-1, o que corresponde a uma fração molar de hidrogênio de 16 %. 

 

 

Figura 5.36 – Concentrações de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e 

hidrogênio (∆ – H2) do biogás no final do ciclo (Monitoramento Condição 4). 
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5.4.2 Perfis ao longo do ciclo 

Após a estabilização dos parâmetros monitorados foram realizados perfis ao longo do 

ciclo para que fosse feita uma análise do comportamento durante o consumo do substrato. É 

importante destacar que ao início do ciclo (tempo zero) o volume afluente foi diluído no volume 

residual. A Figura 5.37 apresenta a evolução da remoção da matéria orgânica na forma de DQO. 

A concentração do afluente foi de 3339 mgDQO.L-1 e durante todo o ciclo a concentração de 

matéria orgânica na forma de DQO foi de 2392 mgDQO.L-1, com desvio padrão de 

70 mgDQO.L-1. A eficiência de remoção da matéria orgânica na forma de DQO atingida ao 

final do ciclo foi de 28%. A Figura 5.38 apresenta o consumo de carboidrato durante o ciclo. A 

concentração do afluente foi de 2731 mgCarboidrato.L-1, sendo que o consumo ocorre durante 

a primeira hora, atingindo uma concentração de  85 mgCarboidrato.L-1 com desvio padrão de 

3 mgCarboidrato.L-1, mantendo–se até o final do ciclo. A eficiência de remoção de carboidratos 

ao final deste ciclo foi de 97%. 

 

 

Figura 5.37 – Concentração (CSF) de matéria orgânica na forma de DQO (Perfil Condição 4). 
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Figura 5.38 – Concentração (CCF) de carboidrato (Perfil Condição 4). 

 

As Figuras 5.39 e 5.40 apresentam os perfis de alcalinidade total (AT) e ácidos voláteis 

totais (AVT) ao longo do ciclo, respectivamente. O pH permanece constante ao longo do ciclo 

por volta de 4,3. No perfil de ácidos voláteis totais por titulação foi possível verificar a geração 

de AVT durante o ciclo, o que resultou na diminuição do pH do efluente, quando comparado 

ao pH do afluente. 

 

 

Figura 5.39 – Valores de alcalinidade total (AT) (Perfil Condição 4). 
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Figura 5.40 – Valores de ácidos voláteis totais (AVT) (Perfil Condição 4). 

 

No perfil dos compostos intermediários do metabolismo apresentados na Figura 5.41 

verifica–se que o método cromatográfico aplicado não detectou a presença de acetona e 

metanol. Dentre os compostos intermediários detectados, houve o predomínio de ácido acético 

e butírico. 

 

Figura 5.41 – Concentração dos compostos intermediários ao longo do ciclo: □ – ácido 

acético; ∆ – etanol; ○ – ácido butírico; ■ – ácido isobutírico; ▲ – ácido capróico; ● – ácido 

valérico; –x–ácido propiônico; –|–butanol; — ácido isovalérico (Perfil Condição 4). 

 

A produção volumétrica dos gases durante o ciclo pode ser observada na  Figura 5.42 e 

a média das concentrações desses gases pode ser observada na Figura 5.43.  
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Figura 5.42 – Volume na CNTP de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) (Perfil Condição 4). 

 

 

Figura 5.43 – Concentração de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) do biogás (Perfil Condição 4). 
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substrato para posterior estudo da codigestão da vinhaça com melaço, mas com uma carga 

orgânica volumétrica aplicada maior que a usada na condição 4. 

5.5.1 Monitoramento 

Esta condição foi operada por 26 dias e a Tabela 5.5 apresenta os valores médios dos 

parâmetros experimentais monitorados. 

Tabela 5.5 – Parâmetros médios monitorados na Condição 5. 

Parâmetro Afluente Efluente 
CST (mgDQO.L-1) 4084 ± 141 ( 11 ) 3112 ± 96 ( 11 ) 

CSF (mgDQO.L-1) 4005 ± 30 ( 3 ) 2962 ± 69 ( 11 ) 

εST  (%) ──   ──       24 ± 2 ( 11 ) 

εSF (%) ──   ──       27 ± 2 ( 11 ) 

CCT (mgCarboidrato.L-1) 3198 ± 367 ( 11 ) 118 ± 8 ( 11 ) 

CCF (mgCarboidrato.L-1) 2787 ± 248 ( 3 ) 99 ± 4 ( 11 ) 

εCT  (%) ──   ──       96,3 ± 0,2 ( 11 ) 

εCF (%) ──   ──       96,9 ± 0,1 ( 11 ) 

pH (u) 7,1 ± 0,2 ( 10 ) 4,3 ± 0,1 ( 10 ) 

AVT (mgHAc.L-1) 85 ± 7 ( 10 ) 882 ± 74 ( 10 ) 

AT (mgCaCO3.L-1) 168 ± 17 ( 10 ) 3 ± 6 ( 10 ) 

AP (mgCaCO3.L-1) 102 ± 21 ( 10 ) 1,2 ± 3,6 ( 10 ) 

AI (mgCaCO3.L-1) 66 ± 5 ( 10 ) 2 ± 5 ( 10 ) 

AB (mgCaCO3.L-1) 108 ± 16 ( 10 ) 0 ± 0 ( 10 ) 

ST (mg.L-1) 3830 ± 99 ( 4 ) 1473 ± 79 ( 4 ) 

SVT (mg.L-1) 3306 ± 83 ( 4 ) 1001 ± 107 ( 4 ) 

SST (mg.L-1) 43 ± 17 ( 4 ) 55 ± 26 ( 4 ) 

SSV (mg.L-1) 32 ± 17 ( 4 ) 45 ± 22 ( 4 ) 

MSVT (g) ──   ──       3,2   ──       

CX (gSVT.L-1) ──   ──       0,9   ──       

CX' (gSVT.gsuporte-1) ──   ──       0,003   ──       

V G (NmL.Ciclo-1) ──   ──       445 ± 79 ( 13 ) 

V H2 (NmL.Ciclo-1) ──   ──       103 ± 18 ( 13 ) 

COVASTA       (gDQO.m-3.d-1) 7,1   ──       ──   ──       

COVRSFE  (gDQO.L-1.d-1) ──   ──       2,0   ──       

COVACTA (gCarboidrato.L-1.d-1) 5,6   ──       ──   ──       

COVRCFE (gCarboidrato.L-1.d-1) ──   ──       5,4   ──       

COEASTA (gDQO.gSVT-1.d-1) 7,7   ──       ──   ──       

COERSFE (gDQO.gSVT-1.d-1) ──   ──       2,1   ──       

COEACTA (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) 6,1   ──       ──   ──       

COERCFE (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) ──   ──       5,9   ──       

nH2 (molH2.d-1) ──   ──       0,03   ──       

PrM (molH2.m-3.d-1) ──   ──       7,9   ──       

PrME (molH2.kgSVT-1.d-1) ──   ──       8,6   ──       

PrV (NmLH2.L-1.d-1) ──   ──       178   ──       

PrVE (NmLH2.gSVT-1.d-1) ──   ──       194   ──       

RMCAS,m (molH2.kgDQO-1) 1,1   ──       ──   ──       

RMCAC,m (molH2.kgCarboidrato-1) 1,6   ──       ──   ──       

RMCRS,m (molH2.kgDQO-1) ──   ──       4,1   ──       

RMCRC,m (molH2.kgCarboidrato-1) ──   ──       1,7   ──       

VA (mL) 1005 ± 37 ( 10 ) ──   ──       

VR (mL) 3465           ──   ──       

*Os valores entre parênteses representam o número de amostras consideradas para o cálculo da média. 
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A Figura 5.44 apresenta os valores das eficiências na remoção de DQO durante o 

monitoramento diário. A concentração média afluente aplicada ao reator foi de 

4084 mgDQO.L–1, a concentração média obtida para o efluente não filtrado de 3112 mgDQO.L–

1e para o efluente filtrado de 296 mgDQO.L–1. Portanto foram obtidas baixas eficiências de 

remoção de DQO, 24 % para amostras não filtradas e 27 % para amostras filtradas. 

 

Figura 5.44 – Eficiência de remoção de matéria orgânica na forma de DQO: ♦ – amostras não 

filtradas (εST); ◊ – amostras filtradas (εSF) (Monitoramento Condição 5). 
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118 mgCarboidrato.L–1 e para o efluente filtrado de 99 mgCarboidrato.L–1. Portanto foram 

obtidas eficiências médias de remoção de carboidrato de 96,3 % para amostras não filtradas e 

96,9 % para amostras filtradas. Assim, quanto à remoção de carboidrato, o reator apresentou 

bom desempenho e rápida estabilização. 
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Figura 5.45 – Eficiência de remoção de carboidrato: ♦ – amostras não filtradas (εCT); ◊ – 

amostras filtradas (εCF) (Monitoramento Condição 5). 

 

A média do pH afluente foi de 7,1 e do efluente de 4,3. A alcalinidade total afluente teve 

média de 168 mgCaCO3.L
–1 sendo consumida durante o ciclo, obtendo–se no efluente uma 

média de 3 mgCaCO3.L
–1. A queda do pH e da AT foram consequência do acúmulo de ácidos 

no sistema, sendo que a média de AVT do afluente foi de 85 mgHAc.L–1 e observou–se um 

aumento para uma média de AVT do efluente de 882 mgHAc.L–1 (Dados referentes à Tabela 

5.5). 

O monitoramento da série de sólidos é mostrado na Tabela 5.5,  os valores indicam um 

baixo teor de SSV no efluente e afluente, indicando a boa capacidade do reator em reter 

biomassa. 

A produção de biogás por ciclo pode ser observada pela Figura 5.46, com volume médio 

de biogás na CNTP de 445 NmL.Ciclo-1. 
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Figura 5.46 – Volume de biogás produzido por ciclo (VG) (Monitoramento Condição 5). 

 

A Figura 5.47 apresenta a composição do biogás produzido no final do ciclo, observa–

se presença de metano nesta condição (fração molar de metano de 12 %). O volume médio de 

hidrogênio na CNTP foi de 103 NmL.Ciclo-1, o que corresponde a uma fração molar de 

hidrogênio de 23 %. 

 

 

Figura 5.47 – Concentrações de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) do biogás no final do ciclo (Monitoramento Condição 5). 
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5.5.2 Perfis ao longo do ciclo 

Após a estabilização dos parâmetros monitorados foram realizados perfis ao longo do 

ciclo para que fosse feita uma análise do comportamento durante o consumo do substrato. É 

importante destacar que ao início do ciclo (tempo zero) o volume afluente foi diluído no volume 

residual. A Figura 5.48 apresenta a evolução da remoção da matéria orgânica na forma de DQO. 

A concentração do afluente foi de 4067 mgDQO.L-1 e durante todo o ciclo a concentração de 

matéria orgânica na forma de DQO foi de 3146 mgDQO.L-1, com desvio padrão de 

93 mgDQO.L-1. A eficiência de remoção da matéria orgânica na forma de DQO atingida ao 

final do ciclo foi de 23%. A Figura 5.49 apresenta o consumo de carboidrato durante o ciclo. A 

concentração do afluente foi de 3429 mgCarboidrato.L-1, sendo que o consumo ocorre durante 

a primeira hora, atingindo uma concentração de  95 mgCarboidrato.L-1 com desvio padrão de 

4 mgCarboidrato.L-1, mantendo–se até o final do ciclo. A eficiência de remoção de carboidratos 

ao final deste ciclo foi de 97%. 

 

 

Figura 5.48 – Concentração (CSF) de matéria orgânica na forma de DQO (Perfil Condição 5). 
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Figura 5.49 – Concentração (CCF) de carboidrato (Perfil Condição 5). 

 

As Figuras 5.50 e 5.51 apresentam os perfis de alcalinidade total (AT) e ácidos voláteis 

totais (AVT) ao longo do ciclo, respectivamente. O pH permanece constante ao longo do ciclo 

por volta de 4,3, devido ao consumo da alcalinidade presente no afluente. No perfil de ácidos 

voláteis totais por titulação foi possível verificar a geração de AVT durante o ciclo, o que 

resultou na diminuição do pH do efluente, quando comparado ao pH do afluente. 

 

 

Figura 5.50 – Valores de alcalinidade total (AT) (Perfil Condição 5). 
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Figura 5.51 – Valores de ácidos voláteis totais (AVT) (Perfil Condição 5). 

 

No perfil dos compostos intermediários do metabolismo apresentados na Figura 5.52 

verifica–se que o método cromatográfico aplicado não detectou a presença de acetona e 

metanol. Dentre os compostos intermediários detectados, houve o predomínio de ácido acético. 

 

Figura 5.52 – Concentração dos compostos intermediários ao longo do ciclo: □ – ácido 

acético; ∆ – etanol; ○ – ácido butírico; ■ – ácido isobutírico; ▲ – ácido capróico; ● – ácido 

valérico; –x–ácido propiônico; –|–butanol; — ácido isovalérico (Perfil Condição 5). 

 

A produção volumétrica dos gases durante o ciclo pode ser observada na  Figura 5.53 e 

a média das concentrações desses gases pode ser observada na Figura 5.54.  
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Figura 5.53 – Volume na CNTP de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) (Perfil Condição 5). 

 

 

Figura 5.54 – Concentração de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) do biogás (Perfil Condição 5). 
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2,6 gCarboidrato.L–1.d–1, respectivamente. Esta etapa teve duração de 22 dias e verificou o 

comportamento do reator com a codigestão da vinhaça com melaço. 

5.6.1 Monitoramento 

Esta condição foi operada por 22 dias e a Tabela 5.6 apresenta os valores médios dos 

parâmetros experimentais monitorados. 

Tabela 5.6 – Parâmetros médios monitorados na Condição 6. 

Parâmetro Afluente Efluente 
CST (mgDQO.L-1) 3075 ± 92 ( 9 ) 2484 ± 116 ( 9 ) 

CSF (mgDQO.L-1) 2919 ± 80 ( 3 ) 2385 ± 90 ( 9 ) 

εST  (%) ──   ──       19 ± 4 ( 9 ) 

εSF (%) ──   ──       22 ± 3 ( 9 ) 

CCT (mgCarboidrato.L-1) 1501 ± 141 ( 9 ) 88 ± 5 ( 9 ) 

CCF (mgCarboidrato.L-1) 1374 ± 61 ( 3 ) 80 ± 3 ( 9 ) 

εCT  (%) ──   ──       94,1 ± 0,4 ( 9 ) 

εCF (%) ──   ──       94,7 ± 0,2 ( 9 ) 

pH (u) 5,6 ± 0,2 ( 8 ) 4,6 ± 0,1 ( 8 ) 

AVT (mgHAc.L-1) 421 ± 21 ( 8 ) 888 ± 73 ( 8 ) 

AT (mgCaCO3.L-1) 181 ± 21 ( 8 ) 103 ± 36 ( 8 ) 

AP (mgCaCO3.L-1) 0 ± 1 ( 8 ) 0 ± 0 ( 8 ) 

AI (mgCaCO3.L-1) 181 ± 21 ( 8 ) 103 ± 36 ( 8 ) 

AB (mgCaCO3.L-1) 0 ± 0 ( 8 ) 0 ± 0 ( 8 ) 

ST (mg.L-1) 2861 ± 95 ( 4 ) 1658 ± 54 ( 4 ) 

SVT (mg.L-1) 2186 ± 65 ( 4 ) 1003 ± 40 ( 4 ) 

SST (mg.L-1) 37 ± 4 ( 4 ) 43 ± 24 ( 4 ) 

SSV (mg.L-1) 30 ± 11 ( 4 ) 33 ± 10 ( 4 ) 

MSVT (g) ──   ──       18,8   ──       

CX (gSVT.L-1) ──   ──       5,4   ──       

CX' (gSVT.gsuporte-1) ──   ──       0,02   ──       

V G (NmL.Ciclo-1) ──   ──       198 ± 29 ( 10 ) 

V H2 (NmL.Ciclo-1) ──   ──       22 ± 3 ( 10 ) 

COVASTA       (gDQO.m-3.d-1) 5,4   ──       ──   ──       

COVRSFE  (gDQO.L-1.d-1) ──   ──       1,2   ──       

COVACTA (gCarboidrato.L-1.d-1) 2,6   ──       ──   ──       

COVRCFE (gCarboidrato.L-1.d-1) ──   ──       2,5   ──       

COEASTA (gDQO.gSVT-1.d-1) 1,0   ──       ──   ──       

COERSFE (gDQO.gSVT-1.d-1) ──   ──       0,2   ──       

COEACTA (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) 0,5   ──       ──   ──       

COERCFE (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) ──   ──       0,5   ──       

nH2 (molH2.d-1) ──   ──       0,01   ──       

PrM (molH2.m-3.d-1) ──   ──       1,7   ──       

PrME (molH2.kgSVT-1.d-1) ──   ──       0,3   ──       

PrV (NmLH2.L-1.d-1) ──   ──       37   ──       

PrVE (NmLH2.gSVT-1.d-1) ──   ──       7   ──       

RMCAS,m (molH2.kgDQO-1) 0,3   ──       ──   ──       

RMCAC,m (molH2.kgCarboidrato-1) 0,7   ──       ──   ──       

RMCRS,m (molH2.kgDQO-1) ──   ──       1,4   ──       

RMCRC,m (molH2.kgCarboidrato-1) ──   ──       0,7   ──       

VA (mL) 1008 ± 44 ( 10 ) ──   ──       

VR (mL) 3458           ──   ──       

*Os valores entre parênteses representam o número de amostras consideradas para o cálculo da média. 
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A Figura 5.55 apresenta os valores das eficiências na remoção de DQO durante o 

monitoramento diário. A concentração média afluente aplicada ao reator foi de 

3075 mgDQO.L–1, a concentração média obtida para o efluente não filtrado de 2484 mgDQO.L–

1e para o efluente filtrado de 2385 mgDQO.L–1. Portanto foram obtidas baixas eficiências de 

remoção de DQO, 19 % para amostras não filtradas e 22 % para amostras filtradas. 

 

Figura 5.55 – Eficiência de remoção de matéria orgânica na forma de DQO: ♦ – amostras não 

filtradas (εST); ◊ – amostras filtradas (εSF) (Monitoramento Condição 6). 

 

A Figura 5.56 apresenta os valores das eficiências na remoção de carboidrato durante o 

monitoramento diário. A concentração média afluente aplicada ao reator foi de 

1501 mgCarboidrato.L–1, a concentração média obtida para o efluente não filtrado foi de 

88 mgCarboidrato.L–1e para o efluente filtrado de 80 mgCarboidrato.L–1. Portanto foram 

obtidas eficiências médias de remoção de carboidrato de 94,1 % para amostras não filtradas e 

94,7 % para amostras filtradas. Assim, quanto à remoção de carboidrato, o reator apresentou 

bom desempenho e rápida estabilização. 
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Figura 5.56 – Eficiência de remoção de carboidrato: ♦ – amostras não filtradas (εCT); ◊ – 

amostras filtradas (εCF) (Monitoramento Condição 6). 

 

A média do pH afluente foi de 5,6 e do efluente de 4,6. A alcalinidade total afluente teve 

média de 181 mgCaCO3.L
–1 sendo consumida durante o ciclo, obtendo–se no efluente uma 

média de 103 mgCaCO3.L
–1. A queda do pH e da AT foram consequência do acúmulo de ácidos 

no sistema, sendo que a média de AVT do afluente foi de 421 mgHAc.L–1 e observou–se um 

aumento para uma média de AVT do efluente de 888 mgHAc.L–1 (Dados referentes à Tabela 

5.6). 

O monitoramento da série de sólidos é mostrado na Tabela 5.6,  os valores indicam um 

baixo teor de SSV no efluente e afluente, indicando a boa capacidade do reator em reter 

biomassa. 

A produção de biogás por ciclo pode ser observada pela Figura 5.57, com volume médio 

de biogás na CNTP de 198 NmL.Ciclo-1. 

 

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

ε C
(%

)

Tempo (dia)

Não Filtrado (εCT) 

Filtrado (εCF)



92 

 

 

Figura 5.57 – Volume de biogás produzido por ciclo (VG) (Monitoramento Condição 6). 

 

A Figura 5.58 apresenta a composição do biogás produzido no final do ciclo, observa–

se presença de metano nesta condição (fração molar de metano de 11 %). O volume médio de 

hidrogênio na CNTP foi de 32 NmL.Ciclo-1, o que corresponde a uma fração molar de 

hidrogênio de 16 %. 

 

 

Figura 5.58 – Concentrações de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) do biogás no final do ciclo (Monitoramento Condição 6). 
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5.6.2 Perfis ao longo do ciclo 

Após a estabilização dos parâmetros monitorados foram realizados perfis ao longo do 

ciclo para que fosse feita uma análise do comportamento durante o consumo do substrato. É 

importante destacar que ao início do ciclo (tempo zero) o volume afluente foi diluído no volume 

residual. A Figura 5.59 apresenta a evolução da remoção da matéria orgânica na forma de DQO. 

A concentração do afluente foi de 3084 mgDQO.L-1 e durante todo o ciclo a concentração de 

matéria orgânica na forma de DQO foi de 2317 mgDQO.L-1, com desvio padrão de 

87 mgDQO.L-1. A eficiência de remoção da matéria orgânica na forma de DQO atingida ao 

final do ciclo foi de 20%. A Figura 5.60 apresenta o consumo de carboidrato durante o ciclo. A 

concentração do afluente foi de 1585 mgCarboidrato.L-1, sendo que o consumo ocorre durante 

os primeiros 30 minutos de ciclo, atingindo uma concentração de 82 mgCarboidrato.L-1 com 

desvio padrão de 3 mgCarboidrato.L-1, mantendo–se até o final do ciclo. A eficiência de 

remoção de carboidratos ao final deste ciclo foi de 95%. 

 

 

Figura 5.59 – Concentração (CSF) de matéria orgânica na forma de DQO (Perfil Condição 6). 
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Figura 5.60 – Concentração (CCF) de carboidrato (Perfil Condição 6). 

 

As Figuras 5.61 e 5.62 apresentam os perfis de alcalinidade total (AT) e ácidos voláteis 

totais (AVT) ao longo do ciclo, respectivamente. O pH permanece constante ao longo do ciclo 

por volta de 4,6. No perfil de ácidos voláteis totais por titulação tem-se a geração de AVT , pois 

o valor de AVT do afluente foi de 411 mgHAc.L–1 e durante todo o ciclo foi obtido um valor 

médio de AVT de 840 mgHAc.L–1. 

 

 

Figura 5.61 – Valores de alcalinidade total (AT) (Perfil Condição 6). 
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Figura 5.62 – Valores de ácidos voláteis totais (AVT) (Perfil Condição 6). 

 

No perfil dos compostos intermediários do metabolismo apresentados na Figura 5.63 

verifica–se que o método cromatográfico aplicado não detectou a presença de acetona e 

metanol. Dentre os compostos intermediários detectados, houve o predomínio de ácido acético. 

 

Figura 5.63 – Concentração dos compostos intermediários ao longo do ciclo: □ – ácido 

acético; ∆ – etanol; ○ – ácido butírico; ■ – ácido isobutírico; ▲ – ácido capróico; ● – ácido 

valérico; –x–ácido propiônico; –|–butanol; — ácido isovalérico (Perfil Condição 6). 

 

A produção volumétrica dos gases durante o ciclo pode ser observada na  Figura 5.64 e 

a média das concentrações desses gases pode ser observada na Figura 5.65.  
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Figura 5.64 – Volume na CNTP de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) (Perfil Condição 6). 

 

Figura 5.65 – Concentração de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) do biogás (Perfil Condição 6). 
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menor que o usado na condição 6 (tempo de ciclo condição 6: 4 horas; condição 7: 3 horas), e 

por consequência uma carga orgânica volumétrica aplicada maior. 

5.7.1 Monitoramento 

Esta condição foi operada por 25 dias e a Tabela 5.7 apresenta os valores médios dos 

parâmetros experimentais monitorados. 

Tabela 5.7 – Parâmetros médios monitorados na Condição 7. 

Parâmetro Afluente Efluente 
CST (mgDQO.L-1) 3124 ± 194 ( 8 ) 2515 ± 121 ( 8 ) 

CSF (mgDQO.L-1) 2985 ± 123 ( 3 ) 2477 ± 120 ( 8 ) 

εST  (%) ──   ──       19 ± 4 ( 8 ) 

εSF (%) ──   ──       21 ± 4 ( 8 ) 

CCT (mgCarboidrato.L-1) 1433 ± 104 ( 8 ) 114 ± 26 ( 8 ) 

CCF (mgCarboidrato.L-1) 1338 ± 35 ( 3 ) 93 ± 15 ( 8 ) 

εCT  (%) ──   ──       92 ± 2 ( 8 ) 

εCF (%) ──   ──       94 ± 1 ( 8 ) 

pH (u) 5,3 ± 0,3 ( 8 ) 4,5 ± 0,1 ( 8 ) 

AVT (mgHAc.L-1) 413 ± 17 ( 8 ) 816 ± 32 ( 8 ) 

AT (mgCaCO3.L-1) 151 ± 24 ( 8 ) 67 ± 32 ( 8 ) 

AP (mgCaCO3.L-1) 2 ± 6 ( 8 ) 0 ± 0 ( 8 ) 

AI (mgCaCO3.L-1) 149 ± 19 ( 8 ) 67 ± 32 ( 8 ) 

AB (mgCaCO3.L-1) 0 ± 0 ( 8 ) 0 ± 0 ( 8 ) 

ST (mg.L-1) 2718 ± 79 ( 4 ) 1561 ± 218 ( 4 ) 

SVT (mg.L-1) 2196 ± 90 ( 4 ) 1041 ± 222 ( 4 ) 

SST (mg.L-1) 42 ± 15 ( 4 ) 39 ± 7 ( 4 ) 

SSV (mg.L-1) 37 ± 8 ( 4 ) 36 ± 5 ( 4 ) 

MSVT (g) ──   ──       9,6   ──       

CX (gSVT.L-1) ──   ──       2,8   ──       

CX' (gSVT.gsuporte-1) ──   ──       0,01   ──       

V G (NmL.Ciclo-1) ──   ──       233 ± 36 ( 11 ) 

V H2 (NmL.Ciclo-1) ──   ──       36 ± 6 ( 11 ) 

COVASTA       (gDQO.m-3.d-1) 7,3   ──       ──   ──       

COVRSFE  (gDQO.L-1.d-1) ──   ──       1,5   ──       

COVACTA (gCarboidrato.L-1.d-1) 3,4   ──       ──   ──       

COVRCFE (gCarboidrato.L-1.d-1) ──   ──       3,1   ──       

COEASTA (gDQO.gSVT-1.d-1) 2,6   ──       ──   ──       

COERSFE (gDQO.gSVT-1.d-1) ──   ──       0,5   ──       

COEACTA (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) 1,2   ──       ──   ──       

COERCFE (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) ──   ──       1,1   ──       

nH2 (molH2.d-1) ──   ──       0,01   ──       

PrM (molH2.m-3.d-1) ──   ──       3,8   ──       

PrME (molH2.kgSVT-1.d-1) ──   ──       1,4   ──       

PrV (NmLH2.L-1.d-1) ──   ──       63   ──       

PrVE (NmLH2.gSVT-1.d-1) ──   ──       23   ──       

RMCAS,m (molH2.kgDQO-1) 0,5   ──       ──   ──       

RMCAC,m (molH2.kgCarboidrato-1) 1,2   ──       ──   ──       

RMCRS,m (molH2.kgDQO-1) ──   ──       2,5   ──       

RMCRC,m (molH2.kgCarboidrato-1) ──   ──       1,3   ──       

VA (mL) 1009 ± 47 ( 9 ) ──   ──       

VR (mL) 3449           ──   ──       

*Os valores entre parênteses representam o número de amostras consideradas para o cálculo da média. 
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A Figura 5.66 apresenta os valores das eficiências na remoção de DQO durante o 

monitoramento diário. A concentração média afluente aplicada ao reator foi de 

3124 mgDQO.L–1, a concentração média obtida para o efluente não filtrado de 2515 mgDQO.L–

1e para o efluente filtrado de 2477 mgDQO.L–1. Portanto foram obtidas baixas eficiências de 

remoção de DQO, 19 % para amostras não filtradas e 21 % para amostras filtradas. 

 

Figura 5.66 – Eficiência de remoção de matéria orgânica na forma de DQO: ♦ – amostras não 

filtradas (εST); ◊ – amostras filtradas (εSF) (Monitoramento Condição 7). 

 

A Figura 5.67 apresenta os valores das eficiências na remoção de carboidrato durante o 

monitoramento diário. A concentração média afluente aplicada ao reator foi de 

1433 mgCarboidrato.L–1, a concentração média obtida para o efluente não filtrado foi de 

114 mgCarboidrato.L–1e para o efluente filtrado de 93 mgCarboidrato.L–1. Portanto foram 

obtidas eficiências médias de remoção de carboidrato de 92 % para amostras não filtradas e 

94 % para amostras filtradas. Assim, quanto à remoção de carboidrato, o reator apresentou bom 

desempenho e rápida estabilização. 
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Figura 5.67 – Eficiência de remoção de carboidrato: ♦ – amostras não filtradas (εCT); ◊ – 

amostras filtradas (εCF) (Monitoramento Condição 7). 

 

A média do pH afluente foi de 5,3 e do efluente de 4,5. A alcalinidade total afluente teve 

média de 151 mgCaCO3.L
–1 sendo consumida durante o ciclo, obtendo–se no efluente uma 

média de 67 mgCaCO3.L
–1. A queda do pH e da AT foram consequência do acúmulo de ácidos 

no sistema, sendo que a média de AVT do afluente foi de 413 mgHAc.L–1 e observou–se um 

aumento para uma média de AVT do efluente de 816 mgHAc.L–1 (Dados referentes à Tabela 

5.7). 

O monitoramento da série de sólidos é mostrado na Tabela 5.7,  os valores indicam um 

baixo teor de SSV no efluente e afluente, indicando a boa capacidade do reator em reter 

biomassa. 

A produção de biogás por ciclo pode ser observada pela Figura 5.68, com volume médio 

de biogás na CNTP de 233 NmL.Ciclo-1.  
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Figura 5.68 – Volume de biogás produzido por ciclo (VG) (Monitoramento Condição 7). 

 

A Figura 5.69 apresenta a composição do biogás produzido no final do ciclo, observa–

se presença de metano nesta condição (fração molar de metano de 14 %). O volume médio de 

hidrogênio na CNTP foi de 35 NmL.Ciclo-1, o que corresponde a uma fração molar de 

hidrogênio de 15 %. 

 

Figura 5.69 – Concentrações de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) do biogás no final do ciclo (Monitoramento Condição 7). 
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5.7.2 Perfis ao longo do ciclo 

Após a estabilização dos parâmetros monitorados foram realizados perfis ao longo do 

ciclo para que fosse feita uma análise do comportamento durante o consumo do substrato. É 

importante destacar que ao início do ciclo (tempo zero) o volume afluente foi diluído no volume 

residual. A Figura 5.70 apresenta a evolução da remoção da matéria orgânica na forma de DQO. 

A concentração do afluente foi de 3001 mgDQO.L-1 e durante todo o ciclo a concentração de 

matéria orgânica na forma de DQO foi de 2426 mgDQO.L-1, com desvio padrão de 

71 mgDQO.L-1. A eficiência de remoção da matéria orgânica na forma de DQO atingida ao 

final do ciclo foi de 16%. A Figura 5.71 apresenta o consumo de carboidrato durante o ciclo. A 

concentração do afluente foi de 1340 mgCarboidrato.L-1, sendo que o consumo ocorre durante 

os primeiros 30 minutos de ciclo, atingindo uma concentração de  83 mgCarboidrato.L-1 com 

desvio padrão de 2 mgCarboidrato.L-1, mantendo–se até o final do ciclo. A eficiência de 

remoção de carboidratos ao final deste ciclo foi de 94%. 

 

 

Figura 5.70 – Concentração (CSF) de matéria orgânica na forma de DQO (Perfil Condição 7). 
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Figura 5.71 – Concentração (CCF) de carboidrato (Perfil Condição 7). 

