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RESUMO 

Cavalcante, W. A. Fermentação anaeróbia para formação de ácido caproico a 

partir de produtos e subprodutos da cadeia produtiva da cana-de-açúcar. 2016. 

136 f. Dissertação (Mestrado). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade 

de São Paulo, São Carlos, 2016. 

 

O ácido caproico é derivado da cadeia petroquímica e, tem diversas aplicações 

na indústria química. No entanto, este ácido pode ser produzido de forma mais 

ambientalmente adequada, a partir da fermentação anaeróbia. O objetivo dessa 

pesquisa foi investigar condições operacionais para a formação anaeróbia de ácido 

caproico a partir de produtos e subprodutos da indústria sucroalcooleira. Utilizou-se 

um reator anaeróbio de manta de lodo e fluxo ascendente (UASB - Upflow Anerobic 

Sludge Blanked), com volume útil de 13,8 L, alimentado com substratos simples 

(etanol e ácido acético) ou com substrato complexo (fermentado alcoólico de melaço 

de cana). Durante a operação do reator UASB, a COV variou de 2,0 a 5,5 gDQO.L-

1.d-1 em pH ácido (5,3). A taxa de produção volumétrica de ácido caproico a partir de 

substrato simples (1,0 gC6.L-1.d-1) em reator UASB foi superior àquela com substrato 

complexo (0,2 gC6.L-1.d-1). Em pH de aproximadamente 5,3, a produção de ácido 

caproico ficou limitada a um valor de aproximadamente 2,8 gC6.L-1 devido a maior 

presença de ácidos não dissociados. Utilizando fermentado de melaço de cana 

contendo etanol (150 mM de etanol), é possível atingir uma produção de até 4,0 

gC6.L-1 em pH com adição clorofórmio como inibidor seletivo para organismos 

metanogênicos. A presença de ácido acético acelera a formação de ácido butírico, 

resultando no acúmulo deste devido à ausência de etanol como doador de elétrons. 

Dessa forma, a formação de ácido caproico a partir de fermentado de melaço de 

cana não necessita da adição externa de ácido acético. É necessária extração 

seletiva do ácido caproico, evitando o acumulo indesejado. 

 

Palavras-chave: alongamento de cadeia carboxílica, Clostridium Kluyveri, ácidos 

orgânicos; processo caprogênico, indústria sucroalcooleira.  



 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

Cavalcante, W. A. Anaerobic fermentation for caproic acid training from 

products and by-products of the sugarcane industry. 2016. 136 f. Dissertação 

(Mestrado). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São 

Carlos, 2016. 

 

Caproic acid is derived from the petrochemical production chain and has many 

applications in the chemical industry. However, this acid can be produced in a more 

environmental friendly technological route, using the anaerobic fermentation. The 

objective of this research was to investigate the operational conditions for anaerobic 

caproic acid formation using the products and by-products of the sugarcane industry. 

We used an upflow anaerobic sludge blanket and upflow (UASB - Upflow Sludge 

anerobic Blanked), with a working volume of 13.8 L, fed with simple substrates 

(ethanol and acetic acid) or complex substrate (undistilled fermented molasses). 

During the UASB reactor operation, OLR ranged from 2.0 to 5.5 gDQO.L-1.d-1 at acid 

pH (5.3). The volumetric production rate of caproic acid from simple substrates 

(1.0 gC6.L-1.d-1) in UASB reactor was superior to that from complex substrate 

(0.2 gC6.L-1.d-1). At pH of approximately 5.3, caproic acid production was limited to a 

value of approximately 2.8 gC6.L-1 due to the greater presence of non-dissociated 

acids. Using fermented sugar cane molasses containing ethanol (150 mM ethanol), 

can be achieved a production of up to 4.0 gC6.L-1 in pH by adding chloroform as a 

selective inhibitor for methanogenic organisms. The presence of acetic acid 

accelerates the formation of butyric acid, resulting in the accumulation of this due to 

the absence of ethanol as an electron donor. Thus, the formation of caproic acid from 

fermented molasses does not require the external addition of acetic acid. It is 

necessary selective extraction of caproic acid, preventing unwanted accumulation. 

 

Keywords: carboxylic chain elongation, Clostridium kluyveri, organics acids; 

caprogenic process, sugar-cane industry. 
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1. INTRODUÇÃO 

Desde final do século XX aumentou-se o número de pesquisas para minimizar 

e mitigar impactos ambientais causados pela exploração energética mundial. Nesse 

sentido, a fermentação anaeróbia tornou-se uma das biotecnologia mais exploradas, 

com intuito de gerar produtos viáveis econômica e ambientalmente, a partir da 

reutilização de uma variedade de biomassas, incluindo resíduos orgânicos (MATA-

ALVAREZ et al., 2014).  

O ácido caproico pode ser considerado um bioproduto de grande interesse 

para a indústria em geral (NAGAO; YANAGITA, 2010; LAYEK; SINGH, 2013; LAYEK 

et al., 2014), pois pode ser obtido a partir da fermentação anaeróbia, em substituição 

ao processo tradicional oriundo da cadeia produtiva petroquímica (WASEWAR; 

SHENDE, 2010). Na indústria de ração, o ácido caproico é considerado um 

controlador potencial de bactérias entéricas (IMMERSEEL et al., 2004), usado 

diretamente como aditivo em rações de frangos e suínos, em substituição aos 

“antibióticos promotores de crescimento1” (ROSSI et al., 2010). Além disso, existem 

processos biológicos e químicos capazes de reduzir este ácido orgânico em hexanol 

(DEKISHIMA et al., 2011; HARVEY; MEYLEMANS, 2014). Misturas de hexanol no 

diesel, biodiesel ou na gasolina tornam o processo de combustão mais eficiente (MA; 

HANNA, 1999; SATHIYAGNANAM; SARAVANAN; GOPALAKRISHNAN, 2010).  

Uma série de configurações de reatores anaeróbios acidogênicos, em escala 

de bancada, está sendo utilizada para avaliar a produção de ácidos graxos de 

cadeia média (AGCM), a partir da combinação de vários produtos orgânicos. 

Grootscholten et al., (2013b) e Grootscholten et al., (2013c), por exemplo, utilizaram 

substrato simples contendo etanol e ácido acético para produção de ácido caproico 

em filtro anaeróbio (FA). Nas duas pesquisas, foi encontrada uma taxa de produção 

volumétrica de ácido caproico entre 7,0 e 12,0 gC6.L-1.d-1. Em outra vertente, Agler 

                                                 

1 O efeito bactericida do ácido caproico controla comunidades entéricas, fazendo que animais juvenis de 

frangos e suínos possam crescer mais rápido devido à economia de energia. Por isso a denominação de 

antibiótico promotor de crescimento por Rossi et al. (2010).  
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et al. (2012) e Ge et al. (2015) utilizaram substrato complexo (fermentado de milho 

não destilado contendo etanol) como única fonte de carbono para produção de ácido 

caproico em reator anaeróbio sequencial de batelada (Anaerobic Sequencial Bach 

Reactor - ASBR). Em ambas as pesquisas, a taxa de produção volumétrica de ácido 

caproico foi de 2,0 a 5,0 gC6.L-1.d-1.  

A eficiência do processo anaeróbio de produção de ácido caproico (processo 

caprogênico) depende de várias condições operacionais e ambientais, tais como: 

temperatura, tempo de detenção, pH, mistura, nutrientes e inibição seletiva. 

Contudo, os ajustes desses indicadores ainda precisam ser discutidos em detalhe 

para a otimização do processo produtivo, garantindo ampliação de escala desse 

processo bioquímico.  

A produção anaeróbia de ácido caproico, a partir de substratos complexos tem 

grande potencial para a produção tradicional desse ácido. Dessa maneira, existe a 

possibilidade de produzir ácido caproico a partir de produtos orgânicos gerados em 

grandes cadeias de produção agropecuárias. No Brasil, a cadeia produtiva de cana-

de-açúcar é uma opção viável para obter uma fonte de carbono alternativa, por 

exemplo: o fermentado não destilado do caldo de cana-de-açúcar (mosto) e o 

melaço oriundo da produção de açúcar. Essa alternativa é vantajosa por diversificar 

os produtos da indústria sucroalcooleira a partir da inserção de uma plataforma 

carboxílica, gerando mais um produto com valor econômico alto. Além disso, alterar 

a fonte de carbono e o processo de produção pode trazer benefícios ambientais, já 

que o petróleo (matriz de produção comercial de ácido caproico) não é um recurso 

renovável e a indústria petroquímica é uma atividade causadora de impactos 

ambientais significativos.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar a produção anaeróbia de ácido caproico em reator UASB inoculado 

com cultura mista alimentado com substratos simples (prontamente disponíveis) e 

substrato complexo (não prontamente disponível).  

2.2 Objetivos Específicos 

 Monitoramento das condições operacionais de partida em reator UASB 

inoculado com cultura mista e alimentado com substrato simples (etanol e 

ácido acético) para produção de ácido caproico. 

 Avaliar a produção de ácido caproico a partir de substrato simples (etanol e 

ácido acético) em reator UASB em pH ácido (aproximadamente 5,3), sem 

adição de inibidor seletivo para arqueas metanogênicas (AM). 

 Avaliar a produção de ácido caproico a partir de substrato complexo 

(fermentado de melaço de cana) em sistema de batelada em pH neutro 

(aproximadamente 7,0), com adição de inibidor seletivo para AM.  

 Avaliar a necessidade da adição externa de receptores de elétrons na forma 

ácido acético quando da utilização de substrato complexo (fermentado de 

melaço de cana). 

 Monitoramento das condições operacionais para produção de ácido caproico 

em reator UASB alimentado com substrato complexo (fermentado não 

destilado de melaço de cana-de-açúcar). 

 Avaliar a produção de ácido caproico a partir de substrato complexo em reator 

UASB em pH ácido (aproximadamente 5,3), sem adição de inibidor seletivo 

para arqueas metanogênicas (AM).  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Cenário da cana-de-açúcar  

 O Brasil e os Estados Unidos da América (EUA) geram aproximadamente 80% 

da produção mundial total de etanol (BAEYENS et al., 2015; GUPTA; PRAKASH, 

2015; OECD-FAO, 2015). Enquanto o Brasil utiliza cana-de-açúcar como matriz 

orgânica para produção de etanol e açúcar, os EUA utilizam amido de milho. As 

indústrias brasileiras de processamento de cana são flexíveis quanto à produção de 

etanol e açúcar. De maneira que, a produção de um ou de outro dependerá do preço 

de mercado para cada produto. Contudo, em ambas as rotas de processamento de 

cana-de-açúcar, são gerados subprodutos diversos e de baixo valor de mercado, 

como, o bagaço da cana, o melaço e a levedura seca (ZHANG et al., 2010; LI et al., 

2012). Essas biomassas contêm concentração elevada de carbono orgânico 

(SINDHU et al., 2016), representando um potencial para produção de ácidos 

orgânicos, inclusive o ácido caproico (ANGENENT, LARGUS T; AGLER, 2015). 

De acordo com dados obtidos por levantamento anual, realizado pela 

Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), a produção de cana no Brasil 

ocupa aproximadamente 9,0 milhões de hectares do território nacional (dados da 

safra 2015/2016) (CONAB, 2015). A produção de cana para a safra 2015/2016 foi 

estimada em aproximadamente 658,7 milhões de toneladas. A produção de etanol 

para esse mesmo período de safra foi de aproximadamente 30 bilhões de litros, com 

uma produção paralela de açúcar de aproximadamente 34,6 milhões de toneladas. 

De acordo com dados previstos pela Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OEACD-FAO), o melaço proveniente da produção de açúcar, no 

Brasil, alcançará uma produção de aproximadamente 14,88 milhões de toneladas 

para o ano de 2016 (OECD-FAO, 2016). 

3.2 Novos desafios  

Estratégias e desafios para a produção de ácido caproico sem a necessidade 

de uso externo de etanol surgiram a partir dos estudos de Agler et al. (2012), nos 
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EUA. Esses autores utilizaram fermentado de amido de milho não destilado 

proveniente da indústria de etanol como único substrato para a produção anaeróbia 

de ácido caproico. Os autores sugeriram essa biotecnologia poder ser ampliada 

como forma de valorar biomassas dentro de uma usina de produção de etanol. 

Seguindo a proposta do estudo de Agler et al. (2012), com adaptações da patente 

de Angenent; Agler, (2015), é possível que produtos e subprodutos da cadeia 

produtiva da cana-de-açúcar, ricos em carboidratos, tornem-se potencial fonte de 

carbono para a produção ácido caproico. 

A plataforma carboxílica sugerida nessa pesquisa mostra que é possível 

conciliar a produção de etanol e ácido caproico a partir produtos gerados na própria 

usina, como: caldo de cana, bagaço pré-tratado e melaço (Figura 1). As diversas 

combinações de produtos e subprodutos da cadeia produtiva da cana-de-açúcar que 

serviriam como fonte de carbono para a produção de ácido caproico são: fermentado 

alcoólico não destilado de caldo de cana, fermentado alcoólico não destilado de 

melaço e bagaço após pré-tratamento físico-químico para hidrólise da celulose e da 

hemicelulose (linha de produção de etanol de segunda geração). Dessa forma, as 

usinas de processamento de cana-de-açúcar não eliminariam as linhas de produção 

de etanol e açúcar, mas introduziriam uma nova unidade para produção de ácido 

caproico, diversificando, assim, os produtos da cadeia produtiva da cana-de-açúcar. 

Agler et al. (2012) mostraram que, se o fermentado alcoólico de amido de milho 

é utilizado como substrato para a produção anaeróbia de ácido caproico em cultura 

mista, a massa produzida deste do ácido é cerca de 10% maior do que a massa de 

etanol (ambos medidos em função da DQO). Isso ocorre devido a conversão em 

DQO de outros substratos orgânicos presentes no fermentando de amido de milho 

(leveduras, células e carboidratos não digeridos).  

A energia de combustão de glicose e de ácido caproico é de 2805,0 kJ.mol-1 e 

3452,0 kJ.mol-1, respectivamente. A conversão teórica em massa de ácido caproico 

por massa de glicose é de 348 g por 720 g, isto é, a massa do produto desejado é 

de 48% da massa de açúcar convertido. Assim, pode-se afirmar que o processo de 

produção de ácido caproico a partir de glicose recupera uma grande parcela do 
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conteúdo energético do substrato (cerca de 92,2%) (STEINBUSCH et al., 2009; 

STEINBUSCH, 2010). Esse rendimento energético se aproxima ao da produção de 

etanol a partir de glicose (94%).  

 

 

Figura 1 - Fluxograma da unidade de processamento de cana-de-açúcar, 
adaptado de Dias et al. (2011), (2012), (2015); Mariano et al. (2013) e Nova 
projeção considerando a produção de ácido caproico conciliada ao processo 
sucroalcooleiro com adaptações para o ciclo de vida da unidade. Editado por 
Adrianus Van Haandel. 

 

A energia contida em um mol de ácido caproico (3452,0 kJ) é mais elevada do 

que a energia contida em dois mols de etanol (2638,0 kJ) gastos no processo de 

http://scholar.google.com/citations?user=MxAngR0AAAAJ&hl=pt-BR
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produção de ácido caproico (STEINBUSCH et al., 2011). O ácido caproico não é 

aplicável como biocombustível, contudo, a oxidação química desse ácido gera um 

álcool (hexanol) que possui um poder calorífero maior do que o etanol, podendo ser 

utilizado como combustível (HARVEY; MEYLEMANS, 2014).  

Em se tratando de preço, a demanda de mercado do ácido capróico é cerca de 

US$ 2,0 por quilo (1,07 L) de ácido, enquanto que o preço de mercado para o etanol 

é de aproximadamente US$ 0,70 por quilo (1,26 L) (ALIBABA, 2016). Se o valor de 

mercado do ácido caproico é comparado ao preço de mercado do etanol, nota-se 

um ligeiro saldo quanto a produção de ácido caproico por consumo teórico de etanol 

(2 a 3 mols de etanol para formação de 1 mol de ácido caproico).  

3.3 Plataforma de ácidos carboxílicos formados durante a fermentação 

anaeróbia 

Na Tabela 1, estão expostas as características mais relevantes dos principais 

ácidos graxos voláteis (AGV) produzidos durante a fermentação anaeróbia, 

componentes da plataforma carboxílica. Esses ácidos podem ser separados de 

acordo com o número de átomos de carbono ligados à cadeia carboxílica: ácidos 

graxos voláteis de cadeia curta (AGCC), compreendendo ácidos monocarboxílicos 

saturados com até cinco átomos de carbono (LIU et al., 2014), e ácidos graxos de 

cadeia média (AGCM), denominados ácidos monocarboxílicos saturados com seis a 

nove átomos de carbono ligados à cadeia (NAGAO; YANAGITA, 2010; 

GROOTSCHOLTEN et al., 2014). 

Tanto os AGCC quanto os AGCM são produtos economicamente atrativos por 

diversas aplicações na indústria em geral, como, vernizes, perfumes, desinfetantes, 

plastificantes, tensoativos, auxiliares têxteis, produtos farmacêuticos e produtos 

alimentícios (ABDEL-RAHMAN; TASHIRO; SONOMOTO, 2013; LIU et al., 2013, 

2014; LEE et al., 2014). Além disso, os AGV podem ser produzidos usando-se 

bioprocessos anaeróbios a partir de substratos de fácil degradação, por exemplo, 

biomassas e resíduos orgânicos (RAPOSO et al., 2013). 
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Tabela 1 - Principais ácidos orgânicos produzidos a partir da fermentação anaeróbia de compostos orgânicos 

Grupo Nome comum IUPAC Símbolo Formula pKa 
Massa 
molar 

(g.mol-1) 

Densidade 
(kg.L-1) 

Solubilidade 
(g.L-1) 

DQO 
equivalente (g 

DQO g-1) 

A
G

C
C

 

Acético  Etanoico HAc C2H4O2 4,76 60,1 1,049 Completa  1,07 

Propiônico  Propanoico  HPr C3H6O2 4,87 74,1 0,993 Completa 1,51 

Lático 2-Hidroxi 
propanoico 

HLa C3H6O3 3,86 90,08 1,206 Completa  1,32 

n-Butírico Butanoico  HBu C4H8O2 4,82 88,1 0,964 Completa 1,81 

n-Valérico Pentanoico  HVa C5H10 O2 4,84 102,2 0,930 40 2,04 

A
G

C
M

 n-Caproico  Hexanóico  HCa C6H12O2 4,88 116,2 0,930 11 2,20 

n-Enântico  Heptanóico  HEn C7H14O2 4,89 130,18 0,918 2,4 2,34 

n-Caprílico Octanóico  HCp C8H16O2 4,90 144,21 0,910 0,84 2,44 

 n-Pelargônico Nonanóico HPe C9H18O2 4,98 158,23 0,893 0,3 2,53 

Fonte: Adaptado de Vertova et al. (2009); Oh; Martin, (2010); Raposo et al. (2013) . 

