
 21

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A fase experimental teve duração de 66 dias com a utilização de espuma de 

poliuretano como suporte de imobilização da biomassa anaeróbia, de 86 dias com o 

carvão vegetal, e de 60 dias com o polietileno de baixa densidade reciclado. Dessa 

maneira, o objetivo foi alcançado no que se refere à fase operacional do sistema, que 

teve duração total de 212 dias, aproximadamente 7 meses. Durante este período, apesar 

de alguns contratempos, como manutenção de bomba, lavagem de mangueira, etc, o 

sistema demonstrou-se de fácil operação. Assim, esse tipo de configuração é 

extremamente viável desse ponto de vista. Para se aplicar novas configurações em 

escalas reais, necessita-se de sistemas confiáveis, de fácil operação, e este demonstrou 

ser uma alternativa viável. 

 

5.1. Avaliação do desempenho do reator 

 

5.1.1 Reator operado com espuma de poliuretano como suporte de imobilização 

 
A Tabela 5.1 apresenta as principais características do esgoto sanitário usado 

como afluente e do efluente durante 66 dias, para o reator com espuma de poliuretano 

como suporte de imobilização. 

 

Tabela 5.1 – Valores médios dos parâmetros de monitoramento afluente e efluente do 

reator operado com espuma de poliuretano como suporte de imobilização. 

Parâmetros Afluente Efluente 
pH 6,9 ± 0,1 7,0 ± 0,1 
DQO bruta (mg/L) 301 ± 103 121 ± 31 
DQO filtrada (mg/L) 191 ± 95 89 ± 27 
DQO suspensa (mg/L) 110 ± 47 31 ± 13 
DQO solúvel (mg/L) 172 ± 90 81 ± 27 
DQO coloidal (mg/L) 19 ± 11 8 ± 5 
Alcalinidade Total (mg CaCO3/L) 167 ± 22 184 ± 17 
Alcalinidade à Bicarbonato(mg CaCO3/L) 139 ± 29 168 ± 16 
Ácidos voláteis (mgHAc/L) 39 ± 15 23 ± 10 
SST (mg/L) 53 ± 30 27 ± 13 
SSV (mg/L) 51 ± 30 26 ± 13 

Número de amostras: pH(13), DQO(15), Alcalinidade(13), Ácidos(13), SST(12) e SSV(12) 
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Esses resultados serão discutidos em duas fases, a saber: antes e depois do 

equilíbrio, o qual foi atingido após 90 ciclos (30 dias). O equilíbrio refere-se ao período 

em que houve a estabilização do sistema, diferenciando uma etapa da outra pela 

eficiência global do sistema. Essa diferença torna-se nítida para o suporte de espuma de 

poliuretano, como será apresentado posteriormente. 

As Figuras 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 mostram as variações temporais de DQO para 

amostras brutas, filtradas, suspensas, solúveis e coloidais, ou seja, essas figuras 

apresentam as variações temporais de DQO em suas diversas frações. Dessa forma, uma 

análise mais detalhada pode ser feita no que se refere ao consumo de matéria orgânica, 

principalmente quando os parâmetros cinéticos forem analisados. 

A primeira fração da DQO considerada é referente às amostras brutas, sem 

passar por qualquer tipo de filtração. Refere-se ao valor total da matéria orgânica 

presente, expressa em DQO (mg.L-1). A segunda é referente a amostras filtradas que, 

como o próprio nome diz, é resultado de filtração da amostra bruta em membrana com 

abertura de 1,2 µm. O cálculo a ser feito para que se tenha a fração suspensa é a 

diferença entre amostras brutas e filtradas. A fração solúvel resulta da filtração das 

amostras, previamente filtradas em membrana com abertura de 1,2 µm, em membrana 

com porosidade de 0,45 µm. A fração coloidal refere-se à diferença entre as amostras 

filtradas e solúveis. 
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Figura 5.1 - Variação temporal da DQO de 

amostra bruta afluente (●) e efluente ( ) 

utilizando-se a espuma como suporte 

Figura 5.2 - Variação temporal da DQO de 

amostra filtrada afluente (●) e efluente ( ) 

utilizando-se a espuma como suporte 
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Figura 5.3 - Variação temporal da DQO 

suspensa afluente (●) e efluente ( ) 

utilizando-se a espuma como suporte 

Figura 5.4 - Variação temporal da DQO 

solúvel afluente (●) e efluente ( ) 

utilizando-se a espuma como suporte 

 

0
10
20
30
40
50

0 50 100 150 200

No ciclos

D
Q

O
c (

m
g.

L-1
)

 
Figura 5.5 - Variação temporal da DQO coloidal afluente (●) e efluente ( ) utilizando-

se a espuma como suporte 

 

 Como pode ser visto na Tabela 5.1 e nas Figuras 5.1 a 5.5, de maneira geral, a 

matéria orgânica foi removida satisfatoriamente utilizando-se do suporte de espuma de 

poliuretano. Foi observada remoção de matéria orgânica para todas as frações, 

principalmente a partir do 90º ciclo (30 dias), quando o equilíbrio foi atingido. Até 30 

dias de operação, a média de DQO encontrada para o efluente bruto foi de 88 ± 14 

mg.L-1. A média calculada para o período a partir de 30 dias aumentou para 143 ± 14 

mg.L-1 dado ao fato de ter aumentado consideravelmente o valor da DQO nas amostras 

afluentes. O valor da DQO total antes de 30 dias era de 199 ± 70 mg.L-1 e, depois desse 

período, apresentou valor médio de 368 ± 53 mg.L-1. 

 Utilizando todo o período para se obter as médias referentes às frações da DQO 

total, foi encontrado para as amostras afluentes, 37%, 6%, 57%, referentes às frações 

suspensa, coloidal e solúvel, respectivamente. Para as amostras efluentes, as frações 
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suspensa, coloidal e solúvel foram de 26%, 7%, e 67%, respectivamente. Esses 

resultados demonstram a baixa representação das frações coloidais e a predominância 

de frações solubilizadas. Em termos de conversão das frações das amostras afluentes 

para as amostras efluentes, não houve alteração da percentagem coloidal, até mesmo por 

ela não ser representativa.  

 Os valores médios encontrados para a eficiência de redução da DQO total foram 

de 53% e 61%, antes e após 30 dias de operação, respectivamente. As eficiências de 

redução da DQO de amostras filtradas foram de 65% e 71%, também referentes ao 

mesmo período. As eficiências foram obtidas fixando-se as amostras brutas como 

referência, ou seja, as eficiências foram calculadas a partir dos valores de matéria 

orgânica que foram consumidos sobre os valores das amostras brutas iniciais. A Figura 

5.6 mostra a variação da eficiência durante o período operacional com o suporte de 

espuma de poliuretano. 
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Figura 5.6 - Variação temporal da Eficiência de amostra bruta (●) e filtrada ( ) 

utilizando-se a espuma como suporte de imobilização 

 

A Figura 5.7 mostra os valores de DQO afluente de amostra bruta e os valores de 

DQO efluentes de amostra bruta, filtrada, suspensa, solúvel e coloidal, variando ao 

longo do período operacional. 

Para monitoramento da estabilidade do reator, observou-se a variação temporal 

da concentração de Ácidos Voláteis Totais  (Figura 5.9) e da Alcalinidade a Bicarbonato 

(Figura 5.8). 