 

As Figuras 5.72 e 5.73 apresentam os perfis de alcalinidade total (AT) e ácidos voláteis 

totais (AVT) ao longo do ciclo, respectivamente. O pH permanece constante ao longo do ciclo 

por volta de 4,4, devido ao consumo da alcalinidade presente no afluente. No perfil de ácidos 

voláteis totais por titulação tem-se a geração de AVT, pois o valor de AVT do afluente foi de 

413 mgHAc.L–1 e durante todo o ciclo foi obtido um valor médio de AVT de 868 mgHAc.L–1. 

 

 

Figura 5.72 – Valores de alcalinidade total (AT) (Perfil Condição 7). 
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Figura 5.73 – Valores de ácidos voláteis totais (AVT) (Perfil Condição 7). 

 

No perfil dos compostos intermediários do metabolismo apresentados na Figura 5.74 

verifica–se que o método cromatográfico aplicado não detectou a presença de acetona e 

metanol. Dentre os compostos intermediários detectados, houve o predomínio de ácido acético. 

 

Figura 5.74 – Concentração dos compostos intermediários ao longo do ciclo: □ – ácido 

acético; ∆ – etanol; ○ – ácido butírico; ■ – ácido isobutírico; ▲ – ácido capróico; ● – ácido 

valérico; –x–ácido propiônico; –|–butanol; — ácido isovalérico (Perfil Condição 7). 

 

A produção volumétrica dos gases durante o ciclo pode ser observada na  Figura 5.75 e 

a média das concentrações desses gases pode ser observada na Figura 5.76.  
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Figura 5.75 – Volume na CNTP de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) (Perfil Condição 7). 

 

 

Figura 5.76 – Concentração de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) do biogás (Perfil Condição 7) 
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5.8.1 Monitoramento 

Esta condição foi operada por 15 dias e a Tabela 5.8 apresenta os valores médios dos 

parâmetros experimentais monitorados. 

Tabela 5.8 – Parâmetros médios monitorados na Condição 8. 

Parâmetro Afluente Efluente 
CST (mgDQO.L-1) 3142 ± 98 ( 10 ) 2701 ± 105 ( 10 ) 

CSF (mgDQO.L-1) 3153 ± 149 ( 3 ) 2607 ± 106 ( 10 ) 

εST  (%) ──   ──       14 ± 3 ( 10 ) 

εSF (%) ──   ──       17 ± 3 ( 10 ) 

CCT (mgCarboidrato.L-1) 721 ± 73 ( 9 ) 107 ± 18 ( 9 ) 

CCF (mgCarboidrato.L-1) 670 ± 50 ( 3 ) 92 ± 8 ( 9 ) 

εCT  (%) ──   ──       85 ± 3 ( 9 ) 

εCF (%) ──   ──       87 ± 1 ( 9 ) 

pH (u) 4,9 ± 0,1 ( 10 ) 4,7 ± 0,1 ( 10 ) 

AVT (mgHAc.L-1) 801 ± 24 ( 10 ) 1260 ± 101 ( 10 ) 

AT (mgCaCO3.L-1) 192 ± 23 ( 10 ) 188 ± 55 ( 10 ) 

AP (mgCaCO3.L-1) 0 ± 0 ( 10 ) 0 ± 0 ( 10 ) 

AI (mgCaCO3.L-1) 192 ± 23 ( 10 ) 188 ± 55 ( 10 ) 

AB (mgCaCO3.L-1) 0 ± 0 ( 10 ) 0 ± 0 ( 10 ) 

ST (mg.L-1) 2605 ± 86 ( 4 ) 2184 ± 232 ( 4 ) 

SVT (mg.L-1) 1724 ± 75 ( 4 ) 1324 ± 204 ( 4 ) 

SST (mg.L-1) 46 ± 21 ( 4 ) 103 ± 115 ( 4 ) 

SSV (mg.L-1) 39 ± 16 ( 4 ) 90 ± 103 ( 4 ) 

MSVT (g) ──   ──       15,8   ──       

CX (gSVT.L-1) ──   ──       4,5   ──       

CX' (gSVT.gsuporte-1) ──   ──       0,02   ──       

V G (NmL.Ciclo-1) ──   ──       130 ± 9 ( 9 ) 

V H2 (NmL.Ciclo-1) ──   ──       11 ± 1 ( 9 ) 

COVASTA       (gDQO.m-3.d-1) 7,2   ──       ──   ──       

COVRSFE  (gDQO.L-1.d-1) ──   ──       1,2   ──       

COVACTA (gCarboidrato.L-1.d-1) 1,7   ──       ──   ──       

COVRCFE (gCarboidrato.L-1.d-1) ──   ──       1,5   ──       

COEASTA (gDQO.gSVT-1.d-1) 1,6   ──       ──   ──       

COERSFE (gDQO.gSVT-1.d-1) ──   ──       0,3   ──       

COEACTA (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) 0,4   ──       ──   ──       

COERCFE (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) ──   ──       0,3   ──       

nH2 (molH2.d-1) ──   ──       0,004   ──       

PrM (molH2.m-3.d-1) ──   ──       1,1   ──       

PrME (molH2.kgSVT-1.d-1) ──   ──       0,2   ──       

PrV (NmLH2.L-1.d-1) ──   ──       19   ──       

PrVE (NmLH2.gSVT-1.d-1) ──   ──       4   ──       

RMCAS,m (molH2.kgDQO-1) 0,2   ──       ──   ──       

RMCAC,m (molH2.kgCarboidrato-1) 0,7   ──       ──   ──       

RMCRS,m (molH2.kgDQO-1) ──   ──       0,9   ──       

RMCRC,m (molH2.kgCarboidrato-1) ──   ──       0,8   ──       

VA (mL) 1001 ± 14 ( 11 ) ──   ──       

VR (mL) 3476           ──   ──       

*Os valores entre parênteses representam o número de amostras consideradas para o cálculo da média. 

 

A Figura 5.77 apresenta os valores das eficiências na remoção de DQO durante o 

monitoramento diário. A concentração média afluente aplicada ao reator foi de 
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3142 mgDQO.L–1, a concentração média obtida para o efluente não filtrado de  

2607 mgDQO.L–1 e para o efluente filtrado de 2701 mgDQO.L–1. Portanto foram obtidas baixas 

eficiências de remoção de DQO, 14 % para amostras não filtradas e 17 % para amostras 

filtradas. 

 

Figura 5.77 – Eficiência de remoção de matéria orgânica na forma de DQO: ♦ – amostras não 

filtradas (εST); ◊ – amostras filtradas (εSF) (Monitoramento Condição 8). 

 

A Figura 5.78 apresenta os valores das eficiências na remoção de carboidrato durante o 

monitoramento diário. A concentração média afluente aplicada ao reator foi de 

764 mgCarboidrato.L–1, a concentração média obtida para o efluente não filtrado foi de 

107 mgCarboidrato.L–1e para o efluente filtrado de 92 mgCarboidrato.L–1. Portanto foram 

obtidas eficiências médias de remoção de carboidrato de 86 % para amostras não filtradas e 

88 % para amostras filtradas. Assim, quanto à remoção de carboidrato o reator apresentou bom 

desempenho. 
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Figura 5.78 – Eficiência de remoção de carboidrato: ♦ – amostras não filtradas (εCT); ◊ – 

amostras filtradas (εCF) (Monitoramento Condição 8). 

 

A média do pH afluente foi de 4,9 e do efluente de 4,7. A alcalinidade total afluente teve 

média de 192 mgCaCO3.L
–1 sendo praticamente mantida  durante o ciclo, obtendo–se no 

efluente uma média de  188 mgCaCO3.L
–1. Houve acúmulo de ácidos no sistema, sendo que a 

média de AVT do afluente foi de 801 mgHAc.L–1 e observou–se um aumento para uma média 

de AVT do efluente de 1260 mgHAc.L–1. O valor de AVT afluente teve aumento em relação as 

condições anteriores pela maior porcentagem de vinhaça no afluente (Dados referentes à Tabela 

5.8). 

O monitoramento da série de sólidos é mostrado na Tabela 5.8,  os valores indicam um 

baixo teor de SSV no efluente e afluente, indicando a boa capacidade do reator em reter 

biomassa. 

A produção de biogás por ciclo pode ser observada pela Figura 5.79, com volume médio 

de biogás na CNTP de 130 NmL.Ciclo-1. 
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Figura 5.79 – Volume de biogás produzido por ciclo (VG) (Monitoramento Condição 8). 

 

A Figura 5.80 apresenta a composição do biogás produzido no final do ciclo, observa–

se que a concentração de metano nesta condição foi maior que a concentração de hidrogênio 

(fração molar de metano de 23 %). O volume médio de hidrogênio na CNTP foi de 

11 NmL.Ciclo-1, o que corresponde a uma fração molar de hidrogênio de 9 %. 

 

Figura 5.80 – Concentrações de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) do biogás no final do ciclo (Monitoramento Condição 8). 
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5.8.2 Perfis ao longo do ciclo 

Após a estabilização dos parâmetros monitorados foram realizados perfis ao longo do 

ciclo para que fosse feita uma análise do comportamento durante o consumo do substrato. É 

importante destacar que ao início do ciclo (tempo zero) o volume afluente foi diluído no volume 

residual. A Figura 5.81 apresenta a evolução da remoção da matéria orgânica na forma de DQO. 

A concentração do afluente foi de 3320 mgDQO.L-1 e durante todo o ciclo a concentração de 

matéria orgânica na forma de DQO foi de 2674 mgDQO.L-1, com desvio padrão de 

95 mgDQO.L-1 A eficiência de remoção da matéria orgânica na forma de DQO atingida ao final 

do ciclo foi de 18%. A Figura 5.82 apresenta o consumo de carboidrato durante o ciclo. A 

concentração do afluente foi de 673 mgCarboidrato.L-1, sendo que o consumo ocorre durante 

os primeiros 30 minutos de ciclo, atingindo uma concentração de  80 mgCarboidrato.L-1 com 

desvio padrão de 4 mgCarboidrato.L-1, mantendo–se até o final do ciclo. A eficiência de 

remoção de carboidratos ao final deste ciclo foi de 89%. 

 

 

Figura 5.81 – Concentração (CSF) de matéria orgânica na forma de DQO (Perfil Condição 8). 
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Figura 5.82 – Concentração (CCF) de carboidrato (Perfil Condição 8). 

 

As Figuras 5.83 e 5.84 apresentam os perfis de alcalinidade total (AT) e ácidos voláteis 

totais (AVT) ao longo do ciclo, respectivamente. O pH permaneceu constante ao longo do ciclo 

por volta de 4,6. A alcalinidade total teve valor médio de 148 mgCaCO3.L
–1 a partir dos 

primeiros 30 minutos de ciclo, sendo que alcalinidade total do afluente foi de, 

aproximadamente, 166 mgCaCO3.L
–1. No perfil de ácidos voláteis totais por titulação tem-se a 

geração de AVT, pois o valor de AVT do afluente foi de 777 mgHAc.L–1 e durante todo o ciclo 

foi obtido um valor médio de AVT de 1176 mgHAc.L–1. 

 

Figura 5.83 – Valores de alcalinidade total (AT) (Perfil Condição 8). 
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Figura 5.84 – Valores de ácidos voláteis totais (AVT) (Perfil Condição 8). 

 

No perfil dos compostos intermediários do metabolismo apresentados na Figura 5.85 

verifica–se que o método cromatográfico aplicado não detectou a presença de acetona e 

metanol. Dentre os compostos intermediários detectados, houve o predomínio dos ácidos 

acético e propiônico. 

 

 

Figura 5.85 – Concentração dos compostos intermediários ao longo do ciclo: □ – ácido 

acético; ∆ – etanol; ○ – ácido butírico; ■ – ácido isobutírico; ▲ – ácido capróico; ● – ácido 

valérico; –x–ácido propiônico; –|–butanol; — ácido isovalérico (Perfil Condição 8). 
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A produção volumétrica dos gases durante o ciclo pode ser observada na  Figura 5.86 e 

a média das concentrações desses gases pode ser observada na Figura 5.87.  

 

 

Figura 5.86 – Volume na CNTP de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) (Perfil Condição 8). 

 

 

Figura 5.87 – Concentração de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) do biogás (Perfil Condição 8). 
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5.9 CONDIÇÃO 9 (3000 mgDQO/L; MEIO: 67%ARV+33%ARM; tC: 3h; sem 

suplementação de sulfatos ferroso e de níquel; BATELADA) 

Na condição 9 o meio de alimentação foi a base de vinhaça (67%ARV) e melaço 

(33%ARM), com os valores de COVASTA e COVACTA de 7,4 gDQO.L–1.d–1 e 

1,9 gCarboidrato.L–1.d–1, respectivamente. Esta condição teve duração de 29 dias e foi operada 

da mesma maneira que a condição 8, a única diferença foi a não suplementação de sulfatos 

ferroso e de níquel no afluente (foram retirados os sulfatos ferroso e de níquel da solução de 

sais adicionada). 

5.9.1 Monitoramento 

Esta condição foi operada por 29 dias e a Tabela 5.9 apresenta os valores médios dos 

parâmetros experimentais monitorados, no período estável de operação. 
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Tabela 5.9 – Parâmetros médios monitorados na Condição 9. 

Parâmetro Afluente Efluente 
CST (mgDQO.L-1) 3220 ± 141 ( 12 ) 2826 ± 134 ( 12 ) 

CSF (mgDQO.L-1) 3152 ± 118 ( 3 ) 2721 ± 82 ( 12 ) 

εST  (%) ──   ──       12 ± 4 ( 12 ) 

εSF (%) ──   ──       16 ± 3 ( 12 ) 

CCT (mgCarboidrato.L-1) 808 ± 102 ( 12 ) 57 ± 14 ( 12 ) 

CCF (mgCarboidrato.L-1) 730 ± 19 ( 3 ) 44 ± 12 ( 12 ) 

εCT  (%) ──   ──       93 ± 2 ( 12 ) 

εCF (%) ──   ──       95 ± 1 ( 12 ) 

pH (u) 7,3 ± 0,1 ( 12 ) 4,7 ± 0,3 ( 12 ) 

AVT (mgHAc.L-1) 100 ± 47 ( 12 ) 488 ± 121 ( 12 ) 

AT (mgCaCO3.L-1) 157 ± 18 ( 12 ) 88 ± 28 ( 12 ) 

AP (mgCaCO3.L-1) 102 ± 15 ( 12 ) 0 ± 0 ( 12 ) 

AI (mgCaCO3.L-1) 55 ± 5 ( 12 ) 88 ± 28 ( 12 ) 

AB (mgCaCO3.L-1) 86 ± 25 ( 12 ) 0 ± 0 ( 12 ) 

ST (mg.L-1) 1560 ± 67 ( 5 ) 1157 ± 304 ( 5 ) 

SVT (mg.L-1) 1169 ± 107 ( 5 ) 825 ± 268 ( 5 ) 

SST (mg.L-1) 35 ± 36 ( 5 ) 56 ± 26 ( 5 ) 

SSV (mg.L-1) 30 ± 32 ( 5 ) 48 ± 22 ( 5 ) 

MSVT (g) ──   ──       5,6   ──       

CX (gSVT.L-1) ──   ──       1,6   ──       

CX' (gSVT.gsuporte-1) ──   ──       0,006   ──       

V G (NmL.Ciclo-1) ──   ──       144 ± 31 ( 13 ) 

V H2 (NmL.Ciclo-1) ──   ──       9 ± 2 ( 13 ) 

COVASTA       (gDQO.m-3.d-1) 7,4   ──       ──   ──       

COVRSFE  (gDQO.L-1.d-1) ──   ──       1,1   ──       

COVACTA (gCarboidrato.L-1.d-1) 1,9   ──       ──   ──       

COVRCFE (gCarboidrato.L-1.d-1) ──   ──       1,8   ──       

COEASTA (gDQO.gSVT-1.d-1) 4,6   ──       ──   ──       

COERSFE (gDQO.gSVT-1.d-1) ──   ──       0,7   ──       

COEACTA (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) 1,2   ──       ──   ──       

COERCFE (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) ──   ──       1,1   ──       

nH2 (molH2.d-1) ──   ──       0,003   ──       

PrM (molH2.m-3.d-1) ──   ──       0,8   ──       

PrME (molH2.kgSVT-1.d-1) ──   ──       0,5   ──       

PrV (NmLH2.L-1.d-1) ──   ──       15   ──       

PrVE (NmLH2.gSVT-1.d-1) ──   ──       9   ──       

RMCAS,m (molH2.kgDQO-1) 0,1   ──       ──   ──       

RMCAC,m (molH2.kgCarboidrato-1) 0,5   ──       ──   ──       

RMCRS,m (molH2.kgDQO-1) ──   ──       0,7   ──       

RMCRC,m (molH2.kgCarboidrato-1) ──   ──       0,5   ──       

VA (mL) 999 ± 41 ( 12 ) ──   ──       

VR (mL) 3479           ──   ──       

*Os valores entre parênteses representam o número de amostras consideradas para o cálculo da média. 

 

A Figura 5.88 apresenta os valores das eficiências na remoção de DQO durante o 

monitoramento diário. A concentração média afluente aplicada ao reator foi de 

3220 mgDQO.L–1, a concentração média obtida para o efluente não filtrado de 2826 mgDQO.L–

1e para o efluente filtrado de 2721 mgDQO.L–1. Portanto foram obtidas baixas eficiências de 

remoção de DQO, 12 % para amostras não filtradas e 16 % para amostras filtradas. 
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Figura 5.88 – Eficiência de remoção de matéria orgânica na forma de DQO: ♦ – amostras não 

filtradas (εST); ◊ – amostras filtradas (εSF) (Monitoramento Condição 9). 

 

A Figura 5.89 apresenta os valores das eficiências na remoção de carboidrato durante o 

monitoramento diário. A concentração média afluente aplicada ao reator foi de 

808 mgCarboidrato.L–1, a concentração média obtida para o efluente não filtrado foi de 

57 mgCarboidrato.L–1e para o efluente filtrado de 44 mgCarboidrato.L–1. Portanto foram 

obtidas eficiências médias de remoção de carboidrato de 93 % para amostras não filtradas e 

95 % para amostras filtradas. 

 

Figura 5.89 – Eficiência de remoção de carboidrato: ♦ – amostras não filtradas (εCT); ◊ – 

amostras filtradas (εCF) (Monitoramento Condição 9). 
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A média do pH afluente foi de 7,3 e do efluente de 4,7. A alcalinidade total afluente teve 

média de 157 mgCaCO3.L
–1, sendo consumida atingindo–se um efluente com valor de 

alcalinidade total média de 88 mgCaCO3.L
–1. Houve acúmulo de ácidos no sistema, sendo que 

a média de AVT do afluente foi de 100 mgHAc.L–1 e observou–se um aumento para uma média 

de AVT do efluente de 488 mgHAc.L–1 (Dados referentes à Tabela 5.9). 

O monitoramento da série de sólidos é mostrado na Tabela 5.9,  os valores indicam um 

baixo teor de SSV no efluente e afluente, indicando a boa capacidade do reator em reter 

biomassa. 

A produção de biogás por ciclo pode ser observada pela Figura 5.90, com volume médio 

de biogás na CNTP de 144 NmL.Ciclo-1.  

 

Figura 5.90 – Volume de biogás produzido por ciclo (VG) (Monitoramento Condição 9). 

 

A Figura 5.91 apresenta a composição do biogás produzido no final do ciclo, observa–

se presença de metano nesta condição (fração molar média de metano de 13 %). O volume 

médio de hidrogênio na CNTP foi de 20 NmL.Ciclo-1, o que corresponde a uma fração molar 

média de hidrogênio de 14 %. 
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Figura 5.91 – Concentrações de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) do biogás no final do ciclo (Monitoramento Condição 9). 

 

5.9.2 Perfis ao longo do ciclo 

Após a estabilização dos parâmetros monitorados foram realizados perfis ao longo do 

ciclo para que fosse feita uma análise do comportamento durante o consumo do substrato. É 

importante destacar que ao início do ciclo (tempo zero) o volume afluente foi diluído no volume 
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A concentração do afluente foi de 3123 mgDQO.L-1 e durante todo o ciclo a concentração de 

matéria orgânica na forma de DQO foi de 2737 mgDQO.L-1, com desvio padrão de 

62 mgDQO.L-1. A eficiência de remoção da matéria orgânica na forma de DQO atingida ao 

final do ciclo foi de 11%. A Figura 5.93 apresenta o consumo de carboidrato durante o ciclo. A 

concentração do afluente foi de 761 mgCarboidrato.L-1, sendo que o consumo ocorre durante 

os primeiros 30 minutos de ciclo, atingindo uma concentração de  41 mgCarboidrato.L-1 com 

desvio padrão de 2 mgCarboidrato.L-1, mantendo–se até o final do ciclo. A eficiência de 

remoção de carboidratos ao final deste ciclo foi de 95%. 
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Figura 5.92 – Concentração (CSF) de matéria orgânica na forma de DQO (Perfil Condição 9). 

 

 

Figura 5.93 – Concentração (CCF) de carboidrato (Perfil Condição 9). 
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86 mgHAc.L–1 e durante todo o ciclo foi obtido um valor médio de AVT de 457 mgHAc.L–1. 
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Figura 5.94 – Valores de alcalinidade total (AT) (Perfil Condição 9). 

 

 

Figura 5.95 – Valores de ácidos voláteis totais (AVT) (Perfil Condição 9). 

 

No perfil dos compostos intermediários do metabolismo, apresentados na Figura 5.96, 

é possível notar a predominância do ácido acético e etanol. Porém, a concentração de etanol 

diminui ao longo do ciclo e a do ácido acético aumenta (não foi detectada presença de acetona 
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Figura 5.96 – Concentração dos compostos intermediários ao longo do ciclo: □ – ácido 

acético; ∆ – etanol; ○ – ácido butírico; ■ – ácido isobutírico; ▲ – ácido capróico; ● – ácido 

valérico; –x–ácido propiônico; –|–butanol; — ácido isovalérico (Perfil Condição 9). 

 

A produção volumétrica dos gases durante o ciclo pode ser observada na Figura 5.97 e 

a média das concentrações desses gases pode ser observada na Figura 5.98.  

 

Figura 5.97 – Volume na CNTP de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e 

hidrogênio (∆ – H2) (Perfil Condição 9). 
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Figura 5.98 – Concentração de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (∆– CH4) e  

hidrogênio (○– H2) do biogás (Perfil Condição 9). 

 

5.10 CONDIÇÃO 10 (6000 mgDQO/L; MEIO: 67%ARV+33%ARM; tC: 3h; sem 

suplementação de sulfatos ferroso e de níquel; BATELADA) 

Na condição 10 o meio de alimentação foi a base de vinhaça (67%ARV) e melaço 

(33%ARM), com os valores de COVASTA e COVACTA de 14,3 gDQO.L–1.d–1 e 

4,7 gCarboidrato.L–1.d–1, respectivamente. Esta condição foi operada da mesma maneira que a 

condição 9, a única diferença foi o aumento da concentração de matéria orgânica no afluente. 

5.10.1 Monitoramento 

Esta condição foi operada por 21 dias e a Tabela 5.10 apresenta os valores médios dos 

parâmetros experimentais monitorados. 
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Tabela 5.10 – Parâmetros médios monitorados na Condição 10. 

Parâmetro Afluente Efluente 
CST (mgDQO.L-1) 6091 ± 511 ( 12 ) 5139 ± 310 ( 12 ) 

CSF (mgDQO.L-1) 5609 ± 327 ( 3 ) 5020 ± 246 ( 12 ) 

εST  (%) ──   ──       16 ± 5 ( 12 ) 

εSF (%) ──   ──       18 ± 4 ( 12 ) 

CCT (mgCarboidrato.L-1) 2022 ± 215 ( 11 ) 205 ± 22 ( 11 ) 

CCF (mgCarboidrato.L-1) 1869 ± 104 ( 3 ) 174 ± 12 ( 11 ) 

εCT  (%) ──   ──       90 ± 1 ( 11 ) 

εCF (%) ──   ──       91 ± 1 ( 11 ) 

pH (u) 6,1 ± 0,3 ( 9 ) 5,0 ± 0,2 ( 9 ) 

AVT (mgHAc.L-1) 948 ± 233 ( 9 ) 1974 ± 163 ( 9 ) 

AT (mgCaCO3.L-1) 396 ± 66 ( 9 ) 467 ± 85 ( 9 ) 

AP (mgCaCO3.L-1) 61 ± 34 ( 9 ) 0 ± 0 ( 9 ) 

AI (mgCaCO3.L-1) 335 ± 88 ( 9 ) 467 ± 85 ( 9 ) 

AB (mgCaCO3.L-1) 0 ± 0 ( 9 ) 0 ± 0 ( 9 ) 

ST (mg.L-1) 6262 ± 1175 ( 4 ) 3828 ± 91 ( 4 ) 

SVT (mg.L-1) 4200 ± 406 ( 4 ) 2121 ± 78 ( 4 ) 

SST (mg.L-1) 119 ± 92 ( 4 ) 121 ± 23 ( 4 ) 

SSV (mg.L-1) 103 ± 87 ( 4 ) 107 ± 31 ( 4 ) 

MSVT (g) ──   ──       21,8   ──       

CX (gSVT.L-1) ──   ──       6,5   ──       

CX' (gSVT.gsuporte-1) ──   ──       0,03   ──       

V G (NmL.Ciclo-1) ──   ──       240 ± 21 ( 12 ) 

V H2 (NmL.Ciclo-1) ──   ──       17 ± 1 ( 12 ) 

COVASTA       (gDQO.m-3.d-1) 14,3   ──       ──   ──       

COVRSFE  (gDQO.L-1.d-1) ──   ──       2,5   ──       

COVACTA (gCarboidrato.L-1.d-1) 4,7   ──       ──   ──       

COVRCFE (gCarboidrato.L-1.d-1) ──   ──       4,3   ──       

COEASTA (gDQO.gSVT-1.d-1) 2,2   ──       ──   ──       

COERSFE (gDQO.gSVT-1.d-1) ──   ──       0,4   ──       

COEACTA (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) 0,7   ──       ──   ──       

COERCFE (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) ──   ──       0,7   ──       

nH2 (molH2.d-1) ──   ──       0,006   ──       

PrM (molH2.m-3.d-1) ──   ──       1,7   ──       

PrME (molH2.kgSVT-1.d-1) ──   ──       0,3   ──       

PrV (NmLH2.L-1.d-1) ──   ──       31   ──       

PrVE (NmLH2.gSVT-1.d-1) ──   ──       5   ──       

RMCAS,m (molH2.kgDQO-1) 0,1   ──       ──   ──       

RMCAC,m (molH2.kgCarboidrato-1) 0,4   ──       ──   ──       

RMCRS,m (molH2.kgDQO-1) ──   ──       0,7   ──       

RMCRC,m (molH2.kgCarboidrato-1) ──   ──       0,4   ──       

VA (mL) 975 ± 30 ( 11 ) ──   ──       

VR (mL) 3325           ──   ──       

*Os valores entre parênteses representam o número de amostras consideradas para o cálculo da média. 

 

A Figura 5.99 apresenta os valores das eficiências na remoção de DQO durante o 

monitoramento diário. A concentração média afluente aplicada ao reator foi de 

6091 mgDQO.L–1, a concentração média obtida para o efluente não filtrado de  

5139 mgDQO.L–1e para o efluente filtrado de 5020 mgDQO.L–1. Portanto foram obtidas baixas 

eficiências de remoção de DQO, 16 % para amostras não filtradas e 18% para amostras filtradas. 
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Figura 5.99 – Eficiência de remoção de matéria orgânica na forma de DQO: ♦ – amostras não 

filtradas (εST); ◊ – amostras filtradas (εSF) (Monitoramento Condição 10). 

 

A Figura 5.100 apresenta os valores das eficiências na remoção de carboidrato durante 

o monitoramento diário. A concentração média afluente aplicada ao reator foi de 

2022 mgCarboidrato.L–1, a concentração média obtida para o efluente não filtrado foi de 

205 mgCarboidrato.L–1e para o efluente filtrado de 174 mgCarboidrato.L–1. Portanto foram 

obtidas eficiências médias de remoção de carboidrato de 90 % para amostras não filtradas e 

91 % para amostras filtradas. 

 

Figura 5.100 – Eficiência de remoção de carboidrato: ♦ – amostras não filtradas (εCT); ◊ – 

amostras filtradas (εCF) (Monitoramento Condição 10). 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

ε S
(%

)

Tempo (dia)

Não Filtrado (εST) 

Filtrado (εSF)

86

88

90

92

94

96

98

100

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

ε c
(%

)

Tempo (dia)

Não Filtrado (εCT) 

Filtrado (εCF)



124 

 

A média do pH afluente foi de 6,1 e do efluente de 5,0. A alcalinidade total afluente teve 

média de 396 mgCaCO3.L
–1 com desvio padrão de 66 mgCaCO3.L

–1 e o valor de alcalinidade 

total média do efluente foi de 467 mgCaCO3.L
–1 com desvio padrão de 85 mgCaCO3.L

–1, assim 

pode-se dizer que o valor da alcalinidade total foi mantido (considerando os desvio padrão 

obtido). Houve acúmulo de ácidos no sistema, sendo que a média de AVT do afluente foi de 

948 mgHAc.L–1 e observou–se um aumento para uma média de AVT do efluente de 

1974 mgHAc.L–1 (Dados referentes à Tabela 5.10). 

O monitoramento da série de sólidos é mostrado na Tabela 5.10,  os valores indicam um 

baixo teor de SSV no efluente e afluente, indicando a boa capacidade do reator em reter 

biomassa. 

A produção de biogás por ciclo pode ser observada pela Figura 5.101, com volume 

médio de biogás na CNTP de 240 NmL.Ciclo-1. 

 

 

Figura 5.101 – Volume de biogás produzido por ciclo (VG) (Monitoramento Condição 10). 
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médio de hidrogênio na CNTP foi de 20,4 NmL.Ciclo-1, o que corresponde a uma fração molar 

média de hidrogênio de 8,5 %. 

 

Figura 5.102 – Concentrações de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) do biogás no final do ciclo (Monitoramento Condição 10). 

 

5.10.2 Perfis ao longo do ciclo 

Após a estabilização dos parâmetros monitorados foram realizados perfis ao longo do 

ciclo para que fosse feita uma análise do comportamento durante o consumo do substrato. É 

importante destacar que ao início do ciclo (tempo zero) o volume afluente foi diluído no volume 

residual. A Figura 5.103 apresenta a evolução da remoção da matéria orgânica na forma de 

DQO. A concentração do afluente foi de 6316 mgDQO.L-1 e durante todo o ciclo a concentração 

de matéria orgânica na forma de DQO foi de 5069 mgDQO.L-1, com desvio padrão de 

136 mgDQO.L-1. A eficiência de remoção da matéria orgânica na forma de DQO atingida ao 

final do ciclo foi de 20%. A Figura 5.104 apresenta o consumo de carboidrato durante o ciclo. 

A concentração do afluente foi de 1936 mgCarboidrato.L-1, sendo que o maior consumo ocorre 

durante os primeiros 30 minutos de ciclo, atingindo uma concentração de 194 mgCarboidrato.L-

1 com desvio padrão de 15 mgCarboidrato.L-1, mantendo–se até o final do ciclo. A eficiência 

de remoção de carboidratos ao final deste ciclo foi de 91%. 
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Figura 5.103 – Concentração (CSF) de matéria orgânica na forma de DQO (Perfil Condição 

10). 

 

 

Figura 5.104 – Concentração (CCF) de carboidrato (Perfil Condição 10). 

 

As Figuras 5.105 e 5.106 apresentam os perfis de alcalinidade total (AT) e ácidos 

voláteis totais (AVT) ao longo do ciclo, respectivamente. O pH permaneceu constante ao longo 

do ciclo por volta de 5,2. No perfil de ácidos voláteis totais por titulação tem-se a geração de 

AVT, pois o valor de AVT do afluente foi de 1408 mgHAc.L–1 e durante todo o ciclo foi obtido 

um valor médio de AVT de 2215 mgHAc.L–1. 
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Figura 5.105 – Valores de alcalinidade total (AT) (Perfil Condição 10). 

 

 

Figura 5.106 – Valores de ácidos voláteis totais (AVT) (Perfil Condição 10). 

 

No perfil dos compostos intermediários do metabolismo apresentados na Figura 5.107 

verifica-se que o método cromatográfico aplicado não detectou a presença de acetona e metanol. 

