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RESUMO 

O presente trabalho teve como principais objetivos avaliar o uso de hidrolisado hemicelulósico 

(HH) obtido a partir do pré-tratamento por auto-hidrólise (AH) do bagaço de cana-de-açúcar na 

digestão anaeróbia (DA) em dois estágios e em um estágio, além do uso de carvão ativado em 

pó (CAP) como estratégia para melhorar a performance da digestão anaeróbia de HH. As 

condições da AH utilizadas foram 183 °C, 40,7 min e 4 mL g-1 de razão líquido-sólido (RLS).  

O HH obtido foi alimentado continuamente em dois sistemas, um controle, constituído de um 

reator anaeróbio escalonado de fluxo ascendente (R1) e operado com um tempo de detenção 

hidráulica (TDH) de 18,4 h, e um sistema de dois estágios composto por um reator de leito fixo 

e fluxo ascendente (RAcLF) operado em um TDH de 8,0 h, seguido de um reator metanogênico 

(R2) idêntico ao utilizado no sistema controle, com um TDH de 18,4 h. A influência da variação 

da carga orgânica volumétrica (COV) nos sistemas em um estágio com e sem carvão ativado, 

e no duplo estágio, em relação a conversão de demanda química de oxigênio (DQO) e produção 

de CH4 foram avaliados. Os ensaios hidrodinâmicos revelaram que ambos os reatores 

acidogênico e metanogênicos se comportaram como tanques em série de mistura completa 

(CSTR). Os resultados obtidos durante a operação dos reatores mostraram que em COV muito 

baixas (1,31 kg DQO m-3d-1), não há diferenças significativas de biodegradabilidade entre R1 

e R2, com valores de 304,21 e 304,82 NmL CH4 gDQOrem-1, respectivamente. Com o aumento 

da COV e a consequente elevação na concentração dos furanos do HH observou-se um aumento 

da concentração de ácidos graxos voláteis (AGVs) durante a operação e uma queda muito mais 

acentuada na eficiência de remoção de DQO para o reator R1 (45,1%) quando comparado ao 

R2 (23,7%). Além disso, o sistema em dois estágios (RAcLF + R1) apresentou a maior 

eficiência de remoção de DQO global (44,1%), quando comparada ao sistema único estágio 

com e sem carvão ativado, respectivamente, R1 (18,4%) e R1 + CAP (38,9%). O uso do CAP 

se mostrou uma alternativa interessante, visto que a biodegradabilidade de R1 + CAP (244,38 

NmL CH4 gDQOrem-1) foi maior que a de R2 (232,72 NmL CH4 gDQOrem-1,), considerando a 

operação dos sistemas com uma COV aplicada de 3,91 kg DQO m-3d-1. Apesar da maior 

produção de metano ter ocorrido com a COV de 2,61 kg DQO m-3d-1 em R1 (900,2 NmL d-1), 

a operação com R1 + CAP (837,5 NmL d-1) parece ser uma alternativa eficaz para melhorar a 

performance da digestão anaeróbia utilizando hidrolisados hemicelulósicos contendo 

compostos inibidores como furanos. 

Palavras-chave: auto-hidrólise; digestão anaeróbia; duplo estágio; carvão ativado; metano 
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ABSTRACT 

In this work was evaluated the use of hemicellulosic hydrolysate (HH) obtained by 

autohydrolysis (AH) pretreatment of sugarcane bagasse in anaerobic digestion (DA), using two-

stage and single stage systems, as well as the use of powdered activated carbon as a strategy to 

improve the performance anaerobic digestion of HH. The AH conditions were 183 ° C, 40.7 

min and 4 mL g-1 liquid-solid ratio (LSR). The obtained HH was fed continuously in two 

systems, a control, constituted of a stepped upflow anaerobic reactor (R1) and operated with a 

hydraulic detention time (HDT) of 18.4 h, and a system of two stages composed by an upflow 

fixed bed reactor (RAcLF) operated at a HDT of 8.0 h, followed by a methanogenic reactor 

(R2) identical to that used in the control system, with a HDT of 18.4 h. The performance was 

analysed by varying the organic loading rate (OLR), while HDTs were kept constant, and by 

powdered activated carbon (PAC) added in the control system in one of the phases (R1 + PAC). 

The hydrodynamic tests revealed that both acidogenic and methanogenic reactors behave as 

continuous stirred tank reactors (CSTRs). The results obtained in low OLR (1.31 kg COD m-

3d-1), did not indicated significant biodegradability differences between R1 and R2 which 

reached values of 304.21 and 304.82 NmL CH4 gCODrem-1, respectively. When the OLR was 

increased, the concentration of HH’s inhibitory products also became greater, which led to an 

accumulation of volatile fatty acids (VFAs) during the operation, so, it was observed a largest 

drop in chemichal oxygen demand (COD) removal in R1 (45.1%) when compared to R2 

(23.7%). Futhermore, the two-stage system (RAcLF + R2) achieved the greater global COD 

removal efficiency (44.1 %) compared to single stage system with and without PAC, R1 

(18.4%) and R1 + PAC (38.9%), respectively. The used of activated carbon (R1 + PAC) seemed 

to be a better option, since his biodegradability (244.38 NmL CH4 gCODrem-1) was greater than 

that of R2 (232.72 NmL CH4 gCODrem-1), considering that those systems were operated with a 

COV of 3.91 kg DQO m-3d-1. Even if the higher production of methane was reached when OLR 

was 2.61 kg COD m-3d-1 in R1 (900.2 NmL d-1), an operation using activated carbon like R1 + 

CAP (837.5 NmL d-1) seems to be an effective alternative for improving performance of 

anaerobic digestion using hemicellulosic hydrolysates containing inhibitory compounds such 

as furans. 

Keywords: autohydrolysis; anaerobic digestion; two-stage; activated carbon; methane. 
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1. Introdução 

A demanda energética mundial vem crescendo exponencialmente. Em 2017, o consumo 

de energia elétrica mundial atingiu aproximadamente 1,73 x 1014 kWh. Essa energia é 

equivalente à fornecida por 16,2 trilhões de m3 de gás natural (EIA, 2018). Esse cenário tem 

provocado o aumento de pesquisas que objetivam a geração de energia a partir de fontes 

renováveis. A biomassa proveniente de resíduos de materiais de origem vegetal, denominados 

lignocelulósicos, obtidos principalmente de atividades agrícolas e agroflorestais, tem ganhado 

destaque e vem sendo amplamente estudada nos últimos anos (AREVALO-GALLEGOS et al., 

2017; SHARMA; XU; QIN, 2017; STEINBACH; KRUSE; SAUER, 2017). O bioetanol é um 

exemplo de biocombustível produzido com sucesso no Brasil e nos EUA, a partir de cana-de-

açúcar e milho, respectivamente (SOCCOL et al., 2010). 

O Brasil ocupa uma posição de destaque com um setor agrícola forte e expressivo 

economicamente. Atualmente, o setor agropecuário é responsável por aproximadamente 5,5% 

do Produto Interno Bruto, e em mais de 20% dos municípios, ele é responsável por mais da 

metade da economia. Destacam-se as plantações de cana-de-açúcar, soja, milho, arroz e café as 

quais corroboram, expressivamente, para o crescimento econômico (IBGE, 2017).  

Em função da forte atividade sucroalcooleira no Brasil, um resíduo amplamente gerado 

é o bagaço de cana-de-açúcar. A produção de cana-de-açúcar alcançou aproximadamente 689 

milhões de toneladas na safra de 2017/2018 (IBGE, 2018). De acordo com alguns especialistas, 

para cada tonelada produzida, são gerados aproximadamente 280 kg de bagaço em base seca 

(CERQUEIRA et al., 2010; ROCHA et al., 2015). Os elevados teores de carbono presentes 

neste material, na forma de celulose, hemicelulose e lignina, têm elevado o potencial para uma 

utilização mais nobre de tal material como matéria prima para geração de subprodutos de valor 

agregado, tais como, etanol 2G, metano, ração animal, enzimas, ácido levulínico, xilitol, ácido 

málico entre outros insumos químicos (PANDEY et al., 2000; NREL, 2004; FITZPATRICK et 

al., 2010; RABELO et al., 2011; SAWATDEENARUNAAT et al., 2015; FIDELES et al., 

2018). 

A produção do etanol de segunda geração (2G), obtido a partir do resíduo gerado na 

produção do etanol de primeira geração (1G), vem ganhando destaque. No entanto, utilizar tais 

carboidratos para produção de etanol (2G) depende de uma etapa prévia de pré-tratamento. Tal 

etapa visa aumentar a acessibilidade das enzimas utilizadas na conversão da celulose em 

glicose, substrato majoritariamente utilizado pelas leveduras produtoras de etanol (COSTA et 

al.., 2014; BATALHA et al., 2015; HILARES et al., 2018).
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Vários trabalhos exploram o tratamento térmico por auto-hidrólise como etapa prévia à 

hidrólise enzimática (KARP et al., 2013; BENSAH e MENSAH, 2013; WU et al., 2018; 

RIGUAL et al., 2018; SANTO et al., 2018). Porém, tais tratamentos térmicos além de gerarem 

gastos energéticos produzem um hidrolisado rico em hemicelulose, constituído 

majoritariamente por açúcares C5 como a xilose e arabinose, compostos que têm sido utilizados 

na produção de bioetanol a partir de leveduras geneticamente modificadas, as quais podem 

elevar os custos e comprometer a viabilidade econômica do processo (LI et al., 2017; RES et 

al., 2013). 

Uma possibilidade de equacionar o gasto energético provocado pelo pré-tratamento 

térmico é a utilização do hidrolisado hemicelulósico como substrato para digestão anaeróbia 

(DA). Os açúcares fermentescíveis C5, oriundos do pré-tratamento térmico, podem ser 

utilizados por micro-organismos anaeróbios para produção de biogás (FRIGON e GUIOT, 

2010; BAÊTA et al., 2016b; RIBEIRO et al., 2017). 

A literatura especializada apresenta vários trabalhos que utilizam ensaios anaeróbios 

para a produção de biogás. Entretanto, alguns trabalhos apresentam resultados que demonstram 

uma maior dificuldade de biodegradação por parte dos micro-organismos anaeróbios para o 

hidrolisado hemicelulósico (HH) gerado durante o pré-tratamento térmico, provocada 

geralmente pela presença de fragmentos de lignina solubilzados e pelos compostos 

recalcitrantes HMF e FF gerados pela degradação térmica dos açúcares C5-C6 (BAÊTA et al., 

2016a; BOLADO-RODRIGUÉZ et al., 2016). 

Uma alternativa que já vem sendo testada é a utilização de uma etapa acidogênica antes 

da etapa metanogênica (SI et al., 2016; NUALSRI et al., 2016). Alguns trabalhos mostram que 

tal etapa melhora a biodegradabilidade do hidrolisado hemicelulósico, visto que, os micro-

organismos acidogênicos por serem mais resistentes e apresentarem maiores taxas de 

crescimento celular quando comparados aos metanogênicos, poderiam hidrolisar e converter 

para ácidos as moléculas orgânicas mais complexas e os açúcares C5 presentes no hidrolisado 

(KAPDAN e KARGI, 2006; BAÊTA et al., 2016b). Além disso, tais hidrolisados saem do pré-

tratamento com uma elevada demanda química de oxigênio de aproximadamente 80 g.L-1 

(RIBEIRO, 2016), o que torna necessário a utilização de sistemas que suportam cargas 

orgânicas aplicadas elevadas, uma vez que a diluição de tal hidrolisado deve ser a menor 

possível.  

A inserção de uma etapa acidogênica antes da etapa metanogênica, além de aumentar a 

biodegradabilidade, consegue maximizar a produção de CH4  (FUESS, 2017; CORONA e 
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RAZO-FLORES, 2018; BEGUM et al., 2018;BERHE e LETA, 2018). Essa maior geração de 

metano pode viabilizar a introdução de uma etapa de pré-tratamento hidrotérmica do bagaço de 

cana-de-açúcar, visando a produção do etanol 2G.  

A utilização desses processos anaeróbios em reatores contínuos de 2 estágios aplicada 

a resíduos lignocelulósicos ainda é pouco relatada na literatura, principalmente considerando 

operações em contínuo e de longo prazo. Além disso, a avaliação das configurações desses 

reatores também tem sido pouco explorada.  

Outra alternativa interessante para melhorar a performance dos sistemas anaeróbios é o 

uso do carvão ativado em pó (CAP). Alguns trabalhos na literatura apontam, que o uso de tal 

material no interior de reatores anaeróbios pode favorecer o equilíbrio termodinâmico do 

sistema, contribuindo para uma melhora no processo de digestão anaeróbia, quando os mesmos 

são alimentados por substratos mais complexos e com cargas orgânicas mais elevadas. No 

entanto, não foram encontrados estudos que avaliam este efeito para reatores alimentados com 

hidrolisados hemicelulósicos em sistemas contínuos (BAÊTA et al., 2016a; HU; STUCKEY, 

2007; MARTINEZ et al., 2017).    

Portanto, o presente trabalho teve como objetivo estudar o efeito da separação espacial 

das fases acidogênica e metanogênica da digestão anaeróbia na produção de metano em 

operação contínua, utilizano um sistema constituído por um reator acidogênico de leito fixo 

com biomassa imobilizada em espumas de poliuretano, seguido por um reator metanogênico 

escalonado. Além disso, pretendeu-se avaliar a influência do uso do CAP na performance de 

um reator anaeróbio escalonado de um estágio, sendo ambos os sistemas alimentados com o 

hidrolisado hemicelulósico gerado durante a auto-hidrólise do bagaço de cana-de-açúcar.  
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2. Objetivo geral  

¾ Avaliar o efeito da separação das fases acidogênicas e metanogênicas e o uso de carvão 

ativado em pó na digestão anaeróbia de hidrolisados hemicelulósicos do bagaço de cana-

de-açúcar, utilizando reatores anaeróbios contínuos visando o aumento da biometanização. 

2.1. Objetivos específicos 

¾ Determinar a melhor relação entre carga orgânica volumétrica (COV) e produção de 

metano; 

¾ Determinar os parâmetros cinéticos e o regime hidráulico dos reatores anaeróbios; 

¾ Avaliar se o uso de carvão ativado em pó (CAP) deve ser considerado como estratégia para 

melhorar a performance da digestão anaeróbia do hidrolisado hemicelulósico; 
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3. Revisão Bibliográfica 

3.1. Resíduos lignocelulósicos  

A busca e o desenvolvimento de tecnologias que permitem o uso e a geração de energia 

a partir de recursos renováveis tem se tornado cada vez mais intensa, principalmente devido à 

grande preocupação com o aquecimento global, emissão de gases estufas e diminuição no 

consumo dos combustíveis fosseis (STÖCKER, 2008). Nesse cenário, os resíduos 

lignocelulósicos se destacam e, consequentemente, o Brasil também, uma vez que o mesmo é 

o terceiro maior produtor agrícola mundial (FAO, 2018). Esses resíduos têm como grupos 

majoritários na sua composição celulose, hemicelulose e lignina. A fração de polissacarídeos 

pode ser utilizada principalmente na produção de combustíveis e energia, tais como bioetanol 

e biogás; a lignina, quando tratada termicamente ou quimicamente, também pode gerar diversos 

produtos químicos de valor agregado (STÖCKER, 2008; WILD et al., 2017; JOFRES et al., 

2013). Outra vantagem da utilização desses resíduos é o fato de não demandar área de plantação 

adicional e não comprometer diretamente a produção de alimentos (SAWATDEENARUNAT 

et al., 2015). 

O Brasil possui elevada produção agrícola em uma matriz variada de culturas, 

destacando-se soja, milho, trigo, cana-de-açúcar, arroz, café e grãos, conforme apresentado na 

Tabela 1. O resíduo gerado nessas atividades chega a aproximadamente 600 milhões de 

toneladas por ano (RICARDO et al., 2010). Tais matérias-primas têm potencial para serem 

inseridas em um conceito de biorrefinaria. A biorrefinaria análoga às refinarias de petróleo, têm 

como proposta um uso mais racional da biomassa visando à geração de biocombustíveis, 

energia e produtos de valor agregado, além disso, a redução do passivo ambiental gerado por 

muitos desses resíduos também é uma meta (EMBRAPA, 2011). 

Tabela 1. Produção obtida em 2016 de diferentes culturas no Brasil. 

Cultura Produção (tonelada) 

Arroz 10.608.861 

Cana-de-açúcar 706.353.038 

Milho 63.643.423 

Soja 96.084.324 

Trigo 6.698.914 

                        Fonte: IBGE, 2017. 
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A cana-de-açúcar se destaca desde os anos 70 e parte de tal destaque deve-se ao 

programa Proálcool, criado durante o período em que o petróleo sofreu uma forte alta, e o Brasil 

passou a estimular a produção e o uso de etanol (SOCCOL et al., 2010). Em 2016, a energia 

fornecida pela indústria sucroalcooleira foi responsável por 17,5% de toda a energia produzida 

no Brasil, evidenciando sua importância na matriz energética nacional (NOVA CANA, 2017). 

A produção de cana-de-açúcar estimada para a safra 2017/2018 é de 647,6 milhões de toneladas. 

Desse total, somente a região sudeste é responsável por mais de 65% dessa produção (CONAB, 

2017). Além de ser matéria-prima para um importante biocombustível, a cana-de-açúcar é usada 

na produção de outros produtos tais como, açúcar, e energia elétrica (CONAB, 2017). 

Entretanto, durante o processamento dessa biomassa é gerado o bagaço de cana-de-açúcar. 

Segundo ROCHA et al. (2015), cada tonelada de cana-de-açúcar gera aproximadamente 280 kg 

de bagaço de cana-de-açúcar seco.  

Atualmente, as indústrias sucroalcooleiras queimam esse bagaço nas caldeiras para 

gerar principalmente energia térmica. Segundo dados do setor especializado, para suprir a 

demanda térmica dessas indústrias, seria necessário queimar em média a metade do bagaço que 

é gerado (UNICA, 2016). Sendo assim, o excedente desse resíduo poderia ser utilizado como 

alternativa para agregar valor ao setor sucroalcooleiro, atuando como matéria prima em 

processos que geram biocombustíveis (etanol 2G), bioenergia na forma de biogás, além de 

outros produtos de valor agregado como papel e celulose, materiais adsorventes, adoçantes e 

moléculas plataforma (LUZ et al., 2008; RAMOS et al., 2016; ARRUDA et al., 2017). 

Os resíduos lignocelulósicos além de terem um custo baixo, estão disponíveis em 

grandes quantidades e são gerados continuamente em diversos processos (STÖCKER, 2008). 

São ricos em polímeros e possuem sua composição formada majoritariamente por três 

biopolímeros: celulose, hemicelulose e lignina, respectivamente (Figura 1) (ZHENG; PAN; 

ZHANG, 2009).
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Figura 1. Arranjo esquemático dos biopolímeros: celulose, hemicelulose e lignina. Fonte: 

Adaptado (VOLYNETS; EIN-MOZAFFARI; DAHMAN, 2017). 

 
Além desses biopolímeros, podem ser encontrados alguns minerais e outras substâncias 

orgânicas em menores quantidades (SÁNCHEZ, 2009). A composição estrutural de diferentes 

culturas pode variar bastante, pois as mesmas dependem das condições geográficas, climáticas, 

solo, além da idade da planta e seu estágio de crescimento (PÉREZ et al., 2002). Alguns valores 

dessa composição para diferentes tipos de biomassa são apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2. Composição estrutural de diferentes biomassas lignocelulósicas. 