3
6
 



37 

 

 

 

3.4 Fermentação anaeróbia 

De acordo com Mata-Alvarez et al. (2014), entre 2010 e 2014, a diversidade do 

uso de produtos e subprodutos ricos em carbono para digestão anaeróbia tem 

aumentado. Produtos ricos em proteínas, lipídeos e, principalmente, carboidratos 

são as fontes de carbono mais utilizadas quando se deseja produzir hidrogênio, 

metano, álcoois e ácidos carboxílicos a partir da fermentação anaeróbia em cultura 

mista (MIRON et al., 2000; AGLER et al., 2012a; KIM et al., 2012; FERRER et al., 

2014). 

De forma geral, a fermentação anaeróbia de matéria orgânica complexa pode 

ser resumida em três etapas principais (Figura 2): A) hidrólise, quando ocorre o 

consumo de água para quebrar moléculas orgânicas maiores; B) fermentação 

primária, em que os produtos hidrolisados são convertidos em ácidos, solventes e 

gases; C) fermentação secundária, na qual os produtos da fermentação primária 

podem ser convertidos em metano ou combinados entre si, para formar compostos 

carboxílicos mais complexos do que os produzidos durante a fermentação primária.  

Nos processos de fermentação anaeróbia, o fluxo de elétrons é condicionado 

por coenzimas de difusão livre, tais como, a coenzima nicotinamida adenina 

dinucleotídeo (NAD+) e a NAD-fosfato (NADP+). Essas coenzimas são os 

transportadores mais importantes dos átomos de hidrogênio para a manutenção dos 

processos bioquímicos anaeróbios (MADIGAN; MARTINKO; PARKER, 2004). As 

bactérias acidogênicas, por exemplo, usam o fluxo redox do carreamento de elétrons 

entre as moléculas de NAD (forma oxidada de transporte de elétrons das cadeias 

orgânicas) para moléculas de NADH (forma reduzida), removendo hidrogênio de 

cadeias carbônicas e liberando-o para a solução como gás hidrogênio (Figura 2, rota 

C-III) (MOSEY, 1983). 
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Figura 2 - Esquema simplificado da diversidade de metabólitos formados 

durante a fermentação anaeróbia, com ênfase à formação de ácido orgânicos 

em cultura mista. Adaptado de (MOSEY, 1983; WANG; MU; YU, 2007; AGLER et 

al., 2011; LIU; JARBOE, 2012). 
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Conforme Mosey, (1983), durante o processo de fermentação primária, a 

produção de ácido acético ocorre com maior facilidade, pois essa reação fornece às 

bactérias acidogênicas um rendimento energético maior para o crescimento celular. 

A rota bioquímica de formação de ácido acético (acetogênese) é necessária para o 

processo de digestão completa da matéria orgânica, pois o ácido acético é substrato 

direto para a produção de metano por arqueas metanogênicas acetoclásticas (AMA) 

durante a fermentação secundária (Figura 2 C-a.). 

Embora o processo de formação de ácido acético seja mais rápido em 

comparação ao processo metanogênico de consumo de ácido acético, as bactérias 

anaeróbias acidogênicas autorregulam-se em um consórcio que evita a sobrecarga 

de ácido acético. Para manter esse equilíbrio químico, as bactérias podem desviar 

rotas metabólicas em direção à formação de ácido butírico ou ácido propanoico 

(VAVILIN; RYTOW; LOKSHINA, 1995). Tanto a formação de ácido butírico, quanto a 

formação de ácido propanoico, a partir do ácido pirúvico, reduzem a produção de 

acidez e a produção de hidrogênio. Entretanto, a formação de ácido butírico leva a 

uma produção de ATP duas vezes maior do que a formação de ácido propanoico.  

Os processos de fermentação secundária dependentes do consumo de ácido 

acético ocorrem, preferencialmente, quando a afinidade por esse substrato for maior 

que o seu consumo pelas AMA. Por exemplo, durante a fermentação secundária que 

leva à produção de ácido caproico, há consumo de ácido acético como rota principal 

e, em cultura mista, as AMA são as principais concorrentes. Pois, a geração de 

ácido caproico ocorre a partir do PACC da combinação de ácido acético e etanol 

(BARKER; KAMEN; BORNSTEIN, 1945; THAUER, R.K; JUNGERMANN, K; 

HENNINGER, J; WENNING et al., 1977; AGLER et al., 2011).  

 

3.5 Alongamento de cadeia carboxílica 

O PACC para a formação de AGCM é um processo redox, no qual o material 

orgânico mais oxidado (AGCC) reage com o material orgânico mais reduzido 

(etanol). Os primeiros estudos sobre o processo biológico de alongamento de cadeia 
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carboxílica a partir de AGCC foram detalhados por Barker e Taha (1941), quando 

utilizaram uma cultura pura de Clostridium Kluyveri para produção de ácido caproico. 

A partir desse estudo, Barker; Kamen; Bornstein, (1945) observaram ser esse 

microrganismo capaz de produzir ácido butírico e ácido caproico em um meio 

contendo ácido acético e etanol. Barker; Kamen; Bornstein, (1945) realizaram um 

experimento com isótopo marcado (C14) e identificou ser grande parte do ácido 

caproico formado derivado do ácido acético, comprovando o alongamento de cadeia 

carboxílica a partir de ácido acético. 

Em algumas situações, o uso de culturas mistas em processos biotecnológicos 

anaeróbios oferece vantagens maiores quando comparado ao uso de cultura pura, 

como: sintrofismo, facilidade de controle e uso de substratos orgânicos diversos. Por 

essa razão, a produção de ácido caproico em culturas mistas anaeróbias está sendo 

estudada mais intensamente (DING; TAN; WANG, 2010; STEINBUSCH et al., 2011; 

ARSLAN et al., 2012; GROOTSCHOLTEN et al., 2013a; WEIMER, 2015). Isso se 

deve, principalmente, à pretensão de produção desse ácido a partir de substratos 

orgânicos mais complexos e mais baratos do que etanol e ácido acético. Essa 

alternativa tomou proporções maiores devido à possibilidade de maximizar o 

processo de produção biológica de ácido caproico em escala industrial, sem o 

requerimento de grandes cuidados operacionais. Outra vantagem do uso de culturas 

mistas para a produção de ácido caproico é o benefício energético do consórcio 

bacteriano anaeróbio entre a fermentação primária e a fermentação secundária 

(YANOWITZ; CHRISTENSEN; MCCORMICK, 2011; HOLLISTER et al., 2012; LIU; 

JARBOE, 2012). 

A Figura 3 representa a formação de ácido caproico partindo da combinação 

de etanol e ácido acético, em dois ciclos bioquímicos consecutivos. Nesse processo, 

todo etanol é convertido em acetil-CoA, gerando equivalentes redutores (NADH) 

para manter o fluxo de elétrons ao longo do processo de BOR.  
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Figura 3 - Resumo da rota metabólica de formação de ácido butírico e 

ácido caproico a partir de etanol e ácido acético; adaptado (STAMS, 1994a; 

HERRMANN et al., 2008; LI et al., 2008; SEEDORF et al., 2008; DEKISHIMA et 

al., 2011; GONZÁLEZ-CABALEIRO et al., 2013; CHEON et al., 2014; SPIRITO et 

al., 2014). 
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As rotas metabólicas de consumo de etanol para formação de ácido butírico e 

ácido caproico, a partir de ácido acético, nos ciclos de β-oxidação reversa (BOR), 

foram detalhadas por Buckel; Thauer, (2013), Seedorf et al. (2008) e Li et al. (2008). 

Todos esses estudos afirmam a exigência metabólica de substratos de fácil 

conversão em acetil-CoA, tanto para iniciar o ciclo de alongamento de cadeia 

carboxílica (fornecimento de coeficiente redutores), quanto para facilitar o 

fornecimento de ATP inicial a partir da fosforilação em nível de substrato (FNS) 

(STADTMAN; BARKER, 1950; AGLER et al., 2012a).  

De forma geral, o PACC a partir de etanol e ácido acético pode ser descrito 

em: a) parte do etanol é oxidado a ácido acético para produção de ATP inicial 

(Figura 3; I); b) outra parte é convertida em acetil-CoA, fazendo o alongamento de 

cadeia carboxílica de acetato a n-butirato em uma rota cíclica, usando CoA, NADH e 

FADH2 (Figura 3; IV) para acoplamento de acetil-CoA a butiril-CoA; c) alongamento 

de cadeia carboxílica a n-caproato a partir de n-butirato e etanol em uma rota cíclica 

semelhante à anterior (Figura 3; VII.), acoplando butiril-CoA a hexanoil-CoA.  

Das enzimas envolvidas no metabolismo energético do processo de BOR, 

apenas duas são proteínas associadas à membrana (NAD e ferrodoxina - Fd), 

resultantes da redução energeticamente favorável de crotonil-CoA a butiril-CoA por 

NADH, com a redução de Fd por NADH, no ciclo de formação de ácido butírico 

(Figura 3. rota III), conforme Equação 1 (LI et al., 2008; STAMS; PLUGGE, 2009; 

BUCKEL; THAUER, R.K; JUNGERMANN, K; HENNINGER, J; WENNING, 2013). 

Reação semelhante ocorre também no segundo ciclo de formação do ácido caproico 

(Figura 3. rota VI), quando em substituição à crotonil-CoA, o 5-Hex-2-enoil-CoA é 

convertido em hexanoil-CoA (Equação 2). Dessa forma, ambas as reações 

possibilitam fluxo de H2 e captação de energia pela translocação de prótons da 

oxidação de ferrodoxina reduzida (Fdred) com a redução do NAD+ através da 

membrana celular (Equação 3), possibilitando um ganho de ATP pela ATP-sintase 

(STAMS; PLUGGE, 2009; BUCKEL; THAUER, R.K; JUNGERMANN, K; 

HENNINGER, J; WENNING, 2013). Isso ocorre porque, crotonil-CoA é reduzida a 

butiril-CoA dehidrogenase com butiril-CoA durante o ciclo de formação do ácido 

butírico, ou ainda, hex-2-enoil-CoA reduzido em hexanoil-CoA com hexanoil-CoA 
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dehidrogenase durante o ciclo de formação do ácido capróico (BUCKEL; THAUER, 

R.K; JUNGERMANN, K; HENNINGER, J; WENNING, 2013; SPIRITO et al., 2014). 

 

Crotonil-CoA + 2Fdox + 2NADH + 2H+ → Butiril-CoA + 2Fdred
-2 + 2NAD ............  (Eq. 1) 

 

5-Hex-2-enoil-CoA + 2Fdox + 2NADH + 2H+→ Hexanoil-CoA + 2Fdred
-2  +  2NAD+°   

 ...............................................................................................................................................................................  (Eq. 2) 

 

Fdox + 2 H2 + NAD+→Fdred
-2 + NADH + 3 H+ .......................................................................... (Eq. 3) 

 

Ao fim de cada rota cíclica de BOR, um acetil-CoA (derivado de etanol) é 

adicionado à cadeia carboxílica original, aumentando dois carbonos ao comprimento 

da cadeia carboxílica: de acetato a n-butirato e de n-butirato a n-caproato (BUCKEL; 

THAUER, R.K; JUNGERMANN, K; HENNINGER, J; WENNING, 2013). Se, na 

presença de etanol (convertido a acetil-CoA), houver acúmulo de n-caproato, a 

cadeia carboxílica será estendida a n-caprilato, acrescendo mais dois átomos de 

carbono à cadeia carboxílica (STEINBUSCH, 2010). 

 

3.6 Efeito do substrato na produção de AGCM 

O PACC de ácido acético para ácido butírico e depois para ácido caproico 

necessita de substratos simples, geralmente, produzidos durante a fermentação 

primária anaeróbia. Assim, a produção de ácidos carboxílicos com cadeias mais 

longas do que ácido acético pode ser realizada por duas formas principais: i) 

fornecimento dos substratos necessários de origem externa, com uso direto de 

substratos simples (prontamente disponíveis), em geral, na forma de etanol e/ou H2 

e ácido acético (STEINBUSCH et al., 2010), ou ii) de origem interna a partir da 

digestão primária de substratos complexos (não prontamente disponíveis), como 
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açúcares, ambos em cultura mista (AGLER et al., 2012a). Nesse último caso, os 

organismos produtores de AGCM podem coexistir, de forma vantajosa, com as 

bactérias fermentativas primárias, acidogênicas e acetogênicas, produtoras de ácido 

acético, etanol, hidrogênio e dióxido de carbono. Em paralelo, as bactérias 

homoacetogênicas podem utilizar H2 e CO2 para produzir mais ácido acético (NIE et 

al., 2007). 

 

3.6.1  Doadores de elétrons para o processo caprogênico  

Tanto o hidrogênio como o etanol podem ser utilizados como doadores de 

elétrons durante o PACC para formação de AGCM. No entanto, utilizar etanol como 

doador de elétrons oferece maiores vantagens, a saber: custo de controle e de 

operação, maior produção de equivalentes redutores e maior síntese de ácidos 

carboxílicos durante o processo de PACC (KENEALY; WASELEFSKY, 1985; DING; 

TAN; WANG, 2010). 

Para a formação de ácido caproico em cultura mista, é preciso haver 

fornecimento de etanol e ácido acético em proporções molares (mol EtOH:mol C2) 

superiores à razão estequiométrica de formação de ácido caproico, que é de 

2 EtOH:1 C2 (SPIRITO et al., 2014). Em proporção molar estequiométrica baixa 

(menor do que 2 EtOH:1 C2), o ácido acético tende a reagir com todo etanol, 

formando ácido butírico (STADTMAN; BARKER, 1950). O ácido butírico representa o 

primeiro alongamento de cadeia carboxílica (SEEDORF et al., 2008; SPIRITO et al., 

2014) (Tabela 2; Equação 05). Em proporção molar estequiométrica elevada (maior 

do que 2 EtOH:1 C2), ocorre o consumo total de ácido acético para formação de 

ácido butírico, contudo, haverá remanescente de etanol. A presença de etanol na 

mesma concentração molar de ácido butírico beneficia o alongamento de ácido 

butírico a ácido caproico, formando o segundo alongamento de cadeia carboxílica 

(SEEDORF et al., 2008) (Tabela 2; Equação 06). Em sistemas anaeróbios 

alimentados com substratos simples (etanol e ácido acético), torna-se fácil o controle 

das proporções molares de substratos, facilitando a manipulação da produção de 

ácido caproico. 
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Alguns substratos complexos que contêm etanol em sua composição servem 

como substratos para a produção de ácido caproico, por exemplo, fermentados de 

amido de milho e subprodutos da cana-de-açúcar provenientes da indústria de 

etanol (AGLER et al., 2012b; ANGENENT, LARGUS T; AGLER, 2015). Além de 

etanol, os fermentados de milho contêm carboidratos e leveduras como parcela de 

matéria orgânica complexa, os quais, ao sofrer hidrólise e fermentação primária, 

fornecem os substratos necessários para o PACC (GE et al., 2015).  

De acordo com a Tabela 2, as reações de conversão de carboidrato 

hidrolisados (por exemplo, a glicose proveniente da sacarose presente em melaço 

de cana) para ácido acético e ácido butírico são termodinamicamente favoráveis 

(ANEXO C). Ge et al. (2015) estudaram a produção de ácido caproico em um 

sistema do tipo bicrobiomas, nas mesmas condições operacionais de Agler et al. 

(2011) e concluíram que a matéria orgânica complexa presente no fermentado de 

amido de milho auxilia o PACC a partir da formação de receptores de elétrons na 

forma de ácido acético e ácido butírico.  

De acordo com as reações de alongamento de cadeia carboxílica expostas na 

Tabela 2 (Equações de 5 a 11), em condições padrões de temperatura e pressão 

(CPTP), a formação de ácido caproico é termodinamicamente menos favorável 

quando se utiliza etanol como doador de elétrons do que quando H2 é utilizado. Isso 

ocorre devido à maior afinidade de difusão de H2 pela membrana citoplasmática 

(THAUER, R.K; JUNGERMANN, K; HENNINGER, J; WENNING et al., 1977; 

SEEDORF et al., 2008). Esse último processo metabólico, porém, ocorre quando há 

concentrações baixas de etanol e concentrações elevadas de ACCC, como, ácido 

acético e ácido butírico (STEINBUSCH et al., 2011; ZHANG et al., 2013). No 

entanto, H2 como doador de elétrons não promove produtividade elevada de ácido 

caproico, pois, nesse processo, há uma produção baixa de coeficientes redutores 

(importante para o fluxo de elétrons do PACC), diferentemente do que ocorre 

quando o etanol é doador de elétrons (DING; TAN; WANG, 2010).  
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Tabela 2 - Principais reações anaeróbias envolvendo culturas mistas para produção de ácido caproico 

Chamada Tipo Reação a∆GR
1  Ref. 

 Fonte de carbono para 
Eq.01 produção de etanol glicose → 2 etanol + 2 CO2 -235,0  Stams e Plugge. (2009) 
Eq.02 produção de ácido 

acético 
glicose + 2 H2O → 2 acetato- + 2 H+ + 2 CO2 + 4 H2 -292,3  Arslan et al. (2012) 

Eq.03 produção de ácido 
butírico 

glicose → butirato- + H+ + 2 CO2 + 2 H2 -309,4  Arslan et al. (2012) 

Eq.04 oxidação energética Etanol + H2O → Acetato- + 2H2+ H+ +9,0  Thauer et al. (1977) 
Etanol como doador de elétrons   

Eq.05 alongamento 1:0 etanol + Acetato- → Butirato- + H2O -38,0  Barker, (1945) 
Eq.06 alongamento 1:1 etanol + Butirato-  → Caproato- + H2O -38,0  Barker, (1945) 
Eq.07 alongamento 2:1 2 etanol + acetato- → Caproato- + H2O -71,0  Bornstein e Barker, (1947) 
Eq.08 alongamento 12:5 12 etanol + 3 acetato-→ 5 caproato- + 2 H+ + 4 H2 + 8 H2O -195,0  Spirito et al. (2014); 
Hidrogênio como doador de elétrons  
Eq.09 Alongamento acetato- + butirato- + 2H2 + H+

 caproato- + 2H2O -48,0  Yu, e Mu, (2006) 
Eq.10 Alongamento butirato -+ 2CO2 + 6H2  caproato- + 4H2O -143,0  Zhao et al, (2008) 
Eq.11 Alongamento 3 acetato- + 2H+ + 4H2   caproato- + 4H2O -177,0  Zhang et al. (2013) 

Consórcio bacteriano de consumo de substratos 
Eq.12 homoacetogênicas 2 HCO3

- + 4H2 → Acetato- + 4 H2O -104,0  Ye et al.(2014) 
Eq.13 BM hidrogenotróficas HCO3

- + 4 H2 + 4 H+→ CH4 + 3 H2O -135,0  Schink,(1997) 
Eq.14 BM acetoclásticas  acetato- + H2O → CH4 + HCO3

- -31,0  Stams, (1994) 

Eq.15 BRS acetotrófica acetato- + SO4
2- → HS- + 2 HCO3

- -47,6  Muyzer e Stams, (2008) 

Eq.16 BRS hidrogenotrófica 4H2 + SO4
2- + H+ → HS- + 4 H2O -151,9  Muyzer e Stams, (2008) 

Nota: (a) Variação da energia livre de Gibbs em kg.mol-1 sob condição padrão de temperatura e pressão e em pH 7. Mais detalhes destes cálculos no item 
ANEXO C. 