Dentre os compostos intermediários detectados, houve o predomínio dos ácidos acético e 

propiônico. 
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Figura 5.107 – Concentração dos compostos intermediários ao longo do ciclo: □ – ácido 

acético; ∆ – etanol; ○ – ácido butírico; ■ – ácido isobutírico; ▲ – ácido capróico; ● – ácido 

valérico; –x–ácido propiônico; –|–butanol; — ácido isovalérico (Perfil Condição 10). 

 

A produção volumétrica dos gases durante o ciclo pode ser observada na Figura 5.108 

e a média das concentrações desses gases pode ser observada na Figura 5.109.  

 

Figura 5.108 – Volume na CNTP de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e 

hidrogênio (∆ – H2) (Perfil Condição 10) 
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Figura 5.109 – Concentração de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (∆– CH4) e  

hidrogênio (○– H2) do biogás (Perfil Condição 10). 

5.11 CONDIÇÃO 11 (6000 mgDQO/L; MEIO: 67%ARV+33%ARM; tC: 3h; sem 

suplementação de sulfatos ferroso e de níquel; BATELADA ALIMENTADA) 

Na condição 11 o meio de alimentação foi a base de vinhaça (67%ARV) e melaço 

(33%ARM), com os valores de COVASTA e COVACTA de 14 gDQO.L–1.d–1 e 

4,9 gCarboidrato.L–1.d–1, respectivamente. Esta condição teve duração de 21 dias e foi operada 

da mesma maneira que a condição 10, a única diferença foi a estratégia de alimentação utilizada: 

batelada alimentada. 

5.11.1 Monitoramento 

Esta condição foi operada por 21 dias e a Tabela 5.11 apresenta os valores médios dos 

parâmetros experimentais monitorados. 
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Tabela 5.11 – Parâmetros médios monitorados na Condição 11. 

Parâmetro Afluente Efluente 
CST (mgDQO.L-1) 6059 ± 489 ( 12 ) 4877 ± 251 ( 12 ) 

CSF (mgDQO.L-1) 6122 ± 186 ( 3 ) 4616 ± 358 ( 12 ) 

εST  (%) ──   ──       20 ± 4 ( 12 ) 

εSF (%) ──   ──       24 ± 6 ( 12 ) 

CCT (mgCarboidrato.L-1) 2110 ± 206 ( 12 ) 233 ± 29 ( 12 ) 

CCF (mgCarboidrato.L-1) 2019 ± 38 ( 3 ) 175 ± 26 ( 12 ) 

εCT  (%) ──   ──       89 ± 1 ( 12 ) 

εCF (%) ──   ──       92 ± 1 ( 12 ) 

pH (u) 6,0 ± 0,4 ( 11 ) 5,0 ± 0,2 ( 11 ) 

AVT (mgHAc.L-1) 957 ± 210 ( 11 ) 1863 ± 172 ( 11 ) 

AT (mgCaCO3.L-1) 391 ± 103 ( 11 ) 482 ± 146 ( 11 ) 

AP (mgCaCO3.L-1) 51 ± 48 ( 11 ) 0 ± 0 ( 11 ) 

AI (mgCaCO3.L-1) 341 ± 94 ( 11 ) 482 ± 146 ( 11 ) 

AB (mgCaCO3.L-1) 0 ± 0 ( 11 ) 0 ± 0 ( 11 ) 

ST (mg.L-1) 6851 ± 555 ( 5 ) 4114 ± 385 ( 5 ) 

SVT (mg.L-1) 4867 ± 315 ( 5 ) 2391 ± 228 ( 5 ) 

SST (mg.L-1) 197 ± 104 ( 5 ) 178 ± 37 ( 5 ) 

SSV (mg.L-1) 185 ± 102 ( 5 ) 162 ± 27 ( 5 ) 

MSVT (g) ──   ──       13,7   ──       

CX (gSVT.L-1) ──   ──       4,0   ──       

CX' (gSVT.gsuporte-1) ──   ──       0,01   ──       

V G (NmL.Ciclo-1) ──   ──       341 ± 88 ( 13 ) 

V H2 (NmL.Ciclo-1) ──   ──       16 ± 4 ( 13 ) 

COVASTA       (gDQO.m-3.d-1) 14,0   ──       ──   ──       

COVRSFE  (gDQO.L-1.d-1) ──   ──       3,3   ──       

COVACTA (gCarboidrato.L-1.d-1) 4,9   ──       ──   ──       

COVRCFE (gCarboidrato.L-1.d-1) ──   ──       4,5   ──       

COEASTA (gDQO.gSVT-1.d-1) 3,5   ──       ──   ──       

COERSFE (gDQO.gSVT-1.d-1) ──   ──       0,8   ──       

COEACTA (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) 1,2   ──       ──   ──       

COERCFE (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) ──   ──       1,1   ──       

nH2 (molH2.d-1) ──   ──       0,005   ──       

PrM (molH2.m-3.d-1) ──   ──       1,5   ──       

PrME (molH2.kgSVT-1.d-1) ──   ──       0,4   ──       

PrV (NmLH2.L-1.d-1) ──   ──       28   ──       

PrVE (NmLH2.gSVT-1.d-1) ──   ──       7   ──       

RMCAS,m (molH2.kgDQO-1) 0,1   ──       ──   ──       

RMCAC,m (molH2.kgCarboidrato-1) 0,3   ──       ──   ──       

RMCRS,m (molH2.kgDQO-1) ──   ──       0,5   ──       

RMCRC,m (molH2.kgCarboidrato-1) ──   ──       0,4   ──       

VA (mL) 986 ± 43 ( 10 ) ──   ──       

VR (mL) 3419           ──   ──       

*Os valores entre parênteses representam o número de amostras consideradas para o cálculo da média. 

 

A Figura 5.110 apresenta os valores das eficiências na remoção de DQO durante o 

monitoramento diário. A concentração média afluente aplicada ao reator foi de 

6059 mgDQO.L–1, a concentração média obtida para o efluente não filtrado de  

4877 mgDQO.L–1e para o efluente filtrado de 4616 mgDQO.L–1. Portanto foram obtidas baixas 

eficiências de remoção de DQO, 20 % para amostras não filtradas e 24% para amostras filtradas. 
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Figura 5.110 – Eficiência de remoção de matéria orgânica na forma de DQO: ♦ – amostras 

não filtradas (εST); ◊ – amostras filtradas (εSF) (Monitoramento Condição 11). 

 

A Figura 5.111 apresenta os valores das eficiências na remoção de carboidrato durante 

o monitoramento diário. A concentração média afluente aplicada ao reator foi de 

2101 mgCarboidrato.L–1, a concentração média obtida para o efluente não filtrado foi de 

233 mgCarboidrato.L–1e para o efluente filtrado de 175 mgCarboidrato.L–1. Portanto foram 

obtidas eficiências médias de remoção de carboidrato de 89 % para amostras não filtradas e 

92 % para amostras filtradas. 

 

Figura 5.111 – Eficiência de remoção de carboidrato: ♦ – amostras não filtradas (εCT); ◊ – 

amostras filtradas (εCF) (Monitoramento Condição 11). 
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A média do pH afluente foi de 6,0 e do efluente de 5,0. A alcalinidade total afluente teve 

média de 391 mgCaCO3.L
–1, e o valor de alcalinidade total efluente teve um pequeno aumento 

para um valor de 482 mgCaCO3.L
–1. Houve acúmulo de ácidos no sistema, sendo que a média 

de AVT do afluente foi de 957 mgHAc.L–1 e observou–se um aumento para uma média de AVT 

do efluente de 1863 mgHAc.L–1 (Dados referentes à Tabela 5.11). 

O monitoramento da série de sólidos é mostrado na Tabela 5.11,  os valores indicam um 

baixo teor de SSV no efluente e afluente, indicando a boa capacidade do reator em reter 

biomassa. 

A produção de biogás por ciclo pode ser observada pela Figura 5.112, com volume 

médio de biogás na CNTP de 341 NmL.Ciclo-1. 

 

 

Figura 5.112 – Volume de biogás produzido por ciclo (VG) (Monitoramento Condição 11). 

 

A Figura 5.113 apresenta a composição do biogás produzido no final do ciclo, observa–

se que nesta condição não houve presença de metano. O volume médio de hidrogênio na CNTP 

foi de 16 NmL.Ciclo-1, o que corresponde a uma fração molar média de hidrogênio de 5 %. 
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Figura 5.113 – Concentrações de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) do biogás no final do ciclo (Monitoramento Condição 11). 

 

5.11.2 Perfis ao longo do ciclo 

Após a estabilização dos parâmetros monitorados foram realizados perfis ao longo do 

ciclo para que fosse feita uma análise do comportamento durante o consumo do substrato. É 

importante destacar que o tempo de alimentação foi de 90 minutos. A Figura 5.114 apresenta a 

evolução da remoção da matéria orgânica na forma de DQO. A concentração do afluente foi de 

6017 mgDQO.L-1 e durante todo o ciclo a concentração de matéria orgânica na forma de DQO 

foi de 5132 mgDQO.L-1, com desvio padrão de 115 mgDQO.L-1. A eficiência de remoção da 

matéria orgânica na forma de DQO atingida ao final do ciclo foi de 18%. A Figura 5.115 

apresenta o consumo de carboidrato durante o ciclo. A concentração do afluente foi de 

2090 mgCarboidrato.L-1, sendo que durante o ciclo a concentração de carboidratos foi em torno 

de 176 mgCarboidrato.L-1, acontece uma pequena variação por conta da alimentação durante 

os primeiros 90 min (operação em batelada alimenta). A eficiência de remoção de carboidratos 

ao final deste ciclo foi de 92%. 
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Figura 5.114 – Concentração (CSF) de matéria orgânica na forma de DQO (Perfil Condição 

11). 

 

 

Figura 5.115 – Concentração (CCF) de carboidrato (Perfil Condição 11) 

 

As Figuras 5.116 e 5.117 apresentam os perfis de alcalinidade total (AT) e ácidos 

voláteis totais (AVT) ao longo do ciclo, respectivamente. O pH permaneceu constante ao longo 

do ciclo por volta de 4,9. No perfil de ácidos voláteis totais por titulação tem-se a geração de 

AVT, pois o valor de AVT do afluente foi de 861 mgHAc.L–1 e durante todo o ciclo foi obtido 

um valor médio de AVT de 1979 mgHAc.L–1. 
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Figura 5.116 – Valores de alcalinidade total (AT) (Perfil Condição 11). 

 

 

Figura 5.117 – Valores de ácidos voláteis totais (AVT) (Perfil Condição 11). 

 

No perfil dos compostos intermediários do metabolismo apresentados na Figura 5.118 

verifica-se que o método cromatográfico aplicado não detectou a presença de acetona e metanol. 

Dentre os compostos intermediários detectados, houve o predomínio dos ácidos acético e 

propiônico. 
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Figura 5.118 – Concentração dos compostos intermediários ao longo do ciclo: □ – ácido 

acético; ∆ – etanol; ○ – ácido butírico; ■ – ácido isobutírico; ▲ – ácido capróico; ● – ácido 

valérico; –x–ácido propiônico; –|–butanol; — ácido isovalérico (Perfil Condição 11). 

 

A produção volumétrica dos gases durante o ciclo pode ser observada na Figura 5.119 

e a média das concentrações desses gases pode ser observada na Figura 5.120.  

 

Figura 5.119 – Volume na CNTP de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e 

hidrogênio (∆ – H2) (Perfil Condição 11) 
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Figura 5.120 – Concentração de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (∆– CH4) e  

hidrogênio (○– H2) do biogás (Perfil Condição 11). 

5.12 CONDIÇÃO 12 (9000 mgDQO/L; MEIO: 67%ARV+33%ARM; tC: 3h; sem 

suplementação de sulfatos ferroso e de níquel; BATELADA ALIMENTADA) 

Na condição 12 o meio de alimentação foi a base de vinhaça (67%ARV) e melaço 

(33%ARM), com os valores de COVASTA e COVACTA de 21,6 gDQO.L–1.d–1 e 

7,6 gCarboidrato.L–1.d–1, respectivamente. Esta condição teve duração de 18 dias e foi operada 

da mesma maneira que a condição 11, a única diferença foi o aumento da concentração de 

matéria orgânica no afluente. 

5.12.1 Monitoramento 

Esta condição foi operada por 18 dias e a Tabela 5.12 apresenta os valores médios dos 

parâmetros experimentais monitorados. 
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Tabela 5.12 – Parâmetros médios monitorados na Condição 12. 

Parâmetro Afluente Efluente 
CST (mgDQO.L-1) 9204 ± 826 ( 10 ) 8238 ± 226 ( 10 ) 

CSF (mgDQO.L-1) 9408 ± 503 ( 3 ) 7907 ± 446 ( 10 ) 

εST  (%) ──  ──    10 ± 2 ( 10 ) 

εSF (%) ──  ──    14 ± 5 ( 10 ) 

CCT (mgCarboidrato.L-1) 3256 ± 315 ( 10 ) 522 ± 104 ( 10 ) 

CCF (mgCarboidrato.L-1) 3166 ± 345 ( 3 ) 442 ± 108 ( 10 ) 

εCT  (%) ──  ──    84 ± 3 ( 10 ) 

εCF (%) ──  ──    86 ± 3 ( 10 ) 

pH (u) 5,1 ± 0,3 ( 10 ) 4,7 ± 0,1 ( 10 ) 

AVT (mgHAc.L-1) 1212 ± 271 ( 10 ) 2405 ± 216 ( 10 ) 

AT (mgCaCO3.L-1) 297 ± 28 ( 10 ) 427 ± 58 ( 10 ) 

AP (mgCaCO3.L-1) 1 ± 4 ( 10 ) 0 ± 0 ( 10 ) 

AI (mgCaCO3.L-1) 296 ± 28 ( 10 ) 427 ± 58 ( 10 ) 

AB (mgCaCO3.L-1) 0 ± 0 ( 10 ) 0 ± 0 ( 10 ) 

ST (mg.L-1) 8059 ± 1640 ( 4 ) 5444 ± 491 ( 4 ) 

SVT (mg.L-1) 5898 ± 1088 ( 4 ) 3163 ± 435 ( 4 ) 

SST (mg.L-1) 198 ± 168 ( 4 ) 362 ± 104 ( 4 ) 

SSV (mg.L-1) 162 ± 139 ( 4 ) 323 ± 90 ( 4 ) 

MSVT (g) ──  ──    19,0  ──    

CX (gSVT.L-1) ──  ──    5,7  ──    

CX' (gSVT.gsuporte-1) ──  ──    0,02  ──    

V G (NmL.Ciclo-1) ──  ──    526 ± 86 ( 11 ) 

V H2 (NmL.Ciclo-1) ──  ──    77 ± 13 ( 11 ) 

COVASTA       (gDQO.m-3.d-1) 21,6  ──    ──  ──    

COVRSFE  (gDQO.L-1.d-1) ──  ──    3,0  ──    

COVACTA (gCarboidrato.L-1.d-1) 7,6  ──    ──  ──    

COVRCFE (gCarboidrato.L-1.d-1) ──  ──    6,6  ──    

COEASTA (gDQO.gSVT-1.d-1) 3,8  ──    ──  ──    

COERSFE (gDQO.gSVT-1.d-1) ──  ──    0,5  ──    

COEACTA (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) 1,3  ──    ──  ──    

COERCFE (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) ──  ──    1,2  ──    

nH2 (molH2.d-1) ──  ──    0,03  ──    

PrM (molH2.m-3.d-1) ──  ──    7,6  ──    

PrME (molH2.kgSVT-1.d-1) ──  ──    1,3  ──    

PrV (NmLH2.L-1.d-1) ──  ──    140  ──    

PrVE (NmLH2.gSVT-1.d-1) ──  ──    24  ──    

RMCAS,m (molH2.kgDQO-1) 0,4  ──    ──  ──    

RMCAC,m (molH2.kgCarboidrato-1) 1,0  ──    ──  ──    

RMCRS,m (molH2.kgDQO-1) ──  ──    2,5  ──    

RMCRC,m (molH2.kgCarboidrato-1) ──  ──    1,2  ──    

VA (mL) 976 ± 66 ( 11 ) ──  ──    

VR (mL) 3326      ──  ──    

*Os valores entre parênteses representam o número de amostras consideradas para o cálculo da média. 

 

A Figura 5.121 apresenta os valores das eficiências na remoção de DQO durante o 

monitoramento diário. A concentração média afluente aplicada ao reator foi de 

9204 mgDQO.L–1, a concentração média obtida para o efluente não filtrado de  
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8238 mgDQO.L–1 e para o efluente filtrado de 7907 mgDQO.L–1. Portanto foram obtidas baixas 

eficiências de remoção de DQO, 10 % para amostras não filtradas e 14% para amostras filtradas. 

 

Figura 5.121 – Eficiência de remoção de matéria orgânica na forma de DQO: ♦ – amostras 

não filtradas (εST); ◊ – amostras filtradas (εSF) (Monitoramento Condição 12). 

 

A Figura 5.122 apresenta os valores das eficiências na remoção de carboidrato durante 

o monitoramento diário. A concentração média afluente aplicada ao reator foi de 

3256 mgCarboidrato.L–1, a concentração média obtida para o efluente não filtrado foi de 

522 mgCarboidrato.L–1e para o efluente filtrado de 442 mgCarboidrato.L–1. Portanto foram 

obtidas eficiências médias de remoção de carboidrato de 84 % para amostras não filtradas e 

86 % para amostras filtradas. 
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Figura 5.122 – Eficiência de remoção de carboidrato: ♦ – amostras não filtradas (εCT); ◊ – 

amostras filtradas (εCF) (Monitoramento Condição 12). 

 

A média do pH afluente foi de 5,1 e do efluente de 4,7. A alcalinidade total afluente teve 

média de 297 mgCaCO3.L
–1, e o valor de alcalinidade total efluente aumentou para um valor 

de 427 mgCaCO3.L
–1. Houve acúmulo de ácidos no sistema, sendo que a média de AVT do 

afluente foi de 1212 mgHAc.L–1 e observou–se um aumento para uma média de AVT do 

efluente de 2405 mgHAc.L–1 (Dados referentes à Tabela 5.12). 

O monitoramento da série de sólidos é mostrado na Tabela 5.12, os valores indicam um 

baixo teor de SSV no efluente e afluente, indicando a boa capacidade do reator em reter 

biomassa. 

A produção de biogás por ciclo pode ser observada pela Figura 5.123, com volume 

médio de biogás na CNTP de 526 NmL.Ciclo-1. 
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Figura 5.123 – Volume de biogás produzido por ciclo (VG) (Monitoramento Condição 12). 

 

A Figura 5.124 apresenta a composição do biogás produzido no final do ciclo, observa–

se que nesta condição não houve presença de metano. O volume médio de hidrogênio na CNTP 

foi de 77 NmL.Ciclo-1, o que corresponde a uma fração molar média de hidrogênio de 15%. 

 

Figura 5.124 – Concentrações de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) do biogás no final do ciclo (Monitoramento Condição 12). 
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importante destacar que o tempo de alimentação foi de 90 minutos. A Figura 5.125 apresenta a 

evolução da remoção da matéria orgânica na forma de DQO. A concentração do afluente foi de 

9178 mgDQO.L-1 e durante todo o ciclo a concentração de matéria orgânica na forma de DQO 

foi de 8785 mgDQO.L-1, com desvio padrão de 252 mgDQO.L-1. A eficiência de remoção da 

matéria orgânica na forma de DQO atingida ao final do ciclo foi de 5%. A Figura 5.126 

apresenta o consumo de carboidrato durante o ciclo. A concentração do afluente foi de 

3016 mgCarboidrato.L-1, sendo que durante o ciclo a concentração de carboidratos foi em torno 

de 455 mgCarboidrato.L-1, acontece uma pequena variação por conta da alimentação durante 

os primeiros 90 min (operação em batelada alimenta). A eficiência de remoção de carboidratos 

ao final deste ciclo foi de 85%. 

 

 

Figura 5.125 – Concentração (CSF) de matéria orgânica na forma de DQO (Perfil Condição 

12). 
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Figura 5.126 – Concentração (CCF) de carboidrato (Perfil Condição 12) 

 

As Figuras 5.127 e 5.128 apresentam os perfis de alcalinidade total (AT) e ácidos 

voláteis totais (AVT) ao longo do ciclo, respectivamente. O pH permanece constante ao longo 

do ciclo por volta de 4,7. No perfil de ácidos voláteis totais por titulação tem-se a geração de 

AVT, pois o valor de AVT do afluente foi de 963mgHAc.L–1 e durante todo o ciclo foi obtido 

um valor médio de AVT de 2753mgHAc.L–1. 

 

Figura 5.127 – Valores de alcalinidade total (AT) (Perfil Condição 12). 
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Figura 5.128 – Valores de ácidos voláteis totais (AVT) (Perfil Condição 12). 

 

No perfil dos compostos intermediários do metabolismo apresentados na Figura 5.129 

verifica-se que o método cromatográfico aplicado não detectou a presença de acetona e metanol. 

Dentre os compostos intermediários detectados, houve o predomínio do ácido acético. 

 

Figura 5.129 – Concentração dos compostos intermediários ao longo do ciclo: □ – ácido 

acético; ∆ – etanol; ○ – ácido butírico; ■ – ácido isobutírico; ▲ – ácido capróico; ● – ácido 

valérico; –x–ácido propiônico; –|–butanol; — ácido isovalérico (Perfil Condição 12). 
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Figura 5.130 – Volume na CNTP de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e 

hidrogênio (∆ – H2) (Perfil Condição 12) 

 

 

Figura 5.131 – Concentração de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (∆– CH4) e  

hidrogênio (○– H2) do biogás (Perfil Condição 12). 
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da mesma maneira que a condição 9, a única diferença a retirada completa da solução de sais 

da composição do afluente, ou seja, não foi realizada suplementação de micronutrientes.. 

5.13.1 Monitoramento 

Esta condição foi operada por 17 dias e a Tabela 5.13 apresenta os valores médios dos 

parâmetros experimentais monitorados. 

Tabela 5.13 – Parâmetros médios monitorados na Condição 13. 

Parâmetro Afluente Efluente 
CST (mgDQO.L-1) 3238 ± 276 ( 12 ) 2826 ± 194 ( 12 ) 

CSF (mgDQO.L-1) 3140 ± 154 ( 3 ) 2715 ± 162 ( 12 ) 

εST  (%) ──   ──       13 ± 6 ( 12 ) 

εSF (%) ──   ──       16 ± 5 ( 12 ) 

CCT (mgCarboidrato.L-1) 1129 ± 131 ( 12 ) 158 ± 43 ( 12 ) 

CCF (mgCarboidrato.L-1) 1118 ± 69 ( 3 ) 142 ± 39 ( 12 ) 

εCT  (%) ──   ──       86 ± 4 ( 12 ) 

εCF (%) ──   ──       87 ± 3 ( 12 ) 

pH (u) 5,6 ± 0,2 ( 11 ) 4,8 ± 0,1 ( 11 ) 

AVT (mgHAc.L-1) 522 ± 96 ( 11 ) 1125 ± 112 ( 11 ) 

AT (mgCaCO3.L-1) 176 ± 11 ( 11 ) 218 ± 22 ( 11 ) 

AP (mgCaCO3.L-1) 3 ± 6 ( 11 ) 0 ± 0 ( 11 ) 

AI (mgCaCO3.L-1) 173 ± 12 ( 11 ) 218 ± 22 ( 11 ) 

AB (mgCaCO3.L-1) 0 ± 0 ( 11 ) 0 ± 0 ( 11 ) 

ST (mg.L-1) 3572 ± 508 ( 5 ) 2669 ± 805 ( 5 ) 

SVT (mg.L-1) 2590 ± 318 ( 5 ) 1694 ± 625 ( 5 ) 

SST (mg.L-1) 136 ± 79 ( 5 ) 113 ± 63 ( 5 ) 

SSV (mg.L-1) 110 ± 60 ( 5 ) 93 ± 54 ( 5 ) 

MSVT (g) ──   ──       12,0   ──       

CX (gSVT.L-1) ──   ──       3,5   ──       

CX' (gSVT.gsuporte-1) ──   ──       0,01   ──       

V G (NmL.Ciclo-1) ──   ──       141 ± 42 ( 11 ) 

V H2 (NmL.Ciclo-1) ──   ──       21 ± 6 ( 11 ) 

COVASTA       (gDQO.m-3.d-1) 7,5   ──       ──   ──       

COVRSFE  (gDQO.L-1.d-1) ──   ──       1,2   ──       

COVACTA (gCarboidrato.L-1.d-1) 2,6   ──       ──   ──       

COVRCFE (gCarboidrato.L-1.d-1) ──   ──       2,3   ──       

COEASTA (gDQO.gSVT-1.d-1) 2,2   ──       ──   ──       

COERSFE (gDQO.gSVT-1.d-1) ──   ──       0,4   ──       

COEACTA (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) 0,8   ──       ──   ──       

COERCFE (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) ──   ──       0,7   ──       

nH2 (molH2.d-1) ──   ──       0,007   ──       

PrM (molH2.m-3.d-1) ──   ──       1,9   ──       

PrME (molH2.kgSVT-1.d-1) ──   ──       0,6   ──       

PrV (NmLH2.L-1.d-1) ──   ──       35   ──       

PrVE (NmLH2.gSVT-1.d-1) ──   ──       10   ──       

RMCAS,m (molH2.kgDQO-1) 0,3   ──       ──   ──       

RMCAC,m (molH2.kgCarboidrato-1) 0,7   ──       ──   ──       

RMCRS,m (molH2.kgDQO-1) ──   ──       1,6   ──       

RMCRC,m (molH2.kgCarboidrato-1) ──   ──       0,8   ──       

VA (mL) 1014 ± 55 ( 12 ) ──   ──       

VR (mL) 3484           ──   ──       

*Os valores entre parênteses representam o número de amostras consideradas para o cálculo da média. 
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A Figura 5.132Figura 5.121 apresenta os valores das eficiências na remoção de DQO 

durante o monitoramento diário. A concentração média afluente aplicada ao reator foi de 

3238 mgDQO.L–1, a concentração média obtida para o efluente não filtrado de  

2826 mgDQO.L–1 e para o efluente filtrado de 2715 mgDQO.L–1. Portanto foram obtidas baixas 

eficiências de remoção de DQO, 13 % para amostras não filtradas e 16% para amostras filtradas. 

 

Figura 5.132 – Eficiência de remoção de matéria orgânica na forma de DQO: ♦ – amostras 

não filtradas (εST); ◊ – amostras filtradas (εSF) (Monitoramento Condição 13). 

 

A Figura 5.133 apresenta os valores das eficiências na remoção de carboidrato durante 

o monitoramento diário. A concentração média afluente aplicada ao reator foi de 

1129 mgCarboidrato.L–1, a concentração média obtida para o efluente não filtrado foi de 

158 mgCarboidrato.L–1 e para o efluente filtrado de 142 mgCarboidrato.L–1. Portanto foram 

obtidas eficiências médias de remoção de carboidrato de 86 % para amostras não filtradas e 

87% para amostras filtradas. 
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Figura 5.133 – Eficiência de remoção de carboidrato: ♦ – amostras não filtradas (εCT); ◊ – 

amostras filtradas (εCF) (Monitoramento Condição 13). 

 

A média do pH afluente foi de 5,6 e do efluente de 4,8. A alcalinidade total afluente teve 

média de 176 mgCaCO3.L
–1, e o valor de alcalinidade total efluente aumentou para um valor 

de 218 mgCaCO3.L
–1. Houve acúmulo de ácidos no sistema, sendo que a média de AVT do 

afluente foi de 522 mgHAc.L–1 e observou–se um aumento para uma média de AVT do efluente 

de 1125 mgHAc.L–1(Dados referentes à Tabela 5.13). 

O monitoramento da série de sólidos é mostrado na Tabela 5.13, os valores indicam um 

baixo teor de SSV no efluente e afluente, indicando a boa capacidade do reator em reter 

biomassa. 

A produção de biogás por ciclo pode ser observada pela Figura 5.134, com volume 

médio de biogás na CNTP de 141 NmL.Ciclo-1. 
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Figura 5.134 – Volume de biogás produzido por ciclo (VG) (Monitoramento Condição 13). 

 

A Figura 5.135 apresenta a composição do biogás produzido no final do ciclo, observa–

se que nesta condição não houve presença de metano. O volume médio de hidrogênio na CNTP 

foi de 21 NmL.Ciclo-1, o que corresponde a uma fração molar média de hidrogênio de 15%. 

 

 

Figura 5.135 – Concentrações de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) do biogás no final do ciclo (Monitoramento Condição 13). 
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5.13.2 Perfis ao longo do ciclo 

Após a estabilização dos parâmetros monitorados foram realizados perfis ao longo do 

ciclo para que fosse feita uma análise do comportamento durante o consumo do substrato. É 

importante destacar que ao início do ciclo (tempo zero) o volume afluente foi diluído no volume 

residual. A Figura 5.136 apresenta a evolução da remoção da matéria orgânica na forma de 

DQO. A concentração do afluente foi de 3174 mgDQO.L-1 e durante todo o ciclo a concentração 

de matéria orgânica na forma de DQO foi de 2507 mgDQO.L-1, com desvio padrão de 

79 mgDQO.L-1. A eficiência de remoção da matéria orgânica na forma de DQO atingida ao 

final do ciclo foi de 21%. A Figura 5.137 apresenta o consumo de carboidrato durante o ciclo. 

A concentração do afluente foi de 1228 mgCarboidrato.L-1, sendo que o maior consumo ocorreu 

durante os primeiros 30 minutos de ciclo. A eficiência de remoção de carboidratos ao final deste 

ciclo foi de 92%. 

 

Figura 5.136 – Concentração (CSF) de matéria orgânica na forma de DQO (Perfil Condição 

13). 
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Figura 5.137 – Concentração (CCF) de carboidrato (Perfil Condição 13) 

 

As Figuras 5.138 e 5.139 apresentam os perfis de alcalinidade total (AT) e ácidos 

voláteis totais (AVT) ao longo do ciclo, respectivamente. O pH permaneceu constante ao longo 

do ciclo por volta de 4,7. No perfil de ácidos voláteis totais por titulação tem-se a geração de 

AVT, pois o valor de AVT do afluente foi de 434 mgHAc.L–1 e durante todo o ciclo foi obtido 

um valor médio de AVT de 1102 mgHAc.L–1. 

 

Figura 5.138 – Valores de alcalinidade total (AT) (Perfil Condição 13). 
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Figura 5.139 – Valores de ácidos voláteis totais (AVT) (Perfil Condição 13). 

 

No perfil dos compostos intermediários do metabolismo apresentados na Figura 5.140, 

notou-se predominância do ácido acético e sua geração durante o ciclo (não foi detectada 

presença de acetona e metanol). 

 

Figura 5.140 – Concentração dos compostos intermediários ao longo do ciclo: □ – ácido 

acético; ∆ – etanol; ○ – ácido butírico; ■ – ácido isobutírico; ▲ – ácido capróico; ● – ácido 

valérico; –x–ácido propiônico; –|–butanol; — ácido isovalérico (Perfil Condição 13). 

 

A produção volumétrica dos gases durante o ciclo pode ser observada na Figura 5.141 

e a média das concentrações desses gases pode ser observada na Figura 5.142.  
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Figura 5.141 – Volume na CNTP de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e 

hidrogênio (∆ – H2) (Perfil Condição 13) 

 

 

Figura 5.142 – Concentração de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (∆– CH4) e  

hidrogênio (○– H2) do biogás (Perfil Condição 13). 
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da mesma maneira que a condição 13, a única diferença foi que nesta condição não foi realizado 

o pré-tratamento térmico do inóculo. 

5.14.1 Monitoramento 

Esta condição foi operada por 17 dias e a apresenta os Tabela 5.14 valores médios dos 

parâmetros experimentais monitorados. 

Tabela 5.14 – Parâmetros médios monitorados na Condição 14. 