Biomassa 

Lignocelulósica 
Cel (%) Hem (%) Lig (%) Cin (%) 

Bagaço de cana 32 - 44 27 - 32 19 – 24 4,5 - 9 

Bagaço de malte 31 - 34 24 - 29 14 – 15 5 - 7 

Palha de aveia 31 - 37 27 - 38 16 – 19 6 – 8 

Palha de arroz 32,1 24 18 - 

Palha de centeio 33 - 35 27 – 30 16 – 19 2 – 5 

Palha de trigo 29 - 35 26 - 32 16 – 21 - 

Polpa de café 35 46,3 18,8 8,2 

Fonte: Adaptado (SÁNCHEZ, 2009). (Cel = celulose; Hem = hemicelulose; Lig = lignina; Cin 

= cinzas) 

A celulose é um biopolímero linear que possui uma estrutura fibrosa organizada. É o 

principal composto da parede celular das plantas. A celobiose é a unidade de repetição presente
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 na estrutura, ligadas entre si por ligações β(1Æ4) – glicosídicas (Figura 2). Na biomassa, a 

celulose se apresenta nas formas cristalinas e amorfas. A celulose amorfa é mais susceptível à 

degradação enzimática, entretanto, a menor parte da celulose presente nos resíduos 

lignocelulósicos é formada pela forma cristalina. Normalmente é associada nesses substratos, 

principalmente, à lignina e às hemiceluloses, que a envolvem, o que acaba por afetar a sua 

biodegradabilidade (KUMAR et al., 2009; SÁNCHEZ, 2009).  

Figura 2. Celulose. (Fonte: eWAIKATO 2017). 

 
A hemicelulose – segundo polímero mais abundante em biomassas renováveis - também 

é um polissacarídeo complexo, porém, diferentemente da celulose, possui cadeias laterais curtas 

de monossacarídeos contendo grupos acetil ligados a unidades de açúcares na cadeia principal 

e muito mais hidrolizáveis quando comparados à celulose. São polímeros heterogêneos, 

formados por unidades de pentoses (xiloses, ramnoses e arabinoses), hexoses (glicose, manose 

e galactose) e ácidos urônicos, apresentados na Figura 3 (KUMAR et al., 2009; KUMAR; 

SINGH; SINGH, 2008; PÉREZ et al., 2002). 

Figura 3. Monômeros presentes na estrutura das hemiceluloses e produtos de degradação 

dessas pentoses. (Fonte: DEUSS; BARTA; DE VRIES, 2014). 

 
O terceiro composto mais abundante é a lignina. A estrutura da lignina é a mais 

complexa, formada por monômeros fenólicos (Figura 4). Está concentrada na parte externa das 

fibras de celulose, conferindo suporte estrutural, impermeabilidade e resistência contra o ataque 

de micro-organismos (KUMAR et al., 2009; SÁNCHEZ, 2009).
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Figura 4. Lignina. (Fonte: STOCKER, 2008). 

 
 

O grande obstáculo à utilização direta das biomassas lignocelulósicas se deve 

principalmente à resistência químic promovida pela cristalinidade presente. Além da 

cristalinidade, característica da celulose, a associação com a hemicelulose e lignina conferem 

insolubilidade, suporte e promovem também uma elevada resistência à ataques químicos, 

físicos e biológicos. Daí vem a necessidade de uma etapa de pré-tratamento de grande parte 

desses substratos, de modo que seja possível remover ou modificiar essa estrutura, assim, a 

hidrólise da celulose pode ocorrer de forma mais eficiente (HAMELINCK; VAN 

HOOIJDONK; FAAIJ, 2005; KUMAR; SINGH; SINGH, 2008). 

3.2. Auto-hidrólise do bagaço de cana-de-açúcar 

O pré-tratamento é uma etapa extremamente importante para a utilização das biomassas 

lignocelulósicas. Além da cristalinidade, outros fatores que podem limitar a etapa de hidrólise 

são a umidade, o grau de polimerização, o conteúdo de lignina, e a área superficial. A eficácia 

do pré-tratamento está relacionada à sua capacidade de aumentar a acessibilidade, remover 

hemicelulose, remover ou alterar a estrutura da lignina, e ter baixo custo de implementação 

(HENDRIKS; ZEEMAN, 2009; MOSIER et al., 2005). Além disso, é interessante que não
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ocorra a degradação de açúcares e a consequente formação de produtos inibitórios para os 

processos de hidrólise e de fermetanção (JONSSON; MARTÍN, 2016; KUMAR et al., 2009). 

A Figura 5 apresenta de forma esquemática o efeito do pré-tratamento na estrutura da biomassa 

lignocelulósica. 

Figura 5. Efeito do pré-tratamento na estrutura da biomassa lignocelulósica. Fonte: Adaptado 
(MOSIER et al., 2005) 

 

 

O pré-tratamento pode ser dividido em físico (moagem, micro-ondas, crioscópico), 

químico (ácido, alcalino, oxidativos), físico-químico (explosão à vapor, explosão de CO2, auto-

hidrólise), biológico e até mesmo a combinação de mais de uma dessas técnicas (HAGHIGHI 

MOOD et al., 2013). Entretanto, segundo KUMAR et al. (2009), a etapa de pré-tratamento pode 

elevar consideravelmente o custo do processo, podendo até comprometer o benefício obtido 

com a geração de energia a partir desses resíduos. Portanto, faz-se necessário uma escolha 

consciente do tipo de pré-tratamento em função das características da biomassa e o tipo de 

produto que deseja-se obter. Outro ponto que deve ser considerado é a otimização das condições 

de pré-tratamento em busca de uma minimização dos custos e maior sustentabilidade do 

processo.  

Dentre essas técnicas, a auto-hidrólise (AH) se destaca por apresentar um bom custo 

benefício. Nesses processos em que as temperaturas conseguem atingir entre 150oC – 200oC, a 

auto ionização da água é potencializada. Somado a isso, não há necessidade de reatores 

resistentes à corrosão, uma vez que não é necessário a adição ou remoção de insumos químicos 

e os procedimentos operacionais são mais simples e de baixo custo. Outra vantagem da AH está 

relacionada à menor geração, quando comparado a outros pré-tratamentos térmicos ácidos 

catalisados, de inibidores como 2-furfuraldeído (FF) e 5-hidroximetil-2-furfuraldeído (HMF) 

formados pela desidratação ácida de açúcares C5 e C6, respectivamente, bem como os
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compostos fenólicos (RUIZ et al., 2013; ZHENG et al., 2014). A Tabela 3 apresenta alguns 

trabalhos que utilizam a auto-hidrólise como técnica de pré-tratamento. 

Tabela 3. Uso da auto-hidrólise como técnica de pré-tratamento. 

Biomassa Aplicação Referência 

Gramínea Hidrólise Enzimática (LEE et al., 2009) 

Palha de trigo H2 e etanol (KAPARAJU et al., 2009) 

Palha de arroz Metano 
(CHANDRA; TAKEUCHI; 

HASEGAWA, 2012) 

Resíduo alimentar Metano 
(MONTECCHIO et al., 

2016) 

Bagaço de cana-de-açúcar Metano (RIBEIRO et al., 2017) 

Polpa de bambu (Kenaf) 
Membranas, Hidrogel e 

aerogel 
(GAN et al., 2017) 

Espiga de milho Hidrólise Enzimática 

(IMMAN; 

LAOSIRIPOJANA; 

CHAMPREDA, 2017) 

Palha de trigo Hidrólise Enzimática (WU et al., 2018) 

Eucalipto Etanol (CUNHA et al., 2018) 

 

De acordo com RUIZ et al. (2013), o pré-tratamento por auto-hidrólise é capaz de 

solubilizar até 60 % de hemiceluloses. LIU (2010) propôs um mecanismo em 3 etapas para a 

solubilização das hemiceluloses: (a) formação dos íons hidrônio - provenientes da auto 

ionização da água – que migram para a superfície da partícula sólida e formam ligações de 

hidrogênio com a mesma; (b) a solubilização das hemiceluloses que tem início a partir da 

quimiossorção na superfície sólida e, com isso, os xilo-oligômeros dissolúveis sofrem uma 

dessorção ou clivagem. Tais xilo-oligômeros dissolvidos sofrem difusão e são transportados 

para a fração líquida; (c) redução das moléculas de cadeia longa presentes na fração líquida. As 

reações envolvidas são apresentadas a seguir. 

(a) 2H2O(aq) ⇌ H3O+(aq) + OH-(aq)                                                     (1) 

 R-YOAc(s) + H3O+(aq) ⇌ R-YOAc--- H3O+(s)                                                        (2) 

 R-YOAc--- H3O+(s) + H2O(l) ⇌ R-YOH--- H3O+(s)+ HOAc(aq)                     (3) 
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 R-YOH--- H3O+(s) + H2O ⇌ R-OH--- H3O+(s) + HYOAc(aq)                     (4) 

 HOAc(aq) ⇌ H+(aq) + OAc-(aq)                                                                                  (5) 

 R-YOH---H+(s) ⇌ R-YOH(s) + H+(aq)                                              (6) 

 R-OH---H+(s) ⇌ R-OH(s) + H+(aq)                                                                             (7) 

(b) R-XnOH(s) + H3O+(aq) ⇌ R-XnOH---H+(s)                                      (8) 

 R-OH---H+(s) ⇌ R-OH(s) + H+(aq)                                                   (9) 

(c) HXnOH(aq) + H3O+(aq) ⇌ HXnOH---H+(aq) (10) 

 HXnOH---H+(aq) + H2O(l) ⇌ HXmOH---H+(aq) + HXsOH(aq)                 (11) 

 

Sendo m + s = n; R é a celulose e/ou lignina ligada à biomassa; Y pode ser um segmento 

ou subunidade da hemicelulose/lignina; Xn representa um grupo médio de n-xilo-oligômero; 

HXnOH é um n-xilo-oligômeros; HOAc representa a molécula de ácido acético. 

Além desse efeito da solubilização das hemiceluloses, a auto-hidrólise pode provocar a 

despolimerização parcial da lignina e até mesmo alterar sua estrutura, dependendo da 

severidade das condições do pré-tratamento. A solubilização depende não só de fatores como 

tempo, temperatura e razão líquido-sólido, mas também do tipo de biomassa utilizada (RUIZ et 

al., 2013; BAÊTA et al., 2016a). Conforme dito anteriormente, essa fração líquida gerada após 

o pré-tratamento é rica principalmente em açúcares C5 oriundos das hemiceluloses, 

característica que lhe permite ser usada como substrato, por exemplo, na digestão anaeróbia 

para produção de biogás e em outros bioprocessos capazes de gerar bio-produtos de valor 

agregado (xilitol) (RAO et al., 2006; FRIGON e GUIOT, 2010). Considerando o contexto da 

cadeia produtiva do etanol celulósico, a recuperação de energia a partir da corrente de pentoses 

geradas durante o pré-tratamento pode viabilizar a implantação do mesmo em plantas de 

processamento que buscam viabilizar a produção do etanol celulósico de segunda geração, 

contribuindo para o sucesso de uma biorrefinaria da cana-de-açúcar. 

3.3. Digestão Anaeróbia 

Os resíduos orgânicos domésticos, industriais e lignocelulósicos podem resultar em 

diferentes formas de energia, dentre elas destacam-se o calor na forma de vapor, combustíveis 

líquidos (etanol) e gasosos (hidrogênio e metano) e eletricidade. Dentre esses, o metano parece 

ser um vetor energético interessante, uma vez que pode ser produzido a partir de correntes 

residuais de açúcares gerados durante a produção de outros produtos de maior valor, além de 

poder ser utilizado como um gás combustível, sendo então facilmente integrado à matriz
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energética de um país. Só em 2017, os EUA consumiram aproximadamente 713 bilhões de m³ 

de gás natural, representando aproximadamente 26% de sua matriz energética (CHYNOWETH; 

OWENS; LEGRAND, 2001; ENERDATA, 2016; EIA, 2018). 

Conforme dito anteriormente, a biomassa lignocelulósica submetida a uma etapa de pré-

tratamento para produção de etanol celulósico gera uma corrente residual rica em açúcares C5, 

substâncias que são passíveis de serem utilizados como substrato durante a DA para a produção 

de metano. Uma grande vantagem de usar tais resíduos como substrato consiste no fato de 

colaborar com a sustentabilidade energética de uma biorrefinaria, contribuindo positivamente 

para sua competitividade (BAÊTA et al., 2016b; LIMA, 2018).  

O processo de digestão anaeróbia consiste basicamente na degradação de matéria 

orgânica complexa em condições anóxicas e na ausência de um aceptor final de elétrons, 

realizadas por um vasto consórcio de micro-organismos contendo espécies hidrolíticas, 

acidogênicas, acetogênicas e metanogênicas. Vários fatores influenciam na operação, controle 

e eficiência da digestão anaeróbia, dentre os quais podem ser citados o pH, alcalinidade, 

temperatura, nutrientes e presença de compostos de difícil degradação (CHYNOWETH; 

OWENS; LEGRAND, 2001; NIELSEN, 2006; CHERNICHARO, 2007). A digestão anaeróbia 

pode ser dividida em 4 diferentes reações sequenciais (AZMAN et al., 2015): hidrólise (1), 

acidogênese (2), acetogênese (3) e metanogênese (4). 

1. Hidrólise 

Essa etapa é a primeira da digestão anaeróbia. Os micro-organismos conseguem excretar 

exoenzimas capazes de degradar os polímeros mais complexos em unidades menores, podendo 

ser monômeros ou oligômeros. Vários fatores podem afetar essa etapa, tais como: composição 

do substrato, pH, tempo de residência no reator, tamanho das partículas, entre outros. A 

eficiência de produção de metano a partir da digestão anaeróbia de biomassa tem como etapa 

limitante da reação a hidrólise, devido à dificuldade em degradar esses compostos mais 

complexos. Ácidos graxos, amônia, ácidos fúlvicos e húmicos são alguns compostos que podem 

inibir as atividades hidrolíticas em sistemas que recebem substratos oriundos de esgoto sanitário 

e industrial. No entanto, quando se considera os hidrolisados hemicelulósicos, os oligômeros 

gerados pela hidrólise parcial das hemiceluloses no pré-tratamento também podem dificultar tal 

etapa (CHERNICHARO, 2007; AZMAN et al., 2015). 

2. Acidogênese 

Após a hidrólise e quebra dos compostos orgânicos na primeira etapa, eles podem então
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ser convertidos a ácidos orgânicos de cadeia longa, açúcares, aminoácidos e até mesmo ácidos 

de cadeia menores como os ácidos propiônico, butírico e isovalérico. Além desses produtos, 

também pode ocorrer a formação de ácido acético, dióxido de carbono e hidrogênio. O 

hidrogênio é um produto inibitório, que deve ser removido para que a acidificação do sistema 

continue, logo, como controle do processo, a pressão parcial do hidrogênio deve ser sempre 

baixa (AQUINO; CHERNICHARO, 2005; CHERNICHARO, 2007; PARKIN; OWEN, 1987). 

3. Acetogênese 

As bactérias acetogênicas são as responsáveis pela conversão dos produtos 

intermediários vindos da etapa de acidogênese, em substratos para os micro-organismos que 

produzem metano. Os micro-organismos acetogênicos não podem ser isolados em cultura pura, 

uma vez que crescem em simbiose com as arquéias metanogênicas. São essenciais na produção 

de metano, uma vez que convertem os metabólitos da fermentação – ácidos graxos voláteis 

(AGVs) – nos substratos H2, CO2, ácido acético e compostos carbônicos simples, facilmente 

convertidos a metano na etapa de metanogêse (PARKIN; OWEN, 1987; CHERNICHARO, 

2007; WELLINGER; MURPHY, BAXTER, 2013). 

4. Metanogênese 

Os micro-organismos metanogênicos conhecidos como arquéias metanogênicas são os 

responsáveis pela etapa final da digestão anaeróbia. São estritamente anaeróbios e são capazes 

de utilizarem apenas alguns tipos de substratos para o metabolismo, tais como: ácido acético, 

hidrogênio, dióxido de carbono, ácido fórmico, metilaminas e monóxido de carbono 

(AQUINO; CHERNICHARO, 2005; WELLINGER; MURPHY, BAXTER, 2013). 

As reações de conversão de alguns desses substratos envolvidos no metabolismo das 

bactérias acidogênicas (eq. 12-17), acetogênicas (eq. 18-20) e metanogênicas (eq. 21 - 23) são 

apresentadas abaixo (AQUINO; CHERNICHARO, 2005; KONGJAN; MIN; ANGELIDAKI, 

2009; AKOBI et al., 2017): 
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Acidogênese: 

C6H12O6 + 2H2O Æ 2CH3COO- + 2CO2 + 2H+ + 4H2 (12) 

C6H12O6 + 2H2 Æ 2 CH3CH2COO- + 2H2O + 2H+ 
 (13) 

C6H12O6 + 2H2 Æ 2 CH3CH2CH2COO- + 2CO2 + H+ + 2H2 (14) 

C5H10O5 + 1,67H2O Æ 1,67 CH3COO- + 1,67 CO2 + 1,67 H+ + 3,33 H2 (15) 

C5H10O5 + 1,67H2 Æ 1,67 CH3CH2COO- + 1,67 H2O + 1,67 H+  (16) 

 C5H10O5  Æ 0,83 CH3CH2CH2COO- + 1,67 CO2 + 0,83 H+ + 1,67 H2 (17) 

Acetogênese: 

CH3CH2COO- + 3H2O Æ CH3COO- + HCO3
- + H+ + 3H2 (18) 

CH3CH2COO- + 2 HCO3
- Æ CH3COO- + H+ + 3HCOO- (19) 

CH3CH2CH2COO- + 2H2O Æ2CH3COO- + H+ + 2H2  (20) 

Metanogêse: 

CH3COO- + H2O Æ CH4 + HCO3
- (21) 

HCO3
- + H+ + 4H2 Æ CH4 + 3H2O (22) 

4HCOO- + H2O + H+ Æ CH4 + 3HCO3
- (23) 

 

O objetivo principal dos micro-organismos metanogênicos é remover o excesso de 

hidrogênio e os outros produtos da fermentação. A diminuição da pressão parcial de H2 gera 

uma perturbação nos equilíbrios de reação, favorecendo as reações de conversão de ácidos 

intermediários para ácido acético pelas bactérias acetogências. As arqueas metanogênicas são 

divididas em 2 grupos: metanogênicas acetoclásticas e metanogênicas hidrogenotróficas. As 

acetoclásticas são as principais responsáveis pela produção de metano, chegando a 60-70% de 

toda a produção. Esses micro-organismos usam o acetato como fonte de carbono e energia, 

produzindo CH4 e HCO3-. As hidrogenotróficas utilizam HCO3- como fonte de carbono e 

aceptor final de elétrons, e o hidrogênio como fonte de energia. Praticamente todas as arquéias 

metanogênicas são capazes de produzir metano a partir de H2 e HCO3-, liberando mais energia 

(CHERNICHARO, 2007; PARKIN & OWEN, 1987; WELLINGER; MURPHY, BAXTER, 

2013).  

Devido as diferenças metabólicas existentes entre as espécies, aliado ao fato das mesmas 

trabalharem de forma ótima em condições de ambiente diferentes, como por exemplo, o fato 

das acidogênicas atuarem de forma mais eficiente em pH ácido (FANG; LIU, 2002; RAVI et 

al., 2018), a separação em duas fases da digestão anaeróbia parece ser interessante, uma vez 

que possibilita a operação em condições ideais para os diferentes consórcios microbianos 

presentes nessas etapas, podendo tal separação ser feita com membranas, controle cinético e 

uso de dois ou mais reatores (PARKIN e OWEN, 1987; GHOSH et al., 1975).  

O hidrolisado hemicelulósico gerado pela AH apresenta produtos de degradação de 

açúcares como HMF, FF e compostos fenólicos advindos de fragmentos de lignina
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solubilizados. Tais produtos são tóxicos e dificultam a metanogênese e acetogênese, pois tais 

micro-organismos são conhecidos por apresentarem menores taxas de crescimento específico 

(µ), logo, a digestão anaeróbia em duas fases pode proporcionar uma melhor assimilação de 

tais compostos previamente, uma vez que os micro-organismos acidogênicos são mais 

resistentes e possuem elevada taxa de crescimento. Tal fato pode corroborar para um aumento 

expressivo da biometanização e consequentemente da biodegradabilidade desse substrato 

(BAÊTA et al., 2016a; FUESS, LUCAS TADEU, 2017; SI et al., 2015; ZHU et al., 2008; 

VOLPINI et al., 2018). Além disso, existe a possibilidade de obtenção de um outro combustível 

verde, com elevado poder calorífico, o hidrogênio, que pode ser produzido durante a etapa 

acidogênica. A Figura 6 apresenta um fluxograma envolvendo a digestão anaeróbia de resíduos 

lignocelulósicos destacando as fases e a possibilidade de separação das mesmas. 
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Figura 6. Fluxograma esquemático da digestão anaeróbia de resíduos lignocelulósicos em dois estágios. 