Na Figura 5.9 é possível observar que, a partir de 90 ciclos, equivalente a 30 

dias, os valores de concentração de AVT do efluente tornam-se acentuadamente 

menores que os observados no afluente, caracterizando que a fase de metanogênese 
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passou a atuar de forma mais efetiva. Os valores médios encontrados para o afluente, 

antes e depois de 90 ciclos, foram de 27 ± 11 e 49 ± 9 mgHAc/L, respectivamente, 

enquanto os valores encontrados para amostras efluentes para o mesmo período 

corresponderam a 23 ± 13 e 23 ± 7 mgHAc/L. 
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Figura 5.7 - Variação temporal da DQO afluente de amostra bruta (●) e das frações de 

DQO no efluente para amostras bruta (■), filtrada (▲), suspensa (♦), solúvel (—) e 

coloidal (-) utilizando-se a espuma como suporte 
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Figura 5.8 - Variação temporal da 

Alcalinidade a Bicarbonato afluente (●) e 

efluente ( ) utilizando-se a espuma como 

suporte de imobilização 

Figura 5.9 - Variação temporal da 

concentração de AVT afluente (●) e efluente 

( ) utilizando-se a espuma como suporte de 

imobilização 

 

Da mesma forma que observado para a concentração de ácidos voláteis, a partir 

do 90º ciclo, a alcalinidade a bicarbonato das amostras efluentes tornou-se 

acentuadamente maior do que as observadas nas amostras afluentes, também indicando 

estabelecimento de equilíbrio entre populações acidogênicas e metanogênicas no reator, 
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conforme mostra a Figura 5.8. Os valores médios para o afluente, antes e depois do 90º 

ciclo, foram de 164 ± 19 e 118 ± 54 mgCaCO3/L, respectivamente, enquanto que para o 

efluente foram de 173 ± 15 e 163 ± 73mgCaCO3/L, respectivamente. 

Nas Figuras 5.10 e 5.11 estão apresentadas as variações temporais de Sólidos 

Suspensos Totais (SST) e Sólidos Suspensos Voláteis (SSV). 
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Figura 5.10 - Variação temporal da 

concentração de SST afluente (●) e efluente 

( ) utilizando-se a espuma como suporte 

Figura 5.11 - Variação temporal da 

concentração de SSV afluente (●) e efluente 

( ) utilizando-se a espuma como suporte 

 

Pode-se observar a similaridade entre o comportamento dos SST e dos SSV. Na 

verdade, os valores são praticamente iguais pelo fato de não ter sido observada a 

presença de sólidos suspensos fixos (SSF), exceto em algumas amostras. Os valores 

médios de SST afluente e efluente foram de 53 ± 30 mg/L e 27 ± 13 mg/L, 

respectivamente, enquanto que para SSV, os valores médios foram de 51 ± 30 mg/L e 

26 ± 13 mg/L para afluente e efluente, respectivamente, indicando que não houve 

arraste de biomassa da espuma durante o período operacional. Dessa forma, observou-se 

remoção de 49% de SST e SSV. Na Tabela 5.2, encontram-se os demais valores médios 

dos sólidos totais e em suspensão fixo. 

Os resultados obtidos com a operação do reator contendo espuma de poliuretano 

como suporte de imobilização da biomassa anaeróbia foi similar ao tipicamente 

observado com reatores anaeróbios aplicados ao tratamento de esgoto sanitário, com 

DQO total efluente variando entre 100 e 150 mg/L. As eficiências relativamente baixas 

se referem, principalmente, aos baixos valores de DQO no esgoto sanitário. Dessa 

forma, a inclusão de unidade de pós-tratamento, aeróbia ou físico-química, torna-se 

obrigatória para que a legislação seja cumprida. 
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Tabela 5.2 – Valores médios de Sólidos Totais (ST), Sólidos Voláteis (SV), 

Sólidos Fixos (SF) e Sólidos Suspensos Fixos (SSF) das amostras afluentes e efluentes 

utilizando-se a espuma como suporte de imobilização. 

Parâmetros Afluente Efluente 

ST (mg/L) 433 ± 132 358 ± 126 

SV (mg/L) 260 ± 77 194 ± 71 

SF (mg/L) 174 ± 114 165 ± 86 

SSF (mg/L) 2 ± 3 1 ± 2 

Número de amostras: ST(12), SV(12), SF(12), SSF(12) 

 

O reator manteve-se estável, sem acúmulo de ácidos graxos voláteis e com 

geração adequada de alcalinidade à bicarbonato, durante todo o período operacional. A 

estabilidade do sistema foi atingida rapidamente, cerca de 30 dias, fato relevante, 

considerando que o reator não foi inoculado antes do início da operação. Não é comum 

um período de partida tão curto em reatores anaeróbios. 

Os resultados encontrados, referentes ao desempenho do ASBBR utilizando-se 

da espuma como meio suporte para imobilização da biomassa, são totalmente 

compatíveis com os resultados encontrados por Sarti et al. (2002). Os autores, operando 

o mesmo tipo de configuração (em uma escala ampliada com volume total de 1,2 m3) e 

utilizando o mesmo suporte (sem inóculo) para imobilização da biomassa, encontraram 

os seguintes valores referentes à matéria orgânica: 438 ± 143 mg.l-1 para esgoto afluente 

bruto, 180 ± 72 mg.l-1 para o efluente bruto e 126 ± 53 mg.l-1 para amostras do efluente 

filtrado. Ainda, os autores constataram que o reator atingiu o equíbrio após 20 dias de 

operação, baseado nas observações de concentração de ácidos voláteis, alcalinidade a 

bicarbonato e produção de metano. 
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5.1.2. Reator operado com carvão vegetal como suporte de imobilização 

 
A Tabela 5.3 apresenta as principais características do esgoto sanitário usado 

como afluente e do efluente, durante 86 dias, para o reator com carvão vegetal como 

suporte de imobilização. 

As Figuras 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 mostram as variações temporais de DQO 

para amostras brutas, filtradas, suspensas, solúveis e coloidais, respectivamente. 

Tabela 5.3 – Valores médios dos parâmetros de monitoramento na afluente e efluente do 

reator operado com carvão vegetal como suporte de imobilização. 

Parâmetros Afluente Efluente 
pH 6,53 ± 0,25 6,66 ± 0,24 
DQO bruta (mg/L) 347 ± 87 208 ± 54 
DQO filtrada (mg/L) 266 ± 85 173 ± 49 
DQO suspensa (mg/L) 82 ± 19 36 ± 11 
DQO solúvel (mg/L) 238 ± 79 149 ± 45 
DQO coloidal (mg/L) 28 ± 15 23 ± 10 
Alcalinidade Total (mg CaCO3/L) 144 ± 28 178 ± 24 
Alcalinidade à Bicarbonato(mg CaCO3/L) 99 ± 19 144 ± 22 
Ácidos voláteis (mgHAc/L) 60 ± 27 44 ± 13 
SST (mg/L) 51 ± 14 29 ± 11 
SSV (mg/L) 48 ± 13 26 ± 10 

Número de amostras: pH(19), DQO(21), Alcalinidade(18), Ácidos(18), SST(16) e SSV(16) 
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Figura 5.12 - Variação temporal da DQO de 

amostra bruta afluente (●) e efluente ( ) 

utilizando-se o carvão como suporte 

Figura 5.13 - Variação temporal da DQO de 

amostra filtrada afluente (●) e efluente ( ) 

utilizando-se o carvão como suporte 
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Figura 5.14 - Variação temporal da DQO 

de amostra suspensa afluente (●) e efluente 

( ) utilizando-se o carvão como suporte 

Figura 5.15 - Variação temporal da DQO de 

amostra solúvel afluente (●) e efluente ( ) 

utilizando-se o carvão como suporte 
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Figura 5.16 - Variação temporal da DQO de amostra coloidal afluente (●) e efluente 

( ) utilizando-se o carvão como suporte de imobilização 

 

 Como pode ser visto na Tabela 5.3 e nas Figuras 5.12 a 5.16, a matéria orgânica 

não foi removida satisfatoriamente quando se utilizou carvão vegetal como suporte de 

imobilização. Devido a este fato, aquela diferença nítida entre períodos distintos que 

ocorreu com o suporte de espuma aos 30 dias, em termos de eficiência global, não foi 

observada com o carvão. Em todas as frações da DQO, obteve-se baixa remoção de 

matéria orgânica. Devido a limitações de tempo para monitoramento do reator com esse 

suporte, optou-se pela realização do perfil temporal e posterior monitoramento com o 

último suporte. No dia da realização do perfil (234 ciclos, correspondente a 78 dias de 

operação) foi atingida remoção satisfatória da matéria orgânica, obtendo-se eficiência 

de 62% e 66% nas amostras brutas e filtradas, respectivamente, correspondente a 

valores de DQO no efluente de 124 e 112 mg.L-1. Em outro perfil posterior, realizado 

com 86 dias de operação (258 ciclos), comprovou-se a satisfatória remoção de matéria 
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orgânica, obtendo-se eficiência de 53% e 62% nas amostras brutas e filtradas, 

respectivamente. Tendo em vista esse fato, é possível concluir que a estabilidade 

operacional seria atingida com maior tempo de operação, atingindo-se remoção 

satisfatória da matéria orgânica. Mas, mesmo tendo demonstrado esse potencial após 78 

dias de operação, a espuma demonstrou em 30 dias, ratificando a potencialidade deste 

suporte, lembrando novamente, que nenhum dos suportes foi previamente inoculado. 