Parâmetro Afluente Efluente 
CST (mgDQO.L-1) 3313 ± 441 ( 11 ) 2639 ± 303 ( 11 ) 

CSF (mgDQO.L-1) 2735 ± 123 ( 3 ) 2556 ± 297 ( 11 ) 

εST  (%) ──   ──       20 ± 9 ( 11 ) 

εSF (%) ──   ──       23 ± 9 ( 11 ) 

CCT (mgCarboidrato.L-1) 1237 ± 153 ( 10 ) 165 ± 49 ( 10 ) 

CCF (mgCarboidrato.L-1) 1165 ± 76 ( 3 ) 152 ± 43 ( 10 ) 

εCT  (%) ──   ──       87 ± 4 ( 10 ) 

εCF (%) ──   ──       88 ± 4 ( 10 ) 

pH (u) 5,8 ± 0,5 ( 10 ) 4,9 ± 0,2 ( 10 ) 

AVT (mgHAc.L-1) 462 ± 69 ( 10 ) 1043 ± 91 ( 10 ) 

AT (mgCaCO3.L-1) 177 ± 23 ( 10 ) 247 ± 64 ( 10 ) 

AP (mgCaCO3.L-1) 23 ± 26 ( 10 ) 0 ± 0 ( 10 ) 

AI (mgCaCO3.L-1) 154 ± 14 ( 10 ) 247 ± 64 ( 10 ) 

AB (mgCaCO3.L-1) 0 ± 0 ( 10 ) 0 ± 0 ( 10 ) 

ST (mg.L-1) 3128 ± 427 ( 5 ) 2181 ± 239 ( 5 ) 

SVT (mg.L-1) 2263 ± 335 ( 5 ) 1358 ± 193 ( 5 ) 

SST (mg.L-1) 83 ± 32 ( 5 ) 76 ± 47 ( 5 ) 

SSV (mg.L-1) 70 ± 30 ( 5 ) 72 ± 43 ( 5 ) 

MSVT (g) ──   ──       9,8   ──       

CX (gSVT.L-1) ──   ──       2,8   ──       

CX' (gSVT.gsuporte-1) ──   ──       0,01   ──       

V G (NmL.Ciclo-1) ──   ──       134 ± 55 ( 10 ) 

V H2 (NmLCiclo-1) ──   ──       13 ± 5 ( 10 ) 

COVASTA       (gDQO.m-3.d-1) 7,8   ──       ──   ──       

COVRSFE  (gDQO.L-1.d-1) ──   ──       1,8   ──       

COVACTA (gCarboidrato.L-1.d-1) 2,9   ──       ──   ──       

COVRCFE (gCarboidrato.L-1.d-1) ──   ──       2,5   ──       

COEASTA (gDQO.gSVT-1.d-1) 2,8   ──       ──   ──       

COERSFE (gDQO.gSVT-1.d-1) ──   ──       0,6   ──       

COEACTA (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) 1,0   ──       ──   ──       

COERCFE (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) ──   ──       0,9   ──       

nH2 (molH2.d-1) ──   ──       0,004   ──       

PrM (molH2.m-3.d-1) ──   ──       1,22   ──       

PrME (molH2.kgSVT-1.d-1) ──   ──       0,43   ──       

PrV (NmLH2.L-1.d-1) ──   ──       22   ──       

PrVE (NmLH2.gSVT-1.d-1) ──   ──       8   ──       

RMCAS,m (molH2.kgDQO-1) 0,2   ──       ──   ──       

RMCAC,m (molH2.kgCarboidrato-1) 0,4   ──       ──   ──       

RMCRS,m (molH2.kgDQO-1) ──   ──       0,7   ──       

RMCRC,m (molH2.kgCarboidrato-1) ──   ──       0,5   ──       

VA (mL) 1022 ± 32 ( 12 ) ──   ──       

VR (mL) 3492           ──   ──       

*Os valores entre parênteses representam o número de amostras consideradas para o cálculo da média. 
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A Figura 5.143 apresenta os valores das eficiências na remoção de DQO durante o 

monitoramento diário. A concentração média afluente aplicada ao reator foi de 

3313 mgDQO.L–1, a concentração média obtida para o efluente não filtrado de  

2639 mgDQO.L–1 e para o efluente filtrado de 2556 mgDQO.L–1. Portanto foram obtidas baixas 

eficiências de remoção de DQO, 20 % para amostras não filtradas e 23% para amostras filtradas. 

 

Figura 5.143 – Eficiência de remoção de matéria orgânica na forma de DQO: ♦ – amostras 

não filtradas (εST); ◊ – amostras filtradas (εSF) (Monitoramento Condição 14). 

 

A Figura 5.144 apresenta os valores das eficiências na remoção de carboidrato durante 

o monitoramento diário. A concentração média afluente aplicada ao reator foi de 

1237 mgCarboidrato.L–1, a concentração média obtida para o efluente não filtrado foi de 

165 mgCarboidrato.L–1 e para o efluente filtrado de 152 mgCarboidrato.L–1. Portanto foram 

obtidas eficiências médias de remoção de carboidrato de 87 % para amostras não filtradas e 

88% para amostras filtradas. 
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Figura 5.144 – Eficiência de remoção de carboidrato: ♦ – amostras não filtradas (εCT); ◊ – 

amostras filtradas (εCF) (Monitoramento Condição 14). 

 

A média do pH afluente foi de 5,8 e do efluente de 4,9. A alcalinidade total afluente teve 

média de 177 mgCaCO3.L
–1, e o valor de alcalinidade total efluente aumentou para um valor 

de 247 mgCaCO3.L
–1. Houve acúmulo de ácidos no sistema, sendo que a média de AVT do 

afluente foi de 462 mgHAc.L–1 e observou–se um aumento para uma média de AVT do efluente 

de 1043 mgHAc.L–1 (Dados referentes à Tabela 5.14). 

O monitoramento da série de sólidos é mostrado na Tabela 5.14, os valores indicam um 

baixo teor de SSV no efluente e afluente, indicando a boa capacidade do reator em reter 

biomassa. 

A produção de biogás por ciclo pode ser observada pela Figura 5.145, com volume 

médio de biogás na CNTP de 134 NmL.Ciclo-1. 
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Figura 5.145 – Volume de biogás produzido por ciclo (VG) (Monitoramento Condição 14). 

 

A Figura 5.146 apresenta a composição do biogás produzido no final do ciclo, observa–

se que nesta condição não houve presença de metano. O volume médio de hidrogênio na CNTP 

foi de 13 NmL.Ciclo-1, o que corresponde a uma fração molar média de hidrogênio de 10%. 

 

 

Figura 5.146 – Concentrações de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) do biogás no final do ciclo (Monitoramento Condição 14). 
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5.14.2 Perfis ao longo do ciclo 

Após a estabilização dos parâmetros monitorados foram realizados perfis ao longo do 

ciclo para que fosse feita uma análise do comportamento durante o consumo do substrato. É 

importante destacar que ao início do ciclo (tempo zero) o volume afluente foi diluído no volume 

residual. A Figura 5.147 apresenta a evolução da remoção da matéria orgânica. A concentração 

do afluente foi de 3837 mgDQO.L-1 e durante todo o ciclo a concentração de matéria orgânica 

na forma de DQO foi de 3001 mgDQO.L-1, com desvio padrão de 83 mgDQO.L-1. A eficiência 

de remoção da matéria orgânica na forma de DQO atingida ao final do ciclo foi de 22%. A 

Figura 5.148 apresenta o consumo de carboidrato durante o ciclo. A concentração do afluente 

foi de 1458 mgCarboidrato.L-1, sendo que o maior consumo ocorre durante os primeiros 30 

minutos de ciclo. A eficiência de remoção de carboidratos ao final deste ciclo foi de 90%. 

 

Figura 5.147 – Concentração (CSF) de matéria orgânica na forma de DQO (Perfil Condição 

14). 
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Figura 5.148 – Concentração (CCF) de carboidrato (Perfil Condição 14) 

 

As Figuras 5.149 e 5.150 apresentam os perfis de alcalinidade total (AT) e ácidos 

voláteis totais (AVT) ao longo do ciclo, respectivamente. O pH permaneceu constante ao longo 

do ciclo por volta de 5,1. No perfil de ácidos voláteis totais por titulação tem-se a geração de 

AVT, pois o valor de AVT do afluente foi de 489 mgHAc.L–1 e durante todo o ciclo foi obtido 

um valor médio de AVT de 1126 mgHAc.L–1. 

 

Figura 5.149 – Valores de alcalinidade total (AT) (Perfil Condição 14). 
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Figura 5.150 – Valores de ácidos voláteis totais (AVT) (Perfil Condição 14). 

 

No perfil dos compostos intermediários do metabolismo apresentados na Figura 5.151, 

em que notou-se predominância do ácido acético (não foi detectada presença de acetona e 

metanol). 

 

Figura 5.151 – Concentração dos compostos intermediários ao longo do ciclo: □ – ácido 

acético; ∆ – etanol; ○ – ácido butírico; ■ – ácido isobutírico; ▲ – ácido capróico; ● – ácido 

valérico; –x–ácido propiônico; –|–butanol; — ácido isovalérico (Perfil Condição 14). 

 

A produção volumétrica dos gases durante o ciclo pode ser observada na Figura 5.152 

e a média das concentrações desses gases pode ser observada na Figura 5.153.  
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Figura 5.152 – Volume na CNTP de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e 

hidrogênio (∆ – H2) (Perfil Condição 14) 

 

 

Figura 5.153 – Concentração de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (∆– CH4) e  

hidrogênio (○– H2) do biogás (Perfil Condição 14). 
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(25%ARM), com os valores de COVASTA e COVACTA de 7,8 gDQO.L–1.d–1 e 
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da mesma maneira que a condição 13, a única diferença foi a maior porcentagem de vinhaça na 

composição do afluente . 

5.15.1 Monitoramento 

Esta condição foi operada por 20 dias e a apresenta os Tabela 5.15 valores médios dos 

parâmetros experimentais monitorados. 

Tabela 5.15 – Parâmetros médios monitorados na Condição 15. 

Parâmetro Afluente Efluente 
CST (mgDQO.L-1) 3374 ± 321 ( 11 ) 2852 ± 162 ( 11 ) 

CSF (mgDQO.L-1) 3232 ± 584 ( 3 ) 2690 ± 200 ( 11 ) 

εST  (%) ──   ──       15 ± 5 ( 11 ) 

εSF (%) ──   ──       20 ± 6 ( 11 ) 

CCT (mgCarboidrato.L-1) 1326 ± 100 ( 10 ) 219 ± 32 ( 10 ) 

CCF (mgCarboidrato.L-1) 1294 ± 69 ( 3 ) 210 ± 31 ( 10 ) 

εCT  (%) ──   ──       83 ± 2 ( 10 ) 

εCF (%) ──   ──       84 ± 2 ( 10 ) 

pH (u) 5,6 ± 0,2 ( 11 ) 4,9 ± 0,1 ( 11 ) 

AVT (mgHAc.L-1) 559 ± 109 ( 11 ) 1162 ± 108 ( 11 ) 

AT (mgCaCO3.L-1) 191 ± 21 ( 11 ) 280 ± 40 ( 11 ) 

AP (mgCaCO3.L-1) 0 ± 0 ( 11 ) 0,00 ± 0,00 ( 11 ) 

AI (mgCaCO3.L-1) 191 ± 21 ( 11 ) 280 ± 40 ( 11 ) 

AB (mgCaCO3.L-1) 0 ± 0 ( 11 ) 0 ± 0 ( 11 ) 

ST (mg.L-1) 3807 ± 286 ( 4 ) 2528 ± 164 ( 4 ) 

SVT (mg.L-1) 2703 ± 202 ( 4 ) 1539 ± 140 ( 4 ) 

SST (mg.L-1) 106 ± 25 ( 4 ) 56 ± 15 ( 4 ) 

SSV (mg.L-1) 77 ± 22 ( 4 ) 48 ± 8 ( 4 ) 

MSVT (g) ──   ──       7,9   ──       

CX (gSVT.L-1) ──   ──       2,2   ──       

CX' (gSVT.gsuporte-1) ──   ──       0,008   ──       

V G (NmLCiclo-1) ──   ──       131 ± 22 ( 9 ) 

V H2 (NmLCiclo-1) ──   ──       10 ± 2 ( 9 ) 

COVASTA       (gDQO.m-3.d-1) 7,8   ──       ──   ──       

COVRSFE  (gDQO.L-1.d-1) ──   ──       1,6   ──       

COVACTA (gCarboidrato.L-1.d-1) 3,1   ──       ──   ──       

COVRCFE (gCarboidrato.L-1.d-1) ──   ──       2,6   ──       

COEASTA (gDQO.gSVT-1.d-1) 3,5   ──       ──   ──       

COERSFE (gDQO.gSVT-1.d-1) ──   ──       0,7   ──       

COEACTA (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) 1,4   ──       ──   ──       

COERCFE (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) ──   ──       1,2   ──       

nH2 (molH2.d-1) ──   ──       0,003   ──       

PrM (molH2.m-3.d-1) ──   ──       0,97   ──       

PrME (molH2.kgSVT-1.d-1) ──   ──       0,44   ──       

PrV (NmLH2.L-1.d-1) ──   ──       18   ──       

PrVE (NmLH2.gSVT-1.d-1) ──   ──       8   ──       

RMCAS,m (molH2.kgDQO-1) 0,12   ──       ──   ──       

RMCAC,m (molH2.kgCarboidrato-1) 0,32   ──       ──   ──       

RMCRS,m (molH2.kgDQO-1) ──   ──       0,61   ──       

RMCRC,m (molH2.kgCarboidrato-1) ──   ──       0,38   ──       

VA (mL) 1029 ± 33 ( 11 ) ──   ──       

VR (mL) 3539           ──   ──       

*Os valores entre parênteses representam o número de amostras consideradas para o cálculo da média. 
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A Figura 5.154 apresenta os valores das eficiências na remoção de DQO durante o 

monitoramento diário. A concentração média afluente aplicada ao reator foi de 

3374 mgDQO.L–1, a concentração média obtida para o efluente não filtrado de  

2852 mgDQO.L–1 e para o efluente filtrado de 2690 mgDQO.L–1. Portanto foram obtidas baixas 

eficiências de remoção de DQO, 15 % para amostras não filtradas e 20% para amostras filtradas. 

 

Figura 5.154 – Eficiência de remoção de matéria orgânica na forma de DQO: ♦ – amostras 

não filtradas (εST); ◊ – amostras filtradas (εSF) (Monitoramento Condição 15). 

 

A Figura 5.155 apresenta os valores das eficiências na remoção de carboidrato durante 

o monitoramento diário. A concentração média afluente aplicada ao reator foi de 

1326 mgCarboidrato.L–1, a concentração média obtida para o efluente não filtrado foi de 

219 mgCarboidrato.L–1 e para o efluente filtrado de 209 mgCarboidrato.L–1. Portanto foram 

obtidas eficiências médias de remoção de carboidrato de 84 % para amostras não filtradas e 

filtradas. 
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Figura 5.155 – Eficiência de remoção de carboidrato: ♦ – amostras não filtradas (εCT); ◊ – 

amostras filtradas (εCF) (Monitoramento Condição 15). 

 

A média do pH afluente foi de 5,6 e do efluente de 4,9. A alcalinidade total afluente teve 

média de 191 mgCaCO3.L
–1, e o valor de alcalinidade total efluente aumentou para um valor 

de 280 mgCaCO3.L
–1. Houve acúmulo de ácidos no sistema, sendo que a média de AVT do 

afluente foi de 559 mgHAc.L–1 e observou–se um aumento para uma média de AVT do efluente 

de 1162 mgHAc.L–1 (Dados referentes à Tabela 5.15). 

O monitoramento da série de sólidos é mostrado na Tabela 5.15, os valores indicam um 

baixo teor de SSV no efluente e afluente, indicando a boa capacidade do reator em reter 

biomassa. 

A produção de biogás por ciclo pode ser observada pela Figura 5.156, com volume 

médio de biogás na CNTP de 131 NmL.Ciclo-1. 
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Figura 5.156 – Volume de biogás produzido por ciclo (VG) (Monitoramento Condição 15). 

 

A Figura 5.157 apresenta a composição do biogás produzido no final do ciclo, observa–

se que nesta condição não houve presença de metano. O volume médio de hidrogênio na CNTP 

foi de 9 NmL.Ciclo-1, o que corresponde a uma fração molar média de hidrogênio de 8%. 

É importante destacar que a concentração de hidrogênio no biogás foi diminuindo 

gradualmente até que chegasse a zero no décimo dia de operação do reator. Para que o sistema 

voltasse a produzir hidrogênio foi necessário realizar a lavagem do reator e a esterilização do 

suporte inerte, para então fazer uma nova inoculação e reiniciar a operação do reator, ou seja, a 

condição foi reiniciada no décimo segundo dia de operação. Nota-se que mesmo após esse 

procedimento a concentração de hidrogênio voltou a diminuir gradualmente. 
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Figura 5.157 – Concentrações de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) do biogás no final do ciclo (Monitoramento Condição 15). 

 

5.15.2 Perfis ao longo do ciclo 

Após a estabilização dos parâmetros monitorados foram realizados perfis ao longo do 

ciclo para que fosse feita uma análise do comportamento durante o consumo do substrato. É 

importante destacar que ao início do ciclo (tempo zero) o volume afluente foi diluído no volume 

residual. A Figura 5.158 apresenta a evolução da remoção da matéria orgânica. A concentração 

do afluente foi de 3327 mgDQO.L-1 e durante todo o ciclo a concentração de matéria orgânica 

na forma de DQO foi de 2743 mgDQO.L-1, com desvio padrão de 123 mgDQO.L-1. A eficiência 

de remoção da matéria orgânica na forma de DQO atingida ao final do ciclo foi de 18%. A 

Figura 5.159 apresenta o consumo de carboidrato durante o ciclo. A concentração do afluente 

foi de 1326 mgCarboidrato.L-1, sendo que o maior consumo ocorre durante os primeiros 30 

minutos de ciclo. A eficiência de remoção de carboidratos ao final deste ciclo foi de 86%. 
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Figura 5.158 – Concentração (CSF) de matéria orgânica na forma de DQO (Perfil Condição 

15). 

 

 

Figura 5.159 – Concentração (CCF) de carboidrato (Perfil Condição 15) 

 

As Figuras 5.160 e 5.161 apresentam os perfis de alcalinidade total (AT) e ácidos 

voláteis totais (AVT) ao longo do ciclo, respectivamente. O pH permaneceu constante ao longo 

do ciclo por volta de 4,9. No perfil de ácidos voláteis totais por titulação tem-se a geração de 

AVT, pois o valor de AVT do afluente foi de 492 mgHAc.L–1 e durante todo o ciclo foi obtido 

um valor médio de AVT de 1084 mgHAc.L–1. 
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Figura 5.160 – Valores de alcalinidade total (AT) (Perfil Condição 15). 

 

 

Figura 5.161 – Valores de ácidos voláteis totais (AVT) (Perfil Condição 15). 

 

No perfil dos compostos intermediários do metabolismo apresentados na Figura 5.162, 

em que notou-se predominância do ácido acético (não foi detectada presença de acetona e 

metanol). 
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Figura 5.162 – Concentração dos compostos intermediários ao longo do ciclo: □ – ácido 

acético; ∆ – etanol; ○ – ácido butírico; ■ – ácido isobutírico; ▲ – ácido capróico; ● – ácido 

valérico; –x–ácido propiônico; –|–butanol; — ácido isovalérico (Perfil Condição 15). 

 

A produção volumétrica dos gases durante o ciclo pode ser observada na Figura 5.163 

e a média das concentrações desses gases pode ser observada na Figura 5.164.  

 

Figura 5.163 – Volume na CNTP de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e 

hidrogênio (∆ – H2) (Perfil Condição 15) 
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Figura 5.164 – Concentração de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (∆– CH4) e  

hidrogênio (○– H2) do biogás (Perfil Condição 15). 

5.16 CONDIÇÃO 16 (6000 mgDQO/L; MEIO: 67%ARV+33%ARM; tC: 3h; sem 

suplementação de micronutrientes, BATELADA)  

Na condição 16 o meio de alimentação foi a base de vinhaça (67%ARV) e melaço 

(33%ARM), com os valores de COVASTA e COVACTA de 14,1 gDQO.L–1.d–1 e 

6,1 gCarboidrato.L–1.d–1, respectivamente. Esta condição teve duração de 18 dias e foi operada 

da mesma maneira que a condição 10, a única diferença foi que nesta condição não foi 

adicionada solução de sais, ou seja, não foi realizada suplementação de micronutrientes. 

5.16.1 Monitoramento 

Esta condição foi operada por 18 dias e a apresenta os Tabela 5.16 valores médios dos 

parâmetros experimentais monitorados. 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

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

C
G

(m
m

o
l.

L
-1

)

Tempo (hora)

CO2

H2

CH4



171 

 

Tabela 5.16 – Parâmetros médios monitorados na Condição 16. 

Parâmetro Afluente Efluente 
CST (mgDQO.L-1) 6043 ± 178 ( 11 ) 5239 ± 147 ( 11 ) 

CSF (mgDQO.L-1) 5982 ± 280 ( 3 ) 5109 ± 163 ( 11 ) 

εST  (%) ──   ──       13 ± 2 ( 11 ) 

εSF (%) ──   ──       15 ± 3 ( 11 ) 

CCT (mgCarboidrato.L-1) 2605 ± 205 ( 11 ) 629 ± 50 ( 11 ) 

CCF (mgCarboidrato.L-1) 2588 ± 71 ( 3 ) 585 ± 47 ( 11 ) 

εCT  (%) ──   ──       76 ± 2 ( 11 ) 

εCF (%) ──   ──       78 ± 2 ( 11 ) 

pH (u) 6,1 ± 0,1 ( 10 ) 4,8 ± 0,2 ( 10 ) 

AVT (mgHAc.L-1) 707 ± 99 ( 10 ) 1688 ± 177 ( 10 ) 

AT (mgCaCO3.L-1) 306 ± 28 ( 10 ) 282 ± 58 ( 10 ) 

AP (mgCaCO3.L-1) 49 ± 17 ( 10 ) 0 ± 0 ( 10 ) 

AI (mgCaCO3.L-1) 257 ± 30 ( 10 ) 282 ± 58 ( 10 ) 

AB (mgCaCO3.L-1) 0 ± 0 ( 10 ) 0 ± 0 ( 10 ) 

ST (mg.L-1) 5884 ± 353 ( 4 ) 4335 ± 524 ( 4 ) 

SVT (mg.L-1) 4268 ± 292 ( 4 ) 2743 ± 261 ( 4 ) 

SST (mg.L-1) 102 ± 34 ( 4 ) 157 ± 87 ( 4 ) 

SSV (mg.L-1) 81 ± 19 ( 4 ) 128 ± 71 ( 4 ) 

MSVT (g) ──   ──       16,3   ──       

CX (gSVT.L-1) ──   ──       4,6   ──       

CX' (gSVT.gsuporte-1) ──   ──       0,02   ──       

V G (NmLCiclo-1) ──   ──       369 ± 90 ( 10 ) 

V H2 (NmLCiclo-1) ──   ──       144 ± 35 ( 10 ) 

COVASTA       (gDQO.m-3.d-1) 14,1   ──       ──   ──       

COVRSFE  (gDQO.L-1.d-1) ──   ──       2,2   ──       

COVACTA (gCarboidrato.L-1.d-1) 6,1   ──       ──   ──       

COVRCFE (gCarboidrato.L-1.d-1) ──   ──       4,7   ──       

COEASTA (gDQO.gSVT-1.d-1) 3,0   ──       ──   ──       

COERSFE (gDQO.gSVT-1.d-1) ──   ──       0,5   ──       

COEACTA (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) 1,3   ──       ──   ──       

COERCFE (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) ──   ──       1,0   ──       

nH2 (molH2.d-1) ──   ──       0,05   ──       

PrM (molH2.m-3.d-1) ──   ──       13,5   ──       

PrME (molH2.kgSVT-1.d-1) ──   ──       2,9   ──       

PrV (NmLH2.L-1.d-1) ──   ──       247   ──       

PrVE (NmLH2.gSVT-1.d-1) ──   ──       53   ──       

RMCAS,m (molH2.kgDQO-1) 1,0   ──       ──   ──       

RMCAC,m (molH2.kgCarboidrato-1) 2,2   ──       ──   ──       

RMCRS,m (molH2.kgDQO-1) ──   ──       6,2   ──       

RMCRC,m (molH2.kgCarboidrato-1) ──   ──       2,9   ──       

VA (mL) 1020 ± 28 ( 10 ) ──   ──       

VR (mL) 3505           ──   ──       

*Os valores entre parênteses representam o número de amostras consideradas para o cálculo da média. 

 

A Figura 5.165 apresenta os valores das eficiências na remoção de DQO durante o 

monitoramento diário. A concentração média afluente aplicada ao reator foi de 

6043 mgDQO.L–1, a concentração média obtida para o efluente não filtrado de  

5239 mgDQO.L–1 e para o efluente filtrado de 5109 mgDQO.L–1. Portanto foram obtidas baixas 

eficiências de remoção de DQO, 13 % para amostras não filtradas e 15% para amostras filtradas. 
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Figura 5.165 – Eficiência de remoção de matéria orgânica na forma de DQO: ♦ – amostras 

não filtradas (εST); ◊ – amostras filtradas (εSF) (Monitoramento Condição 16). 

 

A Figura 5.166 apresenta os valores das eficiências na remoção de carboidrato durante 

o monitoramento diário. A concentração média afluente aplicada ao reator foi de 

2605 mgCarboidrato.L–1, a concentração média obtida para o efluente não filtrado foi de 

629 mgCarboidrato.L–1 e para o efluente filtrado de 585 mgCarboidrato.L–1. Portanto foram 

obtidas eficiências médias de remoção de carboidrato de 76 % para amostras não filtradas e 

78% para amostras filtradas. 
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Figura 5.166 – Eficiência de remoção de carboidrato: ♦ – amostras não filtradas (εCT); ◊ – 

amostras filtradas (εCF) (Monitoramento Condição 16). 

 

A média do pH afluente foi de 6,1 e do efluente de 4,8. A alcalinidade total afluente teve 

média de 306 mgCaCO3.L
–1, e o valor de alcalinidade total efluente diminuiu para um valor de 

282 mgCaCO3.L
–1. Houve acúmulo de ácidos no sistema, sendo que a média de AVT do 

afluente foi de 707 mgHAc.L–1 e observou–se um aumento para uma média de AVT do efluente 

de 1688 mgHAc.L–1 (Dados referentes à Tabela 5.16). 

O monitoramento da série de sólidos é mostrado na Tabela 5.16, os valores indicam um 

baixo teor de SSV no efluente e afluente, indicando a boa capacidade do reator em reter 

biomassa. 

A produção de biogás por ciclo pode ser observada pela Figura 5.167, com volume 

médio de biogás na CNTP de 369 NmL.Ciclo-1. 
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Figura 5.167 – Volume de biogás produzido por ciclo (VG) (Monitoramento Condição 16). 

 

A Figura 5.168 apresenta a composição do biogás produzido no final do ciclo, observa–

se que nesta condição não houve presença de metano. O volume médio de hidrogênio na CNTP 

foi de 144 NmL.Ciclo-1, o que corresponde a uma fração molar média de hidrogênio de 39%. 

 

 

Figura 5.168 – Concentrações de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) do biogás no final do ciclo (Monitoramento Condição 16). 
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5.16.2 Perfis ao longo do ciclo 

Após a estabilização dos parâmetros monitorados foram realizados perfis ao longo do 

ciclo para que fosse feita uma análise do comportamento durante o consumo do substrato. É 

importante destacar que ao início do ciclo (tempo zero) o volume afluente foi diluído no volume 

residual. A Figura 5.169 apresenta a evolução da remoção da matéria orgânica na forma de 

DQO. A concentração do afluente foi de 5764 mgDQO.L-1 e durante todo o ciclo a concentração 

de matéria orgânica na forma de DQO foi de 5366 mgDQO.L-1, com desvio padrão de 

294 mgDQO.L-1. A eficiência de remoção da matéria orgânica na forma de DQO atingida ao 

final do ciclo foi de 8%. A Figura 5.170 apresenta o consumo de carboidrato durante o ciclo. A 

concentração do afluente foi de 2552 mgCarboidrato.L-1, sendo que o consumo ocorre 

gradativamente durante o ciclo. A eficiência de remoção de carboidratos ao final deste ciclo foi 

de 81%. 

 

Figura 5.169 – Concentração (CSF) de matéria orgânica na forma de DQO (Perfil Condição 

16). 
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Figura 5.170 – Concentração (CCF) de carboidrato (Perfil Condição 16) 

 

As Figuras 5.171 e 5.172 apresentam os perfis de alcalinidade total (AT) e ácidos 

voláteis totais (AVT) ao longo do ciclo, respectivamente. O pH permaneceu constante ao longo 

do ciclo por volta de 4,6. No perfil de ácidos voláteis totais por titulação tem-se a geração de 

AVT, pois o valor de AVT do afluente foi de 715 mgHAc.L–1 e durante todo o ciclo foi obtido 

um valor médio de AVT de 1879 mgHAc.L–1. 

 

Figura 5.171 – Valores de alcalinidade total (AT) (Perfil Condição 16). 
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Figura 5.172 – Valores de ácidos voláteis totais (AVT) (Perfil Condição 16). 

 

No perfil dos compostos intermediários do metabolismo apresentados na Figura 5.173, 

em que notou-se predominância do ácido acético, seguido pelo etanol e ácido propiônico e a 

geração desses compostos durante o ciclo (não foi detectada presença de acetona e metanol). 

 

Figura 5.173 – Concentração dos compostos intermediários ao longo do ciclo: □ – ácido 

acético; ∆ – etanol; ○ – ácido butírico; ■ – ácido isobutírico; ▲ – ácido capróico; ● – ácido 

valérico; –x–ácido propiônico; –|–butanol; — ácido isovalérico (Perfil Condição 16). 

 

A produção volumétrica dos gases durante o ciclo pode ser observada na Figura 5.174 

e a média das concentrações desses gases pode ser observada na Figura 5.175.  
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Figura 5.174 – Volume na CNTP de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e 

hidrogênio (∆ – H2) (Perfil Condição 16) 

 

 

Figura 5.175 – Concentração de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (∆– CH4) e  

hidrogênio (○– H2) do biogás (Perfil Condição 16). 
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Na condição 17 o meio de alimentação foi a base de vinhaça (67%ARV) e melaço 

(33%ARM), com os valores de COVASTA e COVACTA de 14,0 DQO.L–1.d–1 e 

6,2 gCarboidrato.L–1.d–1, respectivamente. Esta condição teve duração de 19 dias e foi operada 
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da mesma maneira que a condição 16, a única diferença foi a estratégia de alimentação utilizada: 

batelada alimentada. 

5.17.1 Monitoramento 

Esta condição foi operada por 19 dias e a apresenta os Tabela 5.17 valores médios dos 

parâmetros experimentais monitorados. 

Tabela 5.17 – Parâmetros médios monitorados na Condição 17. 