  

Fonte: Adaptado de MONLAU et al., 2013. 
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3.4. Carvão ativado em pó (CAP) para melhorar a operação de sistemas anaeróbios 

O carvão ativado em pó reúne uma gama de características que tornam seu uso extenso 

principalmente nas estações de tratamento de água e esgoto. Dentre essas características se 

destacam grande porosidade, elevada área superficial, boas capacidades adsortivas para uma 

extensa classe de compostos, o que confere elevado poder de remoção de impurezas. A Tabela 

4 apresenta uma breve revisão de trabalhos que utilizaram carvão ativado aliado ao processo de 

digestão anaeróbia para diferentes substratos. 
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Tabela 4. Estudos que utilizaram carvão ativado como estratégia para melhorar a digestão anaeróbia (início). 

Resíduo Objetivo do trabalho Resultados obtidos Referência 

Efluente sintético de uma 

indústria cervejeira 

Avaliar a estabilidade, 

degradação de matéria orgânica e 

produção de metano 

O carvão ativado aumentou a 

remoção de DQO e a produção de 

CH4 

(XU et al., 2015) 

Efluente de indústria têxtil 

Avaliar a remoção de cor e DQO 

com o aumento da carga orgânica 

aplicada 

O reator com CAP melhorou a 

aclimatação da biomassa e teve 

uma remoção de DQO superior 

ao reator sem CAP 

(BAÊTA et al., 2016a) 

Esgoto sintético 

Investigar se o uso de carvão 

ativado auxilia na remoção de 

alguns fármacos 

O uso do carvão ativado 

aumentou a eficiência de remoção 

de todos os fármacos no estudo 

(XIAO et al., 2017) 
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Tabela 4. Estudos que utilizaram carvão ativado como estratégia para melhorar a digestão anaeróbia (final). 

Resíduo Objetivo do trabalho Resultados obtidos Referência 

Sangue de aves 

Avaliar o uso da digestão anaeróbia 

como técnica de tratamento de sangue 

de aves em sistema semi-contínuo 

O uso do carvão ativado possibilitou 

a manutenção da produção de 

metano em condições extremas de 

NH3 e AGVs 

(MARTINEZ et al., 2017) 

Resíduo alimentar 

Avaliar o efeito da adição de carvão 

ativado na produção de biogás e 

remoção de agentes patógenos 

O uso do carvão ativado propiciou 

estabilidade, aumento na produção 

de CH4 além de diminuir as 

comunidades bacterianas patógenas 

(ZHANG et al., 2017) 

Resíduo alimentar (RA), 

esterco de frango (RF) e 

lodos ativados (LA) 

Comparar a digestão anaeróbia do 

RA + carvão ativado; RA + RF e  

RA + LA 

O uso do carvão ativado aumentou 

consideravelmente a produção de 

CH4 e remoção de genes resistentes 

a antibióticos quando comparado aos 

outros sistemas testados 

(ZHANG et al., 2018) 
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Nessa breve revisão de trabalhos apresentadas, concluiu-se que o uso do carvão ativado 

melhorou a performance da digestão anaeróbia em todos os casos. Muitos estudos mostram que 

o CAP além de auxiliar em uma adaptação melhor dos micro-organismos, também é capaz de 

melhorar a estabilidade e de aumentar a remoção de matéria orgânica em reatores anaeróbios 

durante o aumento de carga orgânica e na presença de produtos inibidores em concentrações 

elevadas  (HU e STUCKEY, 2007; AKRAM e STUCKEY, 2008; BAÊTA et al., 2013; 

SANTOS, 2017). Além disso, devido à baixa seletividade e elevada capacidade de adsorção, o 

CAP também é capaz de adsorver compostos solúveis tóxicos, o que aumenta o tempo de 

retenção e acaba elevando a remoção de DQO e, consequentemente, a produção de metano 

(BAÊTA, 2012; MARTINEZ et al., 2017).     

3.5. Configurações de reatores anaeróbios  

O tipo e a concentração dos substratos, as condições operacionais como carga orgânica 

volumétrica (COV), tempo de detenção hidráulica (TDH), temperatura, potencial 

hidrogeniônico (pH) e a concentração de macro e micronutrientes são variáveis que afetam a 

eficiência da digestão anaeróbia (CHEN; CHENG; CREAMER, 2008; CIOABLA et al., 2012). 

Além desses parâmetros citados anteriormente, a configuração do reator utilizado na digestão 

anaeróbia também é um fator importante (RAJESHWARI et al., 2000).Um bom reator 

anaeróbio é capaz de operar em elevadas cargas orgânicas, com um baixo TDH e fazer com que 

a produção de metano seja máxima (WARD et al., 2008). Reatores que utilizam imobilização 

da biomassa são muito interessantes, pois, apresentam maior tempo de retenção celular, o que 

melhora tanto o desempenho do reator quanto sua estabilidade, ainda que o TDH utilizado seja 

baixo (VIDAL, 2015). A Tabela 5 apresenta uma breve revisão da literatura para os diferentes 

trabalhos realizados em sistemas duplo estágio.
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Tabela 5. Estudos que utilizam a digestão anaeróbia em dois estágios 

Sistema 

Acidogênico 

Sistema 

Metanogênico 
Resíduo 

Temp. 

(oC) 
TDH 

Produção de 

H2 
Produção de CH4 Referência 

Reator Híbrido horizontal 
Silagem de milho e esterco 

de gado 

37 

 
15 - 30 dias - 520-390 mL/ g SV (VAROL e UGURLU, 2017) 

CSTR UASB Amido e algodão 55 1-10 
dias 

0,75 – 7,5 

dias 
- 

360 – 410 mL/ g 

SV.d 
(ASLANZADEH et al., 2013) 

Batelada 

sequencial 
UASB Vinhaça de tequila 35 6 h 24 h 

918 mL/g SSV 

d 
257,9 mL/ g DQOrem (BUITRÓN et al., 2014) 

CSTR CSTR Pastagem 35 18h 
11,25 – 

19,25 dias 
6,7 L/ kg SV   

305,3 – 349,4 L 

CH4/ kg SV   

(MASSANET-NICOLAU et al., 

2015) 

Reator multi-fásico 
Resíduo líquido da indústria 

de papel 
22- 32 12 – 36 h 

42,76 mL/ g 

DQOrem 
18,78 mL/ g DQOrem 

(FARGHALY AND TAWFIK, 

2016) 

CSTR UASB 
Hidrolisado de bagaço de 

agave 
37 6h 10-21h 6,0 L H2/ L.d   6,4 L CH4/ L.d   

(MONTIEL CORONA; RAZO-

FLORES, 2018) 

Leito Fixo UASB Vinhaça da cana-de-açúcar 55 10,2 h 23 – 56 h - 316 NmL/ g DQOrem (FERRAZ et al., 2016) 

Batelada Batelada 
Farelo de trigo, milho, 

bagaço de azeitona  
37 40 dias 

18,9 NL/ kg SV 

(farelo de trigo) 

267,3 NL/ kg SV 

(milho) 
(CORNELI et al., 2016) 

Leito fixo 

Leito fixo 

estruturado 
Vinhaça da cana-de-açúcar 55 7,5 h 

18h 

37 h 
789 mL /L.d 

249-301 mL/ g 

DQOrem 
(FUESS et al., 2017a) 

UASB 
169 – 283 mL/ g 

DQOrem 

CSTR CSTR Resíduo alimentar 55 3,3 
dias 

12,6 dias 66,7 L/ kg 
SVafluente 

720 L/ kg SVafluente CAVINATO et al., 2012 

CSTR CSTR Resíduo alimentar 38 4 12 - 
112,6 – 419 L/ kg 

SV 
(VOELKLEIN et al., 2017) 
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Os dados apresentados nessa breve revisão de trabalhos que separam as fases 

acidogênica e metanogênica mostram que essa separação potencializa a biometanização, e os 

principais reatores utilizados nas fases acidogênica e metanogênica foram reatores de mistura 

completa (CSTR) e reatores de manta de lodo (UASB), respectivamente. No entanto, poucos 

trabalhos avaliaram a digestão anaeróbia de hidrolisado hemicelulósico proveniente de 

biomassa pré-tratada em reatores contínuos. A avaliação de diferentes configurações de reatores 

e os parâmetros cinéticos e hidráulicos são pouco explorados na grande maioria dos trabalhos. 

Além disso, não foram encontrados também, até o presente momento, trabalhos que utilizaram 

carvão ativado para melhorar a digestão anaeróbica em sistemas contínuos alimentados com 

hidrolisados hemicelulósicos contendo furanos. 

3.6. Considerações finais  

Os resíduos lignocelulósicos se apresentam como uma importante fonte alternativa na 

geração tanto de energia na forma de biocombustíveis e biogás quanto na obtenção de outros 

subprodutos de valor agregado. A digestão anaeróbia é um método interessante para a geração 

de subprodutos e biogás, principalmente com a separação das fases acidogênica e 

metanogênica, que permitem não só uma maior produção de metano, mas também a 

possibilidade da produção de hidrogênio. No entanto, devido à baixa produção de hidrogênio 

quando comparada aos valores da produção de metano, e a dificuldade de armazenamento do 

mesmo, os sistemas em duplo estágio possuem como alternativa atraente a mistura dos gases 

CH4 e H2 para produção de um biogás com maior poder calorífico, conhecido como 

“biohythane” (LIU et al., 2013; MAMIMIN; SINGKHALA; KONGJAN, 2015; BERHE; 

LETA, 2018).  

Na revisão bibliográfica não foram encontrados trabalhos envolvendo hidrolisado 

hemicelulósico gerado pela auto-hidrólise do bagaço de cana-de-açúcar como substrato para a 

digestão anaeróbia em sistemas contínuos de duplo estágio, nem o uso de carvão ativado em pó 

para auxiliar a digestão anaeróbia de hidrolisado hemicelulósico em sistemas contínuos. Além 

disso, não foram encontrados estudos que discutiram os aspectos cinéticos e hidrodinâmicos de 

configurações de reatores para serem utilizados nas etapas acidogênicas e metanogênicas.  

Estudos que visam avaliar a influência de alguns parâmetros operacionais no 

desempenho de sistemas anaeróbios de duplo estágio em escala contínua, utilizando como 

substrato a fração hemicelulósica extraída do bagaço de cana, são importantes para implantação 

da tecnologia na biorrefinaria da cana-de-açúcar.
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4. Materiais e Métodos 

4.1. Coleta do Bagaço de cana-de-açúcar 

O bagaço de cana-de-açúcar (BC) utilizado para o experimento foi coletado na pilha de 

rejeito de BC da empresa sucroalcooleira Jatiboca, localizada no município de Urucânia no 

estado de Minas Gerais, durante a safra 2015/2016. O bagaço bruto foi coletado com uma 

umidade de aproximadamente 50%. O BC foi espalhado para secagem natural durante 

aproximadamente 15 dias, até que sua umidade chegasse a valores próximos de 10% e os 

mesmos pudessem ser usados na etapa de pré-tratamento.  

4.2. Caracterização do bagaço de cana-de-açúcar bruto  

4.2.1. Teor de umidade (%) 

Para a análise foi utilizado 1 g de amostra em balança termogravimétrica (OHAUS®, 

modelo MB25), que é aquecida até ~ 105oC. Quando a evaporação da água chega ao fim, é 

possível determinar a porcentagem de umidade da amostra. O teor de umidade é calculado pela 

equação 24. 

𝑈(%) =
𝑚 − 𝑚

𝑚
𝑥100                                                                                           (24) 

sendo U a umidade da amostra em porcentagem (%), mtotal é a massa total adicionada na balança 

e mseca é a massa final do teste. 

4.2.2. Determinação de Extrativos 

Para quantificação dos extrativos presentes na biomassa foram utilizados cerca de 10 g 

de BC em base seca. A massa de BC foi adicionada em um cartucho especial para extração do 

tipo soxhlet, previamente pesado e tarado. Adicionou-se 125 mL de ciclohexano e 125 mL de 

etanol em um balão volumétrico de 500 mL. A biomassa foi submetida a uma extração por 48 

horas. Após a extração, o cartucho contendo a biomassa foi lavado utilizando 100 mL de água 

e então, levado a uma estufa para secagem por 72 horas a 60 °C. Após a etapa de secagem, o 

sistema contendo cartucho mais biomassa livre de extrativos foi pesado. Para realização dos 

cálculos de perda de massa, uma amostra da biomassa foi retirada e submetida à análise de 

umidade, uma vez que os resultados de teor de extrativos foi expresso em base seca por método 

gravimétrico. 
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4.2.3. Determinação de inorgânicos e sólidos suspensos voláteis 

A determinação de sólidos suspensos voláteis (SSV) e do teor de inorgânicos foi 

realizada em triplicata de acordo com a Norma TAPPI T211 om-02. Essa determinação 

gravimétrica é realizada em cadinhos de porcelana previamente calcinados em mufla 

(Magnus®) a 525 oC durante 1 h (Po). Os cadinhos são então resfriados à temperatura ambiente 

sob vácuo em dessecadores. Cerca de 10g de BC é adicionado em cada cadinho que são levados 

à estufa e aquecidos até 105 oC durante 24 h para retirar a umidade. O cadinho é resfriado e 

pesado novamente (P1). Após isso, os cadinhos são levados à mufla e aquecidos até 525oC, de 

forma lenta (1,25 oC min-1), e mantidos por 2 h. Após esse tempo, os cadinhos são novamente 

resfriados à temperatura ambiente em dessecadores e pesados (P2). Portanto, o SSV e a 

porcentagem de inorgânicos no bagaço podem ser determinadas usando as equações 25 e 26, 

respectivamente. 

𝑆𝑆𝑉 (𝑔/𝑔) =
𝑃1 − 𝑃2

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
                                                                                 (25) 

 𝐼𝑛𝑜𝑟𝑔â𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠 (%) =
𝑃2 − 𝑃𝑜
𝑃1 − 𝑃𝑜

∗ 100                                                                               (26) 

4.2.4. Lignina Insolúvel 

O teor de lignina Klason da amostra foi determinado segundo a Norma TAPPI  

T222 om-02, modificada de acordo com o descrito a seguir. Pesou-se cerca de 0,7133 g em 

base seca de bagaço de cana-de-açúcar previamente moído (40-60 mesh) e transferiu-se para 

um tubo autoclavável de 500 mL. Adicionou-se 10,7 mL de solução de ácido sulfúrico 72 % 

(m/m) (d = 1,6338 g mL-1). A mistura bagaço/ácido permaneceu sobre agitação em chapa 

magnética por um período de 2 horas (fase de condensação).  

Na etapa de hidrólise, o ácido foi diluído a uma concentração de 3% (m/v) adicionando-

se aos tubos autoclaváveis 400 mL de água destilada. Os tubos então foram levados para uma 

autoclave previamente aquecida a uma temperatura de 121 °C, por 60 minutos. Após essa etapa, 

iniciou-se o processo de filtração. Nesta etapa, a solução foi filtrada à quente em funil de placa 

sinterizada do tipo ASTM 10-15M previamente seco em mulfa à 105 ºC por 1 hora e tarado.  

O cadinho contendo o material insolúvel permaneceu em uma estufa de secagem com 

recirculação de ar a 80 ºC por 4 horas. Após este tempo os cadinhos foram levados a um 

dessecador, onde permaneceram até peso constante. Após esta etapa o cadinho pesado foi 

levado a mufla a 525 °C por um período de 2 horas para determinação do tero de cinzas na
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lignina. Posteriormente os cadinhos foram retirados e levados ao dessecador até peso constante. 

Considerou-se que toda a matéria orgânica perdida no processo de carbonização era lignina 

insolúvel. Assim, o teor de lignina insolúvel foi determinado gravimetricamente e calculado 

segundo a equação 27. 

𝐿𝑖𝑔𝑛𝑖𝑛𝑎, % = ×  100                                                                                    (27) 

em que mf é a massa de lignina (g) residual e mi é a massa inicial (g) de amostra livre  

de umidade. 

4.2.5. Lignina Solúvel 

O filtrado que foi obtido durante a determinação da lignina insolúvel pelo método 

Klason foi entao utilizado para determinação da lignina solúvel. A quantificação da lignina 

solúvel foi feita por meio da medida de absorbância em 215 nm e 280 nm, utilizando 

espectrofotômetro HP UV-vis modelo 8453, seguindo metodologia adaptada por (Marabezi, 

2009). As concentrações de lignina solúvel foram calculadas utilizando a equação 28. 

𝐶 (𝑔 𝐿 ) = ( , × )                                                                                                 (28) 

Essa equação é resultante da solução simultânea de duas equações: 

A280 = 0,68 CD + 18 CL 

A215 = 0,15 CD + 70 CL 

Em que: 

A280 = valores de absorbância da solução a 280 nm 

A215 = valores de absorbância da solução a 215 nm 

CD = concentração de carboidratos (g L-1) 

CL = concetração de lignina solúvel (g L-1) 

Os valores 0,68 e 0,15 são respectivamente as absortividades molares dos carboidratos 

em 280 nm e 215 nm, respectiviamente, e os valores 18 e 70 são as absortividades molares da 

lignina solúvel em 280 e 215 nm, respectivamente. 

4.2.6. Determinação dos teores de celulose e hemiceluloses 

A determinação dos teores de celulose e hemiceluloses foram realizadas a partir da 

detecção, por análise cromatográfica, dos seguintes compostos na fração líquida proveniente do 

método de determinação do teor de lignina Klason: celobiose, glicose, xilose, arabinose, ácido 

fórmico, ácido acético, 2-furfuraldeído (FF) e 5-hidroximetil-2-furfuraldeído (HMF).
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Utilizou-se um cromatógrafo líquido de alta eficiência (CLAE) modelo SHIMADZU 

equipado com detector de índice de refração (RID-6A SHIMADZU) e coluna Aminex HPX 

87H (300 x 7,8 mm BIO-RAD) na identificação dos açúcares. A mistura eluente foi composta 

de ácido sulfúrico 0,005 mol L-1 e bombeada em um fluxo isocrático de 0,6 mL min-1. A 

temperatura da coluna foi mantida em 55 ºC em um forno modelo CTO-10A SHIMADZU. 

As condições cromatográficas para determinação dos ácidos orgânicos, FF e HMF 

foram iguais às usadas para a determinação dos açúcares. A mudança consiste no tipo de 

detector usado para quantificação dos compostos.  Os ácidos e furanos foram detectados 

utilizando um detector UV-Vis (SPD-10AV SHIMADZU) operado em canal duplo, sendo o 

comprimento de onda de 210 nm usado para determinação dos ácidos e o de 274 nm para análise 

do FF e HMF. 

Após a quantificação dos compostos por cromatografia, celobiose e glicose foram 

convertidas em quantidade de glucanas; xilose e arabinose em xilanas e arabinanas 

respectivamente, e ácido acético convertido em grupos acetil. Além disso, os teores de HMF 

foram convertidos em glucanas e os de FF em xilanas multiplicando-se a quantidade de HMF 

e FF pelos fatores de hidrólise 1,286 e 1,375, respectivamente. As equações 29 e 30 mostram a 

conversão dos componentes do hidrolisado em celulose e hemicelulose. 

𝐶𝑒𝑙𝑢𝑙𝑜𝑠𝑒, % =  
[0,95𝐶 + 0,9𝐶 + 3,52𝐶á  ó + 1,29𝐶 ]𝑉

𝑚
× 100 (29) 

𝑃𝑜𝑙𝑖𝑜𝑠𝑒𝑠, % =  
[0,88𝐶 + 0,88𝐶 + 1,375𝐶 ]𝑉

𝑚
× 100 (30) 

O balanço de massa para os componentes majoritários do bagaço de cana-de-açúcar foi 

calculado utilizando a equação 31. 

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛ç𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎, % =  𝐶 + 𝑃 +  𝐿 ú + 𝐼 + E (31) 

sendo C é o teor de celulose (%), P o teor de polioses (hemiceluloses) (%), L o teor de lignina 

(solúvel + insolúvel) (%), I o teor de inorgânicos (%) e E o teor de extrativos (%).  