Durante todo o período antecedente aos 78 dias, a média de DQO encontrada para o 

afluente e efluente bruto foi de 347 (± 87) mg.L-1 e 208 (± 54) mg.L-1, respectivamente. 

Para amostras filtradas, os valores encontrados foram de 266 (± 85) mg.L-1 e 173 (± 49) 

mg.L-1, respectivamente, correspondendo em eficiência a 40% e 50% para amostras 

brutas e filtradas, respectivamente. A Figura 5.17 mostra a variação da eficiência 

durante o período operacional com o suporte de carvão vegetal.  

As médias encontradas referentes às frações da DQO total, para as amostras 

afluentes, foram 23%, 8%, 69%, referentes às frações suspensa, coloidal e solúvel, 

respectivamente. Para as amostras efluentes, foram observados 17%, 11%, e 72%, 

referentes às mesmas frações suspensa, coloidal e solúvel, respectivamente. Novamente, 

similarmente à espuma, esses resultados demonstram a baixa representação das frações 

coloidais e a predominância de frações solubilizadas tanto no esgoto quanto no efluente 

do reator. Na conversão do processo das amostras afluentes para amostras efluentes, 

verifica-se a fração suspensa convertendo em fração solúvel. 
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Figura 5.17 - Variação temporal da Eficiência de amostra bruta (●) e filtrada ( ) 

utilizando-se o carvão como suporte de imobilização 

 

A Figura 5.18 mostra os valores de DQO afluente de amostra bruta e das DQO’s 

efluentes de amostra bruta, filtrada, suspensa, solúvel e coloidal, variando ao longo do 
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período operacional. 
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Figura 5.18 - Variação temporal da DQO afluente de amostra bruta (●) e das frações de 

DQO no efluente para amostras bruta (■), filtrada (▲), suspensa (♦), solúvel (—) e 

coloidal (-) utilizando-se o carvão como suporte de imobilização 

 

Para monitoramento da estabilidade do reator, observou-se a variação temporal 

dos Ácidos Voláteis Totais (AVT), Figura 5.20, e da Alcalinidade a Bicarbonato, Figura 

5.19. 

Como pode ser visto na Figura 5.19, durante todo o período operacional os 

valores da alcalinidade a bicarbonato das amostras efluentes foram maiores do que os 

observados nas amostras afluentes, indicando a estabilidade do sistema. O valor médio 

para o afluente foi de 99 ± 19 mgCaCO3/L, e para o efluente foi de  144 ± 22 

mgCaCO3/L. 

Na Figura 5.20, é possível observar que os valores de concentração de AVT do 

efluente foram menores que os observados no afluente, caracterizando a estabilidade do 

sistema. O valor médio encontrado para o afluente foi de 60 ± 27 mgHAc/L, enquanto o 

valor encontrado para amostras efluentes para todo o período operacional correspondeu 

a 44 ± 13 mgHAc/L. 

Conforme pode ser visto nas Figuras 5.21 e 5.22, há similaridade no 

comportamento das concentrações de SST e SSV, como observado para a espuma, pois 

não foi observada a presença de sólidos suspensos fixos (SSF), exceto em algumas 

amostras. A média de SST afluente e efluente foi de 51 ± 14 mg/L e 29 ± 11 mg/L, 

respectivamente, enquanto que para SSV, a média foi de 48 ± 13 mg/L e 26 ± 10 mg/L 

para afluente e efluente, respectivamente. Os valores mencionados acima representam 

44% em termos de eficiência de remoção de SST e de 45% de remoção de SSV. Na 
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Tabela 5.4, encontram-se os demais valores médios dos sólidos totais e em suspensão 

fixo.  
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Figura 5.19 - Variação temporal da 

Alcalinidade a Bicarbonato afluente (●) e 

efluente ( ) utilizando-se o carvão como 

suporte de imobilização 

Figura 5.20 - Variação temporal da 

concentração de AVT afluente (●) e efluente 

( ) utilizando-se o carvão como suporte de 

imobilização 

 

Nas Figuras 5.21 e 5.22 estão apresentadas as variações temporais de Sólidos 

Suspensos Totais (SST) e Sólidos Suspensos Voláteis (SSV). 
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Figura 5.21 - Variação temporal da 

concentração de SST afluente (●) e efluente 

( ) utilizando-se o carvão como suporte 

Figura 5.22 - Variação temporal da 

concentração de SSV afluente (●) e efluente 

( ) utilizando-se o carvão como suporte 
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Tabela 5.4 – Valores médios de Sólidos Totais (ST), Sólidos Voláteis (SV), 

Sólidos Fixos (SF) e Sólidos Suspensos Fixos (SSF) das amostras afluentes e efluentes. 

Parâmetros Afluente Efluente 

ST (mg/L) 363 ± 89 377 ± 80 

SV (mg/L) 221 ± 74 240 ± 92 

SF (mg/L) 142 ± 64 137 ± 51 

SSF (mg/L) 3 ± 6 2 ± 6 

Número de amostras: ST(17), SV(17), SF(17), SSF(16) 
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5.1.3. Reator operado com polietileno de baixa densidade reciclado como suporte 

de imobilização 

 
A Tabela 5.5 apresenta as principais características do esgoto sanitário usado 

como afluente e do efluente, durante 60 dias, para o reator com polietileno de baixa 

densidade reciclado como suporte de imobilização.  

As Figuras 5.23, 5.24, 5.25, 5.26 e 5.27 mostram as variações temporais de DQO 

para amostras brutas, filtradas, suspensas, solúveis e coloidais. 

 

Tabela 5.5 – Valores médios dos parâmetros de monitoramento na afluente e efluente do 

reator operado com polietileno como suporte de imobilização. 

Parâmetros Afluente Efluente 
pH 6,59 ± 0,21 6,86 ± 0,16 
DQO bruta (mg.L-1) 337 ± 82 227 ± 51 
DQO filtrada (mg.L-1) 254 ± 57 191 ± 37 
DQO suspensa (mg.L-1) 83 ± 32 36 ± 17 
DQO solúvel (mg.L-1) 234 ± 57 174 ± 42 
DQO coloidal (mg.L-1) 20 ± 09 17 ± 08 
Alcalinidade Total (mg CaCO3.L-1) 149 ± 21 166 ± 18 
Alcalinidade à Bicarbonato(mg CaCO3.L-1) 102 ± 25 125 ± 22 
Ácidos voláteis (mgHAc.L-1) 66 ± 16 58 ± 12 
SST (mg.L-1) 66 ± 41 37 ± 23 
SSV (mg.L-1) 64 ± 41 35 ± 23 

Número de amostras: pH(12), DQO(13), Alcalinidade(12), Ácidos(12), SST(10) e SSV(10) 
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Figura 5.23 - Variação temporal da DQO de 

amostra bruta afluente (●) e efluente ( ) 

utilizando-se o polietileno como suporte 

Figura 5.24 - Variação temporal da DQO de 

amostra filtrada afluente (●) e efluente ( ) 

utilizando-se o polietileno como suporte 
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Figura 5.25 - Variação temporal da DQO de 

amostra suspensa afluente(●) e efluente 

( )utilizando-se o polietileno como suporte 

Figura 5.26 - Variação temporal da DQO de 

amostra solúvel afluente (●) e efluente ( ) 

utilizando-se o polietileno como suporte 
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Figura 5.27 - Variação temporal da DQO de amostra coloidal afluente (●) e efluente 

( ) utilizando-se o polietileno como suporte de imobilização 

 

Da mesma forma que ocorreu com o suporte de carvão, exceto nos últimos 

pontos, não foi satisfatória a remoção de DQO quando o polietileno foi utilizado como 

suporte. Os valores de DQO para amostras efluentes brutas apresentaram média de 227 

± 49 mg.L-1, indicando ser este suporte o de menor potencial de utilização entre os três 

utilizados. Ainda, essa faixa não corresponde aos valores observados em reatores 

anaeróbios típicos. 