Parâmetro Afluente Efluente 
CST (mgDQO.L-1) 6128 ± 66 ( 9 ) 5395 ± 446 ( 9 ) 

CSF (mgDQO.L-1) 5990 ± 133 ( 3 ) 5309 ± 434 ( 9 ) 

εST  (%) ──   ──       12 ± 7 ( 9 ) 

εSF (%) ──   ──       13 ± 7 ( 9 ) 

CCT (mgCarboidrato.L-1) 2703 ± 100 ( 9 ) 701 ± 53 ( 9 ) 

CCF (mgCarboidrato.L-1) 3166 ± 345 ( 3 ) 652 ± 54 ( 9 ) 

εCT  (%) ──   ──       74 ± 2 ( 9 ) 

εCF (%) ──   ──       76 ± 2 ( 9 ) 

pH (u) 6,0 ± 0,0 ( 10 ) 4,5 ± 0,2 ( 10 ) 

AVT (mgHAc.L-1) 730 ± 24 ( 10 ) 1742 ± 342 ( 10 ) 

AT (mgCaCO3.L-1) 305 ± 8 ( 10 ) 112 ± 60 ( 10 ) 

AP (mgCaCO3.L-1) 37 ± 7 ( 10 ) 0 ± 0 ( 10 ) 

AI (mgCaCO3.L-1) 268 ± 9 ( 10 ) 112 ± 60 ( 10 ) 

AB (mgCaCO3.L-1) 0 ± 0 ( 10 ) 0 ± 0 ( 10 ) 

ST (mg.L-1) 6069 ± 94 ( 4 ) 4592 ± 365 ( 4 ) 

SVT (mg.L-1) 4415 ± 98 ( 4 ) 2953 ± 215 ( 4 ) 

SST (mg.L-1) 209 ± 144 ( 4 ) 175 ± 100 ( 4 ) 

SSV (mg.L-1) 167 ± 113 ( 4 ) 140 ± 77 ( 4 ) 

MSVT (g) ──   ──       8,0   ──       

CX (gSVT.L-1) ──   ──       2,3   ──       

CX' (gSVT.gsuporte-1) ──   ──       0,01   ──       

V G (NmL.Ciclo-1) ──   ──       370 ± 56 ( 11 ) 

V H2 (NmL.Ciclo-1) ──   ──       82 ± 12 ( 11 ) 

COVASTA       (gDQO.m-3.d-1) 14,0   ──       ──   ──       

COVRSFE  (gDQO.L-1.d-1) ──   ──       1,9   ──       

COVACTA (gCarboidrato.L-1.d-1) 6,2   ──       ──   ──       

COVRCFE (gCarboidrato.L-1.d-1) ──   ──       4,7   ──       

COEASTA (gDQO.gSVT-1.d-1) 6,2   ──       ──   ──       

COERSFE (gDQO.gSVT-1.d-1) ──   ──       0,8   ──       

COEACTA (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) 2,7   ──       ──   ──       

COERCFE (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) ──   ──       2,1   ──       

nH2 (molH2.d-1) ──   ──       0,03   ──       

PrM (molH2.m-3.d-1) ──   ──       7,7   ──       

PrME (molH2.kgSVT-1.d-1) ──   ──       3,4   ──       

PrV (NmLH2.L-1.d-1) ──   ──       141   ──       

PrVE (NmLH2.gSVT-1.d-1) ──   ──       62   ──       

RMCAS,m (molH2.kgDQO-1) 0,5   ──       ──   ──       

RMCAC,m (molH2.kgCarboidrato-1) 1,1   ──       ──   ──       

RMCRS,m (molH2.kgDQO-1) ──   ──       4,1   ──       

RMCRC,m (molH2.kgCarboidrato-1) ──   ──       1,3   ──       

VA (mL) 1004 ± 25 ( 10 ) ──   ──       

VR (mL) 3504           ──   ──       

*Os valores entre parênteses representam o número de amostras consideradas para o cálculo da média. 
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A Figura 5.176 apresenta os valores das eficiências na remoção de DQO durante o 

monitoramento diário. A concentração média afluente aplicada ao reator foi de 

6128 mgDQO.L–1, a concentração média obtida para o efluente não filtrado de  

5395 mgDQO.L–1 e para o efluente filtrado de 5309 mgDQO.L–1. Portanto foram obtidas baixas 

eficiências de remoção de DQO, 12 % para amostras não filtradas e 13% para amostras filtradas. 

 

Figura 5.176 – Eficiência de remoção de matéria orgânica na forma de DQO: ♦ – amostras 

não filtradas (εST); ◊ – amostras filtradas (εSF) (Monitoramento Condição 17). 

 

A Figura 5.177 apresenta os valores das eficiências na remoção de carboidrato durante 

o monitoramento diário. A concentração média afluente aplicada ao reator foi de 

2703 mgCarboidrato.L–1, a concentração média obtida para o efluente não filtrado foi de 

701 mgCarboidrato.L–1e para o efluente filtrado de 652 mgCarboidrato.L–1. Portanto foram 

obtidas eficiências médias de remoção de carboidrato de 74 % para amostras não filtradas e 

76% para amostras filtradas. 
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Figura 5.177 – Eficiência de remoção de carboidrato: ♦ – amostras não filtradas (εCT); ◊ – 

amostras filtradas (εCF) (Monitoramento Condição 17). 

 

A média do pH afluente foi de 6,0 e do efluente de 4,5. A alcalinidade total afluente teve 

média de 305 mgCaCO3.L
–1, e o valor de alcalinidade total efluente diminuiu para um valor de 

112 mgCaCO3.L
–1. Houve acúmulo de ácidos no sistema, sendo que a média de AVT do 

afluente foi de 730 mgHAc.L–1 e observou–se um aumento para uma média de AVT do efluente 

de 1742 mgHAc.L–1 (Dados referentes à Tabela 5.17). 

O monitoramento da série de sólidos é mostrado na Tabela 5.17, os valores indicam um 

baixo teor de SSV no efluente e afluente, indicando a boa capacidade do reator em reter 

biomassa. 

A produção de biogás por ciclo pode ser observada pela Figura 5.178, com volume 

médio de biogás na CNTP de 370 NmL.Ciclo-1. 
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Figura 5.178 – Volume de biogás produzido por ciclo (VG) (Monitoramento Condição 17). 

 

A Figura 5.179 apresenta a composição do biogás produzido no final do ciclo, observa–

se que nesta condição não houve presença de metano. O volume médio de hidrogênio na CNTP 

foi de 82 NmL.Ciclo-1, o que corresponde a uma fração molar média de hidrogênio de 22%. 

 

 

Figura 5.179 – Concentrações de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) do biogás no final do ciclo (Monitoramento Condição 17). 
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5.17.2 Perfis ao longo do ciclo 

Após a estabilização dos parâmetros monitorados foram realizados perfis ao longo do 

ciclo para que fosse feita uma análise do comportamento durante o consumo do substrato. É 

importante destacar que o tempo de alimentação foi de 90 minutos. A Figura 5.180 apresenta a 

evolução da remoção da matéria orgânica na forma de DQO. A concentração do afluente foi de 

6138 mgDQO.L-1 e durante todo o ciclo a concentração de matéria orgânica na forma de DQO 

foi de 5650 mgDQO.L-1, com desvio padrão de 89 mgDQO.L-1. A eficiência de remoção da 

matéria orgânica na forma de DQO atingida ao final do ciclo foi de 9%. A Figura 5.181 

apresenta o consumo de carboidrato durante o ciclo. A concentração do afluente foi de 

2624 mgCarboidrato.L-1 e a eficiência de remoção de carboidratos ao final deste ciclo foi de 

75%. 

 

Figura 5.180 – Concentração (CSF) de matéria orgânica na forma de DQO (Perfil Condição 

17). 
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Figura 5.181 – Concentração (CCF) de carboidrato (Perfil Condição 17) 

 

As Figuras 5.182 e 5.183 apresentam os perfis de alcalinidade total (AT) e ácidos 

voláteis totais (AVT) ao longo do ciclo, respectivamente. O pH permanece constante ao longo 

do ciclo por volta de 4,5. No perfil de ácidos voláteis totais por titulação tem-se a geração de 

AVT, pois o valor de AVT do afluente foi de 740 mgHAc.L–1 e durante todo o ciclo foi obtido 

um valor médio de AVT de 1892 mgHAc.L–1. 

 

Figura 5.182 – Valores de alcalinidade total (AT) (Perfil Condição 17). 
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Figura 5.183 – Valores de ácidos voláteis totais (AVT) (Perfil Condição 17). 

 

No perfil dos compostos intermediários do metabolismo apresentados na Figura 5.184, 

em que notou-se predominância do ácido acético, seguido pelo ácido propiônico e etanol (não 

foi detectada presença de acetona e metanol). 

 

Figura 5.184 – Concentração dos compostos intermediários ao longo do ciclo: □ – ácido 

acético; ∆ – etanol; ○ – ácido butírico; ■ – ácido isobutírico; ▲ – ácido capróico; ● – ácido 

valérico; –x–ácido propiônico; –|–butanol; — ácido isovalérico (Perfil Condição 17). 

 

A produção volumétrica dos gases durante o ciclo pode ser observada na Figura 5.185 

e a média das concentrações desses gases pode ser observada na Figura 5.186.  
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Figura 5.185 – Volume na CNTP de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e 

hidrogênio (∆ – H2) (Perfil Condição 17) 

 

 

Figura 5.186 – Concentração de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (∆– CH4) e  

hidrogênio (○– H2) do biogás (Perfil Condição 17). 

 

5.18 CONDIÇÃO 18 (6000 mgDQO/L; MEIO: 75%ARV+25%ARM; tC: 3h; sem 

suplementação de micronutrientes, BATELADA)  

Na condição 18 o meio de alimentação foi a base de vinhaça (75%ARV) e melaço 

(25%ARM), com os valores de COVASTA e COVACTA de 13,6 gDQO.L–1.d–1 e 

5,7 gCarboidrato.L–1.d–1, respectivamente. Esta condição teve duração de 20 dias e foi operada 
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da mesma maneira que a condição 16, a única diferença foi que nesta condição a porcentagem 

de vinhaça no afluente foi de 75%, enquanto na condição 16 essa porcentagem foi de 67%. 

Com essa condição foi verificado que não foi possível a produção de hidrogênio com o 

reator sendo alimentado com afluente composto por 75% de vinhaça e concentração afluente 

de 6000 mgDQO.L-1. Do primeiro ao nono dia de operação o reator foi operado com afluente 

composto de 75% vinhaça e 25% melaço e a produção de hidrogênio foi observada. Para 

verificar se realmente a maior porcentagem de vinhaça no afluente foi responsável pela não 

produção de hidrogênio, do décimo ao décimo sétimo dia de operação o reator foi alimentado 

com afluente composto por 67% vinhaça e 33% melaço, ou seja, nesse período o reator foi 

operado como na condição 16 (condição que apresentou melhores índices de desempenho para 

o hidrogênio), o que resultou na produção de hidrogênio. A partir do décimo oitavo dia de 

operação, o reator voltou a ser alimentado com afluente composto por 75% vinhaça e 25% 

melaço, o que fez com que a produção de hidrogênio não fosse obtida novamente. 

Assim, esta condição pode ser dividida em três fases: 

 Fase 1: Afluente composto por 75% vinhaça e 25% melaço, primeiros 9 dias de 

operação; 

 Fase 2: Afluente composto por 67% vinhaça e 33% melaço, do décimo ao 

décimo sétimo dia de operação; 

 Fase 3: Afluente composto por 75% vinhaça e 25% melaço, a partir do décimo 

oitavo dia de operação; 

Pelo fato de que nesta condição a produção de hidrogênio não ter sido observada, não 

foram realizados perfis ao longo do ciclo. 
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5.18.1 Monitoramento 

Esta condição foi operada por 20 dias e a apresenta os Tabela 5.18 valores médios dos 

parâmetros experimentais monitorados. 

Tabela 5.18 – Parâmetros médios monitorados na Condição 18. 
    Fases 1 e 3 Fase 2 

Parâmetro Afluente Efluente Afluente Efluente 
CST (mgDQO.L-1) 5682 ± 573 ( 6 ) 5161 ± 125 ( 6 ) 6093 ± 709 ( 4 ) 5057 ± 150 ( 4 ) 

CSF (mgDQO.L-1) 5349 ± 256 ( 3 ) 5090 ± 116 ( 6 ) 5349 ± 256 ( 3 ) 5039 ± 100 ( 4 ) 

εST  (%) ──   ──       9 ± 2 ( 6 ) ──   ──       17 ± 2 ( 4 ) 

εSF (%) ──   ──       10 ± 2 ( 6 ) ──   ──       17 ± 2 ( 4 ) 

CCT (mgCarboidrato.L-1) 2375 ± 159 ( 6 ) 652 ± 174 ( 6 ) 2490 ± 134 ( 4 ) 523 ± 67 ( 4 ) 

CCF (mgCarboidrato.L-1) 2229 ± 9 ( 3 ) 633 ± 180 ( 6 ) 2229 ± 9 ( 3 ) 503 ± 72 ( 4 ) 

εCT  (%) ──   ──       73 ± 7 ( 6 ) ──   ──       79 ± 3 ( 4 ) 

εCF (%) ──   ──       73 ± 8 ( 6 ) ──   ──       80 ± 3 ( 4 ) 

pH (u) 6,2 ± 0,2 ( 6 ) 4,5 ± 0,2 ( 6 ) 6,1 ± 0,2 ( 3 ) 4,5 ± 0,1 ( 3 ) 

AVT (mgHAc.L-1) 728 ± 135 ( 6 ) 1903 ± 310 ( 6 ) 664 ± 11 ( 3 ) 2054 ± 182 ( 3 ) 

AT (mgCaCO3.L-1) 302 ± 60 ( 6 ) 169 ± 161 ( 6 ) 288 ± 18 ( 3 ) 130 ± 34 ( 3 ) 

AP (mgCaCO3.L-1) 62 ± 27 ( 6 ) 0 ± 0 ( 6 ) 51 ± 20 ( 3 ) 0 ±  ( 3 ) 

AI (mgCaCO3.L-1) 240 ± 42 ( 6 ) 169 ± 161 ( 6 ) 237 ± 7 ( 3 ) 130 ± 34 ( 3 ) 

AB (mgCaCO3.L-1) 0 ± 0 ( 6 ) 0 ± 0 ( 6 ) 0 ± 0 ( 3 ) 0 ± 0 ( 3 ) 

ST (mg.L-1) 5647 ± 257 ( 4 ) 4253 ± 1474 ( 4 ) 5647 ± 257 ( 4 ) 4253 ± 1474 ( 4 ) 

SVT (mg.L-1) 3962 ± 433 ( 4 ) 2754 ± 1151 ( 4 ) 3962 ± 433 ( 4 ) 2754 ± 1151 ( 4 ) 

SST (mg.L-1) 335 ± 126 ( 4 ) 120 ± 49 ( 4 ) 335 ± 126 ( 4 ) 120 ± 49 ( 4 ) 

SSV (mg.L-1) 285 ± 104 ( 4 ) 82 ± 21 ( 4 ) 285 ± 104 ( 4 ) 82 ± 21 ( 4 ) 

MSVT (g) ──   ──       7,9   ──       ──   ──       7,9   ──       

CX (gSVT.L-1) ──   ──       2,2   ──       ──   ──       2,2   ──       

CX' (gSVT.gsuporte-1) ──   ──       0,008   ──       ──   ──       0,008   ──       

V G (NmLCiclo-1) ──   ──       183 ± 15 ( 7 ) ──   ──       196 ± 59 ( 3 ) 

V H2 (NmLCiclo-1) ──   ──       0 ± 0 ( 7 ) ──   ──       28 ± 8 ( 3 ) 

COVASTA       (gDQO.m-3.d-1) 13,3   ──       ──   ──       14,6   ──       ──   ──       

COVRSFE  (gDQO.L-1.d-1) ──   ──       1,4   ──       ──   ──       2,5   ──       

COVACTA (gCarboidrato.L-1.d-1) 5,6   ──       ──   ──       6,0   ──       ──   ──       

COVRCFE (gCarboidrato.L-1.d-1) ──   ──       4,1   ──       ──   ──       4,8   ──       

COEASTA (gDQO.gSVT-1.d-1) 6,0   ──       ──   ──       6,7   ──       ──   ──       

COERSFE (gDQO.gSVT-1.d-1) ──   ──       0,6   ──       ──   ──       1,2   ──       

COEACTA (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) 2,5   ──       ──   ──       2,7   ──       ──   ──       

COERCFE (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) ──   ──       1,8   ──       ──   ──       2,2   ──       

nH2 (molH2.d-1) ──   ──       0   ──       ──   ──       0,009   ──       

PrM (molH2.m-3.d-1) ──   ──       0   ──       ──   ──       2,6   ──       

PrME (molH2.kgSVT-1.d-1) ──   ──       0   ──       ──   ──       1,2   ──       

PrV (NmLH2.L-1.d-1) ──   ──       0   ──       ──   ──       47   ──       

PrVE (NmLH2.gSVT-1.d-1) ──   ──       0   ──       ──   ──       21   ──       

RMCAS,m (molH2.kgDQO-1) 0   ──       ──   ──       0,2   ──       ──   ──       

RMCAC,m (molH2.kgCarboidrato-1) 0   ──       ──   ──       0,5   ──       ──   ──       

RMCRS,m (mmolH2.gDQO-1) ──   ──       0   ──       ──   ──       1,0   ──       

RMCRC,m (molH2.kgCarboidrato-1) ──   ──       0   ──       ──   ──       0,6   ──       

VA (mL) 1040 ± 67 ( 7 ) ──   ──       1073 ± 81 ( 3 ) ──   ──       

VR (mL) 3550           ──   ──       3583           ──   ──       

*Os valores entre parênteses representam o número de amostras consideradas para o cálculo da média. 
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A Figura 5.187 apresenta os valores das eficiências na remoção de DQO durante o 

monitoramento diário. A concentração média afluente aplicada ao reator foi de 

5846 mgDQO.L–1, a concentração média obtida para o efluente não filtrado de  

5119 mgDQO.L–1 e para o efluente filtrado de 5069 mgDQO.L–1. Portanto foram obtidas baixas 

eficiências de remoção de DQO, 12 % para amostras não filtradas e 13% para amostras filtradas. 

 

Figura 5.187 – Eficiência de remoção de matéria orgânica na forma de DQO: ♦ – amostras 

não filtradas (εST); ◊ – amostras filtradas (εSF) (Monitoramento Condição 18). 

 

A Figura 5.188 apresenta os valores das eficiências na remoção de carboidrato durante 

o monitoramento diário. A concentração média afluente aplicada ao reator foi de 

2375 mgCarboidrato.L–1, a concentração média obtida para o efluente não filtrado foi de 

652 mgCarboidrato.L–1 e para o efluente filtrado de 633 mgCarboidrato.L–1. Portanto foram 

obtidas eficiências médias de remoção de carboidrato de 73 % para amostras não filtradas e 

filtradas. 
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Figura 5.188 – Eficiência de remoção de carboidrato: ♦ – amostras não filtradas (εCT); ◊ – 

amostras filtradas (εCF) (Monitoramento Condição 18). 

 

A média do pH afluente foi de 6,1 e do efluente de 4,5. A alcalinidade total afluente teve 

média de 297 mgCaCO3.L
–1, e o valor de alcalinidade total efluente é 156 mgCaCO3.L

–1. Houve 

acúmulo de ácidos no sistema, sendo que a média de AVT do afluente foi de 707 mgHAc.L–1 e 

observou–se um aumento para uma média de AVT do efluente de 1959 mgHAc.L–1 (Dados 

referentes à Tabela 5.18). 

O monitoramento da série de sólidos é mostrado na Tabela 5.18, os valores indicam um 

baixo teor de SSV no efluente e afluente, indicando a boa capacidade do reator em reter 

biomassa. 

A produção de biogás por ciclo pode ser observada pela Figura 5.189, com volume 

médio de biogás na CNTP de 187 NmL.Ciclo-1. 
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Figura 5.189 – Volume de biogás produzido por ciclo (VG) (Monitoramento Condição 18). 

 

A Figura 5.190 apresenta a composição do biogás produzido no final do ciclo, observa–

se que nesta condição não houve presença de metano em nenhuma das fases. Nas fases 1 e 3, 

em que o afluente era composto por 75% de vinhaça, não houve produção de hidrogênio e na 

Fase 2 , em que o afluente era compostos por 67% de vinhaça, houve produção de hidrogênio, 

mesmo que pequena (comparado aos valores obtidos na condição 16). A baixa produção de 

hidrogênio na fase 2 pode ser explicada pelo pouco tempo de operação nessa fase. 
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Figura 5.190 – Concentrações de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) do biogás no final do ciclo (Monitoramento Condição 18). 

 

Assim, com os resultados obtidos nesta condição pode-se afirmar que não foi possível 

a produção de hidrogênio quando o reator foi alimentado com uma porcentagem de vinhaça de 

75% e com uma concentração afluente de 6000 mgDQO.L-1, ou seja, com essa concentração 

afluente, a porcentagem máxima de vinhaça no afluente foi de 67% para que fosse possível a 

produção de hidrogênio. 

5.19 EXAME MICROBIOLÓGICO 

O exame microbiológico foi realizado utilizando a biomassa retirada do interior do 

reator na condição 16, que foi a condição que apresentou melhores índices de desempenho para 

o hidrogênio. A Figura 5.191 apresenta essa análise de microscopia da biomassa do reator. 
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Figura 5.191 – Exames microbiológicos realizados na biomassa do reator na condição 16. 

 

Na análise do exame microbiológico foi observado o predomínio de bacilos, sendo que 

também foi observada presença de filamentosos e poucos endósporos, diferente do observado 

nos trabalhos de Inoue et al. (2014), Lovato et al. (2015) e Moncayo et al. (2015). 

5.20 ANÁLISE COMPARATIVA DAS CONDIÇÕES ESTUDADAS 

O objetivo desta seção é comparar os resultados obtidos nas condições estudadas para 

verificar o comportamento do processo a partir das variáveis operacionais: matéria orgânica (na 

forma de DQO e na forma de Carboidratos), pH, alcalinidade e ácidos, compostos 

intermediários e indicadores de desempenho referentes à produção de biohidrogênio. 

Este item está dividido por combinação de condições, sendo que cada combinação visa 

a avaliação do comportamento do processo em relação a um ou mais parâmetros. 

A Tabela 5.19 mostra qual (quais) variável (variáveis) foi (foram) analisada (s) em cada 

combinação de condições e a Tabela 5.20 descreve os critérios para avaliação utilizados nas 

combinações. 
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Tabela 5.19 – Combinações das condições experimentais para análise de influência das 

varáveis estudadas. 

Combinação Condições Variáveis Estudadas 

A 1/2; 1/3 Concentração e composição (vinhaça/sacarose) afluente 

B 4/5; 4/6 Concentração e composição (vinhaça/melaço) afluente 

C 6/7 Tempo de ciclo 

D 7/8; 13/15; 16/18 Composição do afluente (relação vinhaça/melaço) 

E 8/9/13; 10/16; 11/17 
Suplementação de micronutrientes (solução de sais 

completa/parcial/ausente) 

F 9/10; 11/12; 13/16 Concentração afluente 

G 10/11; 16/17 Tipo de alimentação (batelada/batelada alimentada) 

H 13/14 Tratamento térmico do inóculo 

 

Tabela 5.20 – Critérios para avaliação de comportamento. 

Critérios de avaliação de 

comportamento 
Parâmetros 

Estabilidade em função do tempo de 

operação 

pH 

Alcalinidade total 

Ácidos voláteis totais 

Concentração de compostos intermediários 

Remoção da matéria orgânica  
Eficiências de remoção da matéria orgânica 

(DQO/Carboidratos) 

Índices de desempenho de produção 

Produtividade molar 

Rendimento molar 

Composição do biogás 

Volume de biogás 
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5.20.1 Combinação A – Varáveis estudadas: concentração e composição 

(vinhaça/sacarose) afluente 

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

batelada sequencial, tempo de ciclo de 4 horas, foi adicionada solução de sais completa no 

afluente e foi realizado tratamento térmico no inóculo. Nas condições 1 e 2 o meio foi apenas 

a base de sacarose (100% ARS) e a única diferença entre as condições era a concentração 

afluente, que na condição 1 foi de 3000 mgDQO.L-1 e na condição 2 foi de 4000 mgDQO.L-1. 

Nas condições 1 e 3 a concentração afluente foi de 3000 mgDQO.L-1 e a única diferença entre 

as condições foi a composição do afluente, que na condição 1 foi apenas a base de sacarose 

(100% ARS) e na condição 3 era composto de 33% vinhaça e 67% sacarose (33% ARV + 67% 

ARS). 

Como as condições 1 e 2 utilizaram um substrato conhecido e de fácil degradação 

(sacarose), o comportamento do sistema nestas condições serviu de comparação com trabalhos 

já finalizados e com as condições que utilizaram substratos mais complexos (melaço e vinhaça). 

A condição 3 teve como objetivo verificar o comportamento do sistema com a inserção da 

vinhaça no afluente, sendo que esta condição estuda a codigestão de vinhaça com sacarose.  

Vale ressaltar que na primeira condição não foi efetuado o monitoramento de remoção 

de matéria orgânica na forma de carboidratos, foi apenas realizado o perfil. 

A Tabela 5.21 apresenta os valores médios dos parâmetros experimentais monitorados 

nas condições 1, 2.e 3. 
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Tabela 5.21 – Parâmetros médios monitorados na Combinação A. 

 

    Condição 1 Condição 2 Condição 3 

Parâmetro Afluente Efluente Afluente Efluente Afluente Efluente 

CST (mgDQO.L-1) 2960 2506 4073 3385 3038 2532 

CSF (mgDQO.L-1) 2945 2341 2945 3161 3108 2423 

εST  (%) ── 16 ── 17 ── 17 

εSF (%) ── 21 ── 22 ── 20 

CCT (mgCarboidrato.L-1) ── ── 3397 95,6 2129 86 

CCF (mgCarboidrato.L-1) 2960 22 3934 27 2162 63 

εCT  (%) ── ── ── 97,2 ── 96 

εCF (%) ── 99 ── 99,2 ── 97,1 

pH (u) 8,1 4,8 8,1 4,6 5,8 4,4 

AVT (mgHAc.L-1) 21 977 16 979 352 945 

AT (mgCaCO3.L
-1) 382 161 427 149 170 62 

ST (mg.L-1) 3529 1183 4257 1422 3070 1653 

SVT (mg.L-1) 2949 819 3757 961 2502 1123 

SST (mg.L-1) 41 66 50 122 90 88 

SSV (mg.L-1) 28 69 40 106 82 84 

MSVT (g) ── 3,4 ── 3,4 ── 6,7 

CX (gSVT.L-1) ── 1 ── 1 ── 1,9 

CX' (gSVT.gsuporte-1) ── 0,004 ── 0,004 ── 0,008 

V G (NmL.Ciclo-1) ── 624 ── 1286 ── 361 

V H2 (NmL.Ciclo-1) ── 236 ── 497 ── 111 

Compostos Intermediários       

EtOH (mmol.L-1) ── 17,3 ── 18,8 ── 5,1 

HAc (mmol.L-1) ── 11,5 ── 11,9 ── 9,0 

HPr (mmol.L-1) ── 0,9 ── 1,0 ── 1,4 

HBut+HIsoBut (mmol.L-1) ── 1,6 ── 1,8 ── 3,1 

 

A Figura 5.192 e a Figura 5.193 apresentam o monitoramento das eficiências de 

remoção para amostras não filtradas e filtradas da matéria orgânica na forma de DQO e na 

forma de carboidratos, respectivamente, para as condições da combinação A. 
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Figura 5.192 – Eficiência de remoção de matéria orgânica na forma de DQO: ◊ – amostras 

não filtradas (εST); □ – amostras filtradas (εSF) (Combinação A). 

 

 

Figura 5.193 – Eficiência de remoção de carboidrato: ♦ – amostras não filtradas (εCT); ◊ – 

amostras filtradas (εCF) (Combinação A, sem a condição 1). 

 

A produção de biogás por ciclo, em aspecto quantitativo, pode ser observada na Figura 

5.194 e a composição do biogás gerado na Figura 5.195. 
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Figura 5.194 – Volume de biogás (VG) produzido por ciclo (Combinação A). 

 

 

Figura 5.195 – Concentrações de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) do biogás no final do ciclo (Combinação A). 

 

Na Tabela 5.22 tem-se os valores de carga orgânica volumétrica/específica aplicada e 

removida e na Tabela 5.23 tem-se os indicadores de desempenho calculados para combinação 

A. 
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Tabela 5.22 – Cargas orgânicas calculadas na Combinação A. 

Parâmetro 
Condições 

1 2 3 

MSVT (g) 3,4 3,4 6,7 

COVASTA       (gDQO.L-1.d-1) 5,1 7,1 5,6 

COVRSFE  (gDQO.L-1.d-1) 1,1 1,6 1,1 

COVACTA (gCarboidrato.L-1.d-1) 5,1 5,9 3,9 

COVRCFE (gCarboidrato.L-1.d-1) 5,0 5,9 3,8 

COEASTA (gDQO.gSVT-1.d-1) 5,3 7,4 3,0 

COERSFE (gDQO.gSVT-1.d-1) 1,1 1,7 0,6 

COEACTA (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) 5,3 6,2 2,1 

COERCFE (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) 5,2 6,1 2,0 

 

Tabela 5.23 – Índices de desempenho calculados na Combinação A. 

Parâmetros 
Condições 

1 2 3 

nH2 (molH2.d-1) 0,06 0,13 0,03 

PrM (molH2.m-3.d-1) 18,1 37,7 8,3 

PrME (molH2.kgSVT-1.d-1) 18,8 39,4 4,5 

RMCAS,m (molH2.kgDQO-1) 3,6 5,3 1,5 

RMCRS,m (molH2.kgDQO-1) 17,0 23,7 7,4 

H2 Fração molar H2 no biogás (%) 38 39 30 

CH4 Fração molar CH4 no biogás (%) 1 1 4 

CO2 Fração molar CO2 no biogás (%) 61 60 65 

 

O aumento da concentração afluente (condição 1: 3000 mgDQO.L-1 e condição 2: 4000 

mgDQO.L-1) não alterou consideravelmente o comportamento do sistema com relação aos 

valores de pH, alcalinidade total e ácidos voláteis totais. As concentrações de compostos 

intermediários no efluente das condições 1 e 2 foram semelhantes, em que notou-se a 

predominância do etanol seguido do ácido acético. No entanto, ao se analisar a condição 3, 

notou-se que a inserção da vinhaça causou uma queda no pH (condição 1: pH 8,1; condição 3: 

pH 5,8) e aumento de ácidos voláteis totais (condição 1: 21 mgHAc.L-1; condição 3: 352 

mgHAc.L-1) no afluente, isso se deve ao fato da vinhaça ser um resíduo de baixo pH e com 

alguns ácidos na sua composição. Além disso, pode-se observar a diminuição da concentração 

de etanol e ácido acético e um aumento da concentração de ácido butírico e isobutírico no 
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efluente da condição 3, o que pode indicar uma alteração na rota metabólica (Tabela 5.21). Essa 

alteração de rota pode ter prejudicado a produção de hidrogênio, pois observando a Figura 5.194 

e a Figura 5.195 tem-se a diminuição do volume de biogás produzido e da concentração de 

hidrogênio no biogás na condição 3, além dos menores índices de despenho observados na 

Tabela 5.23. 

Nas três condições da combinação A notou-se a diminuição do valor do pH, geração de 

ácidos voláteis totais e consumo da alcalinidade total no sistema, como é esperado de um 

processo que tem como objetivo a produção de hidrogênio e indicando que a alcalinidade total 

presente no afluente foi suficiente para manter a estabilidade do sistema.  

Embora haja diferença nas concentrações de matéria orgânica na forma de DQO no 

afluente e no efluente, as eficiências de remoção das condições da combinação A foram 

semelhantes, sendo que a eficiência média para as condições 1, 2 e 3 foi de 22 %, com um 

desvio padrão de 6 %, para amostras filtradas e 17 %, com um desvio padrão de 6 %, para 

amostras não filtradas (Figura 5.192). Essa baixa remoção era esperada, devido a remoção de 

matéria orgânica na forma de DQO corresponder a apenas 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. 

Quanto à remoção de carboidratos (Figura 5.193), notou-se que independentemente da 

concentração e composição afluente o sistema se mostrou estável e foram obtidos altos valores 

de eficiência de remoção, as eficiências médias de remoção de carboidrato foram de 97 % para 

amostras não filtradas, com desvio padrão de 1 %, e 98 % para amostras filtradas, com desvio 

padrão de 1 %, para as condições 2 e 3. 

Notou-se aumento dos valores de carga orgânica volumétrica/específica aplicada e 

removida (Tabela 5.22) com o aumento da concentração da matéria orgânica no afluente 

(condição 1 e 2). Observou-se também a diminuição dos valores de cargas orgânicas específicas 
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com a inserção da vinhaça no afluente (condição 3), essa diminuição se deve à maior quantidade 

de sólidos no reator (MSVT). Buscando um maior controle dos sólidos do reator, foram realizadas 

lavagens semanais nas condições 6 a 18 (condições com vinhaça na composição afluente), como 

descrito no capítulo de materiais e métodos. 

Vale destacar que os menores valores para cargas orgânicas volumétricas 

aplicada/removida com relação a matéria orgânica na forma de carboidratos na condição 3 se 

devem à troca de parte da sacarose (33%) pela vinhaça no afluente (comparação entre as 

condições 1 e  3). 