4.3. Pré-tratamento do bagaço de cana-de-açúcar 

Os ensaios de auto-hidrólise do bagaço de cana-de-açúcar foram realizados na condição 

denominada CD4 otimizada por BAÊTA et al. (2016a), em que os autores avaliaram como 

variável resposta a produção de metano em sistemas anaeróbios de duplo e simples estágio em 

batelada. A temperatura de trabalho foi de 183 °C, o tempo de contato ~ 41 min e a razão sólido-

líquido (RLS) de 4 mL g-1 BC. Para suprir a demanda de hidrolisado necessária durante toda a
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operação contínua dos reatores anaeróbios, utilizou-se um reator Parr, modelo 4848, que possui 

2 L de capacidade. A massa de bagaço de cana utilizada nos experimentos foi fixada em 120 g 

(base seca).  

O escalonamento dos ensaios para um reator maior apontou para a necessidade de um 

acompanhamento da temperatura do pré-tratamento e do tempo de contato, de forma a garantir 

durante as corridas a mesma severidade obtida na condição otimizada. Para tanto, monitorou-

se as primeiras 30 corridas consecutivas realizadas, e essas foram utilizadas para avaliar a 

repetibilidade dos ensaios de auto-hidrólise. 

O bagaço pré-tratado foi prensado sob 9 toneladas em uma prensa hidráulica da marca 

Solab, modelo SL10/15/E, com eficiência de aproximadamente 80%. O hidrolisado obtido (~ 

400 mL) era caracterizado e congelado em freezer (a -20 °C) até sua utilização no preparo da 

solução de alimentação para os biorreatores. As frações sólidas foram submetidas a 

caracterização conforme metodologias descritas anteriormente, para avaliação do balanço de 

massa do pré-tratamento.  

4.4. Caracterização química do hidrolisado hemicelulósico 

Todos os ensaios de auto-hidrólise do bagaço de cana-de-açúcar foram monitorados com 

o objetivo de avaliar a repetibilidade durante o pré-tratamento. Além do monitoramento da 

temperatura e tempo de contato durante o pré-tratamento, a repetibilidade da composição do 

hidrolisado foi avaliada pela caracterização do hidrolisado hemceilulósico gerado após essas 30 

primeiras corridas realizadas no reator Parr. A composição foi definida em termos de teores de 

açúcares (glicose, xilose e arabinose), ácidos orgânicos (ácido acético e ácido fórmico) e 

produtos de degradação dos açúcares (2-furfuraldeído e 5-hidroximetil-2-furfuraldeído), de 

acordo com metodologia descrita na seção 4.2.6. Além disso, outras variáveis importantes para 

digestão anaeróbia como a demanda química de oxigênio (DQO) e o pH do hidrolisado foram 

determinados.  

4.4.1. Determinação do pH 

O pH do hidrolisado foi medido por meio de pHmetro da marca Metrohm, modelo 827, 

calibrado ao uso.  

4.4.2. Determinação da demanda química de oxigênio (DQO) 

As análises de DQO foram realizadas utilizando o método colorimétrico de refluxo 

fechado, de acordo com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 
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(APHA/AWWA/WEF, 2005). As amostras foram aquecidas em termorreator Dry Block MA 

4004, Marconi (por 2 horas, a 148 °C). Após seu completo resfriamento, as mesmas foram 

então analisadas em espectrofotômetro HP UV-vis, modelo 8453 em comprimento de onda 610 

nm para amostras com concentração de 100 a 1000 mg L-1.  

4.5. Construção dos reatores acidogênicos e metanogênicos utilizados 

Durante os experimentos foram utilizados um reator acidogênico de leito fixo de fluxo 

ascendente (RAcLF), seguido de um reator metanogênico escalonado de fluxo ascendente (R2), 

sistema esse que foi denominado como duplo estágio (RAcLF + R2). Para avaliar o efeito da 

inclusão da etapa acidogênica na biometanização do hidrolisado hemicelulósico, um reator 

anaeróbio escalonado de fluxo ascendente (R1) foi utilizado como controle. Na última fase 

adicionou-se a este reator 4 g L-1 em base seca de carvão ativado em pó (R1 + CAP), para 

avaliar o efeito da presença de tal adsorvente na melhoria da digestão anaeróbia do hidrolisado 

hemicelulósico.  

4.5.1. Reator de leito fixo e fluxo ascendente 

O reator acidogênico de leito fixo (RAcLF) foi composto por 6,10 g de espumas presas 

por duas telas de aço. Os micro-organismos foram imobilizados nas espumas segundo 

metodologia descrita na seção 4.6.1.2. O diâmetro da base do leito e sua altura foram de 11 cm 

e 7,5 cm, respectivamente (Figura 7), com volume útil de trabalho de 1,0 L. A escolha desse 

reator com biomassa imobilizada para a etapa acidogênica se justifica, pois, o mesmo permite 

que o hidrolisado seja metabolizado pelos micro-organismos durante sua passagem ao longo do 

leito, além disso, a combinação do leito fixo e da biomassa imobilizada diminuem a necessidade 

do uso de estratégias de reciclo devido a problemas com a perda de sólidos e o fluxo ascendente 

utilizado minimiza a ocorrência de caminhos preferenciais.  
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Figura 7. Reator acidogênico de leito fixo antes de ser preenchido com a espuma imobilizada. 

 

4.5.2. Reatores metanogênicos escalonados de fluxo ascendente 

Os dois biorreatores metanogênicos escalonados de fluxo ascendente em escala de 

bancada foram construídos usando juntas e conexões de cloreto de polivinila (PVC) com um 

volume de trabalho de 2,3 L cada. Em cada reator metanogênico tem-se três pontos de 

amostragem em diferentes alturas para possibilitar a coleta de amostras ao longo do 

experimento (Figura 8). Os volumes de influência em cada um dos pontos são 0,07 L, 0,54 L e 

1,69L, respectivamente. 

Figura 8. Reator metanogênico com os pontos de amostragem P1, P2 e P3. 
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4.6. Preparo e caracterização dos inóculos usados para digestão anaeróbia 

Os inóculos foram preparados com o objetivo de favorecer a presença de espécies 

produtoras de hidrogênio e de metano. 

x Inóculo para produção de hidrogênio 

O inóculo foi preparado a partir de uma mistura de estrume de vaca e lodo anaeróbio. O 

estrume de vaca foi fornecido por uma fazenda localizada em Cachoeira do Campo, Minas 

Gerais. O lodo utilizado foi retirado de um reator UASB (escala piloto) que trata esgoto 

sanitário no Centro de Pesquisa e Treinamento em Saneamento (CePTS), localizado na Estação 

de Tratamento de Esgotos do Arrudas (ETE-Arrudas), em Belo Horizonte, Minas Gerais.  

Utilizou-se uma mistura de 300 mL de estrume de vaca misturados com 600 mL de água 

destilada, perfazendo um volume total de 900 mL de suspensão. Após a caracterização dessa 

mistura em termos de sólidos suspensos volatéis (SSV), conforme metodologia descrita na 

seção 4.3.3, realizou-se uma mistura com o lodo anaeróbio visando obter um inóculo final 

contendo 50% em massa de estrume de vaca e o restante de lodo anaeróbio.  

Esse inóculo foi submetido a um tratamento térmico em autoclave a 100 oC durante 2 

horas. Posteriormente, o inóculo foi resfriado à temperatura ambiente e submetido ao processo 

de imobilização. 

x Inóculo para produção de metano 

O inóculo utilizado para produção de metano foi preparado conforme descrito na seção 

4.3.1, entretanto, não foi realizado o tratamento térmico. No início da operação, os reatores 

metanogênicos foram inoculados com 10g SSV, de modo a obter uma relação Alimento/Micro-

organismo (A/M) mais próxima da ideal (0,4) (AQUINO et al., 2007).  

4.6.1. Imobilização da biomassa em espuma de poliuretano em reator de Leito 

Fixo 

O inóculo usado foi imobilizado em espumas de poliuretano com densidade igual a 28 

kg/m3, cortadas em cubos de aproximadamente 1 cm (Figura 9a), de acordo com o 

procedimento descrito por ZAIAT (1994).  Inicialmente realizou-se um teste para avaliar o 

tempo ótimo necessário para se obter a maior aderência entre a biomassa e a espuma de 

poliuretano (imobilização). A espuma foi aprisionada em um cesto de metal, então, inseriu-se 

esse conjunto dentro do reator. O reator foi preenchido com o inóculo e deixado em repouso. 
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Para realizar amostragens durante o tempo de contato entre inóculo e espuma, foram utilizados 

espetos com uma massa de espuma conhecida (Figura 9b). Esses espetos foram retirados nos 

tempos 0,5h; 1,5h; 4h; 6h; 8h; 16h; 20h. Mediu-se o SSV do conjunto, e admitiu-se que a 

diferença do conjunto em relação ao SSV proveniente da espuma representava a biomassa 

aderida.  

Figura 9. Espumas cortadas utilizadas como material suporte (a) e espetos utilizados para 

amostragem da imobilização (b). 

 
Após essa etapa e escolhido o melhor tempo de imobilização, aquele em que se obteve 

a maior relação entre a biomassa aderida por grama de espuma, foi adicionada ao reator uma 

solução de alimentação (hidrolisado + solução nutriente + água da torneira + xilose). Essa 

solução foi recirculada durante 5 dias com o objetivo de aumentar a fixação do inóculo às 

espumas e a formação de biofilme (FUESS, TADEU LUCAS 2017).   

4.6.2. Coloração de gram 

A técnica da coloração de Gram se refere à composição da parede celular, e pode ser 

utilizada para identificação qualitativa do consórcio microbiano anaeróbio, que são Gram-

positivas. 

Para o preparo da amostra utilizou-se uma lâmina limpa e com o auxílio de uma alça 

bacteriológica, esfregou-se o material a ser analisado em movimentos rotacionais de forma oval, 

para que ficasse bem fino e uniforme. 

Utilizou-se um bico de Bunsen para secar a amostra e fixar a mesma na lâmina. Após 

essa etapa, adicionou-se uma solução de violeta cristal até que toda a amostra ficasse coberta. 

Ao final dessa etapa, a lâmina foi lavada com água destilada e deixada para secar. A amostra 

seca foi então analisada utilizando-se um microscópio óptico binocular E100 LED da marca 

Nikon. 
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4.7. Operação e monitoramento dos biorreatores 

Ambos os sistemas, de dois estágios e de um estágio, foram alimentados nas mesmas 

condições de carga orgânica volumétrica aplicada (COV). As Figuras 10a e 10b apresentam um 

esquema do aparato experimental utilizado durante a operação dos biorreatores para o sistema 

duplo estágio (a) e o controle (b), respectivamente. 

Figura 10. Aparato experimental dos sistemas duplo estágio (a); controle (b). 

 
 

A Tabela 6 apresenta um resumo com as características principais aplicadas aos sistemas 

de um e dois estágios, relacionando-as com as fases de operação que ocorreram ao longo do 

trabalho, destacando-se a carga orgânica volumétrica (COV), o tempo de operação e o objetivo 

pretendido em cada fase operacional.
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Tabela 6. Características das fases de operação dos reatores. 

 

Fases 
Carga orgânica volumétrica 

(COV) (kg/m3.d) 

Sistema duplo estágio 

em funcionamento 

Controle do pH do 

afluente 

Carvão Ativado 

em pó (CAP) 

Tempo de 

operação (d) 
Objetivo 

I 1,31 Sim 

R1 – Sim  

71 

Avaliação do duplo estágio com baixa COV, 

correção de pH e suplementação de 

nutrientes 

R2 – Sim Não 

RAcLF – Não  

II 3,91 Sim 

R1 – Sim  

72 
Avaliação da biometanização com o 

aumento da carga orgânica 
R2 – Sim Não 

RAcLF – Sim  

III 2,61 Não 

R1 – Sim  

56 
Avaliação da biometanização e da remoção 

de DQO com a redução da carga orgânica 
R2 – Não se aplica Não 

RAcLF – Não se aplica  

IV 3,91 Não 

R1 – Sim 

Sim 61 

Avaliação do uso de CAP na performance da 

digestão anaeróbia do hidrolisado 

hemicelulósico no reator controle (R1+CAP)  

R2 – Não se aplica 

RAcLF – Não se aplica 
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Como o hidrolisado hemicelulósico é pobre em macro e micronutrientes, principalmente 

em nitrogênio e fósforo (BAÊTA, 2016), durante as etapas operacionais da DA foi necessário 

realizar a suplementação do hidrolisado com esses nutrientes.  

A solução de micro e macronutrientes que é utilizada como suplementação foi preparada 

conforme AQUINO et al. (2007), a fim de manter uma proporção de DQO: N: P próxima da 

relação ideal da digestão anaeróbia de 350: 5: 1. A Tabela 7 mostra detalhadamente os reagentes 

e as concentrações utilizadas para o preparo da solução nutriente para uma DQO de 10 g L-1. 

Tabela 7. Solução nutriente utilizada na alimentação para DQO de 10 g L-1. 

Macronutrientes 
Concentração 

(mg L-1) 
Micronutrientes 

Concentração 

(mg L-1) 

NH4Cl 2224,0 FeCl3.6H2O 10,0 

(NH4)2HPO4 89,0 ZnCl2 0,26 

MgCl2 500,0 MnCl2.4H2O 2,50 

CaCl2.2H2O 378,0 (NH4)6Mo7O24.4H2O 3,20 

NaHCO3 5000,0 AlCl3.6H2O 0,26 

(NH4)H2PO4 265,0 CoCl2.6H2O 10,0 

- - NiCl2.6H2O 26,0 

- - H3BO3 6,0 

- - CuCl2.2H2O 16,0 

- - HCl 1 mL/L 

 Fonte: AQUINO et al., 2007. 

As soluções de alimentação em todas as fases foram bombeadas para os reatores em 

fluxo constante, por meio de bombas peristálticas (Milan, modelo 628), reguladas a uma vazão 

de aproximadamente 0,125 L h-1. As vazões de entrada e de saída dos reatores são monitoradas 

quatro vezes por dia, com intuito de operar o sistema em regime estacionário. A temperatura 

dos reatores é controlada (~ 38 °C) com a utilização de dois termoventiladores da marca 

Cadence. A temperatura da sala onde estão localizados os reatores é monitorada diariamente 

por um termômetro instalado próximo aos reatores. Além disso, a temperatura interna do reator 

é medida diariamente com a utilização de termômetros (Instrutherm) em todos os pontos de 

amostragem de cada reator metanogênico.  

As fases de operação do sistema só serão trocadas quando os reatores tiverem atingido 

um regime estacionário de operação em relação à eficiência de remoção de DQO. Tal regime 
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será considerado quando a diferença na remoção de DQO variar em menos de 5%. 

x Sistema duplo estágio 

O reator acidogênico foi operado com um tempo de detenção hidráulica (TDH) de 8 

horas, de forma a selecionar micro-organismos acidogênicos de rápido crescimento. A solução 

de alimentação utilizada não teve o pH ajustado durante a Fase I. 

O efluente do reator acidogênico foi acumulado em um recipiente para controle de pH 

e suplementação de nutrientes, e depois bombeado como afluente para o reator metanogênico 

(R2), que trabalha na mesma vazão do reator acidogênico (0,125 L h-1), com um TDH de 18,4 

h. A solução de alimentação era preparada com o hidrolisado, sendo este diluído com solução 

nutriente e água da torneira, de modo a garantir a COV apresentada na Tabela 6. Os 

monitoramentos dos parâmetros para os reatores acidogênicos e metanogêncos desse sistema, 

bem como a frequência de análises para cada parâmetro em cada reator podem ser vistos na 

Tabela 8.  
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Tabela 8. Análises e rotinas de monitoramento no reator acidogênico e nos reatores metanogênicos. 

Parâmetros 

Reator Acidogênico Reatores Metanogênicos 

Afluente Efluente Afluente Efluente 
Reator  

(P1, P2, P3) 

pH 
6 – 7 vezes por 

semana 

6 – 7 vezes por 

semana 

6 – 7 vezes por 

semana 

6 – 7 vezes por 

semana 

6 – 7 vezes por 

semana 

Açúcares, AGVs e 

Furanos 
2-3 vezes por semana 2-3 vezes por semana 2-3 vezes por semana 2-3 vezes por semana 2-3 vezes por semana 

DQO 2-3 vezes por semana 2-3 vezes por semana 2-3 vezes por semana 2-3 vezes por semana 2-3 vezes por semana 

SSV NA NA 1 vez por semana 1 vez por semana 1 vez por semana 

Temperatura (oC) NA NA NA NA Diariamente 

Biogás NA NA NA NA Diariamente 
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x Sistema estágio único (controle) 

O reator metanogênico R1 foi alimentado com o mesmo substrato utilizado para 

alimentação do reator acidogênico e nas mesmas condições hidráulicas, respeitando a mesma 

frequência de análise realizada para reator metanogênico (R2) utilizado no sistema em dois 

estágios, conforme pode ser visto na Tabela 8. A única diferença é que o pH para alimentação 

do reator R1 é ajustado sempre para um valor de ~7,0. Além disso, após o choque sofrido em 

ambos os sistemas com o aumento da COV na Fase II, decidiu-se aumentar a carga orgânica na 

Fase IV para valores próximos da utilizada na Fase II e adicionou-se CAP para avaliar a 

capacidade desse carvão ativado de manter uma operação mais estável e melhorar a 

performance da digestão anaeróbia. As condições de cada fase podem ser vistas na Tabela 6.  

4.7.1. Medição do biogás nos sistemas estudados 

O volume do biogás produzido foi medido pelo princípio de deslocamento de nível de 

água, utilizando um medidor automático de gás construído em acrílico (Figura 11). O volume 

e a composição do biogás - em termos de metano produzido - eram medidos diariamente. 

Figura 11. Medidor de gás baseado no deslocamento de líquido utilizado. 

 
 

A composição de metano foi avaliada em um cromatógrafo de fase gasosa da marca 

Shimadzu, modelo GC-2014, equipado com detector de condutividade térmica (TCD). O biogás 

coletado no headspace dos reatores foi separado em coluna Rt – Msieve 5A (30m x 0.53mm x 

50 μm), usando nitrogênio como gás de arraste, sendo a temperatura da coluna mantida em 120 
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°C. As temperaturas do detector e do injetor foram programadas em 120 °C. Para a 

quantificação de metano, uma alíquota de 250 PL de biogás era retirada diretamente dos 

biorreatores e injetada no cromatógrafo por meio de uma seringa de vidro Gas Tight 2,5 mL. A 

quantificação do gás foi feita a partir da construção de uma curva de calibração, pela injeção de 

uma mistura de gás padrão preparada pela empresa EGB Gases Especiais contendo os 

compostos CH4, H2, CO2 e N2, sendo a fração molar de metano igual a 24,99%. 

4.7.2. Balanço de massa em termos de DQO para os reatores  

Os valores obtidos nas análises de AGVs dos reatores permitiu efetuar o cálculo da DQO 

relativa a esses compostos provenientes da digestão anaeróbia (DQOAGV). A equação 32 

apresenta a expressão utilizada, que está relacionada aos coeficientes estequiométricos e à 

concentração obtida dos ácidos fórmico (HF), acético (HAc), propiônico (HPr), butírico (HBr), 

isobutírico (HisoBut), valérico (HVa), isovalérico (HisoVa).   
      𝐷𝑄𝑂 = 0,35[𝐻𝐹] + 1,07[𝐻𝐴𝑐] + 1,5[𝐻𝑃𝑟] + 1,82([𝐻𝐵𝑟] + [𝐻𝑖𝑠𝑜𝐵𝑢𝑡])

+ 2,04([𝐻𝑉𝑎] + [𝐻𝑖𝑠𝑜𝑉𝑎]) 
(32) 

O balanço de massa (BM) em termos de DQO para cada reator levou em consideração 

a DQOafluente, a DQOefluente composta por (DQOAGV, DQOFuranos e DQODesconhecida), a DQObiogás 

e a DQOSSV, conforme apresentado na Figura 12. O valor de referência no cálculo de DQOSSV 

utilizado foi de 1,42 g DQO gSSV-1 (FERRAZ et al.., 2016). A equação 33 apresenta a 

expressão para o cálculo do balanço de massa.  
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Figura 12. Fluxograma representativo do balanço global em termos de DQO. 