Uma possível explicação para o desempenho não satisfatório do reator contendo 

polietileno como suporte de imobilização, seria o fato dos microrganismos responsáveis 

pelo processo biológico não terem aderido, ou possuírem menor afinidade para aderir ao 

suporte. O material utilizado não possui poros e é liso, sem rugosidade, quando não 

submetido a nenhum tratamento químico ou físico, como, por exemplo, ataque ácido 

superficial gerar rugosidade. 
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Como pode ser visto na Tabela 5.5 e nas Figuras 5.23 a 5.27, a matéria orgânica 

não foi removida satisfatoriamente utilizando-se o suporte de polietileno. Em todas as 

frações da DQO obteve-se baixa remoção de matéria orgânica. Durante todo o período 

(60 dias), a média de concentração de matéria orgânica, expressa em DQO, encontrada 

para o afluente e efluente bruto foi de 337 ± 82 mg.L-1 e 227 ± 51 mg.L-1, 

respectivamente. Para amostras filtradas os valores encontrados foram de 254 ± 57 

mg.L-1 e 191 ± 37 mg.L-1, respectivamente, correspondendo em eficiência a 31% e 42% 

para amostras brutas e filtradas, respectivamente. Avaliando-se o período compreendido 

entre 36 e 60 dias, os resultados foram pouco mais expressivos, correspondendo a 

eficiências de 44% e 53% de remoção de DQO para as amostras brutas e filtradas, 

respectivamente. A Figura 5.28 mostra a variação da eficiência durante o período 

operacional com o suporte de polietileno de baixa densidade reciclado. 

As médias encontradas referentes às frações da DQO total, para as amostras 

afluentes, foram 25%, 6%, 69%, referentes às frações suspensa, coloidal e solúvel, 

respectivamente. Para as amostras efluentes, 16%, 7%, e 77%, referentes às frações 

suspensa, coloidal e solúvel, respectivamente. Como observado nos experimentos 

anteriores, esses resultados demonstram a baixa representação das frações coloidais e a 

predominância de frações solubilizadas. Na conversão do processo das amostras 

afluentes para amostras efluentes, verifica-se, como esperado, que houve conversão da 

fração suspensa em fração solúvel. 
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Figura 5.28 - Variação temporal da Eficiência de amostra bruta (●) e filtrada ( ) 

utilizando-se o polietileno como suporte de imobilização 

 

A Figura 5.29 mostra os valores de DQO afluente de amostra bruta e das DQO’s 

efluentes de amostra bruta, filtrada, suspensa, solúvel e coloidal, variando ao longo do 
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período operacional. 
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Figura 5.29 - Variação temporal da DQO afluente de amostra bruta (●) e das frações de 

DQO no efluente para amostras bruta (■), filtrada (▲), suspensa (♦), solúvel (—) e 

coloidal (-) utilizando-se o polietileno como suporte de imobilização 

 

Para monitoramento da estabilidade do reator, observou-se a variação temporal 

da concentração de Ácidos Voláteis Totais (Figura 5.31) e da Alcalinidade a 

Bicarbonato (Figura 5.30). 

Como pode ser visto na Figura 5.30, durante todo o período operacional a 

alcalinidade a bicarbonato das amostras efluentes foram maiores do que as observadas 

nas amostras afluentes, indicando a estabilidade do sistema. O valor médio para o 

afluente foi de 102 ± 25 mgCaCO3/L e para o efluente foi de 125 ± 22 mgCaCO3/L. 

Na Figura 5.31, é possível observar que o valor da concentração de AVT do 

efluente é menor que do afluente, caracterizando novamente a estabilidade do sistema. 

O valor médio encontrado para o afluente foi de 66 ± 16 mgHAc/L, enquanto o valor 

encontrado para amostras efluentes para todo o  período operacional correspondeu a  58 

± 13 mgHAc/L. 

Pode ser observado pelo monitoramento da estabilidade do reator utilizando os 

três tipos de suportes que todos eles apresentaram estabilidade ainda que em níveis 

diferentes de eficiência de remoção de matéria orgânica. Esta, portanto, não pode ser 

utilizada na análise comparativa entre os suportes. 
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Figura 5.30 - Variação temporal da 

Alcalinidade a Bicarbonato afluente (●) e 

efluente ( ) utilizando-se o polietileno 

como suporte de imobilização 

Figura 5.31 - Variação temporal da 

concentração de AVT afluente (●) e efluente 

( ) utilizando-se o polietileno como suporte 

de imobilização 

 

Nas Figuras 5.32 e 5.33 estão apresentadas as variações temporais de 

concentração de Sólidos Suspensos Totais (SST) e Sólidos Suspensos Voláteis (SSV). 
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Figura 5.32 - Variação temporal da 

concentração de SST afluente (●) e efluente 

( ) utilizando-se o polietileno como suporte

Figura 5.33 - Variação temporal da 

concentração de SSV afluente (●) e efluente 

( ) utilizando-se o polietileno como suporte

 

Nas Figuras 5.32 e 5.33 observa-se, novamente, a similaridade entre o 

comportamento dos SST e dos SSV, como na espuma e no carvão, pois não foi 

observada a presença de sólidos suspensos fixos (SSF), exceto em algumas amostras. A 

média de SST afluente e efluente foi de 66 ± 41 mg/L e 37 ± 23 mg/L, respectivamente, 

enquanto que para SSV, a média foi de 64 ± 41 mg/L e 35 ± 23 mg/L para afluente e 

efluente, respectivamente. Os valores mencionados acima representam 44% em termos 

de eficiência de remoção de SST e de 45% de remoção de SSV. Estes valores expressos 
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em eficiência já podem ser ditos iguais (não mais similares) aos valores de eficiência de 

remoção de SST e de SSV encontrados para o carvão como suporte, já que eles são 

coincidentemente idênticos. Dessa forma, o suporte de espuma demonstrou-se 

ligeiramente mais eficiente em remoção de SST e SSV, com valores de 

aproximadamente 50%. Na Tabela 5.6, encontram-se os demais valores médios dos 

sólidos totais e em suspensão fixo. 

 

Tabela 5.6 – Valores médios de Sólidos Totais (ST), Sólidos Voláteis (SV), 

Sólidos Fixos (SF) e Sólidos Suspensos Fixos (SSF) das amostras afluentes e efluentes. 

Parâmetros Afluente Efluente 

ST (mg/L) 489 ± 104 443 ± 66 

SV (mg/L) 319 ± 144 302 ± 110 

SF (mg/L) 171 ± 116 142 ± 91 

SSF (mg/L) 2 ± 3 2 ± 3 

Número de amostras: ST(10), SV(10), SF(10), SSF(10) 

 

Os resultados encontrados na avaliação do desempenho do reator utilizando-se 

carvão vegetal e polietileno podem ser comparados com os resultados obtidos por Lapa 

(2003). A autora operou o mesmo tipo de configuração utilizando a pedra pome como 

suporte de imobilização no tratamento de esgoto sanitário. A DQO média encontrada 

pela autora para amostras efluentes foi de 233 ± 52 mg.L-1, enquanto que utilizando o 

carvão e o polietileno foram encontrados valores médios de 208 ± 54 e 227 ± 51 mg.L-1 

para amostras efluentes. O desempenho não satisfatório do reator utilizando-se a pedra 

pome foi explicado devido a perda de propriedades fisíco-químicas do material durante 

todo o período operacional do sistema. A pedra pome caracterizada por espécies 

carbonáceas em sua estrutura permitia reações químicas entre essas espécies e o 

substrato, o que resultava obviamente em perda em massa do material suporte. O 

desempenho não satisfatório utilizando o carvão e o polietileno como suportes será 

explicado em capítulo posterior, com base nas morfologias microbiana encontradas em 

ambos suportes. 
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5.2. Avaliação Cinética 

 

5.2.1. Perfis temporais ao longo da batelada 

 

 Conforme descrito no capítulo Material e Métodos, após estabilização do 

sistema, utilizando-se dos três suportes diferentes, foram realizados perfis temporais 

para várias variáveis. Neste item, o objetivo é apenas ilustrar os perfis, dando uma idéia 

do comportamento das variáveis no reator ao longo de um ciclo operacional. No 

próximo item (5.2.2) será apresentada a análise cinética obtida a partir dos resultados 

encontrados para variação da DQO ao longo de um ciclo operacional de 8 horas. 