4
6

 



47 

 

 

 

A conversão anaeróbia de produtos gasosos pode ser uma alternativa 

secundária à produção de ácido caproico (ARSLAN et al., 2012; VASUDEVAN; 

RICHTER; ANGENENT, 2014). A fermentação anaeróbia do tipo gás de síntese 

(SGF - Syngas Fermentation) utiliza CO, CO2 e H2, para formação de AGCC e 

álcoois (WANG; MU; YU, 2007; DING; TAN; WANG, 2010; ZHANG et al., 2013). Os 

microrganismos responsáveis pela SGF utilizam a rota do acetil-CoA para formar 

etanol, ácido acético, ácido butírico, além de outros produtos da fermentação 

primária anaeróbia (MUNASINGHE; KHANAL, 2011). Em pressão parcial de 

hidrogênio elevada (maior do que 1 atm), a conversão de gás de síntese em AGCC 

e etanol é termodinamicamente favorável (WANG; MU; YU, 2007) (cálculos 

detalhados em ANEXO C). Vasudevan; Richter; Angenent, (2014) afirmam que 

reatores anaeróbios do tipo SGF são capazes de produzir um efluente rico em etanol 

e AGCC, os quais aumentam consideravelmente a taxa de produção volumétrica de 

ácido caproico (YC6) em sistemas de dois estágios. No entanto, a geração direta de 

ácido caproico a partir de somente gás de síntese ainda não foi registrada (SPIRITO 

et al., 2014). 

3.6.2 Influência da pressão parcial de hidrogênio 

A pressão parcial de hidrogênio é um fator importante para a produção de 

ácido caproico em cultura mista alimentada com substrato complexo ou fonte de 

carbono não prontamente disponível. De acordo com a patente de Angenent; Agler, 

(2015), em reatores anaeróbios com cultura mista, destinados à produção de ácido 

caproico a partir de substrato contendo etanol, deve-se manter uma pressão parcial 

de hidrogênio entre 0,2 a 5,0 atm. Isso evita a oxidação de grande quantidade de 

etanol (GROOTSCHOLTEN et al., 2014; GE et al., 2015), bem como a oxidação de 

ácidos carboxílicos formados (VASUDEVAN; RICHTER; ANGENENT, 2014; GE et 

al., 2015) (cálculos detalhados em ANEXO C), muito embora saiba-se que pressão 

parcial de hidrogênio acima de 10-5 atm, em cultura mista, ativa a autorregulação 

anaeróbia e favorece a formação de ácidos butírico e/ou ácido propanoico em vez 

de ácido acético (HARPER; POHLAND, 1986). 
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A formação de ácido propanoico é indesejável durante o PACC, pois consome 

carbono e hidrogênio, além de não servir de substrato para nenhuma rota 

metabólica de formação de ácido caproico. O ácido butírico, ao contrário, na 

presença de etanol ou de hidrogênio, é consumido para formação de ácido caproico 

(DING; TAN; WANG, 2010). O PACC partindo de ácido butírico e de etanol segue 

uma rota metabólica mais curta do que partindo de ácido acético e etanol (Tabela 2). 

Dessa forma, por exemplo, é mais interessante para o PACC a partir de substratos 

complexos que a pressão parcial de hidrogênio seja mantida em valores tais (1,0 a 

5,0 atm), beneficiando somente a fermentação primária para formar ácido butírico, 

em vez de ácido acético (GE et al., 2015).  

3.7 Condições operacionais para produção de ácido caproico em cultura 

mista 

3.7.1 Competição biológica   

A produção anaeróbia de ácido caproico em culturas mistas pode ser 

prejudicada, caso haja intensa competição biológica pelo substrato; nesse caso, o 

sequestro de carbono deve ser evitado (AGLER et al., 2012a). Arqueas 

metanogênicas acetoclásticas (AMA) afetam a disponibilidade de ácido acético no 

meio (AGLER et al., 2011), o principal receptor de elétrons para o PACC (THAUER 

et al., 1968; STEINBUSCH et al., 2011; SPIRITO et al., 2014). Ademais, as arqueas 

metanogênicas hidrogenotróficas (AMH) consomem hidrogênio (STAMS et al., 2012; 

WANG et al., 2013), que, em pressão parcial de hidrogênio elevada e na ausência 

de etanol, pode ser doador de elétrons para produção de ácido caproico (WANG; 

MU; YU, 2007).  

Outro processo competitivo a ser avaliado é o processo de sulfetogênese. As 

bactérias redutoras de sulfato (BRS) concorrem com as espécies metanogênicas 

pelos mesmo substratos (ácido acético e hidrogênio) (LOVLEY; DWYER; KLUG, 

1982; LOVLEY; KLUG, 1983) (ANEXO C). O consumo de ácido acético e a oxidação 

completa da matéria orgânica pelas BRS ocorre quando a relação da massa 

DQO/SO4
-2 é menor do que 0,67; se a relação da massa DQO/SO4

-2 for maior do 
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que 0,67, ocorrerá oxidação parcial da matéria orgânica pelas BRS (OMIL et al., 

1998).  

Etanol, além de ser doador de elétrons para o processo caprogênico, é 

também doador de elétrons no processo de oxidação parcial da matéria orgânica 

pelas BRS (LIAMLEAM; ANNACHHATRE, 2007). Hu et al. (2015) avaliaram a 

influência da atividade sulfetogênica em condições de alta (>0,67) e baixa (<0,67) 

relação DQO/SO4
-2, utilizando reator UASB alimentado com substrato simples 

constituído de etanol, ácido acético e sulfato. Em relação DQO/SO4
-2 alta, os autores 

identificaram maior densidade de espécies metanogênicas, bem como a presença 

da espécie Clostriduim Kluyveri, ambas relacionadas à presença de ácido acético, 

sendo essa última mais correlacionada à presença de etanol. Em relação DQO/SO4
-2 

baixa, a espécie Clostriduim Kluyveri não foi identificada e as espécies 

metanogênicas acetoclásticas ocorreram em baixa concentração. Devido a isso, é 

possível que sistemas caprogênicos alimentados com substratos ricos em enxofre 

ocasionem aumento na competição biológica por etanol e ácido acético. 

O comprometimento da produção de ácido caproico pela atividade 

metanogênica pode ser solucionado adicionando-se agentes químicos como o 2-

Bromoetanosulfônico (2-BES) (ZINDER; ANGUISH; CARDWELL, 1984; 

SIRIWONGRUNGSON; ZENG; ANGELIDAKI, 2007; GROOTSCHOLTEN et al., 

2013a; WANG et al., 2013) ou clorofórmio (CHIDTHAISONG; CONRAD, 2000; HAO 

et al., 2013), pois ambos inibem a rota da acetil-CoA. Alguns trabalhos discutem a 

possibilidade de o clorofórmio inibir, igualmente, a atividade anaeróbia das BRS 

(CHIDTHAISONG; CONRAD, 2000). Além do mais, a adição de molibidato torna 

esse processo mais eficiente (SCHOLTEN; CONRAD; STAMS, 2000), pois atua 

diretamente na inativação enzimática (NIELSEN; SANDO; PRATT, 1977; ALPERIN; 

REEBURGH, 1985). Contudo, esses tipos de inibição química oneram o processo de 

produção de ácido caproico (VASUDEVAN; RICHTER; ANGENENT, 2014). 

Alternativas como redução de pH (AGLER et al., 2012a; GE et al., 2015), restrição 

nutricional (AGLER et al., 2008), choques térmicos aplicados à biomassa ativa 



50 

 

(WANG; MU; YU, 2007; DING; TAN; WANG, 2010), dentre outras, devem ser 

estudadas para evitar o sequestro indesejado de carbono orgânico. 

 

3.7.2 Estratégias para evitar competição biológica 

3.7.2.1 Controle do potencial hidrogeniônico (pH) 

Segundo estudos realizados por Steinbusch et al. (2010) e Kenealy; 

Waselefsky, (1985), o rendimento da produção de ácido caproico é maior em pH 

próximo de 7,0. Porém, essa condição favorece maior competição com as espécies 

metanogênicas acetoclásticas, sobretudo, quando etanol e ácido acético forem as 

únicas fontes de carbono para o PACC em cultura mista (GROOTSCHOLTEN et al., 

2014; SPIRITO et al., 2014). A produção de ácido caproico pode ocorrer em pH 

baixo (aproximadamente 5,5) (AGLER et al., 2014; VASUDEVAN; RICHTER; 

ANGENENT, 2014). A vantagem operacional de utilizar pH baixo em processo 

acidogênico é que a maioria dos ácidos presentes no meio líquido estará na forma 

não ionizada, inibindo grande parte da atividade metanogênica (INFANTES et al., 

2012), por exemplo, concentração de AGV não ionizado maior que 5,0 mM é 

suficiente para inibir a atividade metanogênica e beneficiar a produção de ácidos 

orgânicos como o ácido caproico (GROOTSCHOLTEN et al., 2013a). Por outro lado, 

concentrações mais elevadas de AGV não dissociados podem causar efeito tóxico 

para a comunidade anaeróbia acidogênica e comprometer o PACC (STEINBUSCH 

et al., 2010; VASUDEVAN; RICHTER; ANGENENT, 2014).  

Valores de pH abaixo do valor de pKa da espécie ácida presente no meio 

líquido favorecem maior sequestro de prótons H+, deslocando o equilíbrio no sentido 

a formar ácidos não ionizados. A faixa de pH entre 5,5 e 6,0 adequa-se à produção 

de ácido caproico, pois inibe grande parte da atividade metanogênica acetoclástica 

e, ao mesmo tempo, beneficia a produção de AGCC (AGLER et al., 2014; WANG et 

al., 2014). Mesmo em uma faixa de pH entre 5,5 e 6,0, acima do pKa das espécies 

ácidas que se deseja produzir, ainda há presença de ácidos orgânicos não 

dissociados que podem causar toxicidade à microbiota anaeróbia acidogênica. De 
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acordo com Weimer et al. (2015), em pH 5,7, o ácido caproico não dissociado será 

tóxico em concentrações superiores a 6,9 mM. Da mesma forma, Ge et al. (2015) 

afirmaram que, em pH 5,5 o ácido caproico não dissociado será tóxico em 

concentrações superiores a 7,5 mM. De acordo com a Figura 4, em pH 5,7 e pH 5,5 

a concentração do ácido caproico não dissociada (HCa) é de 13% e 19%, 

respectivamente. Admitindo corresponderem esses percentuais aos valores de 

inibição encontrados por Ge et al. (2015) e Weimer, Nerdahl, Brandl, (2015), pode-se 

supor que a concentração máxima de ácido caproico não dissociado capaz de 

causar inibição é de, aproximadamente, 800 mgHCa.L-1. Nesse caso, para 

concentrações de HCa acima desse valor é necessário a extração seletiva 

concomitantemente à sua geração, de modo a reduzir problemas com toxicidade de 

ácidos não dissociados (AGLER et al., 2012a; ZHANG et al., 2013; GE et al., 2015). 

 

 

Figura 4 - Diagrama de dissociação do ácido caproico (__) e caproato (---) 
em função do pH; e concentração de ácido caproico (●) em função do limite de 
toxicidade teórico admitido para cada condição de pH.  

 

Existem várias técnicas capazes de extrair ácidos orgânicos provenientes dos 

processos de fermentação anaeróbia, incluindo: resina de troca iônica (GLUSZCZ et 

al., 2004; LEITE, 2005; LEITE et al., 2008), eletrodiálise (WANG; LUO; YU, 2006; 

VERTOVA et al., 2009; TUGTAS, 2011) e membrana de extração líquido-líquido 
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(ALKAYA et al., 2009; MORAES et al., 2014; GE et al., 2015). Dentre esses 

métodos, o de membrana de extração líquido-líquido é um dos mais conhecidos e 

eficiente para a separação de ácidos orgânicos (MORAES et al., 2014). A eficiência 

desse método está associada a controle da concentração de equilíbrio entre as 

fases ácida e básica no meio líquido, concentração do extrator e tipo de diluente 

(ALKAYA et al., 2009). Solventes polares como éteres, álcoois de cetona, 

hidrocarbonetos alifáticos e organofosfatos são os diluentes mais utilizados para a 

extração de AGV (SINGHANIA et al., 2013; KANNENGIESSER et al., 2015). 

 

3.7.2.2  Redução do Tempo de Detenção Hidráulica (TDH) 

Variáveis operacionais, por exemplo, tempo de detenção hidráulica (TDH) e 

tempo de detenção celular (TRC), são fundamentais para a manutenção do processo 

anaeróbio desejado. Essas variáveis interferem diretamente na cinética de 

crescimento celular bacteriano, principalmente, na taxa máxima de crescimento 

celular específico (µmax), a qual é diferente para espécies acidogênicas e espécies 

metanogênicas. Whang; Xu; Yang (2013) afirmaram que o uso de baixos TDH 

(menores que 6 h) em sistemas anaeróbios de mistura completa é uma estratégia 

eficiente para a inibição da biota metanogênica acetoclástica, visto ser a µmax dessa 

comunidade menor, quando comparada à da comunidade acidogênica.  

Assim, alguns autores (GROOTSCHOLTEN et al., 2013b, 2013c) sugerem 

utilizar valores baixos de TDH como alternativa viável à inibição das AMA, em reator 

anaeróbio de fluxo contínuo, destinado à produção de ácido caproico. A alternativa 

inicialmente testada por Grootscholten et al. (2013b) e, posteriormente, reavaliada 

por Grootscholten et al. (2013c), consiste em relacionar o TDH do reator com a µmax 

dos microrganismos consumidores de ácido acético, ou seja, os produtores de 

metano e os produtores de ácido caproico. Como o tempo de duplicação celular das 

metanogênicas acetoclásticas é mais lento, a alternativa foi reduzir o TDH a um valor 

mínimo (entre 17 e 4,0 h), a ponto de atender à µmax das espécies produtoras de 

ácido caproico (0,28 h-1) e desfavorecer a µmax das metanogênicas acetoclásticas 

(0,015 h-1). Contudo, essa alternativa somente é considerada quando o sistema de 
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digestão anaeróbia é do tipo mistura completa, em que o TDC é semelhante ao 

TDH. Apesar do sucesso obtido com essa alternativa, os trabalhos de Grootscholten 

et al. (2013b) e Grootscholten et al. (2013c) podem ser questionados, pois o 

carreamento total da biomassa metanogênica acetoclástica pode não ter ocorrido 

adequadamente, uma vez que o sistema utilizado pelos autores era do tipo 

biomassa aderida e, nesse caso, o TDC é muito maior que o TDH. 

 

3.7.2.3 Pré-tratamento térmico  

A maioria das bactérias gram-positivas do gênero Clostridium spp. é capaz de 

formar esporos (SAUER et al., 1995). Essa característica representa vantagens 

relacionadas à resistência e resiliência em condições extremas de temperatura. Por 

essa razão, Clostridium Kluyveri, o principal organismo responsável pela produção 

de ácido caproico, é resistente a choques térmicos como pré-seleção em lodo de 

inóculo contendo culturas mistas (DING; TAN; WANG, 2010; AGLER et al., 2011). 

Por outro lado, o pré-tratamento térmico do lodo pode reduzir ou eliminar 

espécies indiretamente necessárias ao processo de alongamento de cadeia 

carboxílica, (bactérias formadoras de ácido acético, ácido butírico e etanol) 

(LIAMLEAM; ANNACHHATRE, 2007; STAMS et al., 2012; WANG et al., 2013); isso 

quando o processo caprogênico for conduzido com alimentação não prontamente 

disponível. Por exemplo, Wang et al. (2007) testaram o efeito do pH na produção de 

H2 a partir de sacarose, utilizando reator UASB contendo lodo metanogênico com e 

sem pré-tratamento térmico. Durante a pesquisa, foi observado consumo de 

hidrogênio para formação de ácido butírico e de ácido caproico, em pH inferiores a 

4,0, com ambos os tipos de inóculo. A maior produção de ácido caproico ocorreu 

quando da utilização de lodo sem pré-tratamento térmico, provavelmente devido ao 

efeito negativo deste tipo de pré-tratamento nas espécies não esporulantes, que 

podem ser necessárias à produção de ácido caproico. Isso reforça a proposta de 

uma relação sintrófica em comunidade mista para a produção de ácido caproico 

(DING; TAN; WANG, 2010). 
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3.7.2.4 Condição nutricional  

Mesmo em cultura mista anaeróbia, C. Kluyveri continua a ser o organismo 

mais importante para a produção biológica de ácido caproico (DING; TAN; WANG, 

2010; AGLER et al., 2011; KANNENGIESSER et al., 2015; WEIMER; NERDAHL; 

BRANDL, 2015). Além das similaridades nutricionais com os demais organismos do 

mesmo gênero (BORNSTEIN; BARKER, 1948; RAMIÓ-PUJOL et al., 2015), C. 

Kluyveri tem uma exigência peculiar por carbono inorgânico (CO2) como fonte de 

nutrientes para síntese de proteínas (TOMLINSON; BARKER, 1954). Alguns estudos 

apontam que, durante a produção de ácido capróico por C. Kluyveri, cerca de 30% 

do carbono assimilado à biomassa celular são derivados de CO2, enquanto, 

aproximadamente, 70% são derivados de carbono orgânico (TOMLINSON; 

BARKER, 1954; JUNGERMANN; THAUER, R.K; JUNGERMANN, K; HENNINGER, 

J; WENNING; DECKER, 1968).  

A produção de ácido caproico em cultura mista requer adição de uma fonte de 

carbonato como componente da solução nutritiva (KENEALY; CAO; WEIMER, 1995; 

GROOTSCHOLTEN et al., 2013c; VASUDEVAN; RICHTER; ANGENENT, 2014), 

principalmente quando a alimentação for composta de etanol e ácido acético. 

Processos de fermentação secundária anaeróbia a partir de substrato simples, 

como, etanol e ácido acético fornecem concentração baixa de CO2. Por isso, alguns 

trabalhos apontam a existência de uma relação direta entre a produção de ácido 

caproico e a adição externa de CO2, em sistema anaeróbio alimentado com 

substrato prontamente disponível (GROOTSCHOLTEN et al., 2013c). Contudo, na 

literatura, parece haver algumas tensões no tocante à adição ou não de uma fonte 

externa de carbono inorgânico no meio nutricional. Em algumas pesquisas, a 

presença de CO2 é vista como possibilidade de aumento da competição por 

consumo de H2 devido à atividade das AMH, sendo que a presença de H2 é 

importante para manutenção de pressão parcial de hidrogênio elevada 

(VASUDEVAN; RICHTER; ANGENENT, 2014; GROOTSCHOLTEN et al., 2013a). 

Em sistemas caprogênicos alimentados com substratos complexos adicionados 

de etanol, é dispensável a suplementação de carbono inorgânico, pois nessa 

condição, haverá produção interna de CO2 devido à fermentação primária da matéria 
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orgânica complexa. Nessa condição de alimentação, é recomendado lavar o 

excesso de CO2 produzido a fim de aumentar a pressão parcial de H2 e evitar o 

consumo deste pelas AMH (ANGENENT, LARGUS T; AGLER, 2015). Lembrando 

que, nessa condição de alimentação, as AMH não podem ser consideradas 

organismos concorrentes, pois a presença de H2 só é necessária como forma de 

melhorar o processo caprogênico. 