 

𝐵𝑀 =
𝐷𝑄𝑂 + 𝐷𝑄𝑂 á + 𝐷𝑄𝑂

𝐷𝑄𝑂
∗ 100                                                                  (33 

4.7.3. Estudo sobre o comportamento hidrodinâmico dos reatores  

O comportamento hidrodinâmico do reator foi estudado utilizando-se a técnica da curva 

de distribuição do tempo de residência (DTR). A DTR foi determinada experimentalmente por 

meio do ensaio de estímulo-resposta tipo pulso, utilizando cloreto de lítio como traçador. Este 

procedimento foi realizado ao final da operação dos reatores, e consistiu na injeção instantânea 

de 50 mL de uma solução contendo uma massa de 1,175 g do traçador inerte LiCl no reator, 

com o auxílio de uma seringa, e a concentração do mesmo foi medida na saída do efluente do 

reator, durante um período equivalente a 3 TDHs (24h para o reator acidogênico e 56h para os 

reatores metanogênicos), por meio de amostragens periódicas (coletas de 30 em 30 minutos nas 

primeiras 8 horas; de 1 em 1h nas 16 horas seguintes para o reator acidogênico; coletas de 1 em 

1h nas primeiras 24h, de 2 em 2h nas seguintes 26h para o reator metanogênico). As amostras 

coletadas das soluções efluentes foram filtradas em membrana de acetato de celulose de 0,45 

μm, e o lítio presente determinado por um cromatógrafo de íons modelo Metrohm equipado 

com detector 732 – IC e coluna Metrosep A SUPPP 5 – 250 Metrohm. Com intuito de minimizar 

o erro, para os ensaios de traçador para o reator acidogênico, o qual continha espumas de 

poliuretano, foi considerada a quantidade adsorvida do traçador pela esponja utilizada como 
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suporte, que de acordo com o teste de adsorção realizado obteve uma capacidade adsortiva de 

0,82 mg Li+ gespuma-1.  
A partir dos resultados obtidos de concentração de Li+ ao longo do tempo, foi possível 

determinar uma função de distribuição do tempo de residência, E (t). Esta função, apresentada 

na Equação 34, descreve de maneira quantitativa quanto tempo cada partícula do fluido 

permanece no reator. 

                     E(𝑡) =  ( )
∫ ( )

                                                                                                               (34)  

sendo C(t) = a concentração de traçador no efluente no tempo t (mg L-1). 

O perfil de distribuição do tempo de detenção hidráulica permitiu efetuar o cálculo do 

tempo de residência médio do fluido e da fração de volume morto, além disso, proporcionou a 

caracterização do padrão de mistura do reator em comparação com os modelos hidráulicos 

ideais de mistura completa e fluxo em pistão, por intermédio do cálculo do número de dispersão 

axial e do número de reatores de mistura completa em série. 

O tempo de residência médio, tm, está relacionado ao tempo médio em que as moléculas 

do fluido permanecem dentro do reator, e foi calculado pela Equação 35. 

     𝑡 = ∫ ( )

∫ ( )
= ∫ 𝑡E(𝑡)d𝑡                                                                        

(35)  

em que: tm é o tempo de detenção hidráulica (h); t é o tempo decorrido durante a análise com o 

traçador (h); e E (t) é a função de distribuição do tempo de residência (h-1).  

O cálculo da porcentagem de volume morto do reator foi realizado a partir da Equação 

36.  

                 % volume morto =
ó

. 100                                                                           (36) 

sendo que: TDHreal é o tempo de residência médio do fluido no reator. 

A função E (t) foi normalizada, obtendo-se a curva de distribuição do tempo de detenção 

hidráulica em função do tempo adimensional, E (θ). O parâmetro θ foi definido como t/tm e a 

função E (θ) é representada na Equação 37. 

                            E(𝜃) =  𝑡 . E(𝑡)                                          (37) 

em que: θ é o tempo normalizado de residência do fluido no reator (adimensional); t é o tempo 

decorrido durante a análise com o traçador (h); e tm é o tempo de residência médio do fluido no 

reator (h).  

A variância, σ2, é um indicativo da dispersão da distribuição do tempo de residência do 

fluido no reator, e foi calculada pela Equação 38.  
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                                 σ = ∫ (𝑡 − 𝑡 ) . E(𝑡) d𝑡                                                             (38)        

sendo que: t é o tempo decorrido durante a análise com o traçador (h); tm é o tempo de residência 

médio do fluido no reator (h); e E (t) é a função de distribuição do tempo de residência (h-1).  

O ajuste da curva experimental de distribuição do tempo de detenção hidráulica em 

função do tempo adimensional, E (θ), foi realizado com base nos modelos teóricos 

uniparamétricos de dispersão de grande intensidade e de tanques em série. No modelo de 

dispersão, o reator é avaliado como um reator de fluxo pistonado, no qual ocorre dispersão axial 

do escoamento, e não há mistura ou difusão ao longo do caminho de escoamento. Já o modelo 

de tanques em série simula o comportamento do reator a ser avaliado pelo número de reatores 

de mistura completa em série (Carvalho et al., 2008).  

Dessa forma, o número de dispersão axial, D uL-1, e o número de reatores de mistura 

completa em série, N, foram estimados pelas Equações 39 e 40, respectivamente. 

                     σ = = 2. − 2. . 1 − e /                                            (39) 

                                                      𝑁 =                                                                     (40) 

em que: σθ é a variância normalizada (adimensional); σ2 é a variância (h2); e tm é o tempo de 

residência médio do fluido no reator (h). 

4.7.4. Avaliação dos parâmetros cinético dos reatores metanogênicos 

O conhecimento acerca do processo de degradação dos compostos presentes no 

hidrolisado hemicelulósico pelos micro-organismos pode fornecer dados importantes para o 

projeto dos sistemas de operação. Dessa forma, buscou-se avaliar a cinética de degradação da 

matéria orgânica (DQO) e da produção de metano nos reatores metanogênicos dos sistemas 

controle e duplo estágio, em todas as fases de operação, objetivando-se determinar as constantes 

cinéticas mediante diferentes modelos, o que permitiu elucidar a ordem e o tipo de reação. Para 

tanto, quatro modelos cinéticos foram testados: cinética de primeira ordem, pseudo primeira 

ordem, Michaelis-Menten e Briggs-Haldane, com o intuito de verificar qual se encaixa melhor 

ao comportamento dos dados experimentais. O ajuste das constantes cinéticas pertencentes aos 

modelos mencionados baseou-se no esquema experimental e nas condições operacionais 

usadas, assim como no balanço de massa em estado transitório descrito pela equação 41.  

𝑉
d𝐶
d𝑡

= QC − QC − rV (41) 
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Em que: C é a concentração de substrato em mg L-1; V o volume do reator em L; Q a vazão de 

alimentação e saída do reator em L dia-1; Ci a concentração de substrato alimentado e r é a 

equação cinética. 

O algoritmo para o ajuste das constantes cinéticas foi desenvolvido no software 

MatLab® e consistiu na otimização do balanço de massa dinâmico da equação diferencial 

ordinária (equação 41), cujos únicos parâmetros que foram ajustados foram os da expressão 

cinética pois, as variáveis vazão, volume do reator e concentração da alimentação foram 

mantidas fixas de acordo com as condições experimentais utilizadas durante a operação e a 

evolução da concentração do substrato foi medida no tempo. Matematicamente o algoritmo usa 

um método Runke-Kutta de ordem variável, para a solução da equação 41, acoplado com um 

método de Levenberg-Marquardt para a otimização por mínimos quadrados não lineares da 

diferença entre as concentrações experimentais e a preditas pela solução de equação diferencial.  

As expressões matemáticas para as equações cinéticas estudadas, assim como os parâmetros 

que as compõem foram apresentadas a seguir. 

4.7.4.1 Cinética de primeira ordem 

Em uma reação de primeira ordem, a velocidade depende da concentração do substrato, 

conforme apresentado na equação 42. 

𝑟 = −𝑘𝐶 (42) 

Em que:  

r= taxa ou velocidade de utilização de substrato; 

k = constante de velocidade para a reação de Primeira Ordem;  

C = concentração de substrato; 

4.7.4.2 Cinética de pseudo primeira ordem 

Cinética de pseudo primeira ordem significa que a velocidade da reação é diretamente 

proporcional não só à concentração da biomassa no sistema, mas também à concentração dos 

compostos presentes na fase líquida (Equação 43). 

𝑟 = −𝑘𝑋. 𝐶 (43) 

Em que: 

r = taxa ou velocidade de utilização de substrato; 

C = concentração de substrato; 

k = constante de velocidade para reação de peseudo primeira ordem;  
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X = concentração de microrganismos em termos de SSV;  

4.7.4.3 Modelo de Briggs-Haldane ou inibição por substrato  

O modelo descrito por Haldane estabelece uma relação entre a taxa de crescimento 

microbiano com a de remoção do substrato, considerando a possível taxa de inibição do 

substrato. O modelo é descrito pela Equação 44.  

𝑟 = −
𝑉 á 𝐶

𝐾 + 𝐶 + 𝐶
𝐾

 (44) 

Em que:  

r: velocidade da reação   

Vmáx: velocidade máxima de reação   

Km: constante de saturação,  

C: concentração de substrato,  

Ki: constante de inibição 

4.7.4.4 Modelo de Monod 

O modelo descrito por Monod estabelece uma relação entre a taxa de crescimento de 

micro-organismos, e o efeito do substrato limitante pode ser expresso pela equação (45): 

 

𝑟 =   
µ á 𝐶
𝐾 + 𝐶

 
(45) 

Em que:  

r: velocidade da reação 

µmáx: taxa de crescimento específico máxima 

C: concentração do substrato 

Ks: constante de saturação, ou concentração de substrato, para qual µ = 0,5 µmax 

4.7.4.5 Funções de erro 

As funções de erro utilizadas para verificar qual o melhor modelo se ajusta aos dados 

experimentais foram o coeficiente de determinação (R2) e Akaike critério de informação (AIC). 

A função AIC é muito utilizada para situações em que se faz necessário definir entre vários 

modelos, aquele que melhor representa o conjunto de dados. O AIC faz um balanço entre a 

complexidade e a qualidade do ajuste, baseada em uma função de log-verossimilhança 
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associada a uma penalização sobre o número de parâmetros, o que leva a uma decisão mais 

ponderada. A equação 46 apresenta a expressão da função. 

𝐴𝐼𝐶 = 2𝑝 − 2𝐼(𝑦, 𝜃) (46) 

 

Em que: 

p: número de paramêtros; 

I(y,θ): máximo da função log-verossimilhança 

Para o presente trabalho, o modelo que melhor se ajustou aos dados foi definido como 

aquele que apresentou os maiores valores de coeficiente de determinação (R2) e os menores 

valores de AIC. 

5. Resultados e discussão  

5.1. Caracterização do bagaço bruto de cana-de-açúcar e do bagaço pós AH 

Os resultados da caracterização do bagaço bruto mostraram que a composição em 

termos de celulose (C), hemicelulose (H), lignina total (lignina solúvel + lignina insolúvel) (L), 

extrativos (E) e cinzas (Cin) foram 48,7 ± 0,5 %, 21,14 ± 0,21 %, 24,81 ± 0,44 %, 2,31 ± 0,2 

% e 0,41 ± 0,03 %, respectivamente. Considerando esses teores, o balanço de massa para BB 

foi de 97,37± 3,21 %, valor considerado satisfatório devido à complexidade das matrizes 

lignocelulósicas.  

O valor de celulose está muito superior aos 37,7% de C, 18,6% de H, 31,9% de L, 2,8% 

E, obtido por HASHMI et al. (2017). Além deste estudo, outros trabalhos apontam valores 

semelhantes, o que mostra que o BB usado apresentou um teor de carboidratos disponíveis 

superiores aos encontrados na literatura (GUILHERME et al., 2015; LV et al., 2018; SANTO 

et al., 2018). De acordo com ANDRADE et al. (2017), essa variabilidade em valores 

composicional pode estar relacionada à fatores externos como as condições do solo, clima, 

sazonalidade, estado de maturação e até da própria colheita. 

A caracterização do bagaço pós AH apresentou 55,9 ± 2,1 %, 14,83 ± 1,87 %, 25,63 ± 

0,66 % e 3,04 ± 0,22 % de celulose, hemicelulose, lignina e cinzas, respectivamente. Durante 

o balanço das frações sólidas antes e depois do pré-tratamento foi possível perceber que foram 

solubilizados para o hidrolisado, aparecendo como açúcares monoméricos e produtos da 

degradação de pentoses e hexoses, 27,80 % de celulose, 55,87 % de hemicelulose e 35,02 % de 

lignina, respectivamente.  
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5.2. Caracterização do hidrolisado hemicelulósico 

O pré-tratamento da biomassa para obtenção do hidrolisado hemicelulósico utilizado na 

solução de alimentação dos reatores foi realizado conforme metodologia descrita anteriormente 

(seção 4.2). A Figura 13 apresenta o perfil da temperatura e do tempo obtido para cada uma das 

corridas. 

Figura 13. Perfil da temperatura contra o tempo obtido durante o pré-tratamento do bagaço de 

cana-de-açúcar. 

 
A Figura 13 permite observar o perfil da taxa de aquecimento durante as diferentes 

corridas realizadas. Na maior parte das corridas, o tempo gasto foi de aproximadamente 60 

minutos. No entanto, alguns ensaios ocorreram com um aquecimento mais lento, o que fez com 

que o tempo de processamento da biomassa para garantir a mesma severidade da condição 

otimizada por BAÊTA et al. (2016a) chegasse próximo aos 75 minutos.  

A Figura 14 mostra a caracterização dos hidrolisados gerados em termos das variáveis 

pH, DQO, teor de açúcares, ácidos graxos e furanos. A interpretação dos resultados permite 

inferir acerca da repetibilidade das características dos hidrolisados gerados nas diferentes 

corridas realizadas.  
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Figura 14. Caracterização dos hidrolisados gerados em termos de pH (a), DQO, açúcares, 

AGVs e aldeídos (b). 

 

 
(Gli = glicose; Ara = arabinose; Xil = xilose; HF = ácido fórmico; HAc = ácido acético; HMF 

= 5-hidroximetilfurfural; FF = furfuraldeído; DQO = demanda química de oxigênio). 
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O pH de todos os hidrolisados ficou entre 3,1 – 3,5, com o valor de mediana igual a 

3,16. Esse valor de pH ácido pode ser explicado pela liberação do ácido acético e fórmico 

provocada pela hidrólise dos grupos acetil presentes nas ramificações laterais da hemicelulose. 

Os elevados valores observados para o ácido fórmico podem ser explicados pela desidratação 

do HMF gerado a partir da desidratação da glicose liberada durante o pré-tratamento. Como tal 

condição apresenta elevado valor de severidade (log Ro = 4,31), o sistema absorve energia 

térmica suficiente para atingir a energia de ativação das reações de desidratação do HMF 

gerando ácido fórmico. Os valores de concentrações desses ácidos podem ser observados na 

Figura 14b.  

Do ponto de vista da biodegradabilidade do hidrolisado hemicelulósico, a presença de 

ácido fórmico pode ser mais atraente, uma vez que parte das arquéias metanogênicas utilizam 

o mesmo na produção de metano (AQUINO; CHERNICHARO, 2005). No entanto, em 

elevadas concentrações a presença do ácido fórmico pode provocar problemas de desequilíbrio 

cinético no consórcio microbiano (CHEN; CHENG; CREAMER, 2008).  Já a presença de HMF 

(1,25 g.L-1) e FF (4,33 g.L-1) mostra-se de acordo com os resultados observados por 

VALLEJOS et al. (2015), que realizou uma AH de bagaço de cana em uma condição de 

severidade próxima da realizada neste estudo. Tais compostos, associados a presença de 

substâncias fenólicas e derivados da lignina podem apresentar efeitos tóxicos para os micro-

organismos metanogênicos (BARAKAT et al., 2012; BAÊTA, 2016; RIBEIRO, 2016). Os 

elevados valores destes compostos devem ser um fator considerado limitante ao bom 

desempenho do processo de digestão anaeróbia de hidrolisados hemicelulósicos. A presença 

destes compostos em elevadas concentrações no hidrolisado pode limitar a utilização de 

maiores cargas orgânicas volumétrica (COV) no processo.  As elevadas concentrações destes 

inibidores no hidrolisado hemicelulósico torna necessária a realização de pesquisas mais 

detalhadas sobre alternativas tecnológicas que reduzam os impactos provocados por essas 

substâncias ao consórcio metanogênico.  

A variabilidade para os valores de DQO observados na Figura 14b dos hidrolisados, 

pode estar relacionada com as condições do pré-tratamento. De acordo com a Figura 13, alguns 

pré-tratamentos atingiram temperaturas superiores (186 – 187 oC) àquela otimizada (182,9 oC) 

por BAÊTA e colaboradores (2016b). Temperaturas e tempos elevados aumentam a clivagem 

dos grupos acetil, e isso faz com que a solubilização de hemicelulose seja maior. Além disso, 

elevadas severidades de pré-tratamento podem aumentar a solubilização da lignina e celulose, 

proporcionando uma maior quantidade de matéria orgânica na fração líquida (LEE et al.,2009). 
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Sólidos suspensos voláteis dos inóculos utilizados e da espuma de poliuretano antes e após o 

teste de imobilização 

Os resultados obtidos em termos de SSV para a espuma de poliuretano e dos inóculos 

utilizados podem ser visualizados na Tabela 9. 

Tabela 9. Caracterização em termos de SSV para a espuma e os inóculos utilizados. 

Amostra SSV (g SSV/ g amostra) 

Espuma de poliuretano 0,99 

Estrume 50,4 

Lodo anaeróbio 29,7 

Mistura 50% m/m (Estrume + Lodo) 23,38 

 

A mistura 50% m/m preparada foi utilizada para inocular os reatores acidogênicos 

(pós tratamento térmico) e metanogênicos. A Tabela 10 mostra os resultados do teste de 

imobilização da biomassa na espuma de poliuretano.  

Tabela 10. Relação entre tempo de contato e biomassa aderida na espuma. 

Tempo (min) 
Imobilização da biomassa  

(g biomassa aderida/g espuma) 

30 0,14 

90 1,31 

240 0,67 

360 0,93 

480 0,61 

960 0,82 

1200 0,76 

 

O teste mostrou que o tempo de contato definido como ótimo para a realização da 

imobilização da biomassa foi de 90 minutos, tempo em que a aderência apresentou o maior 

valor de biomassa aderida (1,31 g biomassa aderida. g espuma-1).  

Dessa forma, considerando as 6,10g de espumas utilizadas para inocular o reator 

acidogênico, a massa de SSV contida dentro do reator foi de aproximadamente 7,99 g de SSV. 
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Já os reatores metanogênicos tanto do sistema duplo estágio quanto do sistema controle foram 

inoculados com uma massa de aproximadamente 10g SSV.  

5.3. Operação e análises de monitoramento dos biorreatores anaeróbios 

O trabalho foi divido em quatro fases de operação, em que se variou a carga orgânica 

volumétrica aplicada (COV) aos sistemas de um (R1) e dois estágios (RAcLF + R2), e o uso de 

carvão ativado em pó no sistema de um estágio (R1 + CAP), conforme a Tabela 6. 

A Fase I iniciou-se com os dois sistemas funcionando paralelamente, um reator 

metanogênico escalonado em um único estágio – controle (R1); e o sistema duplo estágio 

composto pelo reator acidogênico de leito fixo e fluxo ascendente (RAcLF), seguido de um 

reator metanogênico escalonado (R2) na mesma dimensão do reator controle. Nessa fase, a 

COV foi de 1,31 kg de DQO m-3d-1, carga inicial de start up dos reatores, a fase de operação 

foi interrompida quando os sistemas atingiram o estado estacionário. 

Na fase seguinte a COV foi aumentada para 3,91 kg de DQO m-3d-1. Com o aumento da 

carga orgânica, mantendo-se constante o TDH dos reatores, o sistema de um estágio perdeu 

eficiência. Isso pode ser explicado principalmente pelo aumento da concentração dos produtos 

inibidores (furanos) na solução de alimentação. Já no sistema duplo estágio, além do choque 

sofrido pelo aumento da carga orgânica, foram encontradas hifas de fungo e produtos de 

fermentação dos mesmos no efluente acidogênico, que possivelmente prejudicaram a 

performance do reator anaeróbio R2, o qual foi alimentado com este efluente.  