Os perfis temporais, compreendendo 8 horas, envolveram determinações de 

potencial redox, análises de demanda química de oxigênio para amostras brutas, 

filtradas e solúveis, e análises de ácidos voláteis por cromatografia gasosa.  

 

Espuma de poliuretano 
 

Os resultados encontrados para determinações de potencial oxido-redução, 

utilizando-se a espuma de poliuretano, estão apresentados na Figura 5.34. 
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Figura 5.34. Variação temporal de potencial redox utilizando-se a espuma como suporte 

de imobilização 

 

Os valores de potencial redox indicam a manutenção de ambiente anaeróbio no 

reator contendo espuma como suporte de imobilização desde o início da batelada, 

mesmo sem o controle da entrada de oxigênio na descarga e enchimento do reator. 

Dessa forma, os resultados indicam que a possível entrada de oxigênio no sistema não é 

prejudicial e, principalmente, que microrganismos facultativos presentes no reator 
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podem consumir rapidamente esse oxigênio, mantendo um ambiente anaeróbio desde o 

início do ciclo. De acordo com a Figura 5.34, os valores máximos e mínimos 

encontrados para determinação de potencial redox foram, respectivamente: -275,8 e –

290,5 mV. 

As Figuras 5.35 e 5.36 trazem os valores encontrados para o decaimento da 

matéria orgânica total e filtrada em membranas de 1,2 e 0,45 µm, expressas em DQO 

(mg.L-1). Esse tipo de perfil foi realizado em duplicata com intuito de uma análise 

cinética mais consistente a ser realizada posteriormente. É interessante notar o 

comportamento das frações solúvel e filtrada da DQO, típico para intermediários de 

reação, os quais são produzidos e consumidos ao longo do tempo. Inicialmente é 

observado aumento dos valores da DQO solúvel e filtrada, com velocidade de 

solubilização de material particulado maior que a velocidade de consumo de material 

solubilizado. Posteriormente é observado o decaimento dos valores com a velocidade de 

consumo do material solubilizado sobrepujando a velocidade de hidrólise do material 

particulado. 
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Figura 5.35. Variação temporal de Demanda 

Química de Oxigênio. Amostra bruta (•), 

filtrada ( ) e solúvel (■)utilizando-se a 

espuma como suporte 

Figura 5.36. Variação temporal de Demanda 

Química de Oxigênio. Amostra bruta (•), 

filtrada ( ) e solúvel (■)utilizando-se a 

espuma como suporte 

 

Quanto à análise de ácidos por cromatografia gasosa, não foi detectada a 

presença dos ácidos intermediários normalmente produzidos durante a digestão 

anaeróbia. 

Carvão vegetal 
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Os resultados, referentes ao perfil de potencial oxido-redução utilizando-se o 

carvão vegetal, estão apresentados na Figura 5.37. 

Os valores de potencial redox indicam a manutenção de ambiente anaeróbio 

utilizado o suporte de carvão vegetal, mesmo tendo ocorrido um ligeiro aumento a partir 

de uma hora de ciclo. De acordo com a Tabela 5.37, os valores máximos e mínimos 

encontrados para determinação de potencial redox foram, respectivamente: -269,0 e –

294,2 mV. 
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Figura 5.37. Variação temporal de potencial redox utilizando-se o carvão como 

suporte de imobilização 

 

A resposta observada nas Figuras 5.38 e 5.39, mostra que o reator comporta-se 

como batelada típica e a queda na DQO pode ser observada de forma similar ao 

observado na espuma. 
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Figura 5.38 - Variação temporal de Demanda 

Química de Oxigênio. Amostra bruta (•), 

filtrada ( ) e solúvel (■) utilizando-se o 

carvão como suporte 

Figura 5.39 - Variação temporal de 

Demanda Química de Oxigênio. Amostra 

bruta (•), filtrada ( ) e solúvel (■) 

utilizando-se o carvão como suporte 
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Na operação com carvão, igualmente à operação com espuma, não foi detectada 

a presença de ácidos intermediários do processo de digestão anaeróbia, quando 

analisados por cromatografia gasosa. 

 

Polietileno de baixa densidade reciclado 

 
Os resultados encontrados para determinações de potencial oxido-redução, 

utilizando-se do polietileno como suporte, estão apresentados na Figura 5.40. 

Figura 5.40. Variação temporal de potencial redox utilizando-se o polietileno como 

suporte de imobilização 

 

Os mesmos comentários feitos anteriormente para os suportes de espuma e 

carvão podem ser utilizados para este suporte. De acordo com a Figura 5.40, os valores 

máximos e mínimos encontrados para determinação de potencial redox foram, 

respectivamente: -255 e –313 mV. Esses valores de potencial redox indicam, 

novamente, a manutenção de ambiente anaeróbio. 

A Figura 5.41 traz os valores encontrados para o decaimento da matéria orgânica 

total e filtrada em membranas de 1,2 e 0,45 µm, expressas em DQO (mg.L-1).  

Também nessa condição, quanto à análise de ácidos por cromatografia gasosa, 

não foi detectada a presença de ácidos intermediários referentes ao processo de digestão 

anaeróbia. 
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Figura 5.41. Variação temporal de Demanda Química de Oxigênio. Amostra 

bruta (•), filtrada ( ) e solúvel (■), utilizando-se o polietileno como suporte  

 

5.2.2. Obtenção de parâmetros cinéticos aparentes 

 

 Os parâmetros cinéticos aparentes foram obtidos através de análises de 

concentrações de matéria orgânica, expressa em DQO, realizadas por meio de perfis 

temporais ao término de cada etapa, e podem ser vistos no item (5.2.1). A análise 

cinética a ser discutida e desenvolvida é referente às amostras brutas, lembrando ser esta 

composta por três frações distintas, particulada (suspensa), coloidal e solúvel. 

O modelo de primeira ordem modificado (eq. 7) ajustado aos perfis temporais 

referentes às amostras brutas, utilizando-se espuma de poliuretano como suporte de 

imobilização, pode ser visto na Figura 5.42. 
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Figura 5.42. Perfis ajustados para obtenção dos parâmetros cinéticos de DQO 

total utilizando-se a espuma com suporte 
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 O ajuste da Figura 5.42 tem coeficiente de correlação de 0,96. O coeficiente 

cinético aparente de primeira ordem para degradação da matéria orgânica total foi 0,52 

± 0,04 h-1 e a relação entre a concentração de substrato residual e a concentração de 

substrato inicial foi 0,48 ± 0,02. 

A curva ajustada aos perfis temporais referentes às amostras brutas, utilizando-se 

do carvão vegetal como suporte de imobilização, pode ser vista na Figura 5.43. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0
(C

s b/C
s bo

)

t (h)

 
Figura 5.43. Perfis ajustados para obtenção dos parâmetros cinéticos de DQO 

total utilizando-se o carvão como suporte 

 

 O ajuste da Figura 5.43 tem coeficiente de correlação de 0,91. O coeficiente 

cinético aparente de primeira ordem para degradação da matéria orgânica total foi 0,37 

± 0,05 h-1 e a relação entre a concentração de substrato residual e a concentração de 

substrato inicial foi 0,52 ± 0,03. 

A curva ajustada aos perfis temporais referentes às amostras brutas, utilizando-se 

do polietileno de baixa densidade reciclado como suporte de imobilização, pode ser 

vista na Figura 5.44. 
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Figura 5.44. Perfis ajustados para obtenção dos parâmetros cinéticos de DQO 

total utilizando-se o polietileno como suporte 

 

 O ajuste da Figura 5.44 tem coeficiente de correlação de 0,99. O coeficiente 

cinético aparente de primeira ordem para degradação da matéria orgânica total foi 0,30 

± 0,02 h-1 e a relação entre a concentração de substrato residual e a concentração de 

substrato inicial foi 0,62 ± 0,01. 