Agler et al. (2011) afirmam que, quando se pretende produzir AGCM a partir 

de fermentado de milho, a inibição da AMA pode ocorrer pela baixa concentração de 

cobalto no meio líquido. Resíduos derivados do milho, por exemplo, contêm baixa 

concentração de cobalto, reduzindo naturalmente a produção de metano em até 

30% (AGLER et al., 2008). O cobalto está presente na cianocobalamina (família da 

vitamina B12), essencial para várias reações bioquímicas do processo de digestão 

anaeróbia (KIDA et al., 2001; QIANG; LANG; LI, 2012), tanto na formação de metano 

pelas AMH, quanto pelas AMA (MOESTEDT et al., 2015). 

3.8 Sistema de produção de ácido caproico 

Steinbusch et al. (2011), utilizando etanol e hidrogênio como doares de elétrons 

para formação de AGCM a partir de ácido acético, em pH 7,0, alcançaram uma taxa 

de produção volumétrica de ácido caproico (YC6) de, aproximadamente, 0,5 gC6.L-

1.d-1. A taxa de produção volumétrica de ácido caprílico (YC8) foi de 0,054 gC8.L-1.d-1. 

Agler et al. (2012), a partir de fermentado de milho não destilado em pH de 

aproximadamente 5,5, atingiram uma YC6 de 2,1 gC6.L-1.d-1. Diferentemente do 

descrito por Steinbusch et al. (2011), Agler et al. (2012) não mencionaram nenhuma 

quantidade significativa da produção de ácido caprílico. Isso pode ter ocorrido devido 

ao sistema de extração em linha de ácidos carboxílicos utilizado por Agler et al. 

(2012), o qual pode ter extraído ambos os ácidos: caproico e caprilico. 

Para maximizar a produção de caproato a partir de etanol e ácido acético, sem 

inibição química da atividade metanogênica, Grootscholten et al. (2013c) utilizaram 

um filtro anaeróbio de fluxo ascendente e atingiram YC6 de aproximadamente 

16,0 gC6.L-1.d-1, ou seja, superior aos valores iniciais encontrados por Steinbusch et 
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al. (2011). Esse resultado é justificado pela concentração elevada de biomassa do 

sistema com biomassa aderida utilizada por Grootscholten et al. (2013b). Outra 

diferença é que o inóculo utilizado por Grootscholten et al. (2013b) provinha do 

sistema produtor de ácido caproico de Steinbusch et al. (2011), os quais adicionaram 

inibidor químico 2-BES por mais de dois anos de operação. Dessa forma, havia 

maior garantia de baixa atividade metanogênica no lodo de inóculo utilizado por 

Grootscholten et al. (2013b), assegurando, uma grande produção de ácido caproico 

seguido da aplicação de TDH baixo (17 h) como variável para inibição da atividade 

metanogênica. 

Em razão do sucesso da inibição metanogênica em pH neutro (próximo de 7,0), 

utilizando TDH de 17 h, Grootscholten et al. (2013c) mantiveram as mesmas 

condições operacionais de Grootscholten et al. (2013b), no entanto, diminuíram o 

TDH a um valor de 4,0 h. O aumento na produção de AGCM (Tabela 3) confirma que 

o alongamento de cadeia carboxílica, partindo de ácido acético em TDH baixo, é 

possível, havendo concomitante inibição das AMA. Segundo Ge et al. (2015), isso só 

foi possível porque a concentração de ácidos não dissociados no sistema de 

Grootscholten et al. (2013c) manteve-se abaixo de 1,9 mM (abaixo do valor de 

inibição de 7,5 mM), devido ao TDH curtos e à elevada diluição do afluente, em pH 

próximo de 7,0.  

Assim como Agler et al. (2012), que utilizaram substrato complexo como fonte 

de carbono para produção de ácido caproico, Grootscholten et al. (2013a) 

investigaram se o alongamento da cadeia carboxílica poderia ser promovido durante 

a acidificação da fração sólida de resíduo orgânico municipal (OFMSW), 

suplementado com etanol, uma vez que o acidificado da OFMSW gera concentração 

elevada de AGV. Como resultado, obtiveram maior produtividade do processo 

caprogênico (YC6 de 7,0 gC6.L-1.d-1) quando comparado ao trabalho de Agler et al. 

(2012) (Tabela 3). Agler et al. (2012), todavia, realizaram extração em linha do ácido 

caproico.  

A Tabela 3 apresenta um resumo sobre estudos de bioprodução de ácido 

caproico, destacando as principais variáveis operacionais aplicadas aos reatores 

anaeróbios. 
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Tabela 3 - Resumo da produção anaeróbia de ácido caproico com a utilização de culturas mistas em diversas 
condições operacionais 

Substrato Microrganismo 
Sistema de 
operação 

pH  
YC6  

(gC6.L-1d-1) (f) 
[C6]  

     (g.L-1) (g) 
Referência 

Acetato + etanol (a) Cultura mista *  Batelada neutro (e) 0,48 8,2 
Steinbusch et al. 

(2011) 

Fermentado de milho não destilado 
Cultura mista enriquecida 
(Microbiomes) 

ASBR 5,5 (d) 2,1 ND Agle et al. (2012) 

Acetato + etanol (b) Cultura mista enriquecida  FA neutro (e) 15,7 11,1 
Grootscholten et 

al. (2013b) 

OFMSW + etanol (a) ND BIOCEL 5,4 (e) 0,7 2,7 
Grootscholten et 

al. (2013a) 

OFMSW + etanol (b) ND BIOCEL ND 12,6 ND 
Grootscholten et 

al. (2014) 

Etanol Syngas (c) 
Cultura mista enriquecida 
(Microbiomes) 

FA 5,5 (d) 1,7 1,7 
Vasudevan et al. 

(2014) 

Biomassa de celulose + etanol 
Microflora ruminal + C. 
kluyveri 3231B 

Batelada ND 3,1 6,1 
Weimer et al. 

(2015) 

Fermentado de milho não destilado (c) 
Cultura mista enriquecida 
(Microbiomes) 

ASBR 5,5 (d) 3,6 ND Ge et al. (2015) 

Nota: (a) adição de inibidor químico 2-BES, 10g.L-1; (b) inibição das AM pela redução do TDH; (c) inibição das AM pela redução do pH;(d) valor aproximado 

para meio ácido; (e) valor aproximado de 7,0; (f) taxa de produção volumétrica de ácido caproico em gC6. L-1.d-1; (g) concentração máxima de ácido caproico 

em g.L-1; (ND) não definido.

5
7
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Durante a investigação, Grootscholten et al. (2013a) justificaram que a 

hidrofobicidade do ácido caproico causou efeito negativo em sua quantificação no 

efluente, pois os resíduos não hidrolisados do acidificado da OFMSW adsorviam o 

ácido caproico. A fim de solucionar esse problema e otimizar a produção de AGCM, 

Grootscholten et al. (2014) avaliaram a YC6 em sistema de dois estágios; um sistema 

acidogênico para aumentar a hidrólise e a produção AGCC a partir do recirculado da 

OFMSW que, em série, alimentava o sistema anaeróbio acidogênico produtor de 

AGCM. Dessa forma, aumentaram em até 70% a produção de ácido caproico, 

atingindo uma YC6 de, aproximadamente, 13,0 gC6.L-1.d-1. Outra grande diferença 

entre os dois trabalhos é que Grootscholten et al. (2013a) inibiram as AMA 

adicionando 2-BES, ao passo que Grootscholten et al. (2014) promoveram a inibição 

hidrodinâmica diminuindo o TDH, assim como Grootscholten et al. (2013c) e 

Grootscholten et al. (2013b). 

Os trabalhos científicos que descrevem o processo caprogênico não 

apresentam maiores detalhes, principalmente, quanto às variáveis operacionais 

aplicadas, como: escala de operação, modo de alimentação, pH (em torno de 5,5) 

para evitar a adição de inibidores químicos metanogênicos e escolha de substratos 

complexos, ricos em carbono de fácil degradação, de preferência aqueles 

provenientes de grandes atividades agropecuárias como a cadeia de produção da 

cana-de-açúcar. Nessa configuração, a utilização de biomassas ou resíduos 

orgânicos para a produção anaeróbia de ácido caproico tornaria essa biotecnologia 

mais vantajosa, pois utilizaria de fontes renováveis de substratos, além de promover 

revalorização de biomassas e/ou resíduos. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Descrição geral do experimento 

Para o processo de produção de ácido caproico em reatores biológicos, esse 

trabalho foi separado em três experimentos (Figura 5):  

1) operação de sistema de fluxo contínuo em reator UASB alimentado 
com substrato simples (etanol e ácido acético) (linha preta);  

2) teste em batelada com substrato complexo (fermentado de melaço de 
cana-de-açúcar (FMC) (linha azul);  

3) substituição do substrato simples pelo substrato complexo no reator 
UASB (linha vermelha). 

 

Figura 5 -Fluxograma experimental da produção anaeróbia de ácido 

caproico em sistemas biológicos. 
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Nesta pesquisa, foram estabelecidas duas formas de inibição da atividade 

metanogênica: 1) sem adição de inibidor químico, quando o pH do meio líquido foi 

controlado na faixa de 5,3 a 5,6; 2) com adição de clorofórmio (0,05%), quando o pH 

foi mantido em valores próximos de 7,0. Para ambas as condições, o pH foi 

controlado adicionando-se NaOH 2,0 N ou HCl 2,0 N. 

 

4.2 Experimento 1: Produção de ácido caproico em reator UASB alimentado 

com substrato simples (etanol e ácido acético)  

4.2.1 Reator UASB  

O reator UASB foi instalado no Laboratório de Tecnologia da Biomassa da 

Embrapa Agroindústria Tropical. Esse reator foi construído em vidro borossilicato, 

com diâmetro de 0,10 m, altura de 1,35 m e volume útil de 13,8 L. Ao longo do 

reator, foram instaladas sete torneiras, a fim de propiciar as coletas para análise do 

perfil do lodo anaeróbio (Figura 6). Para facilitar o controle do pH, utilizou-se solução 

de hidróxido de sódio 1,0 N (NaOH), adicionada com auxílio de um controlador 

automático de pH. O biogás produzido no reator foi monitorado por um gasômetro da 

Ritter e analisado por cromatografia gasosa para determinação da concentração de 

CO2, CH4 e H2. 
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Figura 6 - Esquema e fotografia do reator UASB utilizado como unidade 
operacional para produção de ácido caproico. 

 

Legenda: (1) Tanque afluente; (2) coluna do reator; (3) separador trifásico; (4) selo hídrico; 

(5) medidor de gás; (6) medidor de pH online; (7) tanque de solução alcalina; (8) tanque 

efluente; (a) bomba dosadora de alimentação; (b) bomba dosadora de recirculação; (c) 

bomba dosadora de alcalinidade e; (d) mostrador de gás. 

 

4.2.2 Inóculo  

Lodo granular de reator UASB de estação de tratamento de efluentes de 

indústria cervejeira (29,8 gSV.L-1) foi usado como inóculo. Foram realizados estudos 

prévios em sistemas de batelada, de modo a averiguar a adaptabilidade deste lodo à 

produção de ácido caproico (detalhes em ANEXO A). Os critérios metodológicos 

para a seleção desse inóculo foram obtidos a partir da utilização de substrato 

simples, constituído de etanol e ácido acético (ver ANEXO A), baseados no estudo 
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de Steinbruch (2010), o qual utilizou lodo anaeróbio proveniente de estação de 

tratamento de efluentes de indústria cervejeira para produção de ácido caproico. 

4.2.3 Partida do reator UASB 

A partida do reator UASB produtor de ácido caproico foi realizada com 

alimentação controlada de etanol e ácido acético suplementado com 

macronutrientes e elementos-traço (Tabela 4).  

 

Tabela 4 - Concentração de nutrientes a ser mantida no afluente 
contendo etanol e acetato para produção de ácido caproico. 

Solução nutritiva  Concentração 
(mg.L-1) 

 Elementos 
traço 

Concentração 
(mg.L-1) 

MgCl2.6H2O 100  ZnSO4.7H2O 0,03 

NH4H2PO4 1080  CuCl2.2H2O 0,03 

MgSO4.7H2O 60  NiCl2.6 H2O 0,06 

CaCl2.2H2O 60  MnCl2.4 H2O 0,09 

KCl 45  NaMo4.2 H2O 0,09 

FeCl2. 4H2O 4,50  H3BO3 0,90 

Yeast Extract 

(CH1,7O0,5N0,24) 

600  Na2SeO3.5H2O 0,03 

     

Adaptado de Ding et al. (2010); Steinbruch et al. (2011); Grootscholten et al. (2013b) e Thomas, 2015) 

 

Após a partida, a composição nutricional sofreu duas alterações: 1) a fonte de 

potássio na forma de cloreto de potássio (KCl) foi substituída por carbonato de 

potássio (K2CO3) em concentração de 0,36 mg.L-1, como fonte de potássio e CO2 

(GROOTSCHOLTEN et al., 2013b); e 2) foi adicionada uma concentração de 

0,03 mg.L-1 de cloreto de cobalto (Cl2Co) como fonte de cobalto. Ambas 

intervenções foram realizadas devido a necessidade de vitaminas. 
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Na Tabela 5, estão apresentados os parâmetros operacionais pré-

estabelecidos para o sistema UASB para o período de alimentação com substrato 

simples. A relação de substrato EtOH:C2 foi sugerida a partir das condições 

estequiométricas e bioquímicas estabelecidas na literatura (THAUER, R.K; 

JUNGERMANN, K; HENNINGER, J; WENNING et al., 1977; BUCKEL; THAUER, 

R.K; JUNGERMANN, K; HENNINGER, J; WENNING, 2013).  

 

Tabela 5 - Variáveis operacionais pré-estabelecidas para a produção de 

ácido caproico a partir de substrato simples (etanol e ácido acético). 

 Etapa de operação  

Variáveis operacionais I II(*) III Unidade 

Relação EtOH:C2 4:1 4:1 4:1 mol.mol-1 

Concentração de EtOH afluente 2,8 4,6 6,9 g.L-1 

Concentração de EtOH afluente 60 100 150 mmol.L-1 

Concentração C2 afluente 0,9 1,5 2,2 g.L-1 

Concentração C2 afluente 15 25 37,5 mmol.L-1 

   

Volume do reator  13,8 13,8 13,8 L 

Vazão 4,1 4,1 4,1 L.d-1 

TDH 3,4 3,4 3,4 d 

DQO afluente  6,8 11,2 16,8 g.L-1 

DQO de etanol afluente  5,85 9,61 14,42 gDQO.L-1 

Vazão de etanol afluente  0,014 0,023 0,035 L.d-1 

DQO de C2 afluente 1,0 1,6 2,4 gDQO.L-1 

Vazão de C2 afluente 0,0033 0,0054 0,0082 L.d-1 

COV 2,03 3,33 5,00 gDQO.L-1.d-1 

TRC 40 40 40 d 

   

Concentração teórica máxima de C6 2,9 4,8 7,2 g.L-1 

YC6
(**) 0,85 1,4 2,2 g.L-1.d-1 

Nota: (*) Etapa de operação que foi dividida em subetapas; (**) taxa de produção volumétrica de ácido capróico 

teórica EtOH concentração de etanol; C2 concentração de ácido acético; TRC tempo de retenção celular. 
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Como exposto na Tabela 5, o período de operação do Experimento 1 foi 

dividido em Etapas de acordo com o acréscimo de COV. A Etapa I foi classificada 

como período de partida e aclimatação do lodo de inóculo às condições 

acidogênicas. A Etapa II foi dividida em três subetapa: Etapa IIa) período de 

operação sem interferência nutricional afluente (seguindo a solução da Tabela 4); 

Etapa IIb) período de operação com adição de uma fonte externa de carbono 

inorgânico no afluente; e Etapa IIc) período de operação com adição de uma fonte 

externa de cobalto no afluente. Para amenizar a perda de DQO no afluente, no início 

da Etapa III, a alimentação foi realizada diariamente. A refrigeração do afluente só 

foi realizada na metade da Etapa III. 

4.3 Experimento 2: Substrato complexo em sistema de batelada 

4.3.1 Ensaio em batelada  

Os testes em batelada foram conduzidos em frascos Schott de 100 mL, com 

volume útil de 75 mL (Figura 7). A temperatura foi mantida em 35,0±2°C, com 

agitação orbital contínua (120 rpm). A produção de AGV foi monitorada retirando-se 

amostra do líquido para análise de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC – 

High Performance Liquid Chromatographic). Foram retiradas amostras do início, 2º 

dia, 6º dia e 12 º dia de incubação. A produção de biogás foi monitorada utilizando-

se uma garrafa de Mariotte preenchida com solução salina (25 gNaCl.L-1) acidificada 

a pH 2,0 com HCl 2,0 N. As concentrações de CO2, CH4, H2S e H2 no biogás 

produzido foram determinadas por cromatografia gasosa. 

O inóculo foi o lodo proveniente do reator UASB operado no Experimento 1 

(25,8 gSV.L-1). Cada frasco continha 10% desse inóculo, meio nutricional (Tabela 4) 

e solução de fermentado de melaço de cana2 (preparada de acordo com as 

descrições em ANEXO B) diluído a uma concentração de etanol de 150 mM. Foi 

adicionado ácido acético em cinco concentrações pré-definidas em sete teste 

(Tabela 6). Adicionou-se clorofórmio (0,05%) em cada frasco, como inibidor seletivo 

                                                 
2  Melaço de cana proveniente de indústria açucareira do Estado do Ceará. 
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para a atividade metanogênica. A purga de oxigênio foi realizada com injeção de N2 

100%, durante um minuto. Para consumo de alcalinidade e manutenção do pH entre 

7,5 e 6,3, foi adicionado 1,0 g de NaHCO3.L-1. O teste de controle foi feito com 

frascos semelhantes, mas sem os substratos. Todos os testes foram realizados em 

triplicata. 

 

 

Figura 7 - Teste em batelada com FMC. 

 

Na Tabela 6 estão descritas as características de cada teste para esse 

experimento de avaliação da produção de ácido caproico, a partir da utilização de 

substratos complexo suplementado ou não com ácido acético. 
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Tabela 6 - Descrição do teste em batelada para a produção de ácido 
caproico utilizando FMC. 

Nome do 
teste 

Relação 
EtOH;C2 

Substrato DQO 
(g.L-1) 

Relação A/M 
(gDQO.gSSV-1)(b) 

FMC (v:v)(a) Ácido acético 
(mM) 

[controle] (0:0) 0 0 0* 0 

[a] (2:1) 7,5 75,0 19,3 7,5 

[b] (4:1) 7,5 37,5 16,9 6,5 

[c] (6:1) 7,5 25,0 16,1 6,2 

[d] (8:1) 7,5 18,5 15,7 6,1 

[e] (10:1) 7,5 15,0 15,4 6,0 

[f] (150) 7,5 0 14,5 5,6 

(*) não foi adicionado substratos, mas a DQO presente no lodo de inóculo foi considerada para os 
cálculos; (a) diluição do fermentado de melaço de cana em % para atingir uma concentração de 

150 mM de etanol;(b) relação alimento microrganismo.  