No momento da operação em que se observou a presença das hifas de fungos, uma 

amostra do efluente acidogênico foi coletada para ser analisada por CG-EM. Alguns compostos 

como o ácido tetradecanóico, 11-eicosenóico e hexadecanóico foram identificados com uma 

similaridade entre o espectro de massa da amostra e o espectro teórico na biblioteca Nist search 

de 93%, 82% e 83%, respectivamente. Tais compostos são conhecidamente produzidos por 

fungos anaeróbios, aeróbios e facultativos. Alguns autores como ATHENAKI et al. (2018) e 

KIKUKAWA et al. (2015), demonstraram que algumas espécies de fungos lipídicos são 

capazes de produzir tais compostos quando alimentados por substratos ricos em carboidratos, 

como é o caso do hidrolisado hemicelulósico.  

Durante a Fase III, apenas o reator controle continuou em operação. A COV foi 

diminuída para 2,61 kg de DQO m-3d-1, com o objetivo de comprovar a hipótese de que o 

problema na Fase II estava relacionado ao aumento da COV, já que uma perda considerável no 

despenho foi observada. Como foi observado um crescimento excessivo de fungos no reator 
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acidogênico, que consequentemente adentraram-se para o R2, dificultando a recuperação do 

sistema, o mesmo teve sua operação finalizada. 

Na Fase IV, o reator controle teve novamente sua COV aumentada para 3,91 kg de DQO 

m-3d-1, entretanto, adicionou-se CAP (R1 + CAP) a uma concentração de 4 g L-1base seca, para 

avaliar se o material é capaz de aumentar a estabilidade, remoção de matéria orgânica e 

produção de metano, uma vez que com essa carga orgânica durante a Fase II, a performance da 

digestão anaeróbia foi comprometida. 

Os resultados de pH, eficiência de remoção de DQO, produção e composição do biogás 

em termos de CH4, análise de sólidos suspensos voláteis e de AGVs e furanos nos sistemas, o 

balanço de DQO e o ensaio de traçador sobre o regime hidráulico dos reatores metanogênicos, 

além da análise cinética dos reatores metanogênicos foram discutidos a seguir. 

5.3.1. pH 

A Figura 15 apresenta os valores de pH para os sistemas de um e dois estágios, com os 

valores das medianas para cada ponto de amostragem, durante as fases de operação. 

Figura 15. Variação do pH nos pontos de amostragem dos dois sistemas nas diferentes fases 

operacionais. 
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Durante a Fase I, a alimentação do reator acidogênico não era corrigida para os valores 

considerados ótimos de ~ 5,5 (FANG; LIU, 2002), logo, a variação dos valores do pH de 

alimentação do RAcLF foi elevada. Ao final dessa fase, observou-se um aumento do pH da 

alimentação do reator acidogênico (Alim Acid), alcançando valores próximos a 6,80. Esse pH 

pode ter inibido a atividade dos micro-organismos acidogênicos, diminuindo a conversão dos 

açúcares em ácidos nesse reator, promovendo uma menor acidificação de modo geral do 

efluente e, consequentemente, um aumento no pH do efluente acidogênico, com valores 

maiores que 6,0 (RAVI et al., 2018). 

Com o objetivo de evitar essa menor acidificação no primeiro estágio do sistema RAcLF 

+ R2, o pH da solução de alimentação do reator acidogênico passou a ser corrigida para valores 

próximos de 5,5 durante a Fase II. Os resultados mostraram que os valores das medianas dos 

pontos (P1, P2, P3) dentro do reator metanogênico do sistema duplo estágio (Figura 15b) 

quando comparados aos valores da Fase I são superiores apesar do aumento da carga orgânica. 

Isso pode ser explicado pelo aumento da concentração dos íons bicarbonatos no sistema durante 

a operação (FRANKIE-WHITTLE et al., 2014), conforme observado também no trabalho de 

RIBEIRO (2016).  

No entanto, com o aumento da carga orgânica na Fase II dentro do reator metanogênico 

controle (R1), o sistema sofreu um choque, e fez-se necessário a correção do pH do mesmo 

com adição de NaHCO3. Com isso, o pH dentro do reator foi reestabelecido. Isso foi feito para 

minimizar os danos na geração de metano e o crescimento das arquéias metanogênicas, que 

ocorre em valores de pH ótimo entre 6,6 – 7,4 (CHERNICHARO, 2007; KHANAL, 2009). 

Na Fase III, o sistema duplo estágio (RAcLF + R2) foi desligado, conforme explicado 

anteriormente. Com a diminuição da COV em R1, o sistema controle começou a se recuperar, 

diminuindo a necessidade de carbonatação durante a operação. Além disso, não foi observado 

a presença de quedas bruscas no pH durante a Fase III como observado com o aumento de carga 

na Fase II, o que corrobora com a hipótese de que a elevação da COV na Fase II provocou uma 

condição de estresse nos micro-organismos, que como será discutido detalhadamente a seguir, 

resultou em um aumento na concentração de ácidos graxos e consequentemente na diminuição 

do pH. 

Na Fase IV aumentou-se novamente a COV para um valor próximo ao operado na Fase 

II (3,91 kg de DQO m-3d-1), e adicionou-se carvão ativado em pó ao sistema (R1 + CAP). Os 
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resultados mostraram que houve um aumento nos valores medianos de pH em todos os pontos 

quando comparamos as Fases IV e II, respectivamente. Além disso, durante a operação, 

observou-se que a necessidade de correção do pH do sistema com NaHCO3 também diminuiu. 

De acordo com BAÊTA (2012), o carvão ativado em pó apresenta elevada capacidade de 

adsorção dos AGVs solúveis, principalmente o acetato, o que pode ter contribuído para 

aumentar o pH dentro do reator controle e no efluente do mesmo, minimizando a possível 

acidificação que ocorreu durante a Fase II com o choque de carga.   

5.3.2. Análise de sólidos suspensos volatéis  

Os sólidos suspensos voláteis foram medidos apenas nos reatores metanogênicos do 

sistema um estágio (R1) e do sistema duplo estágio (R2), com o objetivo de avaliar o 

crescimento celular durante as fases de operação. A Figura 16 apresenta os resultados obtidos 

da análise de sólidos dentro do reator durante as fases de operação de ambos os sistemas. 

Figura 16. Variação da concentração em termos de SSV nos reatores metanogênicos dos 

sistemas controle (a) e dois estágios (b) durante as fases de operação. 

 

Ambos os reatores metanogênicos foram inoculados no start up com uma concentração 

de 4,35 g SSV L-1. Na Fase I observou-se, inicialmente, uma lavagem de boa parte dos sólidos 
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(wash out), sendo o valor mediano encontrado de 2,16 g SSV L-1 em R1 e 1,91 g SSV L-1 em 

R2, respectivamente. Além da presença desses sólidos no frasco de coleta do efluente dos 

reatores, observou-se que grande parte dos mesmos ficavam retidos nas paredes dos tubos de 

saída do efluente. Após essa lavagem inicial, percebeu-se uma estabilização da massa de sólidos 

e da sua concentração dentro do reator, em ambos os sistemas, controle (R1) e metanogênico 

dois estágios (R2). 

Ao final da Fase I, houve um problema com a energia na Universidade Federal de Ouro 

Preto, que se manteve instável por aproximadamente 18 dias. Percebeu-se que com esse 

problema, os sólidos dentro dos reatores metanogênicos (R1 e R2) além de sedimentarem, 

também ficaram retidos nas paredes dos reatores, o que dificultou a amostragem nos pontos P1, 

P2 e P3 durante as outras fases de operação. Portanto, durante as Fases II, III e IV, a frequência 

de amostragem foi menor, e era realizada em todo o volume útil do reator e não nos pontos, 

como havia ocorrido durante a Fase I. Apesar do aumento observado na concentração de sólidos 

da Fase I para a Fase II, em ambos os sistemas (R1 = 3,77 g SSV L-1; R2 = 3,84 g SSV L-1), a 

lavagem de sólidos continuava ocorrendo. Além disso, boa parte desses sólidos não estavam 

ativos, tinham um aspecto gelatinoso, e acabaram sendo eliminados naturalmente com o 

reestabelecimento da operação após a queda de energia, o que fez com que a concentração 

diminuísse novamente na Fase III no reator controle para 2,10 g SSV L-1. 

Em todas as fases de operação observou-se a continuação do fenômeno de wash-out, tal 

fenômeno pode ser atribuído a dificuldade da biomassa em granular, aspecto esse que é 

comumente observado em reatores anaeróbios de bancada. A concentração de SSV dentro do 

reator controle na Fase III foi menor que a mediana encontrada durante a operação das Fases I 

e II (2,16 g SSV L-1; 3,77 g SSV L-1), evidenciando a dificuldade em manter a biomassa dentro 

do reator com o decorrer da operação. Outra possível explicação reside no fato dos reatores 

anaeróbios serem escalonados, o que faz com que a velocidade ascensional seja mais elevada, 

garantindo uma turbulência maior no interior do reator, o que pode dificultar a granulação da 

biomassa. 

Na Fase IV, com a adição de carvão ativado ao sistema controle (R1 + CAP), houve um 

sutil aumento na concentração de SSV do R1 quando comparado à Fase III (2,29 g SSV L-1), 

este valor foi obtido descontando a quantidade de SSV presente no reator proveniente do carvão 

ativado em pó. Alguns trabalhos mostram que o carvão pode contribuir para a formação de um 
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biofilme devido a elevada capacidade de adsorção (BAÊTA, 2012; XU et al., 2015), 

favorecendo o crescimento microbiano em sua superfície. 

5.3.3. Eficiência de remoção de matéria orgânica (DQO) 

A Figura 17 apresenta os dados de eficiência de remoção de DQO em cada um dos 

reatores dos sistemas controle (R1) e duplo estágio (RAcLF + R2) durante as fases de operação. 

Figura 17. Eficiência de remoção de DQO dos sistemas um e dois estágios durante as fases de 

operação. 

 

Com a COV baixa – Fase I – o reator metanogênico do sistema controle (R1) obteve um 

elevado valor de mediana na eficiência de remoção de DQO (89,1 %). Isso se deve tanto à 

aclimatação da biomassa ao hidrolisado que ocorreu em uma etapa prévia, quanto à baixa 

concentração de furanos afluente ao sistema (4,53 mg L-1). Já no reator metanogênico do 

sistema duplo estágio (R2), a eficiência de remoção de DQO apresentou valores iniciais 

próximos ao valor mediano obtido no sistema um estágio, entretanto, os problemas que 

ocorreram com a acidificação do efluente proveniente do reator acidogênico (RAcLF) fizeram 

com que a eficiência de remoção de DQO fosse diminuindo, atingindo valores de mediana de 

56,5 %. Essa eficiência de remoção menor do que a observada no reator R1 pode estar 
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relacionada com a diferença existente entre a relação A/M para ambos os reatores (R1 = 0,3; 

R2 = 0,2).  

Como a concentração de SSV nos dois reatores apresentaram um valor mediano 

próximo, a concentração de DQO na alimentação foi o que provocou uma diferença na relação 

A/M dos reatores. Durante a operação parte da DQO substrato foi removida no reator 

acidogênico (RAcLF), com isto o reator R2 trabalhou com uma quantidade de alimento por 

micro-organismo menor do que no reator R1. Sistemas que operam com uma relação de 

alimento micro-organismos mais próxima dos valores considerados ótimos para este tipo de 

substrato (0,4 g DQO/g SSV) tendem a apresentar um melhor desempenho.  

Conforme sugerido por BAÊTA (2016), em estudo em que se avaliou em batelada três 

relações A/M (0,2, 0,4 e 0,8), o melhor resultado observado foi para um valor de A/M de 0,4 e 

o pior resultado de biodegradabilidade e conversão de DQO em CH4 foi observado para uma 

relação A/M igual a 0,2. Considerando isso, como o reator R1 operou em condições mais 

próximas da considerada boa e o reator R2 operou com uma relação A/M próxima da 

considerada como pior em estudos prévios, a menor remoção de DQO para o reator R2 pode 

ser justificada. 

Com a queda da acidificação no primeiro estágio do sistema RAcLF + R2, observou-se 

uma diminuição da eficiência global de remoção de matéria orgânica do sistema como um todo 

(70,4%), inferior ao sistema de um estágio (R1 – 89,1%), situação não observada em outros 

trabalhos, que mostraram que a separação das fases melhorou a estabilização e a degradação da 

matéria orgânica de forma global (BAÊTA el al., 2016c; KRISHNAN et al., 2017; SANTOS, 

2017; LIMA, 2018). 

Considerando apenas a eficiência de remoção de DQO no reator acidogênico (RAcLF), 

observou-se que o aumento da COV da Fase I para a Fase II, não provocou efeitos significativos 

nos micro-organimos acidogênicos, uma vez que, os valores de remoção de DQO (Fase I – 

35,2%; Fase II – 34,8%) se mantiveram praticamente constantes nas duas fases. Isso pode estar 

relacionado à maior resistência a choques de cargas dos consórcios acidogênicos quando 

comparados às arqueias metanogênicas (CHERNICHARO, 2007; INTANOO; 

CHAIMONGKOL; CHAVADEJ, 2015). Esse valor obtido é bem superior ao encontrado em 

outros trabalhos na literatura que ficaram na faixa de 20-25% (BRAGA; FERRAZ JÚNIOR; 

ZAIAT, 2016; FERRAZ et al., 2016; FUESS et al., 2017b). Isso se deve principalmente as 

diferenças em relação ao inóculo utilizado no presente estudo – mistura 50% m/m de estrume 
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e lodo anaeróbio. De acordo com Lima e colaboradores (2018), o estrume de boi possui outros 

consórcios de micro-organismos facultativos e anaeróbios que contribuem para uma maior 

conversão de matéria orgânica. 

O aumento da COV da Fase I para a Fase II, provocou um choque nos micro-organismos 

metanogênicos presentes em R1, refletido na queda da eficiência de remoção de DQO de 89,1% 

(Fase I) para 18,4% (Fase II). Isso ocorreu principalmente pelo aumento da concentração dos 

furanos na solução de alimentação de 4,53 mg.L-1 para 28,56 mg L-1 (Figura 21a), tais 

compostos são inibidores do processo de digestão anaeróbia (BAÊTA et al., 2016c; AKOBI; 

HAFEZ; NAKHLA, 2016; ANBURAJAN et al., 2017). No reator metanogênico do sistema 

duplo estágio (R2), também se observou um aumento na concentração desses inibidores de 1,28 

mg L-1 para 18,1 mg L-1 (Figura 21a). Os menores valores de furanos observados na alimentação 

do reator R2 durante a fase II mostra que o reator RAcLF foi capaz de reter parte dos furanos, 

o que pode explicar o fato da queda de eficiência de DQO para o reator R2 (49,3%) ter sido 

menor quando comparada ao reator R1(70,7%). 

Entretanto, apesar de ser observado uma remoção de DQO menor para o reator R2, é 

possível perceber que em termos de estabilização global da matéria orgânica, o sistema de duplo 

estágio (RAcLF + R2) teve uma remoção de DQO global de 44,1%, enquanto que para o reator 

R1 (controle) a remoção de DQO foi de 18,4%. 

 Esperava-se que a eficiência de remoção de DQO no reator R2 fosse superior à obtida 

no reator de um estágio controle R1, conforme observado em outros trabalhos (GOTTARDO 

et al., 2016; JEIHANIPOUR et al., 2013; LULLIO et al., 2014; ZHU et al., 2011), entretanto, 

a eficiência de remoção de matéria orgânica foi muito menor (7,20 %). Essa eficiência muito 

baixa levou a uma investigação qualitativa da comunidade microbiana presente nos reatores 

acidogênico e metanogênicos (R1) e (R2). Quando o reator acidogênico foi aberto para coleta 

de amostra, observou-se a presença de possíveis fungos dentro do mesmo (Figura 18). 
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Figura 18. Fungos dentro do reator acidogênico (a) e nas espumas imobilizadas (b). 

 

Utilizando a técnina de coloração de gram, identificou-se o aparecimento de hifas, 

característica de fungos (Figura 19). Conforme já discutido anteriormente, no efluente do reator 

acidogênico no final da Fase II foram encontrados ácidos graxos de cadeias longas como 

tetradecanóico (C14H28O2), eicosenóico (C22H42O2) e hexadecanóico (C16H32O2), ambos os 

compostos são conhecidamente produzidos por fungos lipídicos na presença de substratos ricos 

em carboidratos. A presença desses compostos na saída do reator acidogênico e 

consequentemente na alimentação do reator R2, também pode ter contribuído para uma baixa 

eficiência de conversão de DQO, uma vez que tais ácidos podem não ser convertidos no reator 

R2 à ácidos de cadeia curta, e consequentemente não serem removidos do sistema para fase 

gasosa na forma de CH4, acarretando em uma menor remoção de DQO para o reator R2. 
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Figura 19. Imagem de microscópio de amostra dos sólidos coletados no efluente acidogênico. 

 

Esses fungos podem ser provenientes principalmente do estrume de vaca utilizado no 

inóculo (PHILLIPS; GORDON, 1988; TRINCI et al., 1994;). O aumento da pressão parcial de 

biogás, principalmente CO2, aumenta exponencialmente o crescimento desses fungos 

anaeróbios (TRINCI et al., 1994). Com o aumento da carga orgânica da Fase I para a Fase II, e 

a eficiência de remoção de DQO no reator acidogênico se mantendo praticamente constante 

entre as fases, possivelmente ocorreu um aumento na produção de biogás dentro deste reator na 

Fase II. Isso pode ter favorecido o crescimento desses micro-organismos, visto que, o reator de 

leito fixo não favorece a liberação desse gás produzido no reator acidogênico. A lavagem de 

sólidos (washout) era bastante elevada no reator acidogênico, e durante o preparo da solução 

de alimentação do reator metanogênico (R2), não existia uma unidade de separação dos sólidos 

conforme foi feito em outros trabalhos (GHOSH et al., 1975;MONTIEL CORONA; RAZO-

FLORES, 2018). Logo, esse sólido proveniente do RAcLF era bombeado para dentro do reator 

metanogênico R2, o que pode também ter contribuído para proliferação destas espécies dentro 

desse reator metanogênico.  

Os produtos de fermentação desses fungos incluem, além de acetato e lactato, alguns 

compostos alcoólicos (DASHTBAN; SCHRAFT; QIN, 2009; HARHANGI et al., 2003; 

PHILLIPS; GORDON, 1988). Tais compostos alcoólicos podem provocar a lise das células 
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microbianas (HARRISON, 1991). Portanto, essa lise celular pode ter provocado uma 

diminuição das arquéias metanogênicas dentro do reator R2, comprometendo a eficiência de 

remoção de matéria orgânica e, consequentemente, a metanogênese no sistema duplo estágio.   

Após esses problemas apresentados no sistema duplo estágio, seria necessária uma 

reinoculação do reator metanogênico (R2), portanto, optou-se por desligar esse sistema na Fase 

III, mantendo-se em funcionamento apenas o reator controle. Nessa fase, com o sistema 

operando com uma COV menor (Fase II – 3,91 kg de DQO m-3d-1; Fase III – 2,61 kg de DQO 

m-3d-1), foi possível observar que a queda de desempenho do reator R1 na fase II estava 

associada ao aumento da COV da Fase I para Fase II.  

Esse fato foi constatado através da observação da melhora no desempenho do reator 

metanogênico controle (R1) quando o mesmo foi submetido a uma COV menor. Os valores de 

eficiência de remoção de DQO aumentaram de 18,4% da Fase II para 63,4% na Fase III, 

evidenciando que de fato o sistema é fortemente influenciado pela carga orgânica. O que 

dificulta a aplicação em sistemas reais, os quais receberão hidrolisados com elevadas 

concentrações de DQO.  

Tais resultados apontam para necessidade de estudos que visam o desenvolvimento de 

tecnologias que sejam capazes de garantir que o sistema anaeróbio seja alimentado com altas 

cargas orgânicas. Uma alternativa para tal fim é o uso do CAP, que será abordado mais adiante. 