 Os experimentos com espuma de poliuretano geraram o maior coeficiente 

cinético aparente de primeira ordem para degradação da matéria orgânica total (k1T), 

parâmetro este diretamente proporcional ao desempenho do reator, ou seja, quanto 

maior o k1T, maior será a velocidade de reação e, conseqüentemente, mais eficiente será 

o reator para um determinado tempo de reação. A utilização da espuma gerou, também, 

a menor relação entre a concentração de substrato residual e a concentração de substrato 

inicial (Csbr/Csbo), parâmetro este, inversamente proporcional ao desempenho, ou seja, 

quanto menor for esta relação, menor será o valor da concentração da matéria orgânica 

residual, implicando em maior eficiência do sistema. 

Dessa maneira, reforçam-se as hipóteses apresentadas e discutidas em capítulo 

anterior, referente ao desempenho do reator com os suportes diferentes. Por outro lado, 

o polietileno, inversamente à espuma, apresentou o menor coeficiente cinético aparente 

de primeira ordem para degradação da matéria orgânica total e a maior relação entre a 

concentração de substrato residual e a concentração de substrato inicial, implicando, 

anteriormente, em um desempenho não satisfatório. O carvão vegetal apresentou valores 

intermediários entre os outros dois suportes. Na Tabela 5.7, podem ser observados os 

valores encontrados para estes parâmetros discutidos acima nos três suportes. 
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Tabela 5.7 - Coeficiente cinético aparente de primeira ordem para degradação da 

matéria orgânica total, relação entre a concentração de substrato residual e a 

concentração de substrato inicial, e coeficiente de correlação 

Suportes/ 

Parâmetros 

k1T (h-1) Csbr/Csbo R2 

Espuma 0,52 ± 0,04 0,48 ± 0,02 0,96 

Carvão 0,37 ± 0,05 0,52 ± 0,03 0,91 

Polietileno 0,30 ± 0,02 0,62 ± 0,01 0,99 

 

 Os valores de velocidade de reação ao longo do tempo do ciclo para cada tipo de 

suporte, baseados no modelo cinético de primeira ordem e nos valores apresentados na 

Tabela 5.7, são mostrados na Figura 5.45. 
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Figura 5.45 – Velocidade de degradação da matéria orgânica total ao longo do tempo de 

ciclo.  

 

 De acordo com a Figura 5.45, observam-se as maiores velocidades de reação 

quando se utilizou o suporte de espuma de poliuretano, as menores velocidades para o 

suporte de polietileno e velocidades intermediárias quando se utilizou carvão como 

suporte de imobilização. As velocidades iniciais de reação, calculadas para t = 0, foram 

de 134, 88 e 56 mg.L-1h-1, para os suportes espuma, carvão e polietileno, 

respectivamente. Por volta de 5 h do ciclo, as velocidades de reações, em todos os 

suportes, demonstraram-se baixas e até chegam a inverter os valores. Em outras 

palavras, inicialmente a velocidade mais alta dada na espuma, após 5 h passa a ser mais 

baixa, porém, de qualquer forma, com esse período de ciclo, as velocidades em todos 
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suportes podem ser consideradas baixas e indicam uma possível interrupção no tempo 

de ciclo. Dessa forma, quando aplicado esse sistema em configurações reais, tratando 

esgoto sanitário com baixa concentração de matéria orgânica, pode-se limitar o tempo 

de ciclo em 5 h para fins de otimização. Assim, consegue-se a remoção de parcela 

significativa da matéria orgânica total em um sistema compacto e não oneroso, e 

posteriormente aplica-se um tratamento secundário para cumprimento da legislação. 
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5.3. Avaliação Microbiológica 

 

 Para cada suporte utilizado como imobilização das células retirou-se, ao término 

da operação, amostras para realização de exames microbiológicos, análise da estrutura 

da comunidade microbiana e análise de sólidos totais voláteis, este com intuito de se 

quantificar a biomassa presente nos respectivos suportes, aqueles com intuito de 

caracterizar a população microbiana, por meio de microscopia ótica de contraste de fase 

e fluorescência, e da técnica de DGGE. Ressalta-se mais uma vez, que não foi utilizado 

inóculo no sistema. 

 

5.3.1. Quantificação da biomassa 

 

 Neste item, a análise a ser feita comparativamente entre os três suportes refere-

se, principalmente, à quantidade de STV, expresso em mg.L-1, presente no suporte. Para 

tanto, após a coleta das amostras realizou-se o desprendimento da biomassa naquele 

determinado suporte, medindo os pesos em massa da própria biomassa desprendida e do 

suporte respectivo. 

 

 Espuma de poliuretano 

 

 Iniciou-se a operação utilizando, aproximadamente, 40 g de espuma de 

poliretano, correspondente ao peso seco do mesmo suporte. Aos 66 dias de operação, 

período este correspondente ao último dia de operação com este suporte, em uma 

amostra contendo, aproximadamente, 1,14 g deste material seco, foram determinadas as 

seguintes concentrações: 0,49, 0,34 e 0,15 g, correspondente aos sólidos totais, voláteis 

e fixos, respectivamente. Dividindo os valores encontrados pela quantidade de material 

seco da amostra, obteve-se a relação entre a quantidade de sólidos presentes por grama 

de suporte. Assim, foi encontrado 0,43 g ST/g de espuma, 0,30 g STV/g de espuma e 

0,13 g STF/g de espuma. Para estimar a quantidade total de biomassa presente no reator 

basta multiplicar estes valores pelo peso total de material seco utilizado, 

correspondendo, desta maneira, a 17,2, 12,9 e 5,3 g de sólidos totais, voláteis e fixos, 

respectivamente. 

 

 Carvão vegetal 
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 O mesmo procedimento utilizado com o suporte de espuma foi adotado com este 

suporte, e também posteriormente para o suporte de polietileno. 

 Os valores estimados para este suporte foram de 84,0, 79,0 e 5,0 g referentes às 

concentrações de sólidos totais, totais voláteis e totais fixos, respectivamente, valores 

estes, correspondentes a 0,084 g ST/g de carvão, 0,079 g STV/g de carvão e 0,0054 g 

STF/g de carvão. O peso do material seco utilizado na operação deste sistema foi de 995 

g de carvão vegetal. 

 

 Polietileno de baixa densidade reciclado 

 

 Os valores estimados para este suporte foram de 8,5, 6,5 e 2,0 g referentes às 

concentrações de sólidos totais, totais voláteis e totais fixos, respectivamente, valores 

estes, correspondentes a 0,0057 g ST/g de polietileno, 0,0044 g STV/g de polietileno e 

0,0013 g STF/g de polietileno. O peso do material seco utilizado na operação deste 

sistema foi de 1414 g de polietileno. A Tabela 5 apresenta a estimativa de biomassa 

encontrada nos três diferentes suportes. 

 

Tabela 5.8 - Concentração de biomassa aderida por mg de material inerte (concentração 

especifíca). 

Suportes ST (mgST/gMS) STV (mgSTV/gMS) STF (mgSTF/gMS) 

Espuma 430 300 130 

Carvão 84 79 5 

Polietileno 5,7 4,4 1,3 

 

Já seria possível associar o desempenho do reator e a análise cinética utilizando-

se dos vários suportes com a quantidade estimada de biomassa, mas para uma discussão 

mais coesa e consistente, faz-se necessária a introdução de outros exames realizados, 

apresentados nos itens seguintes, 5.3.2 e 5.3.3, uma vez que é intrigante o fato do carvão 

vegetal apresentar uma relativa alta concentração de sólidos e não apresentar uma 

elevada eficiência. 

Silva (2005) avaliou a adesão microbiana em quatro diferentes suportes inertes: 

espuma de poliuretano, carvão vegetal, cerâmica e polietileno de baixa densidade 

reciclado. Este estudo foi realizado em reatores diferenciais com intuito de selecionar 
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dois melhores suportes para estudos posteriores no processo de biodessulfatação. A 

avaliação compreendeu etapas de quantificação de biomassa e de exames 

microbiológicos. Na fase de quantificação da biomassa, o autor conclui que o suporte de 

espuma de poliuretano apresentou a maior adesão especifíca de biomassa, entretanto, o 

suporte de carvão vegetal apresentou a maior retenção absoluta de biomassa, da mesma 

forma a qual foi apresentada acima. Os valores encontrados pelo autor avaliando-se a 

adesão especifíca de biomassa foram 120-870 g STV/ g de espuma de poliuretano, 56-

84 g STV/ g de carvão vegetal e 2-23 g STV/ g de polietileno. Esses valores obtidos por 

Silva (2005) podem ser comparados com os valores apresentados na Tabela 5.8. 
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5.3.2. Exame Microscópico 

 

 Espuma de poliuretano 

 

 As morfologias encontradas utilizando-se espuma de poliuretano como suporte 

de imobilização podem ser vistas na Figura 5.46. 