 

4.4 Experimento 3): Substrato complexo em reator UASB 

O substrato simples que alimentava o reator UASB no Experimento 1 desta 

pesquisa foi substituído pela solução de FMC diluído, de forma a manter sempre a 

mesma concentração de, aproximadamente, 150 mM de etanol. A troca de substrato 

foi realizada gradualmente, substituindo-se a solução de substratos simples (etanol e 

ácido acético) pela solução de FMC. A substituição foi de 30%, 60% (v:v) e bruto, 

mantendo-se a concentração de aproximadamente 150 mM de etanol na solução de 

alimentação do reator (Tabela 7). Para essa substituição, foram mantidos constantes 

os parâmetros operacionais do reator UASB operado no Experimento 1. A mudança 

de operação era realizada à medida que havia estabilização aparente dos valores de 

produção de metabólitos (ácidos orgânicos e biogás). 
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Tabela 7 - Variáveis operacionais pré-estabelecidas para a produção de 
ácido caproico a partir de substrato simples (FMC). 

 

Subetapas de 

operação  

Variáveis operacionais Ia Ib Ic Unidade 

Relação EtOH:C2 6:1 10:1 150 mol.mol-1 

Concentração de EtOH do FMC afluente 45 90 150 mmol.L-1 

Concentração de EtOH afluente 105 60 0 mmol.L-1 

Concentração C2-PA afluente 26 15 0 mmol.L-1 

     

Volume do reator  13,8 13,8 13,8 L 

Vazão 4,1 4,1 4,1 L.d-1 

TDH 3,4 3,4 3,4 D 

DQO afluente  16,3 15,7 15,1 gDQO.L-1 

DQO/EtOH afluente  14,6 14,4 14,42 gDQO.L-1 

DQO/C2 afluente 1,7 0,96 0 gDQO.L-1 

DQO extra (a) 0,2 0,4 0,7 gDQO.L-1 

COV 5,4 5,3 5,0 gDQO.L-1.d-1 

Nota: (a) DQO exceto etanol e exceto ácido acético. 

 

Durante o Experimento 3 foi aplicado apenas uma Etapa operacional (Etapa I) 

a qual foi dividida em três subetapas: Etapa Ia referente ao á substituição de 30% de 

solução de FMC (150 mM) em 60% de solução simples (150 mM); Etapa Ib referente 

ao período de substituição gradual com 60% de de solução de FMC (150 mM) em 

60% de solução simples (150 mM) e Etapa Ic referente ao período de operação com 

adição bruto da solução diluída de FMC (150 mM). 

 

4.5 Monitoramento do processo caprogênico  

O desempenho do sistema anaeróbio produtor de ácido caproico foi avaliado 

baseando-se nos métodos estabelecido de acordo com o programa de 

monitoramento descrito na Tabela 8.  
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Tabela 8 - Programa de monitoramento do sistema de produção de ácido 

caproico 

Variável Frequência Método /Referência 

DQO 3x semana Eaton(b) 

pH Online Eaton(b) 

Temperatura (ºC) Online Termometria  

Vazão (Q) Diariamente  Relação 
volume/tempo 

Produção de biogás Diariamente  Gasometria 

Alimentação afluente 3x semana(a) Volumetria 

AGV afluente e efluente 3x semana HPLC 

Etanol afluente e efluente 3x semana HPLC 

Composição do biogás 2x semana MicroGC 

Sólidos totais (ST) 1 x mês  Eaton(b) 

Sólidos totais voláteis 
(STV) 

1 x mês  Eaton(b) 

Sólidos totais fixos (STF) 1 x mês  Eaton(b) 

Nota: (a) em alguns momentos essa frequência foi modificada para diariamente como alternativa de 

acondicionamento; (b) métodos descritos em Eaton et al. (2005). 

 

4.5.1 Métodos analíticos 

As concentrações de ácidos graxos voláteis (AGV) foram determinadas por 

Cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC – High Performance Liquid 

Chromatographic), utilizando cromatógrafo VARIAN® 920 LC, equipado com detector 

de arranjo de fotodiodos (DAD) a 215 nm e coluna C18 Shimpack CLC-ODS, 5 μm, 
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(150 x 4,6 mm), mantida a 25 ºC. Foi utilizado um sistema de eluição por gradiente, 

com fluxo de 0,4 mL/min, sendo solvente A, ácido fosfórico 0,1% e solvente B, 

acetonitrila, com perfil de 70, 40 e 70% para solvente A e de 30, 60 e 30% para o 

solvente B. O volume de amostra injetada foi de 20 μL. As amostras foram 

previamente filtradas em membrana de acetato de celulose ME25 com poro de 

0,45 um. 

As determinações de glicose e etanol, foram realizadas por HPLC da marca 

Shimadzu, usando uma coluna Aminex HPX-87H (BIORAD), temperatura do forno 

de 65 °C, ácido sulfúrico 0,005 mM em água MiliQ, como fase móvel, e uma vazão 

de 0,6 mL/min com índice de refração como detecção (RID-10A, Shimadzu, Japão). 

As concentrações de CH4, H2, CO2 e H2S no biogás produzido eram medidas 

por cromatógrafo gasoso (C2V-200 micro GC, Thermo Fisher Scientific, The 

Netherlands), equipado com um detector de condutividade térmica e uma coluna 

capilar de aço inoxidável (10 m x 0.5 mm). A temperatura do injetor, do forno e do 

detector foi de 120, 60 e 120 C, respectivamente. 

 

4.5.2 Cálculos  

O cálculo de matéria orgânica teórica foi baseado na somatória da 

concentração de DQO teórica dos metabólitos encontrados no efluente, de acordo 

com a Equação 4. Essa equação leva em consideração apenas o valor numérico 

para átomos de moléculas orgânicas, compostas por carbono (C), hidrogênio (H) e 

oxigênio (O) (KLEEREBEZEM; Van LOOSDRECHT, 2010).  

 

 
O)(16HC)(12

O(2HC)48
DQO

Teo



 .................................................Eq. 4 

 

Em que: 

DQOTeo = massa de DQO teórica por massa de molécula orgânica; 
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C = número de átomos de carbono na molécula; 

H = número de átomos de hidrogênio na molécula; 

O = número de átomos de oxigênio na molécula. 

 

O cálculo de erro de balanço de massa de DQO (Erro(%)) foi calculado como 

sendo a razão da massa diária de DQO de entrada pela massa de DQO convertida 

no sistema biológico (NUNES FERRAZ JÚNIOR; ETCHEBEHERE; ZAIAT, 2015) 

(Equação 5). A porção de DQO incorporada à fase sólida (DQOs) foi calculada 

considerando condições bióticas acidogênicas com taxa de conversão celular (yAGV) 

de 0,118 gSSV.gDQO-1 (Equação 6) (PAVLOSTATHIS; GIRALDO‐GOMEZ, 1991; 

INFANTES et al., 2012). A porção de DQO convertida em biogás (DQOg) foi 

calculada em função da proporção de DQO convertida em metano e em hidrogênio, 

sob condições padrão de temperatura e pressão (CNTP) (Equação 7).  
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Erro ...................................................Eq. 5 
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...............................................................................................................................Eq 7 

 

Em que: 

QAfl e QEfl = vazão afluente e vazão efluente em L.d-1; 

DQOAfl e DQOEfl = concentração de DQO afluente e efluente em g.L-1; 
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yAGV = coeficiente de produção celular para organismos acidogênicos em 

kgSV.kgDQO-1; 

Qgas = vazão de biogás em L.d-1; 

V1= volume padrão de metano no biogás em 0,35 L CH4.kg DQO-1. 

V2= volume padrão de hidrogênio no biogás em 1,46 L H2.kg DQO-1. 

%CH4 = porcentagem de metano no biogás; 

%H2 = porcentagem de hidrogênio no biogás. 

 

Para os experimentos em frascos de batelada foi calculado um rendimento da 

produção de ácido caproico em função da massa de DQO convertida (RC6). 

Calculada de acordo com a Equação 8, admitindo o RC6 ser uma razão da massa 

teórica de DQO do produto formado pela massa teórica de DQO dos substratos 

adicionados.  

 

 
    

























Afl

Efl

C2AflEtOHAfl

C6Efl
C6

V

V

DQOC2DQOEtOH

DQOC6
(%)R  .................................Eq 8 

 

Em que: 

RC6 = rendimento da produção de ácido caproico em gDQO do produto por gDQO do 

substrato; 

C6Efl = concentração total de ácido caproico efluente em gC6.L-1;  

C2Efl = concentração de ácido acético afluente em gC2.L-1; 

EtOH = concentração de etanol afluente em gEtOH.L-1; 

DQOC6 = valor teórico em gDQO.gC6-1; 

DQOC2 = valor teórico em gDQO.gC2-1; 

DQOEtOH = valor teórico em gDQO.gEtOH-1; 
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VAfl e AEfl = volume afluente e efluente, respectivamente, em L. 

 

Para calcular a COV real (correspondente aos valores de vazão e 

concentrações afluente de DQO das análises de rotina) e a planejada 

(correspondente a partir dos valores teóricos estipulados) foram utilizadas a 

Equação 9 e 10. 

 

 AfDQO
TDH

1
COV  ................................................................................Eq. 9 

Afl

reator

Q

V
TDH  .............................................................................................Eq. 10 

 

A taxa de produção volumétrica (YAGV) de produtos alongados, na forma de 

ácido butirico (YC4) e ácido caproico (YC6), foi definida pela concentração diária 

dividida pelo TDH do sistema (Equação 11) (GROOTSCHOLTEN et al., 2013c). 

 

 
TDH

produzido Ácido
Y

AGV
 ...................................................................Eq. 11 

 

Em que: 

C4 = concentração de ácido butírico no efluente em g.L-1. 

C6 = concentração de ácido caproico no efluente em g.L-1. 

 

O rendimento da produção de ácidos alongados foi calculado a partir do 

cálculo de seletividade de rota metabólica para cada alongamento de cadeia 

carboxílica. A seletividade é definida como a concentração de elétrons equivalentes 

para cada mol de produto formado (butirato ou caproato) dividido pela concentração 
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de elétrons equivalentes (mol.è.eq) consumidos na forma de etanol e ácido 

(Equação 12). Considerando conter o acetato 8 mols de elétrons por mol; etanol 12 

mols de elétrons por mol; butirato 20 mols de elétrons por mol; e caproato 32 mols 

de elétrons por mol.  

 

  
    mol.è.eqC2mol.è.eqEtOH

mol.è.eqP
S

ConsumidoConsumido

Alongado

%



 ...........................Eq. 12 

 

Em que: 

Palongados = produtos carboxílicos alongados totais ou parcial (somente C4 ou 

somente C6) em g.mol-1. 

EtOHconsumido = etanol consumido em mol; 

C2consumido = ácido acético consumido em mol; 

 

4.5.3 Métodos estatísticos para tratamento dos dados  

Estatística descritiva (média, máximo, mínimo e desvio padrão) foi aplicada 

para tratar os dados experimentais. A identificação e a remoção de valores extremos 

(outlier), nos dados coletados, foram realizadas de acordo com os métodos descritos 

por Miller e Miller, (2005). A avaliação do grau em que se manifesta a correlação 

entre as séries de dados efluentes de ácidos produzidos foi feita por meio do 

coeficiente de correlação de Pearson e do teste t de student a um nível de 

significância de 5%. Para confecção de gráficos e processamento dos testes 

estatísticos, foram utilizados os seguintes softwares: Excel 2010 (licença pessoal), 

Minitab 11.1 (licença disponibilizada pela USP), Oringin 9.1 (licença disponibilizada 

pela USP) e Action 3.0 (licença livre).  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

5.1 Experimento 1: operação do reator UASB com substrato simples  

5.1.1 Etapa I - Partida e adaptação de inóculo  

A Tabela 9 representa um resumo das variáveis operacionais monitoradas 

durante o período de operação do reator UASB, alimentado com substrato simples. 

O inóculo utilizado (lodo granular de um reator UASB proveniente de uma indústria 

de cerveja) sofreu rápido efeito das condições acidogênicas (faixa de pH de 5,2 a 

5,6), visto pela queda da produção de biogás. Assim como reportado por outras 

pesquisas (AGLER et al., 2012; ANGENENT; AGLER, 2015), manter condição de pH 

baixo é uma alternativa operacional ideal para inibição da atividade metanogênica, 

em sistemas anaeróbios do tipo caprogênicos inoculados com culturas mistas. 

5.1.2  Etapa II - Interferências nutricionais  

Durante a Etapa IIa, observou-se redução do processo de conversão 

biológica dos substratos adicionados, resultando no decréscimo da formação de 

ácido butírico e ácido caproico. Possivelmente isto ocorreu por carência nutricional 

de uma fonte externa de carbono inorgânico (CO2) na solução de substrato simples, 

uma vez que a presença de CO2 no meio líquido é necessária como fonte de 

nutriente para a síntese de proteínas dos organismos formadores de ácido caproico 

(TOMLINSON; BARKER, 1954). Em sistemas anaeróbios caprogênicos, alimentados 

com etanol e ácido acético, a produção interna de CO2 é pequena, sendo necessária 

a complementação de CO2 (GROOTSCHOLTEN et al., 2013b). 
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Tabela 9: Resumo das variáveis operacionais durante o período de alimentação com substrato simples. 

Etapa d Tempo a COV 
b 

Substrato c DQOAf
 

e 

DQOEf.B
f DQOEf.D

g EtOH h C2 i C4 j C6 k 

 EtOHl HAcm   

I 0-20 2,0 2,8 0,9 6,4 2,6 2,3 0,35±0,3 0,71±0,3 0,25±0,3 1,16±0,9 

            

IIa 21-56 3,33 4,6 1,5 11,2 6,2 5,6 0,63±0,4 0,72±0,5 0,52±0,2 1,0±0,5 

IIb 57-88 3,33 4,6 1,5 11,0 6,3 5,6 0,98±0,5 1,2±0,5 0,53±0,3 0,4±0,1 

IIc 89-100 3,33 4,6 1,5 10,8 7,0 6,5 0,43±0,2 0,03±0,1 1,0±0,1 0,77±0,2 

            

III 101-165 5,0 6,9 2,2 18,4 15,0 14,9 1,56±0,6 0,3±0,4 2,65±1,5 1,75±0,8 

Nota: (IIa) período de operação sem interferência nutricional afluente; (IIb) período de operação com adição de uma fonte externa de carbono inorgânico no 

afluente; (IIc) período de operação com adição de uma fonte externa de cobalto no afluente; (a) tempo de operação em dia; (b) média teórica em gDQO.L-1.d-1; 
(c) substratos adicionados no afluente; (d) etapas de operação baseado de acordo com a COV aplicada; (e) média da DQO afluente em g.L-1, (f) média da DQO 

efluente bruta em g.L-1, (g) média da DQO dissolvida em g.L-1; (h) concentração média de etanol no efluente em g.L-1; (i) concentração média de ácido acético 

no efluente em g.L-1;, (j) concentração média de ácido butírico no efluente em g.L-1;(k) concentração média de ácido caproico no efluente em g.L-1; (l) 

concentração teórica de etanol adicionado em g.L-1;(m) concentração teórica de ácido acético adicionado em g.L-1. 

 

 

7
5
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A partir do 57º dia de operação, Etapa IIb, foi adicionado carbonato de 

potássio (0,3 gK2CO3.L-1) Grooscholten et al. (2013b). Mesmo com essa correção 

nutricional, não foi observada modificação significativa de produção de ácido 

caproico (Figura 8), diferentemente de Grooscholten et al. (2013b), que aumentaram 

a produção em até 30%, após adição de K2CO3 na solução afluente a um filtro 

anaeróbio operado em pH de aproximadamente 7,0. A diferença de pH entre o 

trabalho de Grooscholten et al. (2013b) e esta pesquisa pode ser o motivo dessa 

divergência, uma vez que a manutenção do pH baixo do reator UASB aqui operado 

(5,3) não permitiu grandes concentrações de CO2 no meio líquido. Valores de pH 

abaixo do pKa de dissociação do CO2 (6,3), acarretam em perda rápida do CO2 

dissolvido. Este tipo de observação não foi feita por Vasudevan; Richter; Angenent 

(2014), quando utilizaram um filtro anaeróbio para produção de ácido caproico 

alimentado com substrato simples em pH de 5,5, com adição externa de CO2. 

Talvez, essa seja um dos motivos para a baixa produção de ácido caproico 

encontrada pelos autores. 

 

 

Figura 8 – Produtos formados (ácido butírico (█) e ácido caproico (█)) e 

substratos remanescentes (etanol (O) e ácido acético (●)) com valores médios 

seguidos dos intervalos de confiança para cada variável das diferentes etapas 
de operação do reator UASB. 
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Segundo Steinbusch, (2010), o pH ideal em sistemas caprogênicos 

alimentados com substrato simples é de aproximadamente 7,0. Esse pH favorece a 

produção e a manutenção de maiores concentrações de ácidos no meio líquido 

(GROOSCHOLTEN et al, 2013b), sem causar inibição por estes, além de beneficiar 

a permanência de CO2 dissolvido. Entretanto, a eficiência de um processo 

caprogênico em pH aproximadamente 7,0 depende da inibição seletiva da atividade 

metanogênica. Para isso, alguns trabalhos reportaram o uso de agentes químicos 

como clorofórmio ou 2-BES (DING; TAN; WANG, 2010; STEINBUSCH et al., 2011). 

Contudo, o uso de agentes químicos como inibidores seletivos podem acarretar na 

produção de efluente de qualidade ambiental questionável.  

A segunda razão para o decréscimo da produção de ácido caproico durante 

as Etapas IIa e IIb foi a carência nutricional do metal traço cobalto na solução 

afluente. O cobalto está presente na cianocobalamina (família da vitamina B12), 

essencial para várias reações bioquímicas do processo de digestão anaeróbia (KIDA 

et al., 2001; QIANG; LANG; LI, 2012), tanto na formação de metano pelas AMH, 

quanto pelas AMA (MOESTEDT et al., 2015). 

Agler et al. (2011) afirmam que, quando se pretende produzir AGCM a partir 

de fermentado de milho, a inibição da AMA pode ocorrer pela baixa concentração de 

cobalto no meio líquido. Resíduos derivados do milho, por exemplo, contêm baixa 

concentração de cobalto, reduzindo naturalmente a produção de metano em até 

30% (AGLER et al., 2008). No entanto, em condições de limitação de cobalto, a 

produção de AGCM também é afetada, independente da concentração do substrato 

afluente (FLORENCIO; FIELD; LETTINGA, 1995). Isso ocorre porque o cobalto é um 

micronutriente essencial para formação e ativação de vitaminas do grupo B12 

(LJUNGDAHL, 1986). 

Talvez, a redução da concentração de cobalto tenha impedido o 

desenvolvimento do PACC, durante a etapa inicial de operação do reator UASB 

alimentado com substrato simples. A presença de cobalto no lodo de inóculo pode 

ter auxiliado os processos bioquímicos acidogênicos até o momento de sua total 

lavagem no reator (início da Etapa IIb), pois, reatores de fluxo contínuo tentem a 
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carrear esse tipo de composto junto do efluente, devendo-se adicioná-lo junto com o 

afluente para suprir sua demanda (FERMOSO; BARTACEK; LENS, 2010).  