Apesar de todos os problemas observados para o sistema duplo estágio (RAcLF + R2), 

quando observa-se os valores globais de remoção de DQO para o reator R1 e os compara com 

a remoção de DQO do sistema RAcLF + R2, é possível perceber que apesar da necessidade de 

melhoras no desempenho deste sistema, o mesmo possui uma maior eficiência global de 

remoção de DQO, o que permite  que, hidrolisados hemicelulósicos mais concentrados possam 

ser utilizados como alimentação, fato considerado positivo quando se pensa na aplicação de tal 

sistema. 

 O efeito do uso do carvão ativado em pó (CAP) como uma alternativa para melhorar o 

desempenho do reator metanogênico R1 permitindo que o mesmo opere em maiores cargas 

orgânicas foi observado comparando-se as Fases II (3,91 kg de DQO m-3d-1) e IV (3,91 kg de 

DQO m-3d-1) de operação. Na Fase IV em que o reator R1 foi alimentado na mesma carga da 

Fase II, porém, contendo em seu interior 4 g/L de CAP, foi possível observar que além de um 

aumento nos valores de pH, observou-se que a eficiência de remoção de matéria orgânica saiu 

dede 18,4 % na Fase II para 57,05% na Fase IV. O CAP além de possibilitar a formação de um 
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biofilme microbiano, tem capacidade de adsorver alguns compostos solúveis. Essa propriedade 

pode aumentar o tempo de retenção celular dentro do reator e, dessa forma, aumentar o consumo 

de matéria orgânica pelos micro-organismos. Além disso, no caso de substratos contendo 

substâncias mais recalcitrantes como é o caso do HH, a adsorção de tais compostos pode 

facilitar a aclimatação da biomassa, contribuindo para um melhor desempenho. Outra 

observação interessante é o fato do CAP ajudar no controle termodinâmico, mantendo um 

equilíbrio entre as etapas acidogênica, acetogênica e metanogênica (BAÊTA, 2012; SANTOS, 

2017). 

5.3.4. Análise de AGVs e furanos 

A Figura 20 apresenta a concentração dos principais compostos encontrados na 

alimentação e no efluente do reator acidogênico (RAcLF). 

Figura 20. Composição em termos de açúcares, AGVs e furanos da alimentação (a) e efluente 

(b) do reator acidogênico nas fases operacionais. 

 
(Ara = arabinose; Fur = furanos; Gli = glicose; HAc = ácido acético; HBut = ácido butírico; HF 

= ácido fórmico; HPr = ácido propiônico; IsoVal = ácido isovalérico; Xil = xilose). 

A solução de alimentação é rica principalmente em xilose e arabinose, açúcares C5 

provenientes da solubilização da hemicelulose durante a auto-hidrólise. Na Fase I, o fator de 

diluição do hidrolisado foi de aproximadamente 80 vezes. Os resultados mostraram que os 
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açúcares presentes no hidrolisado, tanto na Fase I quanto na Fase II, foram totalmente 

consumidos no reator acidogênico, não sendo encontrados no efluente desse reator. Além disso, 

na Fase I, a rota metabólica preferencial foi a que favoreceu a formação de ácido acético, 

partindo da concentração afluente de 58,56 mg L-1 para 310,55 mg L-1 no efluente acidogênico. 

Essa é a rota de maior interesse em sistemas acidogênicos quando o objetivo é a produção de 

H2, uma vez que, para cada mol de pentose convertido a acetato são formados 3,33 mols de H2.  

Com o aumento da carga orgânica, a razão HPr/HAc no efluente acidogênico aumentou 

de 0,2 na Fase I para 0,5 na Fase II. Além disso, a DQOAfluente convertida em DQOHAc saiu de 

71,2 % na Fase I, para 45,4 % na Fase II, enquanto a conversão de DQO afluente em DQO HPr 

e de DQOHBut saíram de 20,5% para 31,9 % e 8,3 % para 19,7%, respectivamente. Isso pode 

indicar uma alteração na rota metabólica, sendo a conversão do substrato a ácido propiônico e 

butírico aumentada na Fase II.  

O aumento da produção de biogás, inferido pela manutenção das eficiências de remoção 

de DQO durante a etapa acidogênica, pode ter aumentado a pressão parcial de H2 dentro do 

reator, o que favoreceu a mudança de rota metabólica de acético/butírico para propiônico 

(MIZUNO et al., 2000;HUSSY et al., 2003). Além disso, houve um aumento na concentração 

dos produtos inibidores, que também são capazes de promover uma alteração tanto no 

metabolismo quanto nas espécies majoritárias desses micro-organismos, destinando 

preferencialmente a etapa de hidrólise ácida para a rota de formação do ácido propiônico 

(AKOBI; HAFEZ; NAKHLA, 2017; ANBURAJAN et al., 2017; ANBURAJAN et al., 2018). 

A partir das Figuras 21a e 21b é possível perceber que na Fase I, na qual a concentração de 

furanos no afluente foi menor (4,53 mg L-1) quando comparado a Fase II (27,3 mg L-1), 

observou-se uma eficiência de remoção para estes compostos de 63%.Durante a Fase II a 

remoção para esta classe de compostos recalcitrantes foi de apenas 16,66%. Tais resultados 

mostram que com o aumento da carga de furanos no sistema acidogênico a remoção destes 

compostos foi reduzida. Ess fato pode ter contribuído para à mudança de rota metabólica 

observada no interior do reator.  

A Figura 21a e 21b apresenta os resultados obtidos das concentrações dos furanos e dos 

principais ácidos encontrados no afluente, dentro do reator e efluente dos reatores 

metanogênicos R2 e R1, respectivamente. A concentração de AGVs no reator é um dos 

parâmetros mais importante no que tange à performance da digestão anaeróbia (SUN et al., 

2017).
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Figura 21. Variação dos valores da concentração dos furanos e principais ácidos na alimentação, dentro do reator e no efluente dos 

reatores metanogênicos do sistema duplo estágio R2 (a) e R1 (b) em todas as fases operacionais. 
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Em ambos os sistemas, os principais ácidos encontrados foram acético, propiônico e 

butírico. No reator anaeróbio (R2), pertencente ao sistema duplo estágio, Figura 21a, o único 

ácido que diminuiu na entrada do reator na Fase II em relação a Fase I foi o ácido acético. 

Conforme discutido anteriormente, com o aumento da carga orgânica de 1,31 (Fase I) para 3,91 

(Fase II) kgDQO m-3d-1, a rota metabólica dos micro-organismos acidogênicos foi alterada para 

a produção de ácido propiônico.  

No entanto, para todos os ácidos observou-se que houve um acúmulo dentro do reator 

metanogênico R2, o acúmulo é observado pelo aumento da concentração mediana dos AGVs 

dentro do reator em relação à concentração presente na alimentação, além disso, os valores de 

concentração dos AGVs no interior do reator estão muito próximos das concentrações obtidas 

no efluente do mesmo conforme pode ser observado na Figura 21a. Esse acúmulo de DQOAGV 

no efluente de R2, aumentou da Fase I de 38,61 para 2553 mgDQOAGV.d-1 na ase II, conforme 

pode ser visto na Tabela 12. Esses resultados indicam que existiu uma desestabilização 

termodinâmica no sistema R2 durante a Fase II, possivelmente ocorrido por um desbalanço da 

etapa acetogênica, uma vez que os ácidos em que foi possível observar maiores acúmulos são 

os ácidos de cadeias maiores,propiônico e butírico, os quais  necessitam ser convertidos a ácido 

acético.  

A observação deste acúmulo de AGVs no sistema pode estar relacionada a um 

desequilíbrio da comunidade microbiana. Segundo AQUINO e CHERNICHARO (2005), o 

acúmulo de ácidos está associado ao surgimento de condições de estresse provocadas pelo 

aumento de carga orgânica, limitação nutricional ou aumento da presença de compostos 

recalcitrantes. O aumento da COV da Fase I para II e o aumento na concentração de furanos 

presentes nos hidrolisados hemicelulósicos observado na Figura 21a mostram que que a 

mudança no comportamento do reator R2 durante a Fase II pode está fortemente associada a 

estas condições de estresse. 

Um outro ponto que pode ter contribuído com a instabilidade do reator R2 são os sólidos 

que eram lavados do reator acidogênico e não eram separados antes de alimentar o reator 

metanogênico. Os mesmos continham, além de outros micro-organismos de crescimento 

acelerado – acidogênicos -, fungos que podem ter comprometido o desenvolvimento das 

arquéias metanogênicas, micro-organismos mais sensíveis a alterações do meio e que possuem 

taxa de crescimento menor comparado às acidogênicas e acetoclásticas (CHERNICHARO, 

2007). Além disso, a concentração dos furanos conforme discutido anteriormente aumentou 
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consideravelmente de 1,58 mg L-1 para 18,07 mg L-1, o que pode ter contribuído para a inibição 

da metanogênese (BAÊTA, 2016; BAÊTA et al., 2017). A baixa remoção de matéria orgânica 

(Figura 17) e a baixa produção de biogás aliada a pobre composição de metano no mesmo 

(Figura 22b) são outros indícios que corroboram com essa hipótese. 

No sistema controle (R1), Figura 21b, os resultados mostram que durante a Fase II 

também houve acúmulo dos ácidos dentro do reator e concentrações elevadas dos mesmos no 

efluente, com a DQOAGV no efluente saindo de 199 da Fase I para 4958 mgDQOAGV. d-1 na Fase 

II (Tabela 12). O ácido acético foi o produto majoritário observado tanto dentro do reator quanto 

no efluente, seguido do ácido propiônico. O acúmulo de ácido propiônico pode inibir a 

metabolização dos AGVs, comprometendo diretamente a etapa de metanogênese (WANG et 

al., 2009). Além disso, o aumento da concentração de produtos inibidores, semelhante ao que 

ocorreu também no sistema duplo estágio, corroborou para o desequilíbrio da microbiota, 

diminuindo a eficiência de remoção de matéria orgânica, conforme observado na Figura 17.      

A comparação direta entre os valores de DQOAGV nos reatores metanogênicos controle 

(R1) e duplo-estágio (R2) não permitem tirar conclusões diretas, pois a carga orgânica aplicada 

em cada reator foi diferente, apesar da carga orgânica aplicada aos sistemas um estágio e dois 

estágios serem iguais. Entretanto, a razão entre a DQOAGV dentro dos reatores e a respectiva 

DQO afluente fornece um indicativo a respeito do choque causado em cada sistema. 

Considerando a situação de estresse (Fase II), a razão obtida foi de 0,53 e 0,47, para os reatores 

metanogênicos R1 e R2, respectivamente. Esse valor do reator R2 (sistema duplo-estágio) 

indica que houve um menor acúmulo de AGVs, considerando a quantidade de matéria orgânica 

afluente  no mesmo, ou seja, esse sistema demonstrou ser mais resistente aos choques de carga 

quando comparado ao sistema controle (R1), tendo acumulado uma menor quantidade de ácido.  

Já na Fase III, é possível perceber que o acúmulo de ácidos dentro do reator controle 

(R1) sofreu uma redução, obtendo o valor de concentração de DQOAGV igual a 610,53 mg L-1,  

sendo o ácido acético novamente o produto majoritário encontrado. A relação de 

DQOAGV/DQOAfluente para esta fase foi de 0,33, valor muito menor que o observado para a Fase 

II, o que indica que uma menor parte de matéria orgânica permaneceu como AGV. A 

diminuição da COV de 3,91 para 2,61 kg DQO m-3d-1 implicou na diminuição da concentração 

dos furanos na alimentação, com isso, o sistema demonstrou boa capacidade de recuperação, o 

que impactou diretamente na performance da digestão anaeróbia. A melhora no desempenho 

contribuiu com um aumento tanto da eficiência de remoção de matéria orgânica (Figura 17), 
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quanto no aumento da produção e composição do biogás (Figura 22a) para o reator R1 na Fase 

III.  

Quando leva-se em conta o reator R1 + CAP na Fase IV, cuja a COV foi próxima a 

aplicada na Fase II, o valor encontrado para a razão DQOAGV/DQOAfluente foi de 0,47, resultado 

menor que os 0,53 observados para o reator R1 quando operado na Fase II, o que evidencia que 

o uso do carvão ativado na Fase IV contribuiu para um menor acúmulo de AGVs na digestão 

anaeróbia do hidrolisado hemicelulósico.. Na Fase IV, o valor da DQOAGV foi de 1328,42 mg 

L-1, novamente com o ácido acético sendo o produto majoritário encontrado.  

A melhora na eficiência de remoção de DQO e da produção e composição de biogás 

para o reator R1 durante a Fase IV em relação a Fase II está relacionada principalmente à 

diminuição da concentração dos produtos inibidores tais como os furanos, que teve sua 

concentração mediana de entrada em 26,17 mg L-1, concentração dentro do reator de 0,98 mg 

L-1 e a concentração no efluente de 1,08 mg L-1, o que corresponde a uma eficiência de remoção 

para este composto de 95,87%. Quando comparamos estes resultados com a eficiência de 

remoção dos furanos para Fase II, 39,18% (Figura 21b), na qual o reator R1 foi alimentado com 

a mesma COV (3,91 Kg DQO m-3d-1), percebemos que possivelmente o CAP esteja atuando na 

remoção destes compostos do bulk da solução, o que ajuda a explicar o melhor comportamento 

do reator R1 na Fase IV. 

Segundo BAÊTA (2012), o CAP tem a capacidade de adsorver compostos solúveis e 

recalcitrantes que podem inibir a DA, e isso faz com que o tempo de retenção destes compostos 

no interior do reator aumente, fazendo com que o os micro-organismos tenham maior tempo 

para aclimatarem a tais compostos, aumentando a degradação dos mesmos. Além disso, o CAP 

tem elevada capacidade de adsorção de acetato, dessa forma, o equilíbrio dentro do reator 

sempre é deslocado no sentido de favorecer a acetogênese, visto que a concentração de ácido 

acético na solução dentro do reator diminui constantemente, e o fato de não ocorrer saturação 

do CAP pode ser explicado pela formação de um biofilme na superfície do mesmo, o qual 

consomem esse ácido, permitindo a regeneração constante dos poros desse material (BAÊTA, 

2012). Isso tudo implica em uma minimização da acidificação no interior do reator, o que 

provoca uma melhora na eficiência do processo de digestão anaeróbia e na estabilização da 

operação(ZHANG et al., 2017). 
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5.3.5. Produção e composição do biogás em termos de CH4 

As Figuras 22a e 22b apresentam a produção acumulada de metano e a composição do 

biogás em termos de CH4 dos reatores R1 e R2 durante as fases de operação, respectivamente. 

Figura 22. Produção acumulada de CH4 e composição do biogás em termos de metano para os 

reatores metanogênicos R1 (a) e R2 (b). 
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Os resultados obtidos mostram que durante as Fase I e Fase II, com os sistemas controle 

e duplo estágio em funcionamento, a produção acumulada de metano foi maior para o sistema 

controle quando comparado ao duplo estágio. Entretanto, as cargas orgânicas volumétricas em 

cada reator eram diferentes, logo, uma variável melhor para compararmos a quantidade de 

metano produzido seria a razão entre a produção de metano levando-se em conta a matéria 

orgânica removida (DQOrem). A Tabela 11 apresenta os valores de NmL CH4 gDQOrem-1 para 

todas as fases operacionais dos sistemas controle e duplo estágio. 
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Tabela 11. Volume de metano produzido em relação a quantidade de matéria orgânica 

removida. 

FASES CONTROLE DUPLO-ESTÁGIO 

Fase I 

(NmL CH4 gDQOrem-1) 
304,21 304,82 

Fase II 

(NmL CH4 gDQOrem-1) 
160,79 232,72 

Fase III 

(NmL CH4 gDQOrem-1) 
250,85 - 

Fase IV 

(NmL CH4 gDQOrem-1) 
222,07 - 

(Produção teórica de CH4 = 350 NmL CH4.gDQOrem-1). 

Apesar de uma produção acumulada de metano menor do sistema duplo estágio (R2), 

os valores apresentados na Tabela 11 mostram que nesse sistema, a fração do substrato 

convertida em CH4 é mais elevada tanto na Fase I quanto na Fase II, comportamento observado 

também em outros trabalhos (FERRAZ et al., 2016; FU et al., 2017; LIU et al., 2018; SI et al., 

2015; VOLPINI et al., 2018; XIAO et al., 2018). Entretanto, na Fase I observamos que a 

diferença entre os sistemas é muito pequena. Isso pode estar relacionado a elevada diluição do 

hidrolisado (~ 80 vezes), que culminou em uma concentração dos produtos inibitórios muito 

baixa, diminuindo a inibição durante a DA, e dificultando a observação do efeito da inserção 

da etapa acidogênica no desempenho do processo. 

Com o aumento da carga da Fase I para a Fase II, a produção específica de metano em 

R1 saiu de 304,31 NmL CH4 gDQOrem-1 para 160,02 NmL CH4 gDQOrem-1, enquanto que em 

R2 esse valor saiu de 304,82 NmL CH4 gDQOrem-1 para 232,72 NmL CH4 gDQOrem-1, 

evidenciando que a etapa acidogênica pode ser de fato responsável por uma melhor seletividade 

para transformação de DQO removida em CH4. 

Com a diminuição da COV da Fase II para a Fase III, o sistema controle R1 mostrou 

boa capacidade de recuperação, aumentando a composição de metano de 14,22% para 29,33% 

no biogás (Figura 22a) e a eficiência de remoção de DQO de 18,4% para 63,4% (Figura 17), o 
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que acarretou em uma produção acumulada de metano maior (50,41 NL CH4) quando 

comparada à Fase II (19,12 NL CH4). Apesar de apresentar uma menor produção de metano 

acumulada e uma menor biodegradabilidade quando comparada à Fase I (57,96 NL CH4; 304,21 

NmL CH4 gDQOrem-1), a Fase III, em que a biomassa se encontrava melhor adaptada ao 

substrato, foi operada por 15 dias a menos que a Fase I, portanto, considerando a produção 

diária de metano, a Fase III teve um desempenho melhor que a Fase I, com a produção de CH4 

igual a 900,2 NmL CH4 d-1 (Fase III), valor superior aos 816,35 NmL CH4 d-1 obtidos na Fase 

I.  

Durante a Fase IV, após a adição do CAP e o aumento da COV novamente para 3,91 kg 

de DQO m-3d-1, o sistema conseguiu suportar melhor o choque de carga, apresentando maior 

conversão de matéria orgânica à metano 222,07 NmL CH4 gDQOrem-1 quando comparado 

principalmente com a Fase II, etapa na qual a produção de metano foi de 167,02 NmL CH4 

gDQOrem-1. A presença do CAP no reator contribuiu para aumentar a produção específica de 

metano em relação a DQO removida em cerca de 38,1% quando compare-se a Fase IV com a 

Fase II. Além disso, a composição do biogás em termos de metano se apresentou mais estável 

e elevada (63,25 %) na Fase IV do que a observada durante a Fase II (14,22 %), mostrando que 

o carvão ativado teve efeito na melhora da estabilidade e aumento da produção de metano 

durante a digestão anaeróbia de hidrolisado hemicelulósico. Tais resultados são semelhantes 

aos reportados em outros trabalhos em que os autores observaram melhoras do desempenho 

para sistemas anaeróbios tratando substratos complexos (SANTOS, 2017; ZHANG et al., 2017; 

ZHANG et al., 2018). Os resultados mostram que o material adsorvente pode ser usado para 

aumentar a produção de metano em sistemas anaeróbios alimentados com hidrolisado 

hemicelulósico de cana de açúcar contendo maiores concentrações de DQO na entrada, além 

de permitir uma maior estabilidade dentro do reator. 