 

Figura 5.46 – Morfologias presentes utilizando espuma de poliuretano como material 

suporte, através de microscopia ótica de contraste de fase, com aumento de 1500x, 

semelhantes a: (a) bacilos curvos com extremidade arredondadas e ovalados; (b) bacilos 

ovalados e filamento; (c) bactérias fototróficas; (d) methanosaeta sp; (e) cocos em 

cadeia; (f) bacilos delgados e curvos, e fototróficas. 

 
  

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 
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Carvão vegetal 

 

 As morfologias encontradas utilizando-se carvão vegetal como suporte de 

imobilização podem ser vistas nas Figuras 5.47. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Figura 5.47 – Morfologias presentes utilizando carvão vegetal como material suporte, 

através de microscopia ótica de contraste de fase, com aumento de 1600x, semelhantes 

a: (a) bactérias fototróficas, bacilos em cadeia e curvos; (b) bactérias fototróficas; (c) 

bactérias fototróficas e filamento; (d) methanosaeta sp e fototrófica; (e) fototrófica, 

protozoário, bacilos delgado e curvo; (f) bactérias fototróficas. 
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 Polietileno de baixa densidade reciclado 

 

 As morfologias encontradas utilizando-se polietileno de baixa densidade 

reciclado como suporte de imobilização podem ser vistas nas Figuras 5.48. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

 
(f) 

Figura 5.48 – Morfologias presentes utilizando polietileno de baixa densidade reciclado 

como material suporte, através de microscopia ótica de contraste de fase, com aumento 

de 1500x, semelhantes a: (a) methanosaeta sp; (b) methanosaeta sp. e thiospirillum sp.; 

(c) methanosaeta sp; (d) sarcina; (e) thiospirillum sp.; (f) thiospirillum sp. 

 
 A Tabela 5.8 resume todas as morfologias encontradas por microscopia ótica de 

contraste de fase e fluorescência. De acordo com a Tabela 5.8 e Figuras 5.45, 5.46 e 
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5.47, maior variedade de morfologia pode ser observada utilizando os suportes de 

espuma de poliuretano e do polietileno de baixa densidade reciclado, nos quais 

Methanosaeta-sp., responsáveis pela metanogênese acetoclástica, foram freqüentemente 

encontradas e bacilos sob diferentes formas foram detectados. Uma clara diferenciação 

pode ser feita acerca desses dois tipos de suportes que é o tipo de morfologia encontrada 

em ambos suportes com alta freqüência. Hipoteticamente, na espuma foram encontradas 

de forma freqüente as bactérias semelhantes a fototróficas que utilizam o acetato e fonte 

luminosa (mesmo sendo em pouca intensidade) para gerar biomassa. Hipoteticamente, 

no polietileno foram detectadas morfologias semelhantes a thiospirillum sp. com alta 

freqüência, também consideradas fototróficas, mas que utilizam o H2S e o CO2, para 

gerar biomassa.  

Picanço et al. (2001) encontraram de forma predominante arqueas 

metanogênicas semelhantes a Methanosarcina-sp. utilizando espuma de poliuretano 

como suporte inerte para imobilização das células. Porém, os autores utilizaram água 

residuária sintética na alimentação do reator, a qual continha uma concentração maior 

de matéria orgânica. Neste trabalho, foi observada predominância de arqueas 

metanogênicas semelhantes a Methanosaeta-sp. no mesmo tipo de material suporte. 

Este fato permite concluir que o material, espuma de poliuretano, tem grande afinidade 

com populacões metanogênicas e o fator decisivo em termos de qual espécie 

metanogênica será encontrada neste tipo de material dependerá da água residuária 

utilizada. Uma água residuária com uma maior concentração de matéria orgânica 

favorece a adesão e crescimento de Methanosarcina sp., enquanto uma água residuária 

com menor concentração de matéria orgânica, e este é o caso porque se utilizou esgoto 

sanitário, o qual de fato é uma água residuária diluída, favorece o crescimento de 

Methanosaeta sp. 

 Com o carvão vegetal, pode ter ocorrido uma competição entre as fototróficas 

que utilizam acetato para gerar biomassa e a methanosaeta sp. que também utiliza o 

acetato para gerar metano. Tendo em vista a predominância das bactérias fototróficas e 

a freqüência rara de methanosaeta sp., pode-se concluir que o material favoreceu uma 

seleção das fototróficas, ou seja, neste material, a população microbiana ao invés de 

completar o processo de digestão anaeróbia na fase da metanogênese acetoclásticas, 

preferiram se desenvolverem, gerando biomassa, que pode ser comprovada pela 

quantidade estimada em item anterior (5.3.1), na qual a mesma (estimativa de biomassa) 
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para este suporte foi significantemente maior do que as encontradas para os outros 

suportes. 

 

Tabela 5.8 - Morfologias dos microrganismos presentes nos suportes de imobilização da 

biomassa anaeróbia. 

Morfologia Espuma Carvão Polietileno 

ARQUEAS METANOGÊNICAS 
Sarcina - - + 

Methanosaeta sp. + + + + +++ 

Cistos de sarcinas - - - 

Bacilos fluorescentes -  - + 

BACTÉRIAS 

Bacilos com extremidades 

afiladas 

- - - 

Bacilos com extremidades 

arredondadas 

++ + ++ 

Bacilos curvos ++ ++ + 

Bacilos delgados + + + 

Bacilos ovalados ++ - ++ 

Bacilos com grânulos - - - 

Bacilos esporulados - - - 

Bacilos pequenos - + - 

Cocos - - - 

Cocos em cadeia ++ - - 

Espiroqueta - + - 

Filamentos + + - 

Filamento septado - - + 

Semelhantes a fototróficas +++ ++++ - 

Thiospirillum sp. - - +++ 

Protozoário - + - 

(++++) predominantes, (+++) freqüentes, (++) pouco freqüentes, (+) raros, (-) não foram observados.  

Outro ponto interessante é referente à ausência de bacilos fluorescentes nos 

suportes de espuma e carvão, indicando que as hidrogenotróficas poderiam não estar 
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presentes, fato comumente esperado tendo em vista serem estas arqueas responsáveis 

pela menor parcela da metanogênese. No entanto, no suporte de polietileno foi detectada 

a presença rara de bacilos fluorescentes, sendo assim, a geração de metano poderia estar 

ocorrendo pelas duas vias. 

Estabelecendo uma análise com outros critérios de estudo deste projeto, na 

espuma de poliuretano era esperada maior variedade de morfologias presentes, pois este 

foi o suporte que apresentou o melhor desempenho operacional, principalmente no que 

se refere à remoção de matéria orgânica. No entanto, o polietileno, mesmo apresentando 

um desempenho não satisfatório, permitiu uma variedade de morfologias, e a explicação 

do desempenho não satisfatório pode estar no fato de ser observado o menor valor 

absoluto da estimativa de biomassa, realizada em termos de sólidos totais voláteis, no 

item 5.3.1. O baixo valor de STV observado no polietileno permite concluir que esse 

material não apresenta características favoráveis para o desenvolvimento microbiano em 

altas concentrações. Em outras palavras, utilizando o suporte de polietileno consegue-se 

uma boa variedade de morfologias necessárias para o tratamento anaeróbio, porém em 

baixas concentrações. 

O carvão vegetal apresentou uma proporção consideravelmente maior de sólidos 

totais voláteis em relação aos outros dois suportes, e mesmo assim, não apresentou 

desempenho satisfatório para a remoção de matéria orgânica, fato este explicado pela 

seleção microbiana ocorrida no mesmo. 

 



 58

5.3.3. Análise da estrutura da comunidade microbiana 

 

 Uma vez discutidas as possíveis morfologias e suas respectivas funções diante o 

processo anaeróbio utilizando-se da ferramenta microscopia ótica, podemos 

suplementar ou ampliar as hipóteses discutidas anteriormente, no item 5.3.2. 