Como apresentado na Figura 8, durante a Etapa II, houve a maior queda do 

processo bioquímico de formação de ácido butírico e ácido caproico, resultando no 

acúmulo dos substratos adicionados (etanol e ácido acético). No 89º dia de 

operação, início da Etapa IIc, foi adicionado cloreto de cobalto hexahidratado 

(CoCl2.6H2O) como fonte de cobalto, mantendo uma concentração de 

0,06 gCoCl2.6H2O.L-1 na solução afluente, adaptando os valores sugeridos por 

Steinbusch, (2010). A adição da fonte de cobalto no substrato simples aumentou 

rapidamente a produção de ácido butírico e ácido caproico (Figura 8) dia após dia. A 

produção crescente desses ácidos manteve-se até o aumento de COV para 5,0 

gDQO.L-1.d-1 (Etapa III).  

Durante a Etapa III, a produção de ácido butírico manteve-se superior à 

produção de ácido caproico. Certamente, o efeito da COV elevada e o pH de 

aproximadamente 5,3 tenham limitado o PACC para a formação de ácido caproico, 

pois verificou-se acúmulo de ácido butírico e etanol no efluente do reator UASB, 

nessa etapa. 

5.1.3 Avaliação do processo de alongamento de cadeia carboxílica  

Apesar dos problemas nutricionais ocorridos na Etapa II, houve formação de 

ácido caproico durante todo o período de operação. A Figura 9 representa a 

evolução dos metabólitos líquidos e gasosos produzidos pelo reator UASB, 

alimentado com substrato simples durante os 165 dias de operação.  
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Figura 9 - Monitoramento do reator caprogênico UASB alimentado com 
substrato simples: A) COV de referência; B) substratos remanescentes; C) 
AGV produzidos e D) produção de biogás. 

 

Durante a COV 2,0 e 3,3 gDQO.L-1.d-1 (Etapas I e II), sem refrigeração do 

substrato afluente, ocorreu entrada irregular da massa de DQO, dificultando verificar 

o efeito da COV no PACC. Somente após refrigeração do afluente, a partir da COV 

de 5,0 gDQO.L-1.d-1 (Etapa III), foi possível observar maior produção de ácidos, 

decorrente do acréscimo de substrato adicionado. Embora, na Etapa III, tenha 

ocorrido maior acúmulo de substratos, a concentração máxima de ácido caproico 

nessa etapa foi de aproximadamente 2,8 gC6.L-1. Esta concentração é aceitável, 

para a condição de pH aplicada (5,3), uma vez que em pH baixo ocorre limite da 

produção de ácidos devido ao acúmulo de ácidos não dissociados. Esse valor de 

concentração de ácido caproico é superior ao de Vasudevan Richter; Angenent, 

(2014), quando, a partir de substrato simples (etanol e ácido acético), em pH ácido 
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(5,5), obtiveram concentração máxima de 1,7 gC6.L-1. Isso mostra que o processo 

caprogênico sofre limitações quando em pH ácido.  

Os resultados da produção de ácido caproico obtidos nesta pesquisa 

assemelham-se aos de Grootscholten et al. (2013a), os quais utilizaram substrato 

complexo (acidificado não hidrolisado de OFMSW suplementado com etanol) e 

atingiram uma concentração máxima de ácido caproico de 2,7 gC6.L-1. Segundo os 

autores, não foi possível atingir concentrações maiores devido ao pH ácido (5,5), 

resultando em concentração elevada de ácidos orgânicos não dissociados, 

principalmente, ácido caproico. Admitindo os valores médios de ácido capróico não 

dissociado (HCa) encontrados por Ge et al. (2015) e Weimer, Nerdahl, Brandl, 

(2015), pode-se supor que a concentração total de HCa capaz de causar inibição é 

de, aproximadamente, 800 mgHCa.L-1.  

 

5.1.4 Produtividade do sistema caprogênico 

A Figura 10 representa a avaliação em box plot dos valores da taxa de 

produção volumétrica de ácido butírico (YC4) e da taxa de produção volumétrica de 

ácido caproico (YC6), durante a operação do reator UASB alimentado com substrato 

simples. Os valores foram separados conforme as etapas de operação, incluindo as 

subetapas presentes na Etapa II.  

Na etapa final desse experimento (Etapa III), a YC6 máxima foi de, 

aproximadamente, 1,0 gC6.L-1.d-1 seguida de uma YC4 de, aproximadamente, 1,3 

gC4.L-1.d-1. Esse valor de YC6 foi superior ao valor máximo atingido por Steinbusch et 

al. (2011), quando avaliaram um estudo prévio em batelada para a produção de 

ácido caproico em dois experimentos, ambos alimentados com substrato simples, 

sendo um em pH 5,5 e outro em pH 7,0. Os autores atingiram uma concentração 

máxima de 8,17 gC6.L-1 com YC6 de 0,485 gC6.L-1.d-1, em condição de pH 7,0, 

enquanto a concentração máxima de ácido caproico em condição de pH 5,5 foi de 

0,12 gC6.L-1 com YC6 de 7,0 x10-3 gC6.L-1.d-1, Steinbusch et al. (2011), também 

reportaram a produção de ácido caprílico em ambas as condições de pH avaliadas, 
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o que não foi encontrado nesta pesquisa, talvez, devido ao TDH baixo aplicado ao 

reator UASB (3,4 dias).  

 

 

Figura 10 - Taxa de produção volumétrica do PACC para produção de 
ácido butírico e ácido caproico. 

 



82 

 

Além da taxa de produção volumétrica, o desempenho do processo 

caprogênico pode ser avaliado de acordo com o cálculo de seletividade de rota 

metabólica (descrito na Equação 12). A Figura 11 representa os valores de 

seletividade de elétrons para o PACC, que levou à formação de ácido butírico (SC4) e 

ácido caproico (SC6), durante todo o período de operação do reator UASB 

alimentado com substrato simples (etanol e ácido acético). 

No início da etapa final deste experimento (Etapa III) (101º dia de operação), 

foi identificada seletividade de, aproximadamente, 60% para o processo 

caprogênico. Esses resultados foram abaixo dos obtidos por Grootscholten et al. 

(2013b), que utilizaram substrato simples em pH 7,0 (condições ótimas de pH) e 

encontraram YC6 de 16,0 gC6.L-1.d-1 com seletividade de produto de 85%. Essa 

diferença pode ser atribuída à diferença de pH que foi ácido nessa pesquisa e neutro 

(aproximadamente 7,0) na pesquisa de Grootscholten et al. (2013b). Em um estudo 

posterior com o mesmo reator e mesmo substrato, Grootsholten et al. (2013c) 

conseguiram superar em até três vezes o valor da YC6 (aproximadamente 52,0 

gC6.L-1.d-1), embora, com menor SC6 do que a encontrada no trabalho anterior 

(apenas 80%). É importante ressaltar que esses dois estudos são sequenciais, 

diferenciando-se, principalmente, pela redução do TDH entre o primeiro e o segundo 

estudo (de 17 h para 4 h). Portanto, a queda da seletividade do processo 

caprogênico, identificado por Grootsholten et al. (2013c), pode ser um reflexo do 

acréscimo da COV em razão da redução do TDH. 

A partir do 160º dia de operação, a SC6 começou a cair e, no fim da Etapa III, 

atingiu um valor mínimo de aproximadamente 30%. Considerando que a YC4 máxima 

no fim dessa etapa foi de aproximadamente 1,5 gC4. L-1.d-1, com seletividade de 

65%, pode-se admitir que esse produto intermediário teve maior produtividade e 

maior seletividade do que a formação de ácido caproico. A produção de ácido 

butírico dominou a maior parcela dos produtos do PACC no fim da Etapa III. Isso 

deve ter ocorrido devido a retirada de lodo para o Experimento 2. 
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Figura 11 - Seletividade de elétrons durante o PACC e formação de ácido 

butírico (●) e ácido caproico (●) durante a operação do reator UASB 

alimentado com substrato simples. 

 

A inversão da seletividade da formação de ácido caproico para ácido butírico, 

no fim da Etapa III, assemelha-se aos resultados da produção de AGV atingido por 

Vasudevan; Richter; Angenent, (2014), quando utilizaram um reator anaeróbio de 

leito empacotado alimentado com substrato simples (etanol e ácido acético), e 

identificaram uma produtividade baixa de ácido caproico (aproximadamente 1,7 

gC6.L-1d-1), seguido do acúmulo de ácido butírico (aproximadamente 20,0 gC4.L-1d-1) 

em pH baixo (aproximadamente 5,5). Assim como o trabalho de Vasudevan; Richter; 

Angenent, (2014), é possível que o acúmulo de ácidos não dissociados no meio 

líquido tenham acarretado deficiência do PACC em formar ácido caproico. Em 

acúmulo de ácido butírico e na presença de ácido acético e etanol, o PACC tende a 

formar mais ácido butírico até o esgotamento de ácido acético. A formação de 

grandes quantidades de ácido butírico pelo PACC em pH ácido gera acúmulo deste 
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na forma não dissociados, que provavelmente causará inibição e produção baixa de 

outros ácidos orgânicos, incluindo o ácido caproico. Durante este período de 

operação foi identificado haver dificuldades no controle da carga de ácidos.  

5.1.5 Inibição da atividade metanogênica durante o Experimento 1 

A estabilidade do PACC é afetada pelos processos de competição por 

substrato. Manter o pH do reator UASB em uma média de 5,3 foi eficiente para inibir 

a atividade metanogênica. Segundo Grootscholten et al. (2013a), com concentração 

de AGV não dissociada maior que 5,0 mM é possível inibir a atividade metanogênica 

e beneficiar o processo de produção de ácido caproico. 

Após a partida do reator (início da etapa II), foi observada redução da 

produção de biogás, especialmente a de metano, a qual teve média de 20 mM.d-1. 

Mesmo em pH ácido, é possível que essa produção de metano tenha ocorrido 

devido à atividade hidrogenotrófica, pois as AMH são mais resistentes às condições 

ácidas do que as AMA (HWANG et al., 2004). As concentrações baixas de H2, 

identificadas no headspace reforçam a afirmativa da produção de metano ter 

ocorrido a partir da atividade hidrogenotrófica.  

Alguns autores (VASUDEVAN; RICHTER; ANGENENT, 2014; ANGENENT, 

AGLER, 2015) recomendam limitar a disposição de CO2, no meio líquido, como 

alternativa para inibição da atividade metanogênica hidrogenotrófica, em reatores do 

tipo caprogênicos. O consumo de H2 dificulta manter a pressão parcial de hidrogênio 

elevada. Quando possível, o aumento da pressão parcial de hidrogênio, beneficia o 

processo de produção de ácido caproico (DING; TAN; WANG, 2010). Contudo, a 

produção de AGCM pelo PACC requer dióxido de carbono como nutriente para 

síntese de proteínas e a eliminação completa de CO2 deve ser evitada. 

Durante o Experimento 1, a produção de biogás (CH4, H2 e CO2) avaliada no 

headspace do reator UASB foi baixa (Figura 12) e, portanto, não se deve considerar 

competição biológica das AMH por H2. Este comportamento de competição deve ser 

avaliado quando a produção interna de CO2 e H2 forem suficientemente elevadas, ao 

ponto de ser possível aumentar a pressão parcial de hidrogênio para favorecer a 



85 

 

 

 

produção de ácido caproico. Contudo, ambas as comunidades de organismos 

(hidrogenotróficas e caprogênicas) podem ocorrer consorciadas, pois produzem 

metabólitos de valor energético elevado como H2 e CH4 (ANGENENT, LARGUS; 

AGLER, 2015). 

A produção de H2 avaliada no headspace do reator UASB foi baixa e só 

aumentou no final da Etapa III, quando a produção de ácido butírico começou a 

ultrapassar a produção de ácido caproico. Mesmo nessa Etapa, a maior produção de 

H2 foi de apenas 6,0 mM.d-1, correspondente a 1% do total de biogás produzido. 

 

 

Figura 12 - Produção de biogás (A), hidrogênio (B), metano (C) e dióxido de 
carbono (D) no reator UASB caprogênico alimentado com substrato simples. 
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5.1.6 Balanço de massa  

Durante a Etapa I (COV de 2,0 gDQO.L-1.d-1) foi observado que, os valores do 

balanço de DQO encontravam-se com Erro de aproximadamente 21,2±15,8%. Na 

Etapa II (COV de 3,3 gDQO.L-1.d-1), os valores do balanço de DQO apresentaram 

Erro de aproximadamente 22,1±5,8% (Figura 13). Ambos os comportamentos 

podem ser justificados pela perda de matéria orgânica (extremamente voláteis) no 

afluente, já que os reservatórios com o afluente e efluente eram mantidos em 

temperatura ambiente, o que facilitou a volatilização de etanol e ácido acético. 

 

 

Figura 13 - Erro para o balanço de DQO para período de operação do 
reator UASB alimentado com substrato simples 

 

No início da Etapa III (COV de 5,0 gDQO.L-1.d-1), a estratégia de alimentação 

diária fez com que o balanço de DQO apresentasse um Erro de, aproximadamente, 

8,5±7,5%. A partir do 140º dia de operação (ainda na COV de 5,0 gDQO.L-1.d-1), foi 

observado ter sido a refrigeração do afluente e do efluente, importante alternativa 

para manter a uniformidade da massa de DQO do sistema caprogênico. Nessa 
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última Etapa o balanço de massa de DQO permaneceu com Erro de, 

aproximadamente, 8,5±3,5%. Contudo, deve-se ainda considerar o erro das parcelas 

de DQO não identificadas pelos métodos adotados.  

 

5.2 Experimento 2): Teste em batelada com substrato complexo  

5.2.1 Produção de AGCM usando substrato complexo 

A Tabela 10 representa o resumo dos valores reais das concentrações de 

substrato complexo (MCF) adicionados e dos produtos finais após 12 dias de 

incubação. A partir da Tabela 10 observa-se que, em todos os testes, o consumo de 

etanol foi predominante para as rotas bioquímicas de formação de ácido butírico e 

ácido caproico.  

A Figura 14 ilustra a evolução dos metabólitos líquidos (em g.L-1) obtidos no 

experimento em batelada em função do tempo de incubação para cada um dos 

testes descritos na Tabela 10. Nesse experimento, foram avaliados a produção de 

ácido caproico a partir de, somente, FMC, e o incremento ou não da produtividade a 

partir da suplementação com ácido acético. 
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Tabela 10 - Resumo dos produtos consumidos e dos metabólitos produzidos nos experimentos em batelada com FMC. 

 

Teste(a) 

 

Relação 

EtOH:C2 

Inicial (mM) 
 

Final (mM) 

 EtOH C2  EtOH C2 C4 C6 

[a] (2:1) 177,3 ± 42,2 132,4 ± 20,7  LD 16,8 ± 3,0 102,5 ± 6,2 4,0 ± 0,6 

[b] (4:1) 130,0 ± 36,6 45,5 ± 12,2  LD 9,7 ± 0,7 36,0 ± 0,5 21,6 ± 1,8 

[c] (6:1) 158,0 ± 4,2 36,7 ± 0,8  LD 6,5 ± 0,6 24,0 ± 1,8 29,6 ± 3,6 

[d] (8:1) 157,5 ± 7,3 29,7 ± 1,2  8,9 ± 6,5 5,13 ± 0,5 25,0 ± 2,8 30,6 ± 0,2 

[e] (10:1) 183,6 ± 5,6 27,8 ± 1,7  3,9 ± 6,8 6,15 ± 1,0 18,8 ± 1,3 29,8 ± 3,8 

[f] (150) 198,6 ± 31,2  LD  39,8 ± 2,1 LD 11,8 ± 1,3 18,0 ± 2,8 

Nota: (LD) valores abaixo do limite de detecção utilizado; (a) nomenclatura dos testes em batelada sem o teste controle, pois as concentrações de 

metabólitos encontradas foram abaixo dos métodos de detecção.  

 

8
8
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Figura 14 –Concentrações de etanol (█) ácido acético (█), ácido butírico (●) e 

ácido caproico (▀) durante os testes em batelada para as relações EtOH:C2 de: 
[a] 2:1; [b] 4:1; [c] 6:1; [d] 8:1; [e] 10:1 e [f] 150. 

 

Durante o teste de menor relação EtOH:C2 (Figura 14, [a] (2:1)), foi 

observada maior velocidade de formação de ácido butírico, com pico de, 

aproximadamente, 10 gC4.L-1, durante o 6º dia de incubação. O processo de 

alongamento de cadeia para esse teste cessou entre o 6º e o 12º dia de incubação, 

quando não mais havia etanol no meio líquido. Concentrações de ácido caproico só 

foram observadas no 12º dia de incubação (0,45 gC6.L-1), enquanto, nesse mesmo 
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período, a concentração de ácido butírico representava aproximadamente 90% da 

massa total de DQO do teste [a] (Figura 15;[a]).  

Comparando em sequência os testes que receberam ácido acético ([a], [b], 

[c], [d] e [e]), é possível observar uma queda gradual da formação de ácido butírico, 

acompanhado da queda do consumo de etanol do teste [a] ao teste [e]. À medida 

que a relação EtOH:C2 aumentava, diminuía a formação de ácido butírico (primeiro 

alongamento). Entre o 6º e o 12º dia de incubação, foi identificada presença de ácido 

caproico em todos os testes, sendo maior para os testes [d] e [e], com concentração 

de aproximadamente 3,6 gC6.L-1 para ambos os testes. Isso foi resultado da reação 

de ácido butírico acumulado com etanol remanescente entre o 6º e o 12º dia de 

incubação. De acordo com a Figura 14, em todos os testes que receberam adição de 

ácido acético ([a], [b], [c], [d] e [e]), o etanol havia sido totalmente consumido no 12º 

dia de incubação por causa do inóculo utilizado, adaptado à presença de substratos 

prontamente disponíveis na forma de etanol e ácido acético.  

De acordo com os resultados obtidos nos experimentos que receberam ácido 

acético ([a], [b], [c], [d] e [e]), pode-se dizer que o PACC estava interrompido e com 

acúmulo de ácido butírico devido à falta de doador de elétrons. Estes resultados 

assemelham-se aos de Steinbusch et al. (2011), quando, em teste em batelada 

usando substrato simples (etanol e ácido acético), observaram ocorrer rápido 

acúmulo de ácido butírico em baixa relação EtOH:C2, sendo necessário suplementar 

etanol para o ácido butírico acumulado ser convertido a ácido caproico.  

A produção de ácido butírico a partir de etanol e ácido acético é um processo 

mais rápido do que a produção direta de ácido caproico a partir de etanol e ácido 

acético (SEEDORF et al., 2008), pois, durante a formação de ácido caproico, é 

necessária a presença de ácido butírico como produto intermediário, além da 

presença de etanol como doador de elétrons (SPIRITO et al., 2014; GE et al., 2015). 