O aumento na concentração de matéria orgânica no afluente causou aumento na 

produção de biogás por ciclo (o volume de biogás produzido praticamente dobrou da condição 

1 para a condição 2, como pode ser verificado na Figura 5.194) e na concentração de hidrogênio 

no biogás (Figura 5.195). A inserção da vinhaça no afluente na condição 3 causou queda na 

produção de biogás e na concentração de hidrogênio. A menor produção de biogás pode indicar 

a menor degradabilidade da vinhaça em relação à sacarose. Assim, na Tabela 5.23 notou-se o 

aumento dos valores de índices de desempenho para o hidrogênio com o aumento da 

concentração (condições 1 e 2) e a diminuição com a inserção da vinhaça no afluente (condição 

3). Vale destacar que o menor rendimento molar obtido na condição 3 pode indicar a menor 

eficiência da rota metabólica dessa condição. 

As três condições estudadas nessa combinação apresentaram traços de metano no biogás 

(Figura 5.195 e Tabela 5.23), indicando que a rota metanogênica foi verificada mesmo nas 

condições que utilizaram apenas sacarose como substrato, sendo que para as condições 1 e 2 a 

concentração de metano foi em torno de 0,2 mmol.L-1 (fração molar de metano de 

aproximadamente 1%) e para a condição 3 a concentração de metano aumentou para 0,5 

mmol.L-1 (fração molar de 4%). 
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Manssouri et al. (2013) e Inoue et al. (2014) trabalharam com afluente a base de 

sacarose em AnSBBR, o primeiro em batelada e o segundo em batelada alimentada. Manssouri 

et al. (2013) em sua condição I, trabalhou com uma concentração de 3600 mgDQO.L-1 e tempo 

de ciclo de 4 horas, e obteve uma fração molar de hidrogênio no biogás de 20%, uma 

produtividade molar (PrM) de 19,4 molH2.m
-3.d-1 e um rendimento molar (RMCR) de 9,54 

molH2.kgDQO-1. Inoue et al. (2014) em sua condição I, trabalhando em batelada alimentada 

(tempo de enchimento de 2 horas), com uma concentração de 3500 mgDQO.L-1 e tempo de 

ciclo de 4 horas, obteve uma fração molar de hidrogênio no biogás de 32%, uma produtividade 

molar (PrM) de 24,5 molH2.m
-3.d-1 e um rendimento molar (RMCR) de 14,1 molH2.kgDQO-1. 

Assim, os resultados obtidos nas condições 1 e 2 do presente trabalho (Tabela 5.29) são 

compatíveis com os resultados obtidos por Manssouri et al. (2013) e Inoue et al. (2014), uma 

vez que as produtividades e rendimentos molares obtidos na condição 1 são 18,1 molH2.m
-3.d-

1 e 17,0 molH2.kgDQO-1, respectivamente, e para condição 2 são 37,7 molH2.m
-3.d-1 e 23,7 

molH2.kgDQO-1, respectivamente. As frações molares obtidas na combinação A para o 

hidrogênio foram maiores que as obtidas por Manssouri et al. (2013) e Inoue et al. (2014), 

chegando a aproximadamente 38 %. 

Assim, com os resultados obtidos nas condições 1 e 2 pode-se concluir que o sistema 

operou de forma estável e de maneira compatível com os trabalhos anteriormente analisados, 

sendo possível comparar o desempenho dessas condições com as condições realizadas com 

substratos mais complexos. 

Apesar do desempenho com relação ao hidrogênio na condição 3 ter sido pior 

comparado aos das condições 1 e 2, a condição 3 foi a que obteve os melhores resultados de 

produção de hidrogênio com concentração afluente de 3000 mgDQO.L-1 contendo vinhaça em 

sua composição. Como a utilização do melaço como cosubstrato é mais viável que a sacarose, 
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que é um substrato puro, as condições subsequentes estudaram a substituição da sacarose pelo 

melaço, que é um subproduto da produção de etanol. 

5.20.2 Combinação B – Varáveis estudadas: concentração e composição 

(vinhaça/melaço) afluente 

A Combinação B é composta pelas condições 4, 5 e 6, em que o reator foi operado em 

batelada sequencial, tempo de ciclo de 4 horas, foi adicionada solução de sais completa no 

afluente e foi realizado tratamento térmico do inóculo. Nas condições 4 e 5 o meio foi apenas 

a base de melaço (ARM) e a única diferença entre as condições era a concentração afluente, 

que na condição 4 foi de 3000 mgDQO.L-1 e na condição 5 foi de 4000 mgDQO.L-1. Nas 

condições 4 e 6 a concentração afluente foi de 3000 mgDQO.L-1 e a única diferença entre as 

condições foi composição do afluente, que na condição 4 foi apenas a base de melaço (100% 

ARM) e na condição 6 foi composto de 33% vinhaça e 67% melaço (33% ARV + 67% ARM). 

O principal objetivo da combinação B foi o estudo do comportamento do sistema usando 

vinhaça e melaço como substratos, para assim poder verificar a possibilidade de trabalhar com 

a codigestão da vinhaça com melaço, podendo substituir a sacarose utilizada na combinação A. 

Essa substituição é interessante pelo melaço ser um subproduto da indústria de açúcar e álcool 

e estar mais facilmente disponível para essa indústria que a sacarose.  

A Tabela 5.24 apresenta os valores médios dos parâmetros experimentais monitorados 

nas condições 4, 5 e 6. 
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Tabela 5.24 – Parâmetros médios monitorados na Combinação B. 

 

    Condição 4 Condição 5 Condição 6 

Parâmetro Afluente Efluente Afluente Efluente Afluente Efluente 

CST (mgDQO.L-1) 3172 2459 4084 3112 3075 2484 

CSF (mgDQO.L-1) 3006 2399 4005 2962 2919 2385 

εST  (%) ── 22 ── 24 ── 19 

εSF (%) ── 24 ── 27 ── 22 

CCT (mgCarboidrato.L-1) 2423 91 3198 118 1501 88 

CCF (mgCarboidrato.L-1) 2053 86 2787 99 1374 80 

εCT  (%) ── 96,2 ── 96,3 ── 94,1 

εCF (%) ── 96 ── 96,9 ── 94,7 

pH (u) 7,3 4,5 7,1 4,3 5,6 4,6 

AVT (mgHAc.L-1) 76 718 85 882 421 888 

AT (mgCaCO3.L
-1) 154 60 168 3 181 103 

ST (mg.L-1) 2944 1053 3831 1473 2861 1658 

SVT (mg.L-1) 2597 741 3306 1001 2186 1003 

SST (mg.L-1) 44 49 43 55 36,5 43 

SSV (mg.L-1) 43 49 32 45 29,5 33 

MSVT (g) ── 3,2 ── 3,2 ── 18,8 

CX (gSVT.L-1) ── 0,9 ── 0,9 ── 5,4 

CX' (gSVT.gsuporte-1) ── 0,003 ── 0,003 ── 0,02 

V G (NmL.Ciclo-1) ── 293 ── 445 ── 198 

V H2 (NmL.Ciclo-1) ── 40 ── 103 ── 22 

Compostos Intermediários       

EtOH (mmol.L-1) ── 0,09 ── 2,1 ── 0,3 

HAc (mmol.L-1) ── 4,3 ── 11,2 ── 9,6 

HPr (mmol.L-1) ── 0,4 ── 0,2 ── 1,0 

HBut+HIsoBut (mmol.L-1) ── 1,3 ── 2,0 ── 1,2 

 

A Figura 5.196 e a Figura 5.197 apresentam o monitoramento das eficiências de 

remoção para amostras não filtradas e filtradas da matéria orgânica na forma de DQO e na 

forma de carboidratos, , respectivamente, para a combinação B. 
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Figura 5.196 – Eficiência de remoção de matéria orgânica na forma de DQO: ◊ – amostras 

não filtradas (εST); □ – amostras filtradas (εSF) (Combinação B). 

 

 

Figura 5.197 – Eficiência de remoção de carboidrato: ♦ – amostras não filtradas (εCT); ◊ – 

amostras filtradas (εCF) (Combinação B). 

 

A produção de biogás por ciclo, em aspecto quantitativo, pode ser observada na Figura 

5.198 e a composição do biogás gerado na Figura 5.199. 
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Figura 5.198 – Volume de biogás (VG) produzido por ciclo (Combinação B). 

 

 

Figura 5.199 – Concentrações de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) do biogás no final do ciclo (Combinação B). 

 

Na Tabela 5.25 tem-se os valores de carga orgânica volumétrica/específica aplicada e 

removida e na Tabela 5.26 tem-se os indicadores de desempenho calculados para combinação 

B. 
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Tabela 5.25 – Cargas orgânicas calculadas na Combinação B. 

Parâmetro 
Condições 

4 5 6 

MSVT (g) 3,2 3,2 18,8 

COVASTA       (gDQO.L-1.d-1) 5,5 7,1 5,4 

COVRSFE  (gDQO.L-1.d-1) 1,3 2,0 1,2 

COVACTA (gCarboidrato.L-1.d-1) 4,2 5,6 2,6 

COVRCFE (gCarboidrato.L-1.d-1) 4,0 5,4 2,5 

COEASTA (gDQO.gSVT-1.d-1) 5,9 7,7 1,0 

COERSFE (gDQO.gSVT-1.d-1) 1,4 2,1 0,2 

COEACTA (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) 4,5 6,1 0,5 

COERCFE (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) 4,3 5,9 0,5 

 

Tabela 5.26 – Índices de desempenho calculados na Combinação B. 

Parâmetros 
Condições 

4 5 6 

nH2 (molH2.d-1) 0,01 0,03 0,006 

PrM (molH2.m-3.d-1) 3,1 7,9 1,7 

PrME (molH2.kgSVT-1.d-1) 3,4 8,7 0,3 

RMCAS,m (molH2.kgDQO-1) 0,6 1,1 0,3 

RMCRS,m (molH2.kgDQO-1) 2,4 4,1 1,4 

H2 Fração molar H2 no biogás (%) 16 23 11 

CH4 Fração molar CH4 no biogás (%) 13 12 14 

CO2 Fração molar CO2 no biogás (%) 71 65 75 

 

Assim como observado na Combinação A, o aumento da concentração afluente 

(condição 4: 3000 mgDQO.L-1 e condição 5: 4000 mgDQO.L-1) não alterou o comportamento 

do sistema com relação aos valores de pH, alcalinidade total e ácidos voláteis totais. No entanto, 

ao se analisar a condição 6, notou-se que a inserção da vinhaça causou uma queda no pH 

(condição 4: pH 7,3; condição 6: pH 5,6) e aumento de ácidos voláteis totais (condição 4: 76 

mgHAc.L-1; condição 6: 421 mgHAc.L-1) no afluente, isso se deve ao fato da vinhaça ser um 

resíduo de baixo pH e com alguns ácidos na sua composição. No entanto, nas três condições da 

combinação B notou-se a diminuição do valor do pH, geração de ácidos voláteis totais e 

consumo da alcalinidade total durante o ciclo, como é esperado de um processo que tem como 
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objetivo a produção de hidrogênio, e indicando que a alcalinidade total presente no afluente foi 

suficiente para manter a estabilidade do sistema.  

Quanto aos compostos intermediários, observou-se predominância de ácido acético na 

combinação B. Notou-se um aumento da concentração de ácido acético com aumento da 

concentração afluente e com a inserção da vinhaça no afluente, esse comportamento é diferente 

do observado na Combinação A (Tabela 5.24). 

Embora haja diferença nas concentrações de matéria orgânica na forma de DQO no 

afluente e no efluente, as eficiências de remoção entre as condições da combinação B foram 

semelhantes, sendo que a eficiência média para as condições 4, 5 e 6 foi de 25 %, com um 

desvio padrão de 3 %, para amostras filtradas e 22 %, com um desvio padrão de 4 %, para 

amostras não filtradas (Figura 5.196), essa baixa remoção era esperada em um processo 

acidogênico. 

Quanto à remoção de carboidratos (Figura 5.197), notou-se que independentemente da 

concentração e composição afluente o sistema se mostrou estável e foram obtidos altos valores 

de eficiência de remoção. As eficiências médias de remoção de carboidrato foram de 96 % para 

amostras não filtradas, com desvio padrão de 1 %, e 96 % para amostras filtradas, com desvio 

padrão de 1 %, para Combinação B. 

Notou-se uma menor carga orgânica volumétrica aplicada e removida com relação a 

matéria orgânica na forma de carboidratos na condição 6 (Tabela 5.25), isso se deve ao fato da 

menor quantidade de carboidratos no afluente dessa condição, causada pela substituição de 

parte do melaço do afluente pela vinhaça (33%). Ainda da Tabela 5.25, tem-se que a condição 

6 foi a que apresentou a maior quantidade de sólidos no reator (MSVT). Como descrito 

anteriormente, buscando um maior controle de sólidos do reator, foram realizadas lavagens 

semanais do reator na condição 6, mesmo com essa lavagem semanal foi notada maior 

quantidade de sólidos no reator. 
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O aumento na concentração de matéria orgânica no afluente causou aumento na 

produção de biogás por ciclo (Figura 5.198) e na concentração de hidrogênio no biogás (Figura 

5.199). A inserção da vinhaça no afluente (condição 6) causou queda na produção de biogás e 

na concentração de hidrogênio. A menor produção de biogás pode indicar a menor 

biodegradabilidade da vinhaça em relação ao melaço, sendo que o volume de biogás produzido 

foi menor que o obtido nas condições da Combinação A, ou seja, pode-se dizer também que o 

melaço é menos biodegradável que a sacarose.  

Na Tabela 5.26 notou-se uma melhora nos valores dos índices de desempenho com o 

aumento da concentração (condições 4 e 5) e a piora com a inserção da vinhaça no afluente 

(condição 6). Esse mesmo comportamento do sistema foi observado na combinação A, mas ao 

se comparar os resultados de produtividade e rendimento molares obtidos nas condições 4 e 5 

(afluente 100% ARM), com as condições 1 e 2 (afluente 100% ARS), observou-se uma redução 

dos valores da ordem de 80%. A sacarose é um substrato puro e de fácil degradação, porém o 

melaço é um substrato complexo e, mesmo tendo grande concentração de açúcares, possui 

outros compostos que podem ter prejudicado a produção de hidrogênio, resultando em uma 

consequente diminuição dos valores de produtividade e rendimento molares. Assim, o melaço 

pode ser usado como cosubstrato mas não é tão eficiente como a sacarose. Como o melaço é 

mais viável para utilização na indústria, por ser um subproduto da produção de açúcar, este 

estudo continuou usando-o na codigestão com a vinhaça nas condições subsequentes. 

As três condições estudadas nessa combinação apresentaram metano na composição do 

biogás (Figura 5.199 e Tabela 5.26), sendo que para as condições 4, 5 e 6 a concentração de 

metano foi de 1,5, 2,0 e 1,3 mmol.L-1, respectivamente. As concentrações de metano no biogás 

dessa combinação foram maiores que as obtidas na Combinação A. 

Essa combinação B mostra a dificuldade de se produzir hidrogênio e evitar a rota 

metanogênica quando trabalha-se com substratos mais complexos, isso também foi notado nos 
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trabalhos de Lovato et al. (2015) e Moncayo et al. (2014), que trabalharam no tratamento de 

efluente da produção de biodiesel, que é um efluente complexo e de difícil degradação.  

5.20.3 Combinação C – Variável estudada: tempo de ciclo 

A Combinação C é composta pelas condições 6 e 7, em que o reator foi operado em 

batelada sequencial, o inóculo teve tratamento térmico, afluente teve concentração de matéria 

orgânica de 3000 mgDQO.L-1, meio a base de vinhaça (33%) e melaço (67%) e com solução 

de sais completa. A diferença entre as condições 6 e 7 é 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 Tabela 5.27 apresenta os valores médios dos parâmetros experimentais monitorados 

nas condições 6 e 7. 
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Tabela 5.27 – Parâmetros médios monitorados na Combinação C. 

    Condição 6 Condição 7 

Parâmetro Afluente Efluente Afluente Efluente 

CST (mgDQO.L-1) 3075 2484 3124 2515 

CSF (mgDQO.L-1) 2919 2385 2985 2477 

εST  (%) ── 19 ── 19 

εSF (%) ── 22 ── 21 

CCT (mgCarboidrato.L-1) 1501 88 1433 114 

CCF (mgCarboidrato.L-1) 1374 80 1338 93 

εCT  (%) ── 94,1 ── 92,0 

εCF (%) ── 94,7 ── 93,5 

pH (u) 5,6 4,6 5,3 4,5 

AVT (mgHAc.L-1) 421 888 413 816 

AT (mgCaCO3.L
-1) 181 103 151 67 

ST (mg.L-1) 2861,5 1658 2719 1561 

SVT (mg.L-1) 2186 1003 2196 1041 

SST (mg.L-1) 36,5 43 42 39 

SSV (mg.L-1) 29,5 33 37 36 

MSVT (g) ── 18,8 ── 9,6 

CX (gSVT.L-1) ── 5,4 ── 2,8 

CX' (gSVT.gsuporte-1) ── 0,02 ── 0,01 

V G (NmL.Ciclo-1) ── 198 ── 233 

V H2 (NmL.Ciclo-1) ── 22 ── 36 

Compostos Intermediários     

EtOH (mmol.L-1) ── 0,3 ── 0,3 

HAc (mmol.L-1) ── 9,6 ── 7,5 

HPr (mmol.L-1) ── 1,0 ── 1,3 

HBut+HIsoBut (mmol.L-1) ── 1,2 ── 1,4 

 

A Figura 5.200 e a Figura 5.201 apresentam o monitoramento das eficiências de 

remoção para amostras não filtradas e filtradas da matéria orgânica na forma de DQO e na 

forma de carboidratos para as condições da combinação C. 
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Figura 5.200 – Eficiência de remoção de matéria orgânica na forma de DQO: ◊ – amostras 

não filtradas (εST); □ – amostras filtradas (εSF) (Combinação C). 

 

 

Figura 5.201 – Eficiência de remoção de carboidrato: ♦ – amostras não filtradas (εCT); ◊ – 

amostras filtradas (εCF) (Combinação C). 

 

A produção de biogás por ciclo, em aspecto quantitativo, pode ser observada na Figura 

5.202 e a composição do biogás gerado na Figura 5.203. 
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Figura 5.202 – Volume de biogás (VG) produzido por ciclo (Combinação C). 

 

 

Figura 5.203 – Concentrações de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) do biogás no final do ciclo (Combinação C). 

 

Na Tabela 5.28 tem-se os valores de carga orgânica volumétrica/específica aplicada e 

removida e na Tabela 5.29 tem-se os indicadores de desempenho calculados para combinação 

C. 
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Tabela 5.28 – Cargas orgânicas calculadas na Combinação C. 

Parâmetro 
Condições 

6 7 

MSVT (g) 18,8 9,6 

COVASTA       (gDQO.L-1.d-1) 5,4 7,3 

COVRSFE  (gDQO.L-1.d-1) 1,2 1,5 

COVACTA (gCarboidrato.L-1.d-1) 2,6 3,4 

COVRCFE (gCarboidrato.L-1.d-1) 2,5 3,1 

COEASTA (gDQO.gSVT-1.d-1) 1,0 2,6 

COERSFE (gDQO.gSVT-1.d-1) 0,2 0,5 

COEACTA (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) 0,5 1,2 

COERCFE (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) 0,5 1,1 

 

 

Tabela 5.29 – Índices de desempenho calculados na Combinação C. 

Parâmetros 
Condições 

6 7 

nH2 (molH2.d-1) 0,006 0,01 

PrM (molH2.m-3.d-1) 1,7 3,6 

PrME (molH2.kgSVT-1.d-1) 0,3 1,3 

RMCAS,m (molH2.kgDQO-1) 0,3 0,5 

RMCRS,m (molH2.kgDQO-1) 1,4 2,5 

H2 Fração molar H2 no biogás (%) 11 16 

CH4 Fração molar CH4 no biogás (%) 14 14 

CO2 Fração molar CO2 no biogás (%) 75 70 

 

A diminuição do tempo de ciclo (condição 6: 4 horas e condição 7: 3 horas) não alterou 

o comportamento do sistema com relação aos valores de pH, alcalinidade total e ácidos voláteis 

totais. Nas condições da Combinação C notou-se a diminuição do valor do pH, geração de 

ácidos voláteis totais e consumo da alcalinidade total, como é esperado de um processo que tem 

como objetivo a produção de hidrogênio e indicando que a alcalinidade total presente no 

afluente foi suficiente para manter a estabilidade do sistema. Quanto às concentrações de 

compostos intermediários no efluente das condições 6 e 7 notou-se a predominância do ácido 

acético. Assim, pode-se concluir que a estabilidade do sistema foi obtida independente do 

tempo de ciclo estudado. 
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As eficiências de remoção entre as condições da combinação C foram semelhantes, 

sendo que a eficiência média para as condições 6 e 7 foi de 22 %, com um desvio padrão de 

3 %, para amostras filtradas e 19 %, com um desvio padrão de 4 %, para amostras não filtradas 

(Figura 5.200), essa baixa remoção era esperada em um processo acidogênico. 

Quanto à remoção de carboidratos (Figura 5.201), notou-se que independentemente da 

variação do tempo de ciclo, o sistema se mostrou estável e foram obtidos altos valores de 

eficiência de remoção, as eficiências médias de remoção de carboidrato foram de 93 % para 

amostras não filtradas, com desvio padrão de 1 %, e 94 % para amostras filtradas, com desvio 

padrão de 1 %, para Combinação C. 

Analisando os valores de carga orgânica volumétrica/específica aplicada e removida, 

bem como a quantidade de sólidos do reator na forma MSVT (Tabela 5.28), tem-se uma tendência 

de aumento das cargas e uma menor quantidade de sólidos do reator com a diminuição do tempo 

de ciclo. Como a concentração afluente das duas condições foi a mesma e a remoção de matéria 

orgânica também foi constante, pode-se dizer que a tendência de aumento dos valores de cargas 

orgânicas específicas é devido à menor quantidade de sólidos do reator. É importante destacar 

que nas condições da Combinação C foi realizada semanalmente a lavagem do reator. 

A produção de biogás por ciclo (Figura 5.202), em aspecto quantitativo, não apresentou 

diferença considerável com a diminuição do tempo de ciclo de 4 para 3 horas, mas foi observada 

uma tendência de aumento da concentração de hidrogênio no biogás (Figura 5.203). A condição 

6 entrou em estabilidade, em relação a composição do biogás, a partir do sexto dia de operação, 

sendo que a média de concentração de hidrogênio foi de 1,0 mmol.L-1. A condição 7 teve em 

média uma concentração de hidrogênio de 1,5 mmol.L-1. Nessas duas condições houve presença 

de metano na composição de biogás (concentração média de metano na condições 6 e 7 foi de 

1,3 mmol.L-1).  
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A Tabela 5.29 mostra os indicadores de desempenho das condições 6 e 7. Observou-se 

que as produtividades e rendimentos molares para o biohidrogênio tiveram valores melhores 

para a condição 7, em que o tempo de ciclo foi de 3 horas, assim como houve uma maior fração 

de hidrogênio no biogás desta condição. A produtividade molar (PrM) aumentou de 

1,7 molH2.m
-3.d-1 para 3,6 molH2.m

-3.d-1 e o rendimento molar (RMCR) aumentou de 

1,4 molH2.kgDQO-1 para 2,4 molH2.kgDQO-1 com a diminuição do tempo de ciclo. O aumento 

do valor da produtividade molar específica na condição 7 foi por conta da maior produção de 

hidrogênio e da menor quantidade de sólidos do reator, mostrando que esta condição foi mais 

eficiente na produção de hidrogênio. É importante destacar que mesmo com a produção de 

metano, a estabilidade do processo não foi comprometida, mas essa produção pode ter 

influenciado no rendimento do hidrogênio produzido. 

O aumento da produção molar de hidrogênio com a diminuição do tempo de ciclo 

também foi observado em outros estudos. Chen et al. (2009) que trabalharam em um ASBR 

tratando afluente sintético a base de sacarose com três diferentes tempos de ciclo, 4, 6 e 8 horas, 

sendo que quanto menor o tempo de ciclo melhores produtividades foram obtidas 

(106,2 molH2.m
-3.d-1). O mesmo foi observado no trabalho de Buitrón e Carvajal (2010) no 

tratamento de vinhaça da produção de tequila em AnSBBR, sendo os tempos de ciclos 

estudados foram 6 e 12 horas (48,8 mol H2.m
-3.d-1). Cheong et al. (2007), trabalhando com 

afluente a base de glicose em ASBR e tempos de ciclo de 8, 6, 4 e 2 horas, obtiveram 

produtividade molar maior com a diminuição do tempo de ciclo (247,1 mol H2.m
-3.d-1). Arooj 

et al. (2008) utilizando amido de milho em ASBR e tempos de ciclo 9, 8, 6, 3 e 2 horas 

obtiveram o melhor resultado de produtividade com tempo de ciclo de 3 horas (183,9 mol H2.m
-

3.d-1). Reis et al. (2015) trabalharam em AFBR, sendo que a concentração afluente foi de 5 

gDQO.L-1. Eles estudaram a influência da diminuição do tempo de detenção hidráulica (TDH) 

na produção de hidrogênio, através da digestão anaeróbia da vinhaça, sendo que os tempos de 
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detenção hidráulica estudados foram 6, 4, 2 e 1 hora. A ausência de metano no biogás e os 

melhores resultados para produção de hidrogênio foram obtidos na condição em que o TDH foi 

de 1 hora, atingindo uma fração molar de hidrogênio no biogás de 34% e um rendimento de 

18,4 molH2.kgDQO-1. O presente trabalho obteve valores de produtividade e rendimento molar 

para o hidrogênio muito inferiores (condição 7 – PrM: 3,6 mol.m-3.d-1; RMCR: 2,5 

molH2.kgDQO-1) aos observados nos trabalhos citados anteriormente, porém também 

observou-se uma melhora nos resultados de produtividade e rendimento molar com a 

diminuição do tempo de ciclo. 

5.20.4 Combinação D – Variável estudada: Composição do afluente (relação 

vinhaça/melaço) 

A Combinação D é composta pelas condições 7/8, 13/15, 16/18, em que o reator foi 

operado em batelada sequencial, tempo de ciclo de 3 horas e o inóculo teve tratamento térmico. 

Nas condições 7 e 8 foi adicionada solução de sais completa e a concentração afluente foi de 

3000 mgDQO.L-1, na condição 7 a composição do afluente era 33 % vinhaça e 67% melaço e 

na condição 8 era 67% vinhaça e 33% melaço. Nas condições 13 e 15 não foi adicionada solução 

de sais e a concentração afluente foi de 3000 mgDQO.L-1, na condição 13 a composição do 

afluente era 67 % vinhaça e 33% melaço e na condição 15 era 75% vinhaça e 25% melaço. Nas 

condições 16 e 18 não foi adicionada solução de sais e a concentração afluente foi de 6000 

mgDQO.L-1, na condição 16 a composição do afluente era 33 % vinhaça e 67% melaço e na 

condição 18 era 75% vinhaça e 25% melaço. O objetivo desta combinação foi verificar o 

comportamento do sistema com o aumento da porcentagem de vinhaça no afluente.  

A Tabela 5.30 apresenta os valores médios dos parâmetros experimentais monitorados 

nas condições 7/8, 13/15, 16/18. 
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Tabela 5.30 – Parâmetros médios monitorados na Combinação D. 

    Condição 7 Condição 8 Condição 13 Condição 15 Condição 16 Condição 18 

Parâmetro Afl. Efl. Afl. Efl. Afl. Efl. Afl. Efl. Afl. Efl. Afl. Efl. 

CST (mgDQO.L-1) 3124 2515 3142 2701 3238 2826 3374 2852 6043 5239 5846 5119 

CSF (mgDQO.L-1) 2985 2477 3153 2607 3140 2715 3232 2690 5982 5109 5349 5069 

εST  (%) ── 19 ── 14 ── 13 ── 15 ── 13 ── 12 

εSF (%) ── 21 ── 17 ── 16 ── 20 ── 15 ── 13 

CCT (mgCarboidrato.L-1) 1433 114 721 107 1129 158 1326 219 2605 629 2375 652 

CCF (mgCarboidrato.L-1) 1338 93 670 92 1118 142 1294 210 2588 585 2229 633 

εCT  (%) ── 92,0 ── 85,1 ── 86,0 ── 83,5 ── 75,9 ── 72,5 

εCF (%) ── 93,5 ── 87,3 ── 87,4 ── 84,2 ── 77,5 ── 73,3 

pH (u) 5,3 4,5 4,9 4,7 5,6 4,8 5,6 4,9 6,1 4,8 6,1 4,5 

AVT (mgHAc.L-1) 413 816 801 1260 522 1125 559 1162 707 1688 707 1959 

AT (mgCaCO3.L
-1) 151 67 192 188 176 218 191 280 306 282 297 156 

ST (mg.L-1) 2719 1561 2606 2184 3572 2669 3807 2528 5884 4335 5647 4253 

SVT (mg.L-1) 2196 1041 1724 1324 2590 1694 2703 1539 4268 2743 3962 2754 

SST (mg.L-1) 42 39 46 103 136 113 106 56 102 157 335 120 

SSV (mg.L-1) 37 36 39 90 110 93 77 48 80,5 128 285,5 82 

MSVT (g) ── 9,6 ── 15,8 ── 12,0 ── 7,9 ── 16,3 ── 7,9 

CX (gSVT.L-1) ── 2,8 ── 4,5 ── 3,5 ── 2,2 ── 4,6 ── 2,2 

CX' (gSVT.gsuporte-1) ── 0,01 ── 0,02 ── 0,01 ── 0,008 ── 0,02 ── 0,01 

V G (NmL.Ciclo-1) ── 233 ── 130 ── 141 ── 131 ── 369 ── 187 

V H2 (NmL.Ciclo-1) ── 36 ── 11 ── 21 ── 10 ── 144 ── 8 

Compostos Intermediários             

EtOH (mmol.L-1) ── 0,3 ── 0,4 ── 0,6 ── 1,5 ── 9,1 ── ── 

HAc (mmol.L-1) ── 7,5 ── 9,2 ── 7,2 ── 7,5 ── 12,5 ── ── 

HPr (mmol.L-1) ── 1,3 ── 2,9 ── 1,9 ── 4,1 ── 7,4 ── ── 

HBut+HIsoBut (mmol.L-1) ── 1,4 ── 1,4 ── 1,1 ── 1,7 ── 1,3 ── ── 

Afl. – Afluente; Efl. – Efluente 

 

A Figura 5.204 e Figura 5.205 a apresentam o monitoramento das eficiências de 

remoção para amostras não filtradas e filtradas da matéria orgânica na forma de DQO e na 

forma de carboidratos para as condições da combinação D. 
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Figura 5.204 – Eficiência de remoção de matéria orgânica na forma de DQO: ◊ – amostras 

não filtradas (εST); □ – amostras filtradas (εSF) (Combinação D). 

 

 

Figura 5.205 – Eficiência de remoção de carboidrato: ♦ – amostras não filtradas (εCT); ◊ – 

amostras filtradas (εCF) (Combinação D). 

 

A produção de biogás por ciclo, em aspecto quantitativo, pode ser observada na Figura 

5.206 e a composição do biogás gerado na Figura 5.207, sendo que na condição 18 foram apenas 

considerados os dados das fases 1 e 3 (fases em que a composição do afluente era 

75%ARV+25%ARM). 
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Figura 5.206 – Volume de biogás (VG) produzido por ciclo (Combinação D). 

 

 

Figura 5.207 – Concentrações de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) do biogás no final do ciclo (Combinação D, com fase 1 e 3 da condição 

18). 

 

Na Tabela 5.31 tem-se os valores de carga orgânica volumétrica/específica aplicada e 

removida e na Tabela 5.32 tem-se os indicadores de desempenho calculados para combinação 

D, sendo que na condição 18 foram apenas considerados os dados das fases 1 e 3 (fases em que 

a composição do afluente era 75%ARV+25%ARM). 
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Tabela 5.31 – Cargas orgânicas calculadas na Combinação D. 