5.3.3. Balanço de massa em termos de DQO 

O balanço de massa em termos de DQO nos reatores metanogênicos podem fornecer 

informações importantes sobre como a matéria orgânica afluente ao sistema está sendo utilizada 

pelos micro-organismos. Conforme mencionado na seção 4.7.2, a soma da DQOremovida e 

DQOefluente deve ser igual à DQOAfluente. A DQOremovida é dividia em DQObiogás e DQOSSV, sendo 

responsáveis pelo metano formado e pelo crescimento celular, respectivamente. A DQOefluente 

é dividida em DQOAGV, DQOFuranos e DQOdesconhecida, essa última compreende compostos não 

identificads do hidrolisado, subprodutos da digestão anaeróbia que não foram identificados e 
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produtos microbianos, e foi calculada pela diferença entre a DQOefluente e as DQOAGV e 

DQOFuranos. A Tabela 12 apresenta o balanço de massa nos reatores metanogênicos dos sistemas 

controle (R1) e duplo estágio (R2) em todas as fases operacionais.
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Tabela 12. Balanço de massa nos reatores metanogênicos dos sistemas controle (R1) e duplo estágio (R2) em todas as fases operacionais. 

Fase 

SISTEMA CONTROLE (R1) SISTEMA DUPLO ESTÁGIO (R2) 

DQOAf 

DQOrem DQOEf Total  

(%) 
DQOAf 

DQOrem DQOEf Total 

(%) DQObiogás DQOSSV DQOAGV DQODesc. DQOFur DQObiogás DQOSSV DQOAGV DQODesc. DQOFur 

I 3003,17 2332,4 - 199,0 133,4 0,66 88,7 2007 1074 - 38,61 735,3 0 92,1 

II 8999,53 761,97 - 4958,4 2701,2 43,2 95,0 5457,8 295,2 - 2553 2418,9 42,6 97,3 

III 5459,9 2571,90 - 1831,6 34,4 4,41 81,4 - - - - - - - 

IV 8392,6 3057,60 - 3985,3 1143,77 2,7 97,6 - - - - - - - 

(A unidade de DQO em todos os dados referem-se ao fluxo mássico mg DQO.d-1; DQOAf   = DQO afluente; DQOrem   = DQO removida; DQOEf   = 

DQO efluente; DQObiogás   = DQO metano; DQOSSV   = DQO crescimento celular; DQODesc   = DQO desconhecida; DQOFur   = DQO furanos). 
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Os balanços de massa em termos de DQO tiveram resultados satisfatórios, sendo 

possível identificar o que ocorreu com mais de 80% de toda a matéria orgânica que entra nos 

reatores metanogênicos em ambos os sistemas estudados. Apesar do monitoramento, não foi 

possível calcular a DQOSSV devido a elevada lavagem que ocorria no sistema, conforme 

mencionado anteriormente, não sendo observado crescimento celular dentro do reator, uma vez 

que, as concentrações encontradas no período de funcionamento das fases (Figura 16) foram 

menores que a quantidade de inóculo utilizado no start up  de 4,35 g SSV L-1. No entanto, de 

acordo com Speece (1996), de 5 a 20% da DQO removida é utilizada para crescimento celular, 

logo, isso pode explicar o restante da matéria orgânica não identificada e fechar o balanço de 

massa dos reatores R1 e R2 em todas as fases operacionais, é possível perceber que em todos 

os casos a quantidade de DQO possivelmente destinada para o crescimento celular se manteve 

próximo da faixa.  

5.3.4. Ensaio Hidrodinâmicos 

Os ensaios hidrodinâmicos foram realizados no reator acidogênico e em um dos reatores 

metanogênicos, uma vez que ambos – tanto do R1 quanto R2 - foram construídos da mesma 

maneira. 

5.3.4.1 Reator Acidogênico 

O perfil da curva de DTR do reator acidogênico de leito fixo e fluxo ascendente obtido 

no ensaio hidrodinâmico foi apresentado na Figura 23. O teste foi realizado com a biomassa 

imobilizada inoculada no reator.  
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Figura 23. Perfil da curva de DTR obtida pelo ensaio hidrodinâmico em pulso-resposta para o 

reator acidogênico de leito fixo (a) curvas de DTR experimental obtida, DTR teórica de dois 

reatores de mistura completa (CSTR) em série e DTR de um reator com fluxo em pistão (PFR) 

(b). 

 

O tempo de detenção hidráulica real obtido foi de 8,1 h, superior ao TDH teórico (8 h) 

do projeto. Isso costuma indicar uma possível ocorrência de caminhos preferenciais, e pode ser 

explicado pela difícil compactação e acodomodação de forma uniforme das espumas de 

poliuretano utilizadas. O ajuste ao modelo de N reatores de mistura perfeita em série forneceu 

um valor de dispersão axial (D.μL-1) de 0,56 e de 1,67 CSTRs, portanto, uma boa aproximação 

seria dizer que o reator acidogênico de leito fixo e fluxo ascendente se comporta como 2 reatores 

de mistura completa em série, como pode ser comprovado pelo Figura 23b, em que a curva 

teórica da DTR para dois CSTRs em série se aproxima muito mais da curva experimental obtida 

do que a de um reator PFR. O volume morto calculado também está bem próximo de zero, 

indicando que praticamente todo o volume do reator contribui para o regime de escoamento. 

5.3.4.2 Reatores Metanogênicos 

O perfil da curva de DTR dos reatores metanogênicos obtido durante o ensaio 

hidrodinâmico foi apresentado na Figura 24. O teste foi realizado com a biomassa ativa 

inoculada no reator. 
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Figura 24. Perfil da curva de DTR obtida pelo ensaio hidrodinâmico em pulso-resposta para o 

reator metanogênico escalonado de fluxo ascendente (a) DTR experimental, DTR teórica de 

três reatores de mistura completa (CSTR) em série e DTR de um reator com fluxo em pistão 

(PFR). 

 

Os resultados mostraram que o volume morto foi de apenas 2 %, revelando que o 

escalonamento favorece uma região de mistura completa e demonstrando que a maior parte do 

volume do reator contribui de fato para o regime de escoamento. O tempo de detenção 

hidráulica real obtido foi de 18,01 h, valor menor e muito próximo ao TDH teórico de 18,4 h 

do projeto. O ajuste ao modelo de N reatores de mistura perfeita em série forneceu o valor de 

2,3 CSTRs e um valor de dipersão axial (D.μL-1) de 0,32, portanto, uma boa aproximação seria 

dizer que os reatores metanogênicos escalonados de fluxo ascendente R1 e R2 se comportam 

como 3 reatores de mistura completa em série, como pode ser observado na Figura 23b. 
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5.3.5. Análise Cinética 

5.3.5.1 Remoção de DQO 

As análises de cinética da remoção de DQO foram realizadas somente para as fases I, 

III e IV para o reator controle (R1) e na Fase I para o sistema em dois estágios. O ajuste cinético 

para fase II foi comprometido pela instabilidade dos sistemas, conforme apresentado 

anteriormente. Os resultados dos parâmetros cinéticos, bem como dos parâmetros de ajuste 

podem ser observados nas Tabelas 13 e 14.  

Tabela 13. Parâmetros de ajustes cinéticos para o reator controle R1 em diferentes fases 

operacionais 

Sistema um estágio (R1) 
Modelo cinético Fase I Fase III Fase IV 

Primeira Ordem 
K 
R2 

AIC 

0,3920 
0,9559 

190,9615 

k 
R2 

AIC 

0,112 
0,9319 
175,95 

k 
R2 

AIC 

0,0621 
0,7407 
108,56 

Pseudo-Primeira 
Ordem 

ko 
Xo 
R2 

AIC 

8,7154e-5 
4350 

0,9401 
189,5152 

ko 
Xo 
R2 

AIC 

1,8850e-05 
4350 

0,9276 
176,98 

ko 
Xo 
R2 

AIC 

1.4279e-05 
4350 

0,6802 
109,62 

Monod 

μmax 
Ks 

YX/S 
R2 

AIC 

1,3154 
37,251 
0,0142 
0,9515 

184,8845 

μmax 
Ks 

YX/S 
R2 

AIC 

10,535 
225,870 
0,10533 
0,9081 
178,65 

μmax 
Ks 

YX/S 
R2 

AIC 

0,099 
9420,9 

0,00010533 
0,719 
110,47 

Haldane 

μmax 
Ks 

YX/S 
Ki 
R2 

AIC 

0,1010 
2568,1 
0,001 
243,6 
0,9305 

211,2225 

μmax 
Ks 

YX/S 
Ki 
R2 

AIC 

0,0911582 
5040,5260 
0,0040338 
312,80775 

0,8894 
180,43 

μmax 
Ks 

YX/S 
Ki 
R2 

AIC 

10,032400 
132,1872 
0,97830 
9999,852 

0,673 
112,73 

(k (d-1); ko (L d-1 gSSV-1); Xo (mgSSV L-1); μmax (d-1); Ks (mgDQO L-1); YX/S (gSSV gDQO-1); 

Ki (mgDQO L-1)) 

O efeito da variação da carga orgânica na cinética de remoção de DQO para o reator 

controle R1 pode ser observado comparando os resultados para as fases I, III e IV. Os modelos 

com melhor ajuste foram aqueles que obtiveram maior valores de R2 e menores valores de AIC. 

Para o reator R1 (controle) na Fase I de adaptação, o modelo que melhor se ajustou (Tabela 13) 

foi o modelo de Monod, com um valor de µmax de 1,81 d-1, constante de saturação Ks de 37,25 

mg L-1 e coeficiente de produção de biomassa YX/S de 0,0142 mgSSV mgDQO-1.  
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O aumento da COV da Fase I para Fase III não provocou uma alteração na cinética do 

sistema. A partir da Tabela 13 é possível perceber que os dois melhores modelos que explicam 

o comportamento para esta fase são os modelos de 1° ordem e de Monod, no entanto, 

considerando os critérios para decisão do melhor modelo, observou-se que o modelo de Monod, 

apesar de possuir menor valor de R2 (0,9081) quando comparado ao R2 (0,9319) para cinética 

de 1° ordem e um maior valor de AIC (178,65) quando comparado ao observado para o modelo 

de 1° ordem (175,95), pode ser considerado como um modelo que explica os resultados. Como 

os valores dos parâmetros de ajuste estão muito próximos dos valores observados para cinética 

de 1° ordem, e considerando o fato de que o modelo de Monod possui uma maior quantidade 

de parâmetros de ajuste (3) durante a modelagem quando comparado ao modelo de 1° ordem 

(1), o que consequentemente resulta em uma maior sensibilidade devido aos graus de liberdade 

disponíveis para os ajustes, optou-se pela escolha do modelo de Monod por acreditar que o 

mesmo é capaz de explicar melhor o fenômeno. 

O aumento da carga orgânica da Fase I para Fase III, fez com que os parâmetros do 

modelo fossem alterados, os valores µmax, a constante de saturação Ks e o coeficiente de 

produção de biomassa YX/S para esta fase foram de 10,535 d-1, 225,87 mg L-1 e 0,105mg SSV 

mgDQO-1, respectivamente. Comparando os resultados para as duas fases é possível perceber 

que na fase III, em que o reator foi alimentado com uma maior COV (2,61 kg DQO m-3d-1), o 

valor de µmax aumentou e o valor de Ks também. Como o parâmetro Ks representa o valor da 

concentração de substrato, para qual a taxa de crescimento é a metade da taxa de crescimento 

máxima. A partir deste parâmetro é possível obter informações a respeito da não afinidade da 

biomassa por um determinado substrato, implicando que para se obter maiores valores de 

redução da concentração do substrato, consórcios microbianos com menores valores Ks são 

preferíveis. Sendo assim, é possível a partir dos resultados dizer que o consórcio microbiano na 

Fase I por possuir um Ks menor quando comparado ao Ks para Fase III foi capaz de remover 

uma maior quantidade de DQO. Estes resultados se confirmam quando avaliamos a eficiência 

de remoção de DQO nas Fases I (89,1%) e III (63,4%). Tais resultados são mais um indicativo 

de que o aumento da COV no sistema de fato pode provocar efeitos negativos ao consórcio 

microbiano, visto que em maiores COV os teores de compostos inibidores ao processo são 

maiores. 

Quando avaliamos os resultados para Fase IV, fase em que o reator R1 foi alimentado 

com uma COV (3,91 kg DQO m-3d-1) maior na presença de carvão ativado em pó, o modelo 

que melhor se ajustou aos dados foi o de 1° ordem. Esta alteração no comportamento cinético 



91 
 

 
 

pode ser mais um indício de que o carvão ativado em pó (CAP) pode de fato estar auxiliando 

para uma melhor assimilação do substrato por parte do consórcio microbiano. A cinética de 

primeira ordem indica que a velocidade de remoção de DQO é dependente unicamente da 

concentração de substrato, não sendo observado uma saturação do consórcio microbiano por 

parte do substrato, esta hipótese pode ser sustentada, uma vez que como discutido anteriormente 

o CAP possui a capacidade de adsorver alguns compostos tóxicos como os furanos, o que 

facilita a assimilação do substrato por parte dos micro-organismos.. Acredita-se que se o carvão 

ativado se saturar durante a operação, uma saturação dos micro-organismos para com o 

substrato poderá acontecer e consequentemente o modelo de Monod poderá ser utilizado para 

representar melhor o comportamento do sistema. 

Com intuito de avaliar a cinética de remoção de DQO no sistema em dois estágios, os 

dados observados na Fase I foram ajustados e podem ser observados na Tabela 14. 

Tabela 14. Parâmetros de ajustes cinéticos para os reatores do sistema em duplo estágio durante 
a fase I de operação 

Sistema duplo estágio 

Modelo cinético Fase I 
RAcLF R2 

Primeira Ordem 
K 
R2 

AIC 

0,07972 
0,8184 

165,7062 

K 
R2 

AIC 

0,0993 
0,8345 

189,6087 

Pseudo-Primeira Ordem 

ko 
Xo 
R2 

AIC 

8,866e-06 
8880 

0,8105 
165,7748 

ko 
Xo 
R2 

AIC 

1,908e-05 
4350 

0,8262 
189,9846 

Monod 

μmax 
Ks 

YX/S 
R2 

AIC 

14,467 
329,939 
0,1618 
0,8501 

179,0794 

μmax 
Ks 

YX/S 
R2 

AIC 

0,099 
439,9995 
0,01875 
0,8045 

210,555 

Haldane 

μmax 
Ks 

YX/S 
Ki 
R2 

AIC 

0,07183 
4064,883 
0,00573 

16908,591 
0,7905 

178,5504 

μmax 
Ks 

YX/S 
Ki 
R2 

AIC 

0,0027 
7214,816 

0,0087 
14529,65 

0,7921 
221,971 

(k (d-1); ko (L d-1 gSSV-1); Xo (mgSSV L-1); μmax (d-1); Ks (mgDQO L-1); YX/S (gSSV gDQO-1); 

Ki (mgDQO L-1)) 

A partir da Tabela 14 é possível perceber que para o reator acidogêncio (RAcLF) o 

modelo que melhor se ajustou aos dados de remoção de DQO foram os modelos de 1° ordem e 
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pseudo primeira ordem. Apesar dos valores de R2 entre os modelos de 1° ordem (0,8184) e 

pseudo 1° ordem (0,8105) e os valores de AIC também serem muito próximos, a escolha do 

melhor modelo foi feita considerando aquele que melhor explicava o sistema. Como durante o 

início da operação acidogênica a relação A/M para o reator acidogênico foi de 0,11 g DQO g 

SSV-1, valor muito inferior aos 5,85 gDQO gSSV-1 otimizados por KONGJAN E 

ANGELIDAKI (2010), percebe-se que o sistema se iniciou com um excesso de sólidos. Sendo 

assim, como o modelo de pseudo primeira ordem deve ser usado quando a concentração de 

micro-organismos encontra-se em excesso, o mesmo pode ser considerado mais adequado para 

explicar o comportamento no RAcLF. Tal modelo mostra que a velocidade de consumo de 

substrato é dependente da concentração de substrato e da concentração inicial de micro-

organismos no sistema, indicando que possivelmente não exista uma saturação por parte dos 

micro-organismos com o substrato. Tais resultados são interessantes, pois podem justificar a 

escolha destes sistemas acidogênicos antes dos sistemas metanogênicos para receber substratos 

com maior carga orgânica. 

Quando comparamos a cinética para o reator R1(controle) durante a fase I com o reator 

metanogênico R2, alimentado com efluente acidogênico, observa-se uma diferença. Para o 

reator R1, conforme discutido anteriormente o modelo que melhor explica os dados é de 

Monod, indicando que o consórcio microbiano sofre uma limitação por parte da saturação do 

substrato. Quando avaliamos o reator R2 o modelo que melhor se ajusta é o modelo de 1° 

ordem, apontando que o consórcio microbiano quando recebe o efluente acidogênico como 

substrato não sofre saturação. Tais resultados são interessantes, pois são capazes de mostrar que 

a inserção da etapa acidogênica antes da etapa metanogênica melhora a assimilação do substrato 

por parte dos micro-organismos metanogênicos. 
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6. Conclusão 

Os ensaios hidrodinâmicos demonstraram que ambos os reatores acidogênico e 

metanogênicos têm um comportamento de reatores de mistura completa, e devido ao baixo 

volume morto encontrado, praticamente todo o volume dos reatores está sendo utilizado no 

regime de escoamento. 

Considerando a maior COV aplicada aos sistemas R1, R1 + CAP e RAcLF + R2, apesar 

de o sistema duplo estágio não ter apresentado a maior produção de metano, e nem a maior 

biodegradabilidade, esse sistema teve uma boa estabilização da matéria orgânica, com uma 

eficiência de remoção de DQO global de 44,1%, contra 18,4% e 57,05% de R1 e R1 + CAP, 

respectivamente. Apesar de muitos trabalhos na literatura apresentarem a mistura entre lodo 

anaeróbio e estrume de vaca como uma boa alternativa para o aumento da biometanização, a 

operação em reatores contínuos deve receber maiores cuidados devido a possibilidade de 

desenvolvimento de alguns fungos presentes principalmente no estrume, o que pode 

comprometer a comunidade microbiana dos reatores utilizados e, consequentemente, a 

performance da digestão anaeróbia. 

Os resultados apresentados mostraram a possibilidade de utilizar o hidrolisado 

hemicelulósico proveniente da auto-hidrólise do bagaço de cana-de-açúcar como substrato para 

a digestão anaeróbia visando a produção de metano. Quando a COV utilizada foi muito diluída 

(Fase I), os produtos inibitórios não tiveram efeito significativo, e a biodegradabilidade 

considerando a DA em um e dois estágios foi muito semelhante com valores de 304,21 NmL 

CH4 gDQOrem-1 e 304,82 NmL CH4 gDQOrem-1, respectivamente. Quando se utilizou uma COV 

(Fase II) mais elevada, R2 teve um desempenho consideravelmente melhor quando comparada 

ao R1, com uma biodegradabilidade 39% maior. Entretanto, a utilização do carvão ativado 

(R1+CAP) – Fase IV - se mostrou uma alternativa mais atraente, tendo uma biodegradabilidade 

de 222,07 NmL CH4 gDQOrem-1 contra 232,72 NmL CH4 gDQOrem-1, respectivamente. 

Apesar da melhor produção ter sido durante a Fase III com uma produção diária de 

metano de 900,2 NmL CH4 d-1, os resultados de seletividade para conversão de DQO removida 

em CH4 (222,38 NmL CH4 gDQOrem-1), a produção diária de metano de 1070,16 NmL CH4 d-1  

e a elevada composição de CH4 no biogás (63,25%) durante a Fase IV demonstraram que o 

CAP pode ser utilizado como uma alternativa  eficaz para minimizar os impactos provocados 

pela alimentação de reatores anaeróbios com hidrolisados hemicelulósicos com elevada carga 

orgânica.  
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7. Sugestões para trabalhos futuros 

1). Avaliar novas configurações para os reatores acidogênicos; 

2). Quantificar o H2 produzido no reator acidogênico; 

3). Utilizar uma unidade de separação de sólidos para o efluente acidogênico antes de alimentar 

o reator metanogênico subsequente; 

4). Utilizar um método mais eficaz para a medição do biogás que envolva o sistema aberto, para 

que não ocorra tantas alterações no regime de escoamento dos reatores metanogênicos e 

favoreça a formação de grânulos pelos micro-organismos anaeróbios; 

5). Realizar testes com o CAP em cargas orgânicas volumétricas mais elevadas para testar a 

saturação do mesmo aos compostos recalcitrantes do hidrolisado hemicelulósico. 
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