De acordo com a termodinâmica do processo (cálculos detalhados em ANEXO C), 

sob condições padrões de temperatura e pressão, a variação da energia livre para 

ambas as reações de alongamento de cadeia carboxílica, em pH 7,0 é exotérmica e 

de mesmo valor, mostrando não haver preferência de formação de ácido butírico ou 

ácido caproico. 
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No experimento com somente FMC (Figura 14 [f];150), foi observado que a 

ausência de ácido acético prontamente disponível reduziu a velocidade do consumo 

de etanol, resultando em produção baixa de ácido butírico e ácido caproico. A 

presença de ácido butírico e etanol no fim do teste indicou que o PACC ainda não 

estava completo, como nos testes anteriores, indicando a necessidade de tempo de 

reação mais longo para que o processo possa ainda consumir todo etanol 

adicionado, no sentido à formação de ácido caproico. Contudo, o aumento do tempo 

de fermentação, em condições de pH próximo de 7,0, pode favorecer a formação de 

ácido caprílico caso haja acúmulo de ácido caproico na presença de etanol ainda 

remanescente.  

De acordo com a Figura 15, o percentual de conversão de DQO do substrato 

foi maior para a formação de ácido butírico quando em baixa relação EtOH:C2, e 

aumentou para a formação de ácido caproico à medida em que se aumentou a 

relação EtOH:C2, adicionado incialmente em cada teste. O maior percentual de 

recuperação de matéria orgânica para a formação de ácido caproico só foi 

observado nos testes [c], [d], [e] e [f] (Figura 15), ou seja, testes com as menores 

concentrações de ácido acético adicionados. 

A Figura 16 mostra os resultados do teste de regressão linear realizado para 

analisar se a resposta da produção de ácido butírico é influenciada pela quantidade 

de ácido acético adicionado em cada teste e se essa influência independe do tempo 

de incubação. Para tal, a relação de referência EtOH:C2 foi invertida (C2:EtOH), 

uma vez que a concentração de etanol em todos os testes era constante. Assim, 

foram montados três testes de regressão, correspondentes a cada concentração de 

ácido butírico encontrada para cada teste com sua respectiva relação C2:EtOH, nos 

três dias de coleta de amostras: D2- dia 2, D6- dia 6 e D12- dia 12. 
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Figura 15 – Percentual de matéria orgânica incorporado aos produtos 
alongados durante o PACC; com formação de ácido butírico (C4) e ácido 
caproico (C6). 
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Figura 16- Regressão linear da produção de ácido butírico a partir do 
acréscimo de ácido acético adicionado; considerando todos os experimentos e 
sua resposta ao tempo de incubação: (D2) de dois dias, (D6) de seis dias e 
(D12) de dose dias. 

 

De acordo com o teste de correlação e análise de resíduos, houve correlação 

positiva entre a concentração de ácido butírico e a de ácido acético adicionado para 

cada teste e para cada tempo de incubação amostrado. Ou seja, quanto maior a 

concentração de ácido acético adicionado ao teste, maior é a velocidade de 

formação de ácido butírico. Essa formação de ácido butírico tende a ocorrer até o 

total consumo de ácido acético do meio líquido. Assim, se todo ácido acético for 

convertido em ácido butírico e ainda existir etanol, o prolongamento de cadeia 

carboxílica seguirá para formação de ácido caproico e cessará no momento em que 
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todo etanol for consumido (SEEDORF et al., 2008). Caso contrário, haverá acumulo 

de ácido butírico, assim como observado por Steinbusch (2010). 

No 2º dia de incubação, houve correlação um pouco menos expressiva entre 

a produção de ácido butírico e a quantidade de ácido acético adicionado, pois nem 

todo ácido acético havia sido consumido. No 6º dia de incubação, foi observada 

correlação maior entre as duas variáveis, pois todo ácido acético havia sido 

consumido e a concentração de ácido butírico era máxima. No 12º dia de incubação 

a correlação voltou a ser um pouco menos expressiva, devido à formação de ácido 

caproico a partir do consumo de ácido butírico acumulado e o etanol remanescente.  

Provavelmente, durante os testes sem adição de ácido acético, ocorreu 

limitação do processo caprogênico como resposta cinética. A relação alimento 

microrganismo (A/M) aplicada foi elevada (Tabela 6), sendo o lodo de inóculo mais 

adaptado à fermentação secundária de ácido acético e etanol prontamente 

disponíveis, indicando a necessidade de tempo de reação mais longo para 

completar o processo de consumo de etanol e ácido butírico para formação de ácido 

caproico. Provavelmente, outro fator limitante foi o processo de hidrólise do material 

orgânico, exceto etanol, presente no FMC, a qual deve ter sido comprometida devido 

ao lodo de inóculo adaptado a substrato simples (etanol e ácido acético). De acordo 

com Agler et al. (2012), que utilizaram fermentado de milho não destilado em vez de 

um substrato simples, a produção de ácido caproico foi limitada pela falta de 

produção de AGV proveniente da hidrólise e acidogênese da matéria orgânica 

presente no fermentado não destilado de amido de milho. 

5.2.2 Produtividade do PACC 

A Figura 17 representa a variação da seletividade do PACC e o rendimento 

em DQO da produção de ácido butírico e ácido caproico. A seletividade do processo 

de alongamento de cadeia foi mais expressiva para a produção de ácido butírico, 

quando a relação EtOH:C2, era menor. Nos testes com maior relação EtOH:C2, a 

seletividade de formação de ácido butírico diminuía e a de ácido caproico 

aumentava. O teste [e] (8:1) foi o teste com maior seletividade para o processo 

caprogênico, com, aproximadamente, 55%, enquanto, nesse mesmo teste, a 
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seletividade para o processo de formação de ácido butírico era de, 

aproximadamente, 25%. Entretanto, a seletividade do PACC para todos os testes 

que receberam adição de ácido acético chegou ao seu limite aparente, pois todo 

doador de elétrons (etanol) havia sido consumido: parte convertida em ácido butírico 

e parte convertida em ácido caproico. 

 

 

Figura 17 - Seletividade de: ácidos alongados (●), ácido butírico C4 (o), 

ácido caproico C6 (●). Rendimento do PACC para formação de ácido butírico 

C4 (□) e ácido caproico (▀). 

 

Durante o teste sem adição de ácido acético ([f];150), houve seletividade 

baixa, tanto para a formação de ácido butírico (aproximadamente 10%), quanto para 

formação de ácido caproico (aproximadamente 30%). No entanto, a presença de 

A

) 

B

) 

A) 

B) 



96 

 

etanol no meio líquido indica que esses valores de seletividades podem aumentar. A 

tendência é o aumento da seletividade da formação de ácido caproico ocorrer a 

partir do consumo do ácido butírico acumulado e do etanol remanescente. Para isso, 

é necessário aumentar o tempo de incubação.  

O cálculo de rendimento da conversão biológica de DQO serviu como suporte 

ao cálculo de seletividade de elétrons. De acordo com a Figura 17, os testes [c] 

(6:1), [d] (8:1) e [e] (10:1) foram os que recuperaram a maior parcela da matéria 

orgânica do substrato para a formação de ácido caproico (0,4 gDQOC6.gDQOSubs
-1). 

A DQO recuperada para a produção de ácido butírico só foi maior nos testes [a] (2:1) 

e [b] (4:1), com valores de, aproximadamente, 0,6 e, aproximadamente, 0,4 

DQOC4.gDQOSubs
-1, respectivamente. 

 

5.2.3 Inibição da atividade metanogênica 

O PACC a partir de substrato complexo (FMC), em sistema de batelada, em 

geral, ocasionou consumo baixo de alcalinidade. Portanto, os valores de pH de 

todos os testes permaneceram próximos ao valor fixado no início do experimento 

(7,5 a 6,3). O consumo baixo de alcalinidade indica que o PACC ocorreu em 

condições adequadas, pois neste processo há formação baixa de H+. Portanto, 

nesse experimento em batelada foi desconsiderada a inibição devido à carga de 

ácidos, pois o pH do meio permaneceu em condições tais (entre 7,5 a 6,3) que todos 

os AGV no meio líquidos estavam na forma dissociada. 

A região de pH ótimo para o PACC (aproximadamente 7,0) é a mesma para a 

atividade metanogênica, e ambas as rotas metabólicas concorrem pelo ácido acético 

(KENEALY; WASELEFSKY, 1985). Portanto, para favorecer apenas o PACC, foi 

necessária a adição de clorofórmio como inibidor seletivo. Com isso, foi possível 

atingir valores maiores de seletividade para o PACC, partindo de ácido acético. 

Embora essa alternativa de inibição da atividade metanogênica seja eficaz, também 

é cara e, portanto, impraticável para um processo em escala maior. Além do mais, a 
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maioria dos trabalhos relacionados à produção de ácido caproico com adição de um 

inibidor químico não aplicou um processo de extração seletiva do ácido produzido.  

A Figura 18 apresenta os valores da quantidade de biogás produzido em cada 

teste deste experimento em batelada. Em todos os testes, foi observada a produção 

de H2S, CO2 e H2, sendo a produção destes dois últimos uma resposta da 

fermentação primária da matéria orgânica complexa contida no FMC, sem 

interferência das AMH, indicando maior acúmulo de CO2 e H2. A produção de ácido 

sulfídrico (H2S) foi uma resposta das BRS devido à presença de enxofre no 

substrato. 

Em pH ácido (5,8 a 5,0), a variação da energia livre de Gibbs torna a 

termodinâmica do PACC menos favorável do que em pH 7. A diferença de operar 

sistemas caprogênicos com substratos complexos (não prontamente disponíveis) do 

que um simples (prontamente disponíveis), é que, no primeiro, é possível uma 

produção maior de H2 e CO2 devido à fermentação primária da matéria orgânica. 

Mesmo em pH ácido, a atividade das AMH pode oferecer limite para o processo 

caprogênico, em razão de: consumo de CO2, nutriente importante para o PACC, e 

consumo de H2, que pode ser utilizado para aumentar a pressão parcial de 

hidrogênio do meio, beneficiando a produção de ácido caproico. 

De acordo com a patente de Angenent; Agler (2015), mesmo em pH ácido, a 

atividade hidrogenotrófica deve ser evitada. Dessa forma, pode-se considerar que as 

bactérias hidrogenotróficas não competem pelo mesmo substrato durante o PACC. 

O consumo de H2 em cultura mista só pode ser considerado como competição 

quando o PACC tiver apenas H2 como doador de elétrons. 

Apesar da adição de um inibidor seletivo para a atividade metanogênica, o 

consumo indesejado de ácido acético pode ter ocorrido a partir da atividade das 

BRS. Mesmo operando reatores acidogênicos em pH ácido, a inibição da atividade 

das BRS ainda representará efeito competitivo (LOVLEY; DWYER; KLUG, 1982). 

Em pH de 5,3, a variação da energia de livre de Gibbs torna mais favorável o 

consumo de ácido acético pelas BRS, do que o consumo de ácido acético pelos 

organismos caprogênicos (Figuras 24, 27 e 28 do ANEXO B). O aumento da pressão 
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de H2 nada influencia nesses dois processos. Tudo indica que, a presença de 

enxofre nos subprodutos da cana de açúcar pode comprometer a produção de ácido 

caproico a partir dessa biomassa.  

 

 

Figura 18 - Produção total de biogás no final de 12 dias de incubação para 
o experimento em batelada. 

5.3 Experimento 3: operação do reator UASB com substrato complexo 

(substituição) 

5.3.1 Substituição de substrato 

O período de operação do reator UASB alimentado com fermentado de 

melaço de cana não destilado (FMC) começou no dia 166 e terminou no dia 211, 

totalizando 45 dias de operação. A Tabela 11 apresenta um resumo das variáveis 

operacionais monitoradas durante todo o período de operação do reator UASB 

alimentado com FMC. 
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Tabela 11 - Resumo das variáveis operacionais durante o período de alimentação com substrato complexo (FMC). 

Etapa d Tempoa COVb  Substrato c DQOAf
 

e 

DQOEf.B
f DQOEf.D

g EtOHh C2i C4j C6k 

 EtOHFMC
l EtOHm C2n   

             

Ia 168-182 5,0 2,1 4,8 1,6 17,1 14,3 13,7 1,6±0,4 0,23±0,1 4,9±1,0 0,5±0,2 

Ib 183-192 5,0 4,1 2,8 0,9 20,1 19,0 14,7 2,3±0,9 0,55±0,2 4,9±0,9 0,4±0,2 

Ic 193-210 5,0 6,9 NA NA 17,2 16,4 15,1 1,5±0,5 0,65±0,1 4,0±0,1 0,2±0,1 

             

Nota: (a) em dia; (b) média teórica em gDQO.L-1.d-1; (c) substratos adicionados no afluente; (d) Etapas de operação baseado de acordo com a COV aplicada; (e) 

média da DQO afluente em g.L-1, (f) média da DQO efluente bruta em g.L-1, (g) média da DQO dissolvida em g.L-1; (h) concentração média de etanol no efluente 

em g.L-1; (i) concentração média de ácido acético no efluente em g.L-1;, (j) concentração média de ácido butírico no efluente em g.L-1;(k) concentração média de 

ácido caproico no efluente em g.L-1; (l) concentração teórica de etanol do fermentado de melaço de cana em adicionado g.L-1; (m) concentração teórica de 

etanol adicionado em g.L-1; (n) concentração teórica de ácido acético adicionado em g.L-1. 

 

 

9
9
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Durante a mudança de substrato, tentou-se manter a COV em, 

aproximadamente, 5,0 gDQO.L-1.d-1, nem sempre possível, pois a mistura gradual do 

substrato complexo no substrato simples acarretou na variação da DQO afluente 

devido à redução gradativa de ácido acético. A Figura 19 mostra a evolução dos 

metabólitos encontrados durante todo o período de operação do reator UASB, 

incluindo o período de substituição do substrato simples pelo FMC.  

Mesmo com a substituição gradativa do substrato, a concentração de ácido 

acético no efluente do reator UASB permaneceu constante entre a Etapa Ia (30% de 

FMC) e a Etapa Ib (60% e FMC), tendo pequena variação no início da Etapa Ic 

(100% de FMC). A concentração de etanol no efluente variou, principalmente, na 

Etapa Ib (Tabela 11). A produção de ácido caproico permaneceu em queda, mesmo 

com a mudança de substrato ao contrário da produção de ácido butírico que 

aumentou consideravelmente, atingindo um pico de 6,0 gC4.L-1, durante a Etapa Ib. 

Talvez, seja necessário aumentar o TDH para o processo de fermentação primária 

poder fornecer receptores de elétrons (C2 e C4) na mesma velocidade de consumo 

destes pelo processo de fermentação secundária. 

O aumento do TDH durante o PACC pode favorecer a formação de ácido 

caprílico, caso haja acúmulo de ácido caproico na presença de etanol. Para evitar 

esse próximo alongamento de cadeia carboxílica é ideal o acoplamento de um 

sistema de extração seletiva para o ácido caproico. Dessa forma, haverá limitação 

da formação de ácido caprílico devido a limitação da presença de ácido capróico no 

meio líquido. Além disso, o processo de extração em linha é capaz de reduzir a 

carga de ácidos, favorecendo o deslocamento do equilíbrio bioquímico do PACC no 

sentido à formação de ácido caproico a partir do consumo de etanol remanescente e 

ácido butírico acumulado. Dessa forma, é possível alcançar maiores rendimentos e 

maiores taxas de produção volumétrica de ácido caproico em condições de pH ácido 

(GE et al., 2015). 

 



101 

 

 

 

 

  

 

Figura 19 – Monitoramento do reator caprogênico UASB alimentado com 
FMC: A) COV de referência; B) substratos remanescentes; C) AGV produzidos 
e D) produção de biogás. 

 

Antes de iniciar a mudança de substrato do Experimento 1 para o Experimento 

3, foi necessária a retirada de lodo do reator UASB para os testes em batelada 

realizados no Experimento 2. Após a retirada de lodo, a queda da produção de ácido 

caproico foi mais acentuada. Logo em seguida, houve a mudança de substrato, 

tornando essa queda ainda maior, indicando, assim, ser necessário esperar o 

sistema caprogênico entrar em estado estacionário aparente para somente depois, 

realizar a troca de substrato.  

 

I

Va 

Experimento 1 Experimento 3 
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5.3.1 Produção de AGV e implicações  

A Figura 20 ilustra o comportamento da seletividade de elétrons do PACC 

para formação de ácido butírico e ácido caproico durante a Etapa IV, 

compreendendo todo o período de operação do reator UASB após substituição de 

substrato simples por FMC.  

 

  

Figura 20 -Seletividade da conversão de elétrons durante o PACC para 
formação de: ácido butírico (█), ácido caproico (█) e total de ácidos alongados 
(█) ao longo do período de operação do reator UASB alimentado com FMC. 

 

A seletividade do PCAA teve uma grande variação percentual (Figura 20; Box 

[a]), durante o período de alimentação com FMC. Mesmo assim, a seletividade do 

PACC para a formação de ácido butírico manteve-se sempre maior 

(aproximadamente 70%) do que os valores de seletividade para a formação de ácido 

caproico (aproximadamente 10%). A retirada de lodo para os testes em batelada 

pode ter agravado a estabilização do reator UASB após substituição de substrato.  

 

Box [a] Box [b] Box [c] 
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O ácido butírico é um produto intermediário para a formação de ácido 

caproico e pode ser produzido na fermentação anaeróbia, tanto primária, quanto 

secundária. O ideal é a produção de ácido butírico ser realizada durante a 

fermentação primária, pois evita o consumo de etanol. No entanto, para que a 

produção de ácido butírico seja realizada durante o processo de fermentação 

primária é necessário manter pressão parcial de hidrogênio elevada. A utilização de 

FMC forneceu uma produção de H2 abaixo da produção de H2 obtida quando da 

utilização de fermentado de amido de milho (AGLER et al., 2012; Ge et al., 2015). 

Isso se deve à baixa concentração de matéria orgânica complexa no FMC. Nesse 

caso, para aumentar a pressão parcial de hidrogênio a condições de alimentação 

com FMC, é necessário fazer lavagem do biogás e reinjeção deste, conforme 

recomendações descritas na patente de Angenent; Agler (2015). 

O cumprimento das exigências operacionais para a produção de ácido caproico 

em bioreatores anaeróbios (controle de pH, tipo de substrato, extração em linha 

dentre outros) possibilita minimizar as principais limitações do processo de produção 

de, como: toxicidade devido a carga de ácidos, competição biológica e produção de 

metano. 
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6. CONCLUSÕES  

 As condições operacionais para maximizar a produção de ácido caproico em 

reator de fluxo contínuo alimentado com substrato simples são: pH ácido 

entre 5,6 e 5,3, COV entre 3,0 e 5,0 gDQO.L-1.d-1, suplementação nutricional 

com adição mínima de cobalto e refrigeração tanto do afluente quanto do 

efluente. 

 Atingiu-se uma concentração de ácido caproico de até 2,8 gC6.L-1 (YC6 de no 

máximo 1,0 gC6.L-1.d-1) em reator de fluxo contínuo alimentado com substrato 

sintético sob pH ácido de 5,3 sem adição de inibidor seletivo para AMA. 