Parâmetro 
Condições 

7 8 13 15 16 18 

MSVT (g) 9,6 15,8 12,0 7,9 16,3 7,9 

COVASTA       (gDQO.L-1.d-1) 7,3 7,2 7,5 7,8 14,1 13,8 

COVRSFE  (gDQO.L-1.d-1) 1,5 1,2 1,2 1,6 2,2 1,8 

COVACTA (gCarboidrato.L-1.d-1) 3,4 1,7 2,6 3,1 6,1 5,6 

COVRCFE (gCarboidrato.L-1.d-1) 3,1 1,5 2,3 2,6 4,7 4,1 

COEASTA (gDQO.gSVT-1.d-1) 2,6 1,6 2,2 3,5 3,0 6,2 

COERSFE (gDQO.gSVT-1.d-1) 0,5 0,3 0,4 0,7 0,5 0,8 

COEACTA (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) 1,2 0,4 0,8 1,4 1,3 2,5 

COERCFE (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) 1,1 0,3 0,7 1,2 1,0 1,9 

 

Tabela 5.32 – Índices de desempenho calculados na Combinação D. 

Parâmetros 
Condições 

7 8 13 15 16 18 

nH2 (molH2.d-1) 0,013 0,004 0,01 0,003 0,05 0 

PrM (molH2.m-3.d-1) 3,8 1,1 1,9 1,0 13,5 0 

PrME (molH2.kgSVT-1.d-1) 1,3 0,2 0,6 0,4 2,9 0 

RMCAS,m (molH2.kgDQO-1) 0,5 0,1 0,3 0,1 1,0 0 

RMCRS,m (molH2.kgDQO-1) 2,5 0,9 1,6 0,6 6,2 0 

H2 Fração molar H2 no biogás (%) 16 9 15 8 39 0 

CH4 Fração molar CH4 no biogás (%) 14 23 0 0 0 0 

CO2 Fração molar CO2 no biogás (%) 71 68 85 92 61 100 

 

A variação da porcentagem de vinhaça no afluente (composição afluente – relação 

vinhaça/melaço) não alterou o comportamento do sistema com relação aos valores de pH, 

alcalinidade total e ácidos voláteis totais. Na Combinação D notou-se a diminuição do valor do 

pH e geração de ácidos voláteis totais, como é esperado de um processo que tem como objetivo 

a produção de hidrogênio e indicando que a alcalinidade total presente no afluente foi suficiente 

para manter a estabilidade do sistema (Tabela 5.30).  

Quanto às concentrações de compostos intermediários no efluente, notou-se a 

predominância do ácido acético na Combinação D.  

Foi possível observar que as eficiências de remoção de matéria orgânica na forma de 

DQO (Figura 5.204) mantiveram-se baixas mesmo com a variação da porcentagem de vinhaça 
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no afluente, sendo que a eficiência de remoção de matéria orgânica na forma de DQO para 

amostras filtradas ficou próxima a 16% e para amostras não filtradas ficou próxima de 14%, 

como era esperado em um processo acidogênico.  

A Figura 5.205 apresenta os valores das eficiências na remoção de carboidrato durante 

o monitoramento diário, em que é possível observar valores elevados de remoção e a 

estabilidade do sistema. Nota-se que apenas a condição 7 teve eficiência de remoção de 

carboidratos acima de 90% (92 % para amostras não filtradas, com desvio padrão de 2%), as 

condições 8, 13 e 15 tiveram eficiência de remoção de aproximadamente 82%, para amostras 

não filtradas, e nas condições 16 e 18 a eficiência de remoção ficou por volta de 76%, para 

amostras não filtradas. Porém não foi observada nenhuma tendência clara quanto à variação do 

consumo de carboidratos e a variação da porcentagem de vinhaça no afluente.  Também não foi 

identificada nenhuma tendência com relação às cargas orgânica volumétrica/específica aplicada 

e removida, e para a quantidade de sólidos do reator na forma MSVT (Tabela 5.31). 

O aumento da porcentagem de vinhaça no afluente de 33% para 67% (observado nas 

condições 7 e 8) e de 67% para 75% (observado nas condições 16 e 18) se mostraram 

desfavoráveis com relação a produção de biogás por ciclo. Entretanto, esse comportamento não 

foi notado nas condições 13 e 15, nas quais a variação de porcentagem de vinhaça no afluente 

foi a mesma realizada nas condições 16 e 18 (Figura 5.206). As condições 13 e 15 trabalharam 

com uma concentração afluente de 3000 mgDQO.L-1 e as condições 16 e 18 com 6000 

mgDQO.L-1. Assim, o que deve ter influenciado a queda de produção de biogás por ciclo, na 

comparação entre as condições 16 e 18, foram dois fatores concomitantes, o aumento da 

porcentagem da vinhaça de 67% para 75% e a concentração afluente. 

Com relação à composição do biogás todas as condições que tiveram maior 

porcentagem de vinhaça no afluente, tiveram menor concentração de hidrogênio no biogás 

(Figura 5.207).  
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É importante destacar que na condição 15 (concentração afluente: 3000 mgDQO.L-1; 

composição: 75%ARV + 25%ARM), no décimo dia de operação a produção de hidrogênio não 

foi verificada, sendo que essa produção voltou a ocorrer apenas após a realização da lavagem 

do reator e esterilização do suporte inerte, ou seja, a condição 15 teve que ser reiniciada no 

décimo terceiro dia de operação. Porém, após a lavagem e esterilização, notou-se novamente 

uma queda gradativa na produção de hidrogênio. Na condição 18 (concentração afluente: 6000 

mgDQO.L-1; composição: 75%ARV + 25%ARM) não houve produção de hidrogênio durante 

todo período monitorado em que o afluente era composto por 75% de vinhaça (fases 1 e 3). Os 

indicadores de desempenho das condições da combinação D (Tabela 5.32) ratificam os piores 

resultados obtidos com as condições com maior porcentagem de vinhaça no afluente e a não 

produção de hidrogênio na condição 18. 

Esses resultados mostram a dificuldade de produção de hidrogênio no tratamento da 

vinhaça, o que mostra a necessidade da codigestão (necessidade de se trabalhar com um 

cosubstrato mais biodegradável, no caso deste trabalho com o melaço). Também pode-se dizer 

que, no caso do presente trabalho, existe uma porcentagem máxima de vinhaça para se 

conseguir a produção de hidrogênio com a codigestão da vinhaça com melaço, e essa 

porcentagem foi de  67% (composição afluente: 67%ARV+33%ARM).  

Alguns autores mostraram a melhora na produção de hidrogênio ao se trabalhar com a 

codigestão, Wang et al. (2012) mostraram que a codigestão anaeróbia oferece melhor condição 

de pH e da relação carbono/nitrogênio para a produção de hidrogênio utilizando água do 

processamento da mandioca e lodo de esgoto (em condições termofílicas), obtendo um aumento 

na produção de hidrogênio com a mistura de substratos (proporção de 7:1 de água de 

processamento da mandioca:lodo). A produção de hidrogênio na condição ótima foi de 37,1 

mL/g-de sólidos voláteis adicionados, que foi 17% maior do que a condição que tratou apenas 

a água do processamento da mandioca. O experimentou aconteceu em frascos de 300 mL, com 
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200 mL de volume útil. Xia et al. (2012) mostraram a influência de três diferentes cosubstratos 

(glicose, xilose e amido) na conversão da celulose, os experimentos foram realizados em 

batelada sequenciais em serum bottles de 50 mL, com volume de trabalho de 30 mL. A celulose 

microcristalina foi usada como substrato (concentração 4.0 g.L-1) e a glicose, a xilose e o amido 

solúvel foram dosados individualmente como cosubstrato (0,4 g.L-1). O pH inicial foi ajustado 

para cerca de pH 6,6, a temperatura foi mantida em 55ºC e a agitação em 120 rpm. Como 

conclusão tem-se que a xilose resultou na maior conversão e produção de hidrogênio 

(alcançando um rendimento para o hidrogênio de 180 mL.L-1). 

Reis et al. (2015) trabalharam com dois reatores AFBR, sendo que em um a 

concentração afluente foi de 5 gDQO.L-1 e no outro a concentração foi de 10 gDQO.L-1, os dois 

reatores tiveram um tempo de detenção hidráulica de 6 horas e neles foi estudada a codigestão 

da vinhaça com glicose para produção de hidrogênio. Foram estudadas as seguintes 

porcentagens de vinhaça no afluente: 0%, 25%, 75% e 100%. Eles concluíram que o aumento 

da porcentagem vinhaça no afluente prejudicou a produção de hidrogênio e verificaram 

produção de metano na condição com 100% de vinhaça no afluente. No caso de Reis et al. 

(2015), fixando TDH de 6 horas, tem-se uma porcentagem máxima de vinhaça no afluente que 

permite a produção de hidrogênio sem que haja presença de metano no biogás, e esta 

porcentagem foi 75%, mostrando a importância do estudo da codigestão da vinhaça com um 

substrato de mais fácil degradação. 

5.20.5 Combinação E – Variável: Suplementação de micronutrientes (solução de sais 

completa/parcial/ausente) 

A Combinação E é composta pelas condições 8/9/13, 10/16, 11/17, em que o reator foi 

operado com tempo de ciclo de 3 horas, o inóculo teve tratamento térmico e o afluente foi a 

base de vinhaça (ARV 67%) e melaço (ARM 33%). Nas condições 8, 9 e 13 o reator foi operado 
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em batelada sequencial e a concentração do afluente foi de 3000 mgDQO.L-1, na condição 8 foi 

adicionada solução de sais completa, na 9 foi adicionada solução de sais sem sulfato ferroso e 

de níquel e na 13 não foi adicionada solução de sais. Nas condições 10 e 16 o reator foi operado 

em batelada sequencial e a concentração do afluente foi de 6000 mgDQO.L-1, na condição 10 

foi adicionada solução de sais sem sulfato ferroso e de níquel e na 16 não foi adicionada solução 

de sais. Nas condições 11 e 17 o reator foi operado em batelada alimentada (tempo alimentação 

de 90 minutos – 50% do tempo de ciclo) e a concentração do afluente foi de 6000 mgDQO.L-

1, na condição 11 foi adicionada solução de sais sem sulfato ferroso e de níquel e na 17 não foi 

adicionada solução de sais. 

A Tabela 5.33 apresenta os valores médios dos parâmetros experimentais monitorados 

nas condições 8/9/13, 10/16, 11/17. 
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Tabela 5.33 – Parâmetros médios monitorados na Combinação E. 

    Condição 8 Condição 9 Condição 13 Condição 10 Condição 16 Condição 11 Condição 17 

Parâmetro Afl. Efl. Afl. Efl. Afl. Efl. Afl. Efl. Afl. Efl. Afl. Efl. Afl. Efl. 

CST (mgDQO.L-1) 3142 2701 3220 2826 3238 2826 6091 5139 6043 5239 6059 4877 6128 5395 

CSF (mgDQO.L-1) 3153 2607 3152 2721 3140 2715 5609 5020 5982 5109 6122 4616 5990 5309 

εST  (%) ── 14 ── 12 ── 13 ── 16 ── 13 ── 20 ── 12 

εSF (%) ── 17 ── 16 ── 16 ── 18 ── 15 ── 24 ── 13 

CCT (mgCarboidrato.L-1) 721 107 808 57 1129 158 2022 205 2605 629 2110 233 2703 701 

CCF (mgCarboidrato.L-1) 670 92 730 44 1118 142 1869 174 2588 585 2019 175 3166 652 

εCT  (%) ── 85,1 ── 92,9 ── 86,0 ── 89,9 ── 75,9 ── 89,0 ── 74,1 

εCF (%) ── 87,3 ── 94,6 ── 87,4 ── 91,4 ── 77,5 ── 91,7 ── 75,9 

pH (u) 4,9 4,7 7,3 4,7 5,6 4,8 6,1 5,0 6,1 4,8 6,0 5,0 6,0 4,5 

AVT (mgHAc.L-1) 801 1260 100 488 522 1125 948 1974 707 1688 957 1863 730 1742 

AT (mgCaCO3.L
-1) 192 188 157 88 176 218 396 467 306 282 391 482 305 112 

ST (mg.L-1) 2606 2184 1560 1157 3572 2669 6262 3828 5884 4335 6851 4114 6069 4592 

SVT (mg.L-1) 1724 1324 1169 825 2590 1694 4200 2121 4268 2743 4867 2391 4415 2953 

SST (mg.L-1) 46 103 35 56 136 113 119 121 102 157 197 178 209 175 

SSV (mg.L-1) 39 90 30,4 48 110 93 103 107 80,5 128 185 162 167 140 

MSVT (g) ── 15,8 ── 5,6 ── 12,0 ── 21,8 ── 16,3 ── 13,7 ── 8,0 

CX (gSVT.L-1) ── 4,5 ── 1,6 ── 3,5 ── 6,5 ── 4,6 ── 4,0 ── 2,3 

CX' (gSVT.gsuporte-1) ── 0,02 ── 0,006 ── 0,01 ── 0,03 ── 0,02 ── 0,01 ── 0,01 

V G (NmL.Ciclo-1) ── 130 ── 144 ── 141 ── 240 ── 369 ── 341 ── 370 

V H2 (NmL.Ciclo-1) ── 11 ── 9 ── 21 ── 17 ── 144 ── 16 ── 82 

Compostos Intermediários               

EtOH (mmol.L-1) ── 0,4 ── 2,8 ── 0,6 ── 0,3 ── 9,1 ── 0,3 ── 5,1 

HAc (mmol.L-1) ── 9,2 ── 3,2 ── 7,2 ── 14,8 ── 12,5 ── 9,6 ── 13,4 

HPr (mmol.L-1) ── 2,9 ── 1,0 ── 1,9 ── 6,7 ── 7,4 ── 6,2 ── 10,8 

HBut+ 

HIsoBut 
(mmol.L-1) ── 1,4 ── 0,7 ── 1,1 ── 2,0 ── 1,3 ── 3,4 ── 0,6 

Afl. – Afluente; Efl. – Efluente 

A Figura 5.208 e Figura 5.209 a apresentam o monitoramento das eficiências de 

remoção para amostras não filtradas e filtradas da matéria orgânica na forma de DQO e na 

forma de carboidratos para as condições da combinação E. 
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Figura 5.208 – Eficiência de remoção de matéria orgânica na forma de DQO: ◊ – amostras 

não filtradas (εST); □ – amostras filtradas (εSF) (Combinação E). 

 

 

 

Figura 5.209 – Eficiência de remoção de carboidrato: ♦ – amostras não filtradas (εCT); ◊ – 

amostras filtradas (εCF) (Combinação E). 

 

A produção de biogás por ciclo, em aspecto quantitativo, pode ser observada na Figura 

5.210 e a composição do biogás gerado na Figura 5.211. 
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Figura 5.210 – Volume de biogás (VG) produzido por ciclo (Combinação E). 

 

 

Figura 5.211 – Concentrações de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) do biogás no final do ciclo (Combinação E). 

 

Na Tabela 5.34 tem-se os valores de carga orgânica volumétrica/específica aplicada e 

removida e na Tabela 5.35 tem-se os indicadores de desempenho calculados para combinação 

E. 
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Tabela 5.34 – Cargas orgânicas calculadas na Combinação E. 

 

Parâmetro 
Condições 

8 9 13 10 16 11 17 

MSVT (g) 15,8 5,6 12,0 21,8 16,3 13,7 8,0 

COVASTA       (gDQO.L-1.d-1) 7,2 7,4 7,5 14,3 14,1 14,0 14,0 

COVRSFE  (gDQO.L-1.d-1) 1,2 1,1 1,2 2,5 2,2 3,3 1,9 

COVACTA (gCarboidrato.L-1.d-1) 1,7 1,9 2,6 4,7 6,1 4,9 6,2 

COVRCFE (gCarboidrato.L-1.d-1) 1,5 1,8 2,3 4,3 4,7 4,5 4,7 

COEASTA (gDQO.gSVT-1.d-1) 1,6 4,6 2,2 2,2 3,0 3,5 6,2 

COERSFE (gDQO.gSVT-1.d-1) 0,3 0,7 0,4 0,4 0,5 0,8 0,8 

COEACTA (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) 0,4 1,2 0,8 0,7 1,3 1,2 2,7 

COERCFE (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) 0,3 1,1 0,7 0,7 1,0 1,1 2,1 

 

Tabela 5.35 – Índices de desempenho calculados na Combinação E. 

 

Parâmetros 
Condições 

8 9 13 10 16 11 17 

nH2 (molH2.d-1) 0,004 0,003 0,007 0,006 0,05 0,005 0,03 

PrM (molH2.m-3.d-1) 1,1 0,8 1,9 1,7 13,5 1,5 7,7 

PrME (molH2.kgSVT-1.d-1) 0,2 0,5 0,6 0,3 2,9 0,4 3,4 

RMCAS,m (molH2.kgDQO-1) 0,1 0,1 0,3 0,1 1,0 0,1 0,6 

RMCRS,m (molH2.kgDQO-1) 0,9 0,7 1,6 0,7 6,2 0,5 4,1 

H2 Fração molar H2 no biogás (%) 9 6 15 7 39 5 22 

CH4 Fração molar CH4 no biogás (%) 23 22 0 2 0 0 0 

CO2 Fração molar CO2 no biogás (%) 68 72 85 91 61 95 77 

 

As variações na suplementação de micronutrientes (solução de sais afluente 

completa/parcial/ausente) não alteraram o comportamento do sistema com relação aos valores 

de pH, alcalinidade total e ácidos voláteis totais. Na Combinação E notou-se a diminuição do 

valor do pH e geração de ácidos voláteis totais, como é esperado de um processo que tem como 

objetivo a produção de hidrogênio e indicando que a alcalinidade total presente no afluente foi 

suficiente para manter a estabilidade do sistema (Tabela 5.33).  

Quanto às concentrações de compostos intermediários no efluente, notou-se a 

predominância do ácido acético na combinação E.  
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É possível observar que as eficiências de remoção de matéria orgânica na forma de DQO 

(Figura 5.208) mantiveram-se baixas mesmo com a variação da solução de sais afluente, sendo 

que a eficiência média para todas as condições foi de 14% com um desvio padrão de 5% para 

amostras não filtradas e 17% com um desvio padrão de 5% para amostras filtradas, que era 

esperado em um processo acidogênico. 

As eficiências de remoção de carboidratos, apesar da Figura 5.209 indicar uma queda 

na remoção de carboidratos com a retirada total da solução de sais (condições 13, 16 e 17 

tiveram em média uma eficiência de remoção para amostras não filtradas 79%, com desvio 

padrão de 6%, enquanto as demais condições tiveram uma eficiência de remoção para amostras 

não filtradas de 89%, com desvio padrão de 3%), o sistema se mostrou estável e observou-se 

altas eficiências de remoção de carboidratos. A menor eficiência de remoção nas condições sem 

solução de sais (condições 13, 16 e 17), por volta de 79%, pode indicar 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 diferença de valores de cargas orgânicas aplicadas (Tabela 5.34) é consequência da 

variação da concentração afluente. Não foi notada nenhuma tendência clara em relação aos 

valores calculados para as cargas orgânicas e a adição total, parcial ou a retirada total da solução 

de sais. 

A suplementação de micronutrientes não influenciou consideravelmente o volume de 

biogás produzido (Figura 5.210), é importante lembrar que as comparações devem ser feitas 

entre as condições 8, 9 e 13, 10 e 16, 11 e 17. No entanto, a retirada total da solução de sais do 

afluente, ou seja, a não realização da suplementação de micronutrientes, resultou em um 

aumento da concentração de hidrogênio no biogás (Figura 5.211) e em um aumento dos valores 

dos índices de desempenho (produtividades e rendimentos molares para o hidrogênio) e da 

fração molar de hidrogênio (Tabela 5.35) e, nas condições em batelada (alimentação em 5% do 
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tempo de ciclo, condições 8, 9, 13, 10 e 16), na ausência de metano no biogás (a rota 

metanogênica não foi verificada nas condições 13 e 16, diferentemente do que aconteceu nas 

condições 8, 9 e 10). 

Dessa forma, pode-se dizer que a retirada da solução de sais (não realização da 

suplementação de micronutrientes no afluente) fez com que o balanceamento de nutrientes fosse 

alterado de modo que o metano não fosse produzido, e favoreceu a produção de hidrogênio 

(apesar de ter prejudicado o consumo de carboidratos, a retirada da solução de sais favoreceu a 

produção de hidrogênio).  

Lovato et al. (2015) e Moncayo et al. (2014) trabalharam com o tratamento de efluente 

da indústria de biodiesel (glicerina) em AnSBBR com recirculação da fase líquida e apesar de 

terem obtido uma produtividade molar (100,9 molH2.m
-3.d-1 e 67,5 molH2.m

-3.d-1, 

respectivamente) muito maior que a obtida na combinação 16 deste trabalho (condição em que 

obteve os melhores resultados para hidrogênio – PrM: 13,5 molH2.m
-3.d-1), não conseguiram 

fazer com que a rota metanogênica não fosse verificada, indicando a dificuldade da produção 

de hidrogênio sem que haja presença de metano no biogás no tratamento de efluentes 

complexos, como a vinhaça e a glicerina. 

5.20.6 Combinação F – Variável estudada: Concentração afluente 

A Combinação F é composta pelas condições 9/10, 11/12, 13/16, em que o reator foi 

operado com tempo de ciclo de 3 horas, o inóculo teve tratamento térmico, o afluente era 

composto de vinhaça (ARV 67%) e melaço (ARM 33%). Nas condições 9 e 10 o tempo de 

alimentação foi 10 minutos (5% do tempo de ciclo - batelada) e foi utilizada solução de sais 

sem sulfatos ferroso e de níquel, na condição 9 o afluente teve concentração de 3000 mgDQO.L-

1 e na condição 10 de 6000 mgDQO.L-1. Nas condições 11 e 12 o tempo de alimentação foi 90 

minutos (50% do tempo de ciclo - batelada alimentada) e foi utilizada solução de sais sem 
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sulfatos ferroso e de níquel, na condição 11 o afluente teve concentração de 6000 mgDQO.L-1 

e na condição 12 de 9000 mgDQO.L-1. E por fim, nas condições 13 e 16 o tempo de alimentação 

foi 10 minutos (5% do tempo de ciclo - batelada) e não foi utilizada solução de sais, a diferença 

entre as condições também foi a concentração afluente, na condição 13 o afluente teve 

concentração de 3000 mgDQO.L-1 e na condição 16 de 6000 mgDQO.L-1. 

A Tabela 5.36 apresenta os valores médios dos parâmetros experimentais monitorados 

nas condições 9/10, 11/12, 13/16. 

Tabela 5.36 – Parâmetros médios monitorados na Combinação F. 

 

    Condição 9 
Condição 

10 

Condição 

11 

Condição 

12 

Condição 

13 

Condição 

16 

Parâmetro Afl. Efl. Afl. Efl. Afl. Efl. Afl. Efl. Afl. Efl. Afl. Efl. 

CST (mgDQO.L-1) 
322

0 
2826 6091 5139 6059 4877 9204 8238 3238 2826 6043 5239 

CSF (mgDQO.L-1) 
315

2 
2721 5609 5020 6122 4616 9408 7907 3140 2715 5982 5109 

εST  (%) ── 12 ── 16 ── 20 ── 10 ── 13 ── 13 

εSF (%) ── 16 ── 18 ── 24 ── 14 ── 16 ── 15 

CCT 
(mgCarboidrato.L-

1) 
808 57 2022 205 2110 233 3256 522 1129 158 2605 629 

CCF 
(mgCarboidrato.L-

1) 
730 44 1869 174 2019 175 3166 442 1118 142 2588 585 

εCT  (%) ── 92,9 ── 89,9 ── 89,0 ── 84,0 ── 86,0 ── 75,9 

εCF (%) ── 94,6 ── 91,4 ── 91,7 ── 86,4 ── 87,4 ── 77,5 

pH (u) 7,3 4,7 6,1 5,0 6,0 5,0 5,1 4,7 5,6 4,8 6,1 4,8 

AVT (mgHAc.L-1) 100 488 948 1974 957 1863 1212 2405 522 1125 707 1688 

AT (mgCaCO3.L
-1) 157 88 396 467 391 482 297 427 176 218 306 282 

ST (mg.L-1) 
156

0 
1157 6262 3828 6851 4114 8060 5444 3572 2669 5884 4335 

SVT (mg.L-1) 
116

9 
825 4200 2121 4867 2391 5898 3163 2590 1694 4268 2743 

SST (mg.L-1) 35 56 119 121 197 178 198 362 136 113 102 157 

SSV (mg.L-1) 30,4 48 102,5 107 184,8 162 162,5 323 110 93 80,5 128 

MSVT (g) ── 5,6 ── 21,8 ── 13,7 ── 19,0 ── 12,0 ── 16,3 

CX (gSVT.L-1) ── 1,6 ── 6,5 ── 4,0 ── 5,7 ── 3,5 ── 4,6 

CX' (gSVT.gsuporte-1) ── 
0,00

6 
── 0,03 ── 0,01 ── 0,02 ── 0,01 ── 0,02 

V G (NmL.Ciclo-1) ── 144 ── 240 ── 341 ── 526 ── 141 ── 369 

V H2 (NmL.Ciclo-1) ── 9 ── 20 ── 16 ── 77 ── 21 ── 144 

Compostos Intermediários             

EtOH (mmol.L-1) ── 2,8 ── 0,3 ── 0,3 ── 2,4 ── 0,6 ── 9,1 

HAc (mmol.L-1) ── 3,2 ── 14,8 ── 9,6 ── 11,8 ── 7,2 ── 12,5 

HPr (mmol.L-1) ── 1,0 ── 6,7 ── 6,2 ── 4,6 ── 1,9 ── 7,4 

HBut+HIsoBu

t 
(mmol.L-1) ── 0,7 ── 2,0 ── 3,4 ── 4,2 ── 1,1 ── 1,3 

Afl. – Afluente; Efl. – Efluente 
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A Figura 5.212 e a Figura 5.213 apresentam o monitoramento das eficiências de 

remoção para amostras não filtradas e filtradas da matéria orgânica na forma de DQO e na 

forma de carboidratos, respectivamente, para as condições da combinação F. 

 

Figura 5.212 – Eficiência de remoção de matéria orgânica na forma de DQO: ◊ – amostras 

não filtradas (εST); □ – amostras filtradas (εSF) (Combinação F). 

 

 

Figura 5.213 – Eficiência de remoção de carboidrato: ♦ – amostras não filtradas (εCT); ◊ – 

amostras filtradas (εCF) (Combinação F). 

 

A produção de biogás por ciclo, em aspecto quantitativo, pode ser observada na Figura 

5.214 e a composição do biogás gerado na Figura 5.215. 
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Figura 5.214 – Volume de biogás (VG) produzido por ciclo (Combinação F). 

 

 

Figura 5.215 – Concentrações de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) do biogás no final do ciclo (Combinação F). 

 

Na Tabela 5.37 tem-se os valores de carga orgânica volumétrica/específica aplicada e 

removida e na Tabela 5.38 tem-se os indicadores de desempenho para o hidrogênio calculados 

na combinação F. 
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Tabela 5.37 – Cargas orgânicas calculadas na Combinação F. 

 

Parâmetro 
Condições 

9 10 11 12 13 16 

MSVT (g) 5,6 21,8 13,7 19,0 12,0 16,3 

COVASTA       (gDQO.L-1.d-1) 7,4 14,3 14,0 21,6 7,5 14,1 

COVRSFE  (gDQO.L-1.d-1) 1,1 2,5 3,3 3,0 1,2 2,2 

COVACTA (gCarboidrato.L-1.d-1) 1,9 4,7 4,9 7,6 2,6 6,1 

COVRCFE (gCarboidrato.L-1.d-1) 1,8 4,3 4,5 6,6 2,3 4,7 

COEASTA (gDQO.gSVT-1.d-1) 4,6 2,2 3,5 3,8 2,2 3,0 

COERSFE (gDQO.gSVT-1.d-1) 0,7 0,4 0,8 0,5 0,4 0,5 

COEACTA (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) 1,2 0,7 1,2 1,3 0,8 1,3 

COERCFE (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) 1,1 0,7 1,1 1,2 0,7 1,0 

 

Tabela 5.38 – Índices de desempenho calculados na Combinação F. 

Parâmetros 
Condições 

9 10 11 12 13 16 

nH2 (molH2.d-1) 0,003 0,006 0,005 0,03 0,007 0,05 

PrM (molH2.m-3.d-1) 0,8 1,7 1,5 7,6 1,9 13,5 

PrME (molH2.kgSVT-1.d-1) 0,5 0,3 0,4 1,3 0,6 2,9 

RMCAS,m (molH2.kgDQO-1) 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 1,0 

RMCRS,m (molH2.kgDQO-1) 0,7 0,7 0,5 2,5 0,7 6,2 

H2 Fração molar H2 no biogás (%) 6 7 5 15 15 39 

CH4 Fração molar CH4 no biogás (%) 22 2 0 0 0 0 

CO2 Fração molar CO2 no biogás (%) 72 91 95 85 85 61 

 

A variação da concentração afluente não alterou o comportamento do sistema com 

relação aos valores de pH, alcalinidade total e ácidos voláteis totais. Nas Combinação F notou-

se a diminuição do valor do pH e geração de ácidos voláteis totais, como é esperado de um 

processo que tem como objetivo a produção de hidrogênio e indicando que a alcalinidade total 

presente no afluente foi suficiente para manter a estabilidade do sistema (Tabela 5.36).  

É possível observar que as eficiências de remoção de matéria orgânica na forma de DQO 

(Figura 5.212) mantiveram-se baixas mesmo com a variação da concentração afluente, sendo 

que a eficiência média para todas as condições foi de 14% com um desvio padrão de 5% para 
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amostras não filtradas e 17% com um desvio padrão de 5% para amostras filtradas, que era 

esperado em um processo acidogênico. 

Os valores de eficiências na remoção de carboidrato (Figura 5.213 ) indicaram que, 

independentemente da concentração afluente, o reator apresentou bom desempenho no 

consumo de carboidrato. Pode-se afirmar que a variação na eficiência de remoção de 

carboidratos não ocorreu em função da variação de concentração do afluente (eficiência de 

remoção média, para amostras não filtradas, das condições 9 e 10 foi de 91%, com desvio 

padrão de 2%; eficiência de remoção média, para amostras não filtradas, das condições 11 e 12 

foi de 87%, com desvio padrão de 3%; eficiência de remoção média, para amostras não filtradas, 

das condições 13 e 16 foi de 80%, com desvio padrão de 6%). 

A diferença entre os valores de carga orgânica volumétrica aplicada ocorreu em função 

da variação da concentração do afluente, pois o tempo de ciclo foi o mesmo na combinação F. 

A quantidade de sólidos do reator na forma MSVT foi maior nas condições com maior 

concentração afluente, o que influenciou nos valores de carga orgânica específica e de 

produtividade molar específica (Tabela 5.37).  

Quanto às concentrações de compostos intermediários no efluente, notou-se a 

predominância do ácido acético na combinação F, sendo que o aumento da concentração 

afluente causou um aumento da concentração de ácido acético (condições 10, 12 e 16, tiveram 

maior concentração de ácido acético).  

O aumento da concentração afluente também causou um aumento na produção de biogás 

(Figura 5.214) e na concentração de hidrogênio no biogás (Figura 5.215), podendo indicar que 

a obtenção de maiores concentrações de ácido acético implicaram uma maior produção de 

hidrogênio. Teoricamente, a rota do ácido acético é a mais eficiente para produção de 

hidrogênio, no processo fermentativo do açúcar. 
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Nas condições 9 e 10, em que houve produção de metano, percebeu-se que a 

concentração de metano no biogás diminuiu com o aumento da concentração afluente, nessas 

condições foi adicionada solução de sais com sulfatos ferroso e de níquel e a alimentação do 

reator foi realizada em 10 minutos (batelada). Essas duas condições tiveram uma concentração 

maior de hidrogênio e nenhum traço de metano nos primeiros dias de operação. Após esse 

período, o sistema começou a produzir metano gradativamente, até entrar em estabilidade. No 

período de estabilidade a concentração de hidrogênio e metano, respectivamente, foi em média 

de 0,3 mmol.L-1 e 1,3 mmol.L-1 na condição 9 e 0,7 mmol.L-1 e 0,2 mmol.L-1 na condição 10, 

indicando que a maior concentração afluente da condição 10 favoreceu a produção de um biogás 

com uma melhor qualidade (maior concentração de hidrogênio e menor concentração de 

metano), porém a rota metanogênica continuou sendo verificada. Nas outras condições (11, 12, 

13 e 16) não houve produção de metano, e o aumento da concentração afluente também 

favoreceu a produção de hidrogênio. 