  A técnica de Eletroforese em Gel com Gradiente Desnaturante (DGGE) foi 

realizada com intuito de comparação da população microbiana encontrada nos três 

diferentes tipos de suporte, não importando a quantificação das morfologias possíveis, 

até mesmo porque o método não oferece este tipo de informação. 

 A Figura 5.49 apresenta o gel de DGGE com as amostras submetidas aos 

primers do domínio Arquea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 5.49. Gel de DGGE das amostras submetidas aos primers do domínio Arquea: 

(Mb): Methanobacterium formicicum - ATCC 33274 (controle positivo); Mesp: reator 

utilizando da espuma de poliuretano como suporte inerte para imobilização da 

biomassa; Mcar: reator utilizando do carvão vegetal como suporte inerte para 

imobilização da biomassa; Mpol: reator utilizando do polietileno como suporte inerte 

para imobilização da biomassa. 

 

 De acordo com a Figura 5.48, pode-se inferir que houve diferenciação na 

diversidade de populações de arqueas encontradas nos suportes. O material de 

polietileno propiciou uma maior diversidade de arqueas, fato este que pode ser visto e 

comprovado pela microscopia ótica, dada a alta freqüência com que foram detectadas as 

populações de Methanosaeta sp. No entanto, esta morfologia também foi encontrada 
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nos demais suportes (em menor freqüência), podendo ser representada, então, pela 

banda a da Figura acima.  

De acordo com a intensidade do traço nesta mesma banda (a), verifica-se maior 

concentração de Methanosaeta sp no polietileno em relação à espuma e ao carvão. Isto 

pode ser explicado pela discussão desenvolvida anteriormente, quando se tem uma 

disputa pelo acetato nos materiais espuma e carvão entre as bactérias fototróficas e as 

metanogênicas. No polietileno pode não ter havido esta disputa, uma vez não 

encontrada as bactérias fototróficas no mesmo, mas sim uma maior freqüência da 

bactéria thiospirillum sp, a qual utilizava o H2S e CO2 e não o acetato, favorecendo, 

desta forma, o predomínio relativo de arqueas. 

De maneira geral, todas as bandas da Figura 5.49 do material polietileno trazem 

traços mais fortes e em maiores quantidades, indicando uma maior diversidade de 

arqueas neste tipo de suporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.50. Gel de DGGE das amostras submetidas aos primers do domínio Bactéria:  

(All): Allochromatium vinosum - DSM 183 (controle positivo); Ec: Escherichia coli 

(controle positivo); Mesp: reator utilizando da espuma de poliuretano como suporte 

inerte para imobilização da biomassa; Mcar: reator utilizando do carvão vegetal como 

suporte inerte para imobilização da biomassa; Mpol: reator utilizando do polietileno 

como suporte inerte para imobilização da biomassa. 

 

 A Figura 5.50 mostra o gel de DGGE obtido com as amostras submetidas aos 

primers do domínio Bacteria. Nela, pode ser observada a presença de várias populações 

de bactérias nos três diferentes tipos de suporte. Duas bandas chamam mais a atenção, 

são elas: bandas b e c. É possível ser a banda b representativa das bactérias fototróficas, 
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tendo em vista que o material de polietileno não apresentou esta morfologia quando se 

fez microscopia ótica e nos materiais de espuma e carvão foi detectada esta morfologia. 

Ainda, o predomínio dela foi observado no carvão, fato comprovado pela intensidade do 

traço nesta mesma banda, confirmando, desta maneira, as hipóteses estabelecidas 

anteriormente. 

 Da banda c pode-se inferir como sendo a bactéria Thiospirillum sp, a qual foi 

detectada por microscopia ótica apenas no polietileno. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Dentre os três suportes testados em reator anaeróbio operado em bateladas 

seqüenciais e contendo biomassa imobilizada (ASBBR), aplicado ao tratamento de 

esgoto sanitário, o que apresentou melhor desempenho global foi a espuma de 

poliuretano, com base na análise de desempenho, cinética e avaliação microbiológica. 

Este tipo de material possui características adequadas para a adesão e crescimento de 

biomassa anaeróbia, principalmente, de arqueas metanogênicas. 

No que se refere ao desempenho, a espuma de poliuretano apresentou eficiências 

de redução da DQO de amostras brutas e filtradas de 61% e 71%, respectivamente. O 

carvão apresentou eficiências de amostras brutas e filtradas de 53% e 62%, e o 

polietileno, eficiências de 44% e 53%, também referentes à amostras brutas e filtradas, 

respectivamente. As médias de DQO encontradas para o efluente bruto foram de 121 ± 

31, 208 ± 54 e 227 ± 14 mg.L-1 para a espuma, carvão e polietileno, respectivamente. 

De acordo com estes reultados apresentados, pode-se notar a superioridade da espuma 

em relação ao carvão vegetal e ao polietileno no desempenho do reator. 

A estabilidade do sistema, representada pela concentração de ácidos voláteis totais 

e pela alcalinidade à bicarbonato, foi verificada para o reator operado com os três tipos 

de suportes. O reator preenchido com espuma foi ligeiramente mais eficiente em 

remoção de SST e SSV, com valores de aproximadamente 50%. Os reatores 

preenchidos com carvão e polietileno apresentaram valores de 45% de remoção de SST 

e SSV. 

No que se refere à cinética, novamente o reator preenchido com espuma 

apresentou resultados mais expressivos, apresentando o maior coeficiente cinético 

aparente de primeira ordem para degradação da matéria orgânica total (0,52 ± 0,04 h-1), 

a menor relação entre a concentração de substrato residual e a concentração de substrato 

inicial (0,48 ± 0,02) e a maior velocidade de reação (134 mg.L-1h-1). 

A avaliação microbiológica fecha a discussão comparativa dos três suportes, 

explicando o porque da não remoção satisfatória de matéria orgânica nos reatores 

preenchidos com carvão vegetal e polietileno reciclado. O carvão vegetal permitiu a 

seleção da população microbiana, ou seja, ofereceu condições favoráveis de crescimento 

somente para uma população, as bactérias semelhantes a fototróficas. Uma vez que as 

arqueas metanogênicas competiam pelo acetato ou pelo hidrogênio, elas perdiam a 
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competição. O polietileno foi o suporte em que se constatou uma maior variedade de 

morfologia, porém, dada as suas características e propriedades fisícos-químicas não 

permitiu a aderência adequada das comunidades microbianas. Afirmação esta feita 

baseada na estimativa da biomassa presente no reator ao término de cada etapa 

experimental. Dessa forma, o suporte de polietileno utilizado para imobilização da 

biomassa pode ser promissor se um tratamento prévio físico-químico for feito nele com 

intuito de melhoras estas propriedades físico-químicas, como porosidade e rugosidade. 

A espuma de poliuretano apresentou resultados consistentes e satisfatórios durante todo 

o período operacional em termos das três varíaveis analisadas: desempenho, cinética e 

microbiologia. Neste último, a espuma de poliuretano apresentou uma biomassa 

anaeróbia bem estruturada, isto significa que populações metanogênicas e acetogênicas 

estavam presentes de maneira equilibrada  e proporcional. Portanto, a espuma foi 

considerada como o melhor e mais flexível material dentre os testados para ser usado 

como material de imobilização em sistemas anaeróbios.    
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7. SUGESTÕES 
 

 

 

1. Testar o material de polietileno de baixa densidade reciclado como 

material de imobilização para biomassa em sistemas anaeróbios, porém 

submetido a um tratamento prévio com intuito de torná-lo mais eficiente 

possível em termos de propriedades fisíco-quimícas, ou seja, aumentar sua 

porosidade bem como a àrea superficial. 

 

2. Aplicar de maneira mais intensa técnicas de biologia molecular. Esse tipo 

de informação poderia nos auxiliar na discussão das diferentes morfogias 

encontradas nos materiais estudados, bem como suas funções e interacões 

dentro do sistema. Dessa forma, pode-se fechar quantitativamente o 

balanço de massa do sistema considerando todas varíaveis desejadas 

(desempenho, cinética e microbiologia) .    

 

3. Em tratando-se de escalas maiores,  usar  a espuma de poliuretano como 

material de imobilização, uma vez que este trabalho e outros trabalhos 

encontrados na literatura oferecem suporte para tal consideração. 
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