 A inibição total da atividade metanogênica com adição de clorofórmio torna 

possível operar biorreatores caprogênicos a um pH ótimo (aproximadamente 

7,0), e atingir uma concentração de até 35 mM de ácido caproico 

(aproximadamente 4,0 gC6.L-1), a partir de fermentado de melaço de cana 

(FMC), contendo uma concentração de etanol de 150 mM e concentração de 

ácido acético de aproximadamente 15 mM. 

 A fermentação primária da matéria orgânica complexa presente no FMC 

elimina a necessidade de adicionar fonte externa de ácido acético. 

 A adição de ácido acético em substrato complexo contendo etanol como o 

FMC, acelera a formação de ácido butírico, levando ao rápido consumo de 

etanol e interrompendo o PACC com acúmulo de ácido butírico. 

 As condições operacionais para maximizar a produção de ácido caproico em 

reator de fluxo contínuo alimentado com substrato simples são: pH ácido 

(aproximadamente 5,3) concentração de etanol de 100 a 150 mM, aumento 

do tempo de detenção hidráulica e talvez possível necessidade de um 

sistema de extração em linha para aumentar produtividade e o rendimento do 

PACC no sentido à formação de ácido caproico. 
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7. SUGESTÕES DE CONTINUIDADE DA PESQUISA 

 Realizar estudo cinético variando o pH do meio reacional e estabelecer 

valores de concentração de ácidos não dissociados que afeta o PACC. 

 Investigar a influência dos processos de sulfetogênese para confirmar se há 

viabilidade em utilizar os produtos/subprodutos da cadeia produtiva da cana-

de-açúcar como fonte de substrato para a produção de ácido caproico. 

 Investigar alternativas mais eficientes e econômicas para inibição seletiva dos 

organismos consumidores de ácido acético, exceto bactérias caprogênicas. 

 Implementar estudos sobre a qualidade do efluente de sistemas caprogênicos 

e propor alternativas para o tratamento adequado.  

 Análise do ciclo de vida do processo caprogênico (simulando o esquema da 

Figura 01) a partir da utilização de substratos de etanol. 

 Investigar o processo de extração em linha mais adequado ás condições 

operacionais de sistemas caprogênicos e investigar se a presença dos 

inibidores químicos mais comuns (clorofórmio ou 2-BES) interferem no 

processo de extração. 

 Avaliar a utilização de reator em dois estágios para produção de ácido 

caproico alimentado com substrato complexo.  

 Realizar uma avaliação econômica em torno do processo de produção de 

ácido caproico quando comparado à produção de etanol.  
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9. ANEXOS 

9.1 ANEXO- A 

DESCRIÇÃO EXPERIMENTAL DO TESTE EM BATELADA PARA SELEÇÃO 

DE INÓCULO:  

Produção de ácido caproico por culturas mistas em lodos distintos: 

O primeiro teste de batelada foi conduzido em frascos Scott de 250 ml, com 

volume útil de 100 ml. Dois diferentes inóculos foram testados: lodo floculento 

retirado de um reator UASB tratando de águas residuárias doméstica (LDM) 

(55,0 gVS.L-1), lodo granular retirado de um reator UASB tratando efluente de 

indústria cervejeira (LGR) (26,0 gSV.L-1). Cada frasco continha 10,0 g de lodo, meio 

nutricional, etanol e ácido acético como substratos nas seguintes relações molares 

(EtOH:C2): 400 mM:100 mM, 200 mM: 50 mM e 100 mM: 25 mM. O meio foi mantido 

em condições anaeróbias com expurga de nitrogênio por 1 minuto. Os testes foram 

conduzidos em condições de pH ácido (5,3) e em pH neutro (7,0). Todos os testes 

foram realizados em triplicata, além da adição de um frasco de controle, ou seja, 

sem adição de substrato. Os resultados dessa etapa não serão discutidos nessa 

pesquisa, uma vez que, esse experimento foi de responsabilidade de terceiros.  

A Figura 21 representa a totalidade de AGV atingida com a variação da 

concentração de substrato na utilização de dos dois lodos para produção de ácido 

caproico.  
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Figura 21 – Resultados da produção de AGV nos dois lodos e nas três 

variações da concentração de substrato. 

 

A Figura 22 apresenta o percentual de AGV produzidos durante todo o 

período de incubação desse experimento. 
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Figura 22 - Percentual de ácido acético (C2), ácido butírico (C4) e ácido 

caproico (C6) nos dois lodos e nas três variações da concentração de 

substrato. 
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9.2 ANEXO- B 

DESCRIÇÃO EXPERIMENTAL DO PROCESSO DE FERMENTAÇÃO 

ALCOÓLICA PARA OBTENÇÃO DO SUBSTRATO COMPLEXO PARA 

ALIMENTAÇÃO DOS TESTES EM BATELADA:  

 

9.2.1 Preparo do fermentado de melaço 

A fermentação alcoólica do melaço foi preparada em reator de mistura 

completa (STR - Stirred Tank Reactor) com volume total de 5,0 L. Foi necessário 

diluir o melaço bruto (Melaço comparado na empresa Melaço do Brasil) para uma 

concentração de açúcares (sacarose) de aproximadamente 200 g sacarose.L-1 de 

modo a ser possível produzir um caldo fermentado com 6,0 a 9,0 % de etanol. O 

reator STR foi preenchido com volume de 2,0 L de melaço diluído e o pH foi corrigido 

para 5,5 com ácido clorídrico (0,2 N). A temperatura reacional variou entre 30 e 

35 ºC com concentração de inóculo de 5,0% a 7,0% de levedura comercial, 

Saccharomyces cerevisiae. O período de fermentação foi estipulado em ciclos de 

6,0 h e de 24,0 h. Após fermentação, foi retirado apenas o sobrenadante como 

sendo o FMC, o qual foi armazenado a 4,0 ºC para alimentação do sistema 

caprogênico. 

9.2.2 Fermentação alcoólica do melaço  

A Figura 23 mostra os resultados da fermentação alcoólica do melaço de cana-

de-açúcar usando-se 5% (A) e 7% (B) (m/v) de leveduras para inocular os frascos de 

reação. Comparando-se os resultados, a fermentação alcoólica do melaço diluído 

com concentração de açúcar de 250 g.L-1 foi mais eficiente quando utilizou-se 7% 

(m/v) de leveduras. Nesta condição, houve maior consumo de açúcar e, 

consequentemente, maior produção de etanol. No entanto, o rendimento global da 

produção de etanol foi baixo, em média 77%. 
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Figura 23 - Fermentação alcoólica do melaço de cana-de-açúcar variando a 

concentração de levedura 5,0% (A) e 7,0% (B) em seis horas com 

concentrações de sacarose de 250 g.L-1 e em vinte e quatro horas com 

concentração de sacarose de 200 g.L-1 (C). 

 

Na Figura 23C, estão apresentadas as diferenças da produção de etanol com 

inóculo de 5,0% e 7,0% utilizando uma concentração de açúcar de 200 g.L-1, com 

tempo de fermentação de 24 h. Mais uma vez, o melhor rendimento foi atingido com 

inóculo de 7,0%. Nessa condição, o rendimento da produção de etanol chegou a 

82%, fornecendo um fermentado com uma concentração de etanol de, 

aproximadamente, 70 g.L-1. 
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9.3 ANEXO C 

BASE DE CÁLCULOS TERMODINÂMICOS: PRINCIPAIS REAÇÕES 

ENVOLVIDAS NO PROCESSO CAPROGÊNICO EM CULTURA MISTA 

 

As tabelas 12, 13, 14 e 15 contem valores teóricos dos cálculos 

termodinâmicos para as reações envolvidas no PACC. Para atingir estes valores foi 

necessário seguir recomendações da literatura (HANSELMANN, 1991; 

KLEEREBEZEM; VAN LOOSDRECHT, 2010; SPIRITO et al., 2014; ANGENENT, 

LARGUS T; AGLER, 2015; GE et al., 2015). 

Em condições normais, a variação da energia livre de Gibbs (∆GR) de uma 

reação química descreve o grau de entalpia (∆H) e o grau de entropia e da reação 

(∆S) (Equação 13): 

STHG RR  0
......................................................................................................................... Eq.13 

 

O padrão de alteração de energia livre de Gibbs (∆G0) de uma reação 

arbitrária pode ser calculado a partir dos valores de (Gf
0) dos compostos que 

participam na reação e o coeficiente estequiométrico (ɸx) que acompanha esse 

composto. Este cálculo se aplica considerando a reação em equilíbrio (Equação 14). 

0

1

0

i

n

i

iR GfG  


.......................................................................................................................... Eq.14 

 

A variação de energia livre ∆GR
1 e ∆GR

2 em kJ.(mol H+)-1 foi calculada sob 

condições padrão de temperatura e pressão, considerando a quantidade de prótons 

para as duas condições de pH. O cálculo de ∆GR
1 foi estabelecido para condições 

de pH 7,0 (10-7) (Equação 15), enquanto o cálculo de ∆GR
2 foi estabelecido para 

condições de pH 5,3 (10-5,3) (Equação 16). 

 701 101ln  HRR TRGG ............................................................................. Eq.15 

 

 3,502 101ln  HRR TRGG ........................................................................... Eq.16 

 

Onde: 
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R: constante dos gases de 8,314 J.mol-1 ou 0,082 Atm.mol-1; 

T: Temperatura de 25 ºC convertida em Kelvin (298,15 K). 

 

A variação da energia livre ∆GR
3 em kJ.(mol H+)-1 foi calculado em função do 

efeito da pressão parcial de hidrogênio) para as reações que envolvem o consumo 

de H2 e para aquelas que envolvem a produção de H2 durante o PACC em cultura 

mista. As equações 17.1 e 17.2 foram montadas seguindo o modelo genérico que 

acompanha cada equação de ∆GR
3: 

 

Para a reação de consumo de H2: 

Modelo 1 : ɸH2H2 + ɸ1A1 + ɸ2A2 = ɸ3B3 + ɸ4B4 + ɸ H20 

   

      




















212

43

212

4313 ln
AAHp

BB
TRGG

H
RR ............................................ Eq.17.1 

 

Para areação de produção de H2: 

Modelo 2: ɸ1A1 + ɸ2A2 + ɸ H20 = ɸH2H2 + ɸ3B3 + ɸ4B4 

     

    




















21

432

21

43213 ln
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H

RR ............................................ Eq.17.2 
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Tabela 12 – Cálculo da viação de ∆G das reações envolvendo no PACC: etanol 

como doador de elétrons. 

Etanol como doador de elétrons  

  Gºf   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

  
KJ/m

ol 
Substrat

os 
SEtO

H 
SEtOH + 

HAc 
S2EtOH+H

ac 
S4EtOH+H

ac 
SEtOH+H

Bu 
S2EtOH+H

bu 
S4EtOH+H

bu 

   Valores de ɸx 

H+ 0 

(1
)x

[m
o

l s
u

b
s
tr

a
to

] 
 

(-
1
)x

[m
o

l p
ro

d
u

to
] 

1     0.67   0.33 1 

H2 0 2     1.33   0.67 2 

H2O 
-

237.2 -1 1 2 2.67 1 1.33 2 

Etanol 
-

181.8 -1 -1 -2 -4.00 -1 -2.00 -4 

Acetato 
-

369.4 1 -1 -1 -1.00       

Butirato 
-

352.6   1     -1 -1.00 -1 

Caproat
o -336     1 1.67 1 1.33 2 

∆Gº 
49.6

0 -38.60 -77.40 -95.93 -38.80 -48.07 -66.60 

Sob pH 7,0. ∆G¹ 
10.2

2 -38.60 -77.40 -122.19 -38.80 -61.19 -105.98 

Sob pH 5,3. ∆G² 
19.3

5 -38.60 -77.40 -116.10 -38.80 -58.15 -96.85 

PH2) 1,0 bar ∆G³ 
14.1

7     -148.39   -74.37 -128.06 

 

A Figura 24 ilustra o comportamento da variação de ∆GR
0 para as diversas 

reações que utilizam etanol como doador de elétrons durante o PACC em cultura 

mista.  
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Figura 24 - Diagrama da preferência termodinâmica para o PACC em cultura 

mista: etanol como doador de elétrons. 

 

Onde: 

R1: oxidação de etanol a ácido acético; 

R2: produção de C4 na relação molar 1mol de EtOH para 1 mol de C2. 

R3: produção de C6 na relação molar 2mol de EtOH para 1 mol de C2. 

R4: produção de C6 na relação molar 4mol de EtOH para 1 mol de C2. 

R5: produção de C6 na relação molar 1mol de EtOH para 1 mol de C4. 

R6: produção de C6 na relação molar 2mol de EtOH para 1 mol de C2 

R7: produção de C6 na relação molar 4mol de EtOH para 1 mol de C2 
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Tabela 13 - Cálculo da variação de ∆G das reações envolvendo no PACC: 

hidrogênio como doador de elétrons. 

H2 como doador de elétrons  

Estrutura   ∆Gºf   R8 R9 R10 

  KJ/mol Substratos S2 H2 +HAc + HBu   S4 H2 + 3 HAc  S6 H2 + HBu   

  

(1
)x

[m
o

l s
u

b
s
tr

a
to

] 
 

(-
1
)x

[m
o

l p
ro

d
u

to
] 

Valores de ɸx 

H+ 0 -1 -2   

H2 0 -2 -4 -6 

CO2 (g) -394.4   -2 

H2O -237.2 2 4 4 

Acetato -369.4 -1 -3   

Butirato -352.6 -1   -1 

Caproato -336 1 1 1 

∆Gº -88.40 -176.60 -143.40 

Sob pH 7,0. ∆G' -49.02 -97.83 -143.40 

Sob pH 5,3. ∆G'' -58.15 -116.10 -143.40 

PH2) 1,0 bar ∆G'" -61.71 -123.02 -171.64 

 

 

A Figura 25 ilustra o comportamento de interação e preferência de rota 

metabólica para a utilização de H2 como doador de elétrons durante o PACC.  

Onde: 

R8: produção de C6 na relação molar de 2 mol de H2 para 1 mol de C2 para 1mol de 

C4. 

R9: produção de C6 na relação molar de 4 mol de H2 para 3 mol de C2 para. 

R10: produção de C6 na relação molar de 6 mol de H2 para 1 mol de C4 para  
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Figura 25 - Diagrama da preferência termodinâmica para o PACC em cultura 

mista: hidrogênio como doador de elétrons 

 

Tabela 14 - Cálculo da variação de ∆G das reações envolvendo no PACC: 

glicose como fornecedor de substratos 

Glicose como fonte de matéria orgânica complexa 

 Estrutura ∆Gºf   R11 R12 R13 R14 R15 

  KJ/mol Substratos Sglicose SGlicose + 2H2O Sglicose SGlicose + H2O S2Glicose 

   Valores de ɸx 

H+ 0 

(1
)x

[m
o

l s
u

b
s
tr

a
to

] 
 

(-
1
)x

[m
o

l p
ro

d
u

to
] 

 
2 1 1 1 

H2 0 
 

4 2 2 2 

H2O -237.2 
 

-2 
 

-1 
 CO2 (g) -394.4 2 2 2 2 4 

Etanol -181.8 2 
  

1 2 

Acetato -369.4 
 

2 
 

1 
 

Butirato -352.6 
  

1 
 

1 

Glicose -919.8 -1 -1 -1 -1 -2 

∆Gº -232.60 -133.40 -221.60 -183.00 -454.20 

Sob pH 7,0. ∆G' -232.60 -212.17 -260.98 -222.38 -493.58 

Sob pH 5,3. ∆G'' -232.60 -193.90 -251.85 -213.25 -484.45 

PH2) 1,0 bar ∆G'"   -181.77 -232.01 -195.32 -453.19 
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A Figura 26 ilustra o comportamento de interação e preferência de rota 

metabólica para a formação de substratos para o PACC, a partir de glicose.  

Onde:  

R11: produção de EtOH a partir de glicose. 

R12: produção de C2 e H2 a partir de glicose. 

R13: produção de C4 e H2 a partir de glicose. 

R14: produção de EtOH; C2 e H2 a partir de glicose. 

R15: produção de EtOH, C4 e H2 a partir de glicose. 

 

 

Figura 26 - Diagrama da preferência termodinâmica para o PACC em cultura 

mista: formação de substratos. 
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Tabela 15 - Cálculo da variação de ∆G das reações envolvendo no PACC: 

competição por substratos. 

Limitantes e Competição em cultura mista  

 Estrutur

a ∆Gºf   R16 R17 R18 R19 R20 R21 

  
KJ/mo

l 
Substrat

o 

SHAc; X 

BM 
SH2+CO2; X 

BM 
SH2+CO2; 

homoacetogênicas 
SH2; X 

BRS  
SHAc; X 

BRS  
SEtOH; X 

BRS  

   Valores de ɸx 

H+ 0 

(1
)x

[m
o

l s
u

b
s
tr

a
to

] 
; 

 

(-
1
)x

[m
o

l p
ro

d
u

to
] 

-1   -1 -2 -3   

H2 0   -4 -4 -4     

H2O -237.2   2 4 4 2 2 

CO2 (g) -394.4 1 -1     2   

HCO3
- -586.9     -2       

SO4
2- -744.6       -1 -1 -1 

H2S -33.56       1 1 1 

CH4 -50.7 1 1         

Etanol -181.8           -2 

Acetato -369.4 -1   1   -1 2 

∆Gº -75.70 -130.70 -144.40 
-

237.76 
-

182.76 -138.56 

Sob pH 7,0. ∆G' -36.32 -130.70 -105.02 
-

158.99 -64.61 -138.56 

Sob pH 5,3. ∆G'' -45.45 -130.70 -114.15 
-

177.26 -92.01 -138.56 

PH2) 1,0 bar ∆G'"   -140.09 -122.07 
-

168.24     

 

A Figura 27 ilustra o comportamento de interação dos processos de 

competição e limitação do PACC. 

Onde: 

R16: consumo de C2 pelas BM acetoclásticas. 

R17: consumo de H2 pelas BM hidrogenotróficas. 

R18: consumo de H2 pelas bactérias acidogênicas (BA) homoacetogênicas. 

R19: consumo de H2 pelas BRS. 

R20: consumo de C2 pelas BRS. 

R21: consumo de EtOH pelas BRS. 
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Figura 27 – Diagrama da preferência termodinâmica para o PACC em cultura 

mista: competição por substratos. 

 

A Figura 28 representa as reações de interação entre os organismos 

anaeróbios durante os diversos processos de fermentação secundaria em cultura 

mista. 
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Figura 28 - Representação das interações termodinâmicas de dependência 

entre a pressão parcial de H2 e as diversas reações de fermentação secundária 

associadas à produção de ácido caproico em cultura mista anaeróbia: (A) 

oxidação de ácido propanoico a ácido acético; (B) oxidação de ácido butírico a 

ácido acético; (C) oxidação de etanol a ácido acético; (D) metanogênese 

acetoclástica; (E) oxidação de ácido acético pelas BRS; (F) processo 

caprogênico que usa etanol como doador de elétrons; (G) processo 

caprogênico que utiliza H2 como doador de elétrons; (H) metanogênese 

hidrogenotrófica; (I) processo caprogênico que utiliza H2 como doador de 

elétron; (J) oxidação de H2 pelas BRS. 

 