A produtividade (PrM) e o rendimento molar (RMCR) indicam uma tendência de 

aumento com o aumento da concentração da matéria orgânica, ou seja, o aumento da 

concentração afluente resultou em um aumento da velocidade de produção de hidrogênio e 

favoreceu a formação desse gás em relação ao consumo matéria orgânica (Tabela 5.38).  

Com os resultados obtidos nas condições da combinação F parece que um crescente 

aumento da concentração afluente geraria uma crescente produção de hidrogênio. Porém, o 

aumento excessivo da concentração de alimentação pode acarretar em problemas na geração de 

biogás pelo fato de que nos processos fermentativos o substrato é utilizado como fonte de 

energia e convertido em hidrogênio, ácidos orgânicos e álcoois, dependendo da rota metabólica 

utilizada pelos microrganismos, e a energia livre de Gibbs dessas reações fermentativas são 

todas positivas (não são espontâneas). Assim, o acúmulo dessas substâncias pode causar a 

inibição do processo (Lima et al., 2015). 
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5.20.7 Combinação G – Variável estudada: Estratégia de alimentação 

(Batelada/Batelada Alimentada) 

A Combinação G é composta pelas condições 10/11, 16/17, em que o reator foi operado 

com tempo de ciclo de 3 horas, o inóculo teve tratamento térmico, o afluente foi a base de 

vinhaça (ARV 67%) e melaço (ARM 33%) e concentração de matéria orgânica foi de 

6000 mgDQO.L-1. No afluente das condições 10 e 11 foi adicionada solução de sais sem sulfato 

ferroso e de níquel, na condição 10 o tempo de alimentação foi de 10 minutos (5% do tempo de 

ciclo - batelada) e na condição 11 o tempo de alimentação foi de 90 minutos (50% do tempo de 

ciclo – batelada alimentada). Nas condições 16 e 17 não foi adicionada solução de sais, sendo 

que na condição 16 o tempo de alimentação foi de 10 minutos (5% do tempo de ciclo - batelada) 

e na condição 17 o tempo de alimentação foi de 90 minutos (50% do tempo de ciclo – batelada 

alimentada).  

A Tabela 5.39 apresenta os valores médios dos parâmetros experimentais monitorados 

nas condições 10/11, 16/17. 
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Tabela 5.39 - Parâmetros médios monitorados na Combinação G. 

    Condição 10 Condição 11 Condição 16 Condição 17 

Parâmetro Afluente Efluente Afluente Efluente Afluente Efluente Afluente Efluente 

CST (mgDQO.L-1) 6091 5139 6059 4877 6043 5239 6128 5395 

CSF (mgDQO.L-1) 5609 5020 6122 4616 5982 5109 5990 5309 

εST  (%) ── 16 ── 20 ── 13 ── 12 

εSF (%) ── 18 ── 24 ── 15 ── 13 

CCT (mgCarboidrato.L-1) 2022 205 2110 233 2605 629 2703 701 

CCF (mgCarboidrato.L-1) 1869 174 2019 175 2588 585 3166 652 

εCT  (%) ── 89,9 ── 89,0 ── 75,9 ── 74,1 

εCF (%) ── 91,4 ── 91,7 ── 77,5 ── 75,9 

pH (u) 6,1 5,0 6,0 5,0 6,1 4,8 6,0 4,5 

AVT (mgHAc.L-1) 948 1974 957 1863 707 1688 730 1742 

AT (mgCaCO3.L
-1) 396 467 391 482 306 282 305 112 

ST (mg.L-1) 6262 3828 6851 4114 5884 4335 6069 4592 

SVT (mg.L-1) 4200 2121 4867 2391 4268 2743 4415 2953 

SST (mg.L-1) 119 121 197 178 102 157 209 175 

SSV (mg.L-1) 102,5 107 184,8 162 80,5 128 167 140 

MSVT (g) ── 21,8 ── 13,7 ── 16,3 ── 8,0 

CX (gSVT.L-1) ── 6,5 ── 4,0 ── 4,6 ── 2,3 

CX' (gSVT.gsuporte-1) ── 0,03 ── 0,01 ── 0,02 ── 0,01 

V G (NmL.Ciclo-1) ── 240 ── 341 ── 369 ── 370 

V H2 (NmL.Ciclo-1) ── 17 ── 16 ── 144 ── 82 

Compostos Intermediários         

EtOH (mmol.L-1) ── 0,3 ── 0,3 ── 9,1 ── 5,1 

HAc (mmol.L-1) ── 14,8 ── 9,6 ── 12,5 ── 13,4 

HPr (mmol.L-1) ── 6,7 ── 6,2 ── 7,4 ── 10,8 

HBut+HIsoBut (mmol.L-1) ── 2,0 ── 3,4 ── 1,3 ── 0,6 

 

A Figura 5.216 e a Figura 5.217 apresentam o monitoramento das eficiências de 

remoção para amostras não filtradas e filtradas da matéria orgânica na forma de DQO e na 

forma de carboidratos, respectivamente, para as condições da combinação G. 
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Figura 5.216 – Eficiência de remoção de matéria orgânica na forma de DQO: ◊ – amostras 

não filtradas (εST); □ – amostras filtradas (εSF) (Combinação G). 

 

 

Figura 5.217 – Eficiência de remoção de carboidrato: ♦ – amostras não filtradas (εCT); ◊ – 

amostras filtradas (εCF) (Combinação G). 

 

A produção de biogás por ciclo, em aspecto quantitativo, pode ser observada na Figura 

5.218 e a composição do biogás gerado na Figura 5.219. 
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Figura 5.218 – Volume de biogás (VG) produzido por ciclo (Combinação G). 

 

 

Figura 5.219 – Concentrações de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) do biogás no final do ciclo (Combinação G). 

 

Na Tabela 5.40 tem-se os valores de carga orgânica volumétrica/específica aplicada e 

removida e na Tabela 5.41 tem-se os indicadores de desempenho para o hidrogênio calculados 

na combinação G. 
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Tabela 5.40 – Cargas orgânicas calculadas na Combinação G. 

Parâmetro 
  

10 11 16 17 

MSVT (g) 21,8 13,7 16,3 8,0 

COVASTA       (gDQO.L-1.d-1) 14,3 14,0 14,1 14,0 

COVRSFE  (gDQO.L-1.d-1) 2,5 3,3 2,2 1,9 

COVACTA (gCarboidrato.L-1.d-1) 4,7 4,9 6,1 6,2 

COVRCFE (gCarboidrato.L-1.d-1) 4,3 4,5 4,7 4,7 

COEASTA (gDQO.gSVT-1.d-1) 2,2 3,5 3,0 6,2 

COERSFE (gDQO.gSVT-1.d-1) 0,4 0,8 0,5 0,8 

COEACTA (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) 0,7 1,2 1,3 2,7 

COERCFE (gCarboidrato.gSVT-1.d-1) 0,7 1,1 1,0 2,1 

 

Tabela 5.41 – Índices de desempenho calculados na Combinação G. 

Parâmetros 
 Condições 

10 11 16 17 

nH2 (molH2.d-1) 0,006 0,005 0,05 0,03 

PrM (molH2.m-3.d-1) 1,7 1,5 13,5 7,7 

PrME (molH2.kgSVT-1.d-1) 0,3 0,4 2,9 3,4 

RMCAS,m (molH2.kgDQO-1) 0,1 0,1 1,0 0,6 

RMCRS,m (molH2.kgDQO-1) 0,7 0,5 6,2 4,1 

H2 Fração molar H2 no biogás (%) 7 5 39 22 

CH4 Fração molar CH4 no biogás (%) 2 0 0 0 

CO2 Fração molar CO2 no biogás (%) 91 95 61 77 

 

A variação de estratégia de alimentação (batelada/batelada alimentada) não alterou o 

comportamento do sistema com relação aos valores de pH, alcalinidade total e ácidos voláteis 

totais. Nas Combinação G notou-se a diminuição do valor do pH e geração de ácidos voláteis 

totais, como é esperado de um processo que tem como objetivo a produção de hidrogênio e 

indicando que a alcalinidade total presente no afluente foi suficiente para manter a estabilidade 

do sistema (Tabela 5.39).  

Quanto aos compostos intermediários no efluente da combinação G,  notou-se a 

predominância do ácido acético, além da presença do ácido propiônico nas quatro condições, 

nas condições 16 e 17 houve também presença de etanol. 
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É possível observar que as eficiências de remoção de matéria orgânica na forma de DQO 

(Figura 5.216) mantiveram-se baixas mesmo com a variação da concentração afluente, sendo 

que a eficiência média para todas as condições foi de 15% com um desvio padrão de 6% para 

amostras não filtradas e 18% com um desvio padrão de 6% para amostras filtradas, que era 

esperado em um processo acidogênico. 

Não foi notada diferença significativa na remoção de matéria orgânica na forma de 

carboidrato (Figura 5.217), sendo que as eficiências médias de remoção de carboidrato das 

condições 10 e 11 foram de 89% para amostras não filtradas, com desvio padrão de 1%, e para 

as condições 16 e 17 a média foi de 75 % ,para amostras não filtradas, com desvio padrão de 

2%. Os resultados obtidos indicaram que, independentemente da forma de alimentação 

(batelada ou batelada alimentada), o reator apresentou bom desempenho no consumo de 

carboidrato. 

A produção volumétrica de biogás (Figura 5.218) aumentou ligeiramente com a 

mudança para batelada alimentada, levando em conta o período estável de cada operação 

(valores médios da condição 10 e 16: 277 NmL.Ciclo-1, com desvio padrão de 62NmL.Ciclo-1, 

e da condição 11 e 17: 361 NmL.Ciclo-1 com desvio padrão de 66 NmL.Ciclo-1). Quanto a 

composição do biogás gerado (Figura 5.219) observou-se uma menor concentração de 

hidrogênio no biogás ao se trabalhar em batelada alimentada (valor médio de concentração de 

hidrogênio no biogás – condição 10: 0,7mmol.L-1, condição 11: 0,4mmol.L-1; condição 16 : 

3,5 mmol.L-1; condição 17 : 1,0 mmol.L-1). 

Nas condições 10 e 11, que foi adicionada solução de sais sem sulfato ferroso e de níquel 

no afluente, houve produção de metano na condição 10 que trabalhou com alimentação em 

batelada (5% do tempo de ciclo), mas na condição 11 não houve presença de metano, indicando 
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que a mudança de estratégia de alimentação para batelada alimentada (condição 11) foi 

responsável pela rota metanogênica não ter sido verificada. 

Observando os valores das cargas orgânicas da Combinação G (Tabela 5.40) tem-se 

uma tendência de aumento de valores de cargas orgânicas específicas quando a forma de 

alimentação foi batelada alimentada (condição 11 e 17), devido aos menores valores de sólidos 

do reator na forma MSVT das condições 11 e 17, se comparados com os valores das condições 

10 e 16.  

A menor quantidade de sólidos do reator também influenciou os valores de 

produtividade molar específica, que foram maiores nas condições em batelada alimentada, 

principalmente comprando os resultados das condições 16 e 17. Porém, os outros índices 

desempenho (produtividade molar, rendimentos molares e fração molar de hidrogênio no 

biogás) indicaram melhores valores nas condições que operaram em batelada (Tabela 5.41). 

Assim, pode-se dizer que as condições em batelada resultaram em uma produção maior de 

hidrogênio, que é um dos objetivos do presente trabalho. 

5.20.8 Combinação H – Variável estudada: Tratamento térmico do inóculo 

A Combinação H é composta pelas condições 13 e 14, em que o reator foi operado com 

tempo de ciclo de 3 horas, o afluente foi a base de vinhaça (ARV 67%) e melaço (ARM 33%), 

a concentração do afluente foi de 3000 mgDQO.L-1, não foi adicionada solução de sais e o 

reator foi operado em batelada sequencial, a única diferença entre essas condições foi que na 

condição 13 foi realizado o pré-tratamento térmico do inóculo e na condição 14 não foi 

realizado nenhum tratamento.  

A Tabela 5.42 apresenta os valores médios dos parâmetros experimentais monitorados 

nas condições 13 e 14. 
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Tabela 5.42 – Parâmetros médios monitorados na Combinação H. 

 

    Condição 13 Condição 14 

Parâmetro Afuente Efluente Afuente Efluente 

CST (mgDQO.L-1) 3238 2826 3313 2639 

CSF (mgDQO.L-1) 3140 2715 2735 2556 

εST  (%) ── 13 ── 20 

εSF (%) ── 16 ── 23 

CCT (mgCarboidrato.L-1) 1129 158 1237 165 

CCF (mgCarboidrato.L-1) 1118 142 1165 152 

εCT  (%) ── 86,0 ── 86,7 

εCF (%) ── 87,4 ── 87,7 

pH (u) 5,6 4,8 5,8 4,9 

AVT (mgHAc.L-1) 522 1125 462 1043 

AT (mgCaCO3.L
-1) 176 218 177 247 

ST (mg.L-1) 3572 2669 3128 2181 

SVT (mg.L-1) 2590 1694 2263 1358 

SST (mg.L-1) 136 113 83 76 

SSV (mg.L-1) 110 93 70,4 72 

MSVT (g) ── 12,0 ── 9,8 

CX (gSVT.L-1) ── 3,5 ── 2,8 

CX' (gSVT.gsuporte-1) ── 0,01 ── 0,01 

V G (NmL.Ciclo-1) ── 141 ── 134 

V H2 (NmL.Ciclo-1) ── 21 ── 13 

Compostos Intermediários     

EtOH (mmol.L-1) ── 0,6 ── 2,6 

HAc (mmol.L-1) ── 7,2 ── 9,2 

HPr (mmol.L-1) ── 1,9 ── 3,2 

HBut+HIsoBut (mmol.L-1) ── 1,1 ── 1,8 

 

A Figura 5.220 e a Figura 5.221 apresentam o monitoramento das eficiências de 

remoção para amostras não filtradas e filtradas da matéria orgânica na forma de DQO e na 

forma de carboidratos, respectivamente, para as condições da combinação H. 
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Figura 5.220 – Eficiência de remoção de matéria orgânica na forma de DQO: ◊ – amostras 

não filtradas (εST); □ – amostras filtradas (εSF) (Combinação H). 

 

 

Figura 5.221 – Eficiência de remoção de carboidrato: ♦ – amostras não filtradas (εCT); ◊ – 

amostras filtradas (εCF) (Combinação H). 

 

A produção de biogás por ciclo, em aspecto quantitativo, pode ser observada na Figura 

5.222 e a composição do biogás gerado na Figura 5.223. 
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Figura 5.222 – Volume de biogás (VG) produzido por ciclo (Combinação H). 

 

 

Figura 5.223 – Concentrações de dióxido de carbono (□ – CO2), metano (○ – CH4) e  

hidrogênio (∆ – H2) do biogás no final do ciclo (Combinação H). 

 

Na Tabela 5.43 tem-se os valores de carga orgânica volumétrica/específica aplicada e 

removida e na Tabela 5.44 tem-se os indicadores de desempenho para o hidrogênio calculados 

na combinação H. 
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Tabela 5.43 – Cargas orgânicas calculadas na Combinação H. 

 

Parâmetro 
Condições 

13 14 

MSVT (g) 12,0 9,8 

COVASTA       (gDQO.L-1.d-1) 7,5 7,8 

COVRSFE  (gDQO.L-1.d-1) 1,2 1,8 

COVACTA (gCarboidrato.L-1.d-1) 2,6 2,9 

COVRCFE (gCarboidrato.L-1.d-1) 2,3 2,5 

COEASTA (gDQO.gSVT-1.d-1) 2,2 2,8 

COERSFE (gDQO.gSVT-1.d-1) 0,4 0,6 

COEACTA 
(gCarboidrato.gSVT-

1.d-1) 
0,8 1,0 

COERCFE 
(gCarboidrato.gSVT-

1.d-1) 
0,7 0,9 

 

Tabela 5.44 – Índices de desempenho calculados na Combinação H. 

 

Parâmetros 
Condições 

13 14 

nH2 (molH2.d-1) 0,007 0,004 

PrM (molH2.m-3.d-1) 1,9 1,2 

PrME (molH2.kgSVT-1.d-1) 0,6 0,4 

RMCAS,m (molH2.kgDQO-1) 0,3 0,2 

RMCRS,m (molH2.kgDQO-1) 1,6 0,7 

H2 Fração molar H2 no biogás (%) 15 10 

CH4 Fração molar CH4 no biogás (%) 0 0 

CO2 Fração molar CO2 no biogás (%) 85 90 

 

O pré-tratamento térmico do inóculo não alterou o comportamento do sistema com 

relação aos valores de pH, alcalinidade total e ácidos voláteis totais. Nas Combinação G notou-

se a diminuição do valor do pH e geração de ácidos voláteis totais, como é esperado de um 

processo que tem como objetivo a produção de hidrogênio e indicando que a alcalinidade total 

presente no afluente foi suficiente para manter a estabilidade do sistema (Tabela 5.42).  

Quanto aos compostos intermediários no efluente da combinação H,  notou-se a 

predominância do ácido acético, seguido do ácido propiônico. 
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É possível observar que as eficiências de remoção de matéria orgânica na forma de DQO 

(Figura 5.220) mantiveram-se baixas, mesmo com a variação da concentração afluente, sendo 

que a eficiência média para todas as condições foi de 16% com um desvio padrão de 8% para 

amostras não filtradas e 19% com um desvio padrão de 8% para amostras filtradas, que era 

esperado em um processo acidogênico. 

As eficiências de remoção de carboidratos não apresentaram diferenças significativa 

entre as condições 13 e 14 (Figura 5.221), sendo que a eficiência média para as duas condições 

foi de 85% com um desvio padrão de 5% para amostras não filtradas e 86% com um desvio 

padrão de 5% para amostras filtradas. Portanto, o sistema se mostrou estável e observou-se altas 

eficiências de remoção de carboidratos. 

Os volumes de biogás produzidos nas condições da Combinação H (Figura 5.222) foram 

semelhantes. Quanto à concentração de hidrogênio no biogás gerado, foi notada uma tendência 

de melhora ao se realizar o tratamento térmico do inóculo (Figura 5.223). É importante destacar 

que mesmo na condição sem tratamento térmico não foi produzido metano. 

Observou-se que as produtividades (PrM e PrME) e rendimentos molares (RMCA e 

RMCR) calculados para o biohidrogênio e a fração molar de hidrogênio no biogás (Tabela 5.44) 

também mostraram uma tendência de melhora, apesar dos valores serem próximos, com a 

realização do tratamento térmico do inóculo. 

Nos trabalhos de Moncayo et al. (2015) e Lovato et al. (2015), que estudaram a 

produção de hidrogênio em ASBR no tratamento de água residuária a base de glicerina, também 

verificou-se que as produtividades e os rendimentos molares calculados para o hidrogênio 

mostraram uma tendência de melhora quando o tratamento térmico foi realizado, apesar deles 

não terem considerado significativas as diferenças entre os resultados obtidos.  

Cisneros-Pérez et al. (2015) estudaram a influência de dois diferentes tratamentos de 

inóculo (“heat shock” and “cell-wash-out) na produção de hidrogênio em reator EGSB, 
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concluindo que os dois tratamentos tem maior efeito durante os estágios iniciais da fermentação. 

Luo et al. (2010) estudaram vários tipos de tratamento do inóculo na produção de hidrogênio a 

partir da fermentação termofílica, de água do processamento da mandioca, em reatores batelada 

e contínuo. No reator batelada foi observado que a melhor condição foi sem nenhum tipo de 

tratamento do inóculo, porém no reator contínuo não foi notada diferença entre os 

experimentos, o que indicou que os tratamentos do inóculo só tiveram efeito inicial sobre a 

produção de hidrogênio, o mesmo percebido por Cisneros-Pérez et al. (2015). Assim, existem 

divergências quanto à realização do pré-tratamento do inóculo, mas como no presente trabalho 

foi notada uma tendência de melhora nos índices de desempenho para o hidrogênio na condição 

em que foi realizado o pré-tratamento, este continuou sendo realizado nas condições 

subsequentes.  

5.20.9  Comparação com trabalhos da literatura 

A condição que apresentou melhores índices de desempenho para o hidrogênio foi a 

condição 16 e esta foi a condição utilizada para comparação com outros trabalhos que utilizaram 

vinhaça na produção de hidrogênio. 

Vale citar que os índices de desempenho obtidos na condição 16 tem baixos valores se 

comparados com o tratamento de substratos puros, como a sacarose (condições 1 e 2, do 

presente trabalho), porém esses resultados são melhores do que os obtidos na condição 3, em 

que se trabalhou com a codigestão de vinhaça com sacarose, sendo que a porcentagem de 

vinhaça no afluente da condição 3 era de 33% e na condição 16 essa porcentagem era de 67% 

(PrM condição 3 = 8,3 molH2.m
-3.d-1 e PrM condição 16 = 13,5 molH2.m

-3.d-1).  

A Tabela 5.45 apresenta os melhores resultados obtidos em alguns trabalhos que 

utilizaram vinhaça como substrato para produção de hidrogênio. Apenas o presente trabalho e 

o de Reis et al. (2015) estudaram a codigestão da vinhaça com um cosubstrato mais biodegrável, 



251 

 

sendo que Reis et al. (2015) trabalhou com glicose, que é um substrato puro e  de utilização 

menos viável que o melaço. Outro ponto importante que deve ser destacado é a estabilidade 

atingida no presente trabalho enquanto que grande parte dos outros estudos apresentaram uma alta 

instabilidade, com picos e quedas acentuados.  

Tabela 5.45 – Comparação entre diferentes trabalhos que utilizaram vinhaça como substrato 

para produção de hidrogênio 

Substrato Reator 

*TDH         

**tc 

(𝒉)a 

Volume 

do reator 

(𝑳) 

Concentração 

Afluente 

(
𝒎𝒈𝑫𝑸𝑶

𝑳
) 

Fração 

Molar (%) PrM  

(
𝒎𝒐𝒍𝑯𝟐

𝐦𝟑.𝐝
)  

RMCR 

(
𝒎𝒐𝒍𝑯𝟐

𝐤𝐠𝐃𝐐𝐎
)  

Referência 

H2 CH4 

67%Vinhaça 

+ 

33%Melaço 

AnSBBR 3** 5,0 6000 39 0 13,5 6,2 
Presente 

trabalho 

Vinhaça APBR 24* 3,5 36400 11 0 3,8b 2,5 
Ferraz Júnior 

et al. (2015) 

25%Vinhaça 

+ 

75%Glicose1 

AFBR 6* 1,5 5000 25b 0 - 14,7 
Reis et al. 

(2015) 

Vinhaça2 AFBR 1* 1,5 5000 34 0 - 18,4 
Reis et al. 

(2015) 

Vinhaça da 

produção de 

tequila 

SBR 18* 4 5000 - - 29,7b 7,8b Buitrón et al. 

(2014) 

Vinhaça da 

produção de 

tequila 

AnSBBR 6** 6 3000 29 0 48,8 4,5b 

Buitrón e 

Carvajal 

(2010) 
a O AnSBBR não utiliza o conceito de TDH e sim de tempo de ciclo (tc), processo descontínuo. 
b Valor calculado com dados fornecidos pelos respectivos trabalhos. 
1Primeira etapa do trabalho de Reis et al. (2015). 
2Segunda etapa do trabalho de Reis et al. (2015). 

 

Ferraz Júnior et al. (2015) trabalharam com a vinhaça in natura (concentração média do 

afluente de 36,4 g.L-1) e não conseguiram atingir a estabilidade do sistema, após 15 dias de 

operação foi inibida a produção de hidrogênio. Durante estes 15 dias, a melhor produtividade 

para o hidrogênio foi de 22,7 molH2.m
-3.d-1 e a fração molar de hidrogênio foi de 46,3%. 

Durante toda operação não foi observada produção de metano. 

Reis et al. (2015) trabalharam com dois reatores AFBR, sendo que em um a 

concentração afluente foi de 5 gDQO.L-1 e no outro a concentração foi de 10 gDQO.L-1. O 
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reator que apresentou melhores resultados para produção de hidrogênio, para todas as condições 

trabalhadas, foi o que utilizou concentração afluente de 5 gDQO.L-1 (os resultados apresentados 

são referentes a esse reator). Esse trabalho pode ser divido em duas etapas, a primeira foi o 

estudo da codigestão de vinhaça com glicose, em que foi estudada influência da porcentagem 

de vinhaça no afluente (0%, 25%, 75% e 100% de vinhaça) na produção de hidrogênio, nessa 

etapa o tempo de detenção hidráulica foi de 6 horas. Na segunda etapa o afluente foi composto 

de 100% de vinhaça e foi estudada a influencia do tempo de detenção hidráulica (6, 4, 2 e 1 

horas) na produção de hidrogênio.  Da primeira etapa verificou-se que o aumento da 

porcentagem vinhaça no afluente prejudicou a produção de hidrogênio (a fração molar de 

hidrogênio no biogás diminuiu com o aumento da porcentagem de vinhaça no afluente), como 

também foi visto no presente trabalho, e verificou-se produção de metano na condição com 

100% de vinhaça no afluente. Os melhores resultados foram obtidos na condição com 25% de 

vinhaça. Na segunda etapa verificou-se que o melhor resultado para produção de hidrogênio foi 

obtido com um tempo de detenção hidráulica de 1 hora. 

Nos trabalhos de Buitrón e Carvajal (2010) e Buitrón et al. (2014) foram apresentados 

apenas os valores máximos obtidos durante a operação do reator, e não a média de todo o 

período de operação. O que pode indicar a dificuldade de se obter estabilidade na produção de 

hidrogênio utilizando vinhaça como substrato. 

Buitrón e Carvajal (2010) também trabalharam com AnSBBR, e avaliaram temperatura 

(25ºC e 35ºC), tempo de ciclo (12 e 6 horas) e concentração afluente (nas condições que 

trabalharam com temperatura de 25ºC a concentração variou de 0,5 a 3 gDQO.L-1, e para as 

condições com temperatura de 35ºC a concentração variou de 1 a 5 gDQO.L-1). Para toda 

condição a biomassa foi adaptada e ativada por 7 dias, pela alimentação do reator com meio 

apenas a base de glicose, e após esse período o reator foi alimentado com vinhaça. Nas 

condições em que a temperatura de operação foi 25ºC e tempo de ciclo de 6 horas não houve 
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produção de hidrogênio. A produção de hidrogênio também não foi obtida na operação a 25ºC 

e tempo de ciclo de 12 horas, quando a concentração foi aumentada de 2 gDQO.L-1 para 

3 gDQO.L-1. Um comportamento similar foi obtido ao se trabalhar na temperatura de 35ºC e 

tempo de ciclo de 12 horas. Os autores concluem que a produção de hidrogênio pode não ter 

sido verificada pela toxicidade da água residuária e que as melanoidinas presentes na vinhaça 

podem ter causado essa toxicidade. A maior produtividade de hidrogênio foi obtida na condição 

em que o reator foi operado a 35ºC, com tempo de ciclo de 6 horas e com concentração afluente 

de 3 gDQO. L-1.  

Buitrón et al. (2014) estudaram a produção de hidrogênio em SBR, utilizando vinhaça 

da produção de tequila como substrato. As concentrações estudadas foram de 500, 1000 e 5000 

mgDQO.L-1, com um tempo de detenção hidráulica de 18 horas. Os autores verificaram que o 

aumento da concentração favoreceu a produção de hidrogênio, assim como foi verificado no 

presente trabalho. Ainda segundo Buitrón et al. (2014), a concentração do substrato 

desempenha um importante papel na produção de hidrogênio, o aumento da concentração de 

substrato deve aumentar o desempenho de produção de hidrogênio com base na quantidade de 

substrato alimentado ao reator e igualmente disponível para os microrganismos. A concentração 

do substrato não é universal, e varia dependendo do substrato utilizado. A possível razão é a 

diferença no conteúdo de carboidratos e a natureza dos substratos utilizados nas reações de 

fermentação.  
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6 CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos e a discussão apresentada sobre o desempenho do AnSBBR com 

agitação mecânica tratando água residuária a base de vinhaça visando à produção de 

biohidrogênio, permitem que sejam realizadas as seguintes conclusões: 

 Os melhores resultados obtidos foram na condição em que o reator foi operado com 

tempo de ciclo de 3 horas, tempo de alimentação foi 10 minutos (caracterizando 

batelada), o inóculo teve tratamento térmico, o afluente era composto de vinhaça 

(ARV 67%) e melaço (ARM 33% ), com uma concentração de 6000 mgDQO.L-1 e 

sem suplementação de micronutrientes. Nesta condição a produtividade molar foi de 

13,5 molH2.m
-3.d-1 e a fração molar do hidrogênio no biogás foi de 39%. A rota 

metanogênica não foi verificada nesta condição. Sendo assim, a codigestão de 

melaço e vinhaça em AnSBBR com agitação mecânica para a produção de 

hidrogênio se mostrou viável. 

 O sistema se mostrou estável e apresentou baixa remoção de matéria orgânica na 

forma de DQO (aproximadamente 19%, para amostras filtradas) e alta remoção de 

matéria orgânica na forma de carboidratos (aproximadamente 85%, para amostras 

filtradas), independentemente dos parâmetros avaliados.  

 A análise dos metabólitos intermediários indicou que houve o predomínio da via do ácido 

acético, que era a rota preferencial desejada para produção de hidrogênio a partir dos 

substratos utilizados. 

 Os resultados obtidos nas condições com afluente apenas a base de sacarose (100% 

ARS) são compatíveis com os resultados obtidos na literatura e o aumento a 

concentração afluente resultou em melhores índices de desempenho para o 

hidrogênio. Foi possível a produção de hidrogênio pela codigestão da vinhaça com 

sacarose (33% ARV + 67% ARS) de maneira estável, apesar de ter apresentado 
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valores menores de índices de despenho para o hidrogênio se comparados com os 

índices obtidos com meio apenas a base de sacarose (devido a menor 

biodegradabilidade da vinhaça com relação à sacarose). 

 Foi possível a produção de hidrogênio com afluente apenas a base de melaço 

(100%ARM), apesar da menor biodegradabilidade do melaço em relação a sacarose. 

O aumento da concentração afluente favoreceu o desempenho do reator quanto à 

produção de hidrogênio. A codigestão da vinhaça com melaço (afluente composto 

por 33ARV+67%ARM) se mostrou viável, pois a estabilidade do sistema e a 

produção de hidrogênio foram verificados. 

 A diminuição do tempo de ciclo de 3 para 4 horas favoreceu a produção de hidrogênio 

e resultou em melhores valores para os índices de desempenho.  

 O aumento da porcentagem de vinhaça no afluente se mostrou desfavorável para a 

produção de hidrogênio, o que mostra a necessidade da codigestão. Também pode-

se dizer que existe uma porcentagem máxima de vinhaça que viabiliza a produção de 

biohidrogênio através da codigestão da vinhaça com melaço, essa porcentagem foi 

de 67% (composição afluente com porcentagem máxima de vinhaça: 

67%ARV+33%ARM). 

 A suplementação de micronutrientes no afluente não influenciou consideravelmente 

o volume de biogás produzido. No entanto, a retirada total da solução de sais do 

afluente (não realização da suplementação de micronutrientes) resultou em um 

aumento da concentração de hidrogênio no biogás, dos valores dos índices de 

desempenho (produtividades e rendimentos molares para o hidrogênio), da fração 

molar de hidrogênio e, nas condições em batelada, na ausência de metano no biogás. 
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 O aumento da concentração afluente (3000/6000/9000 mgDQO.L-1) favoreceu a 

produção de biogás e de hidrogênio, resultando em melhores índices de desempenho 

para o hidrogênio. 

 A mudança de tipo de alimentação de batelada para batelada alimentada aumentou a 

produção de biogás, mas com uma menor concentração de hidrogênio (menor 

produção de hidrogênio), e a produtividade molar e os rendimentos molares para o 

hidrogênio tiveram menores valores, ou seja, a operação em batelada se mostrou mais 

favorável à produção de hidrogênio. Nas condições que o reator operou em batelada 

alimentada a rota metanogênica não foi verificada. 

 O pré-tratamento térmico do inóculo indicou um tendência de melhora nos resultados 

de produtividade e o rendimento molares para o hidrogênio. 
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