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RESUMO 
 

 
PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO E METANO EM REATORES ANAERÓBIOS DE LEITO 

FIXO EM SÉRIE A PARTIR DE EFLUENTE DE FECULARIA DE MANDIOCA 
 
Este trabalho avaliou a produção de hidrogênio e metano a partir de efluente de fecularia de 
mandioca em sistema combinado. Os reatores acidogênico e metanogênico foram operados 
em fluxo contínuo, e os ensaios divididos em três etapas. Na Etapa 1, três ensaios para 
produção de hidrogênio avaliaram o efeito do pH inicial (6,0 e 4,5), concentração de 
substrato (1,4, 1,1 e 2,2 g carboidratos totais.L-1) e estratégias de controle da biomassa (por 
descarte ou mudança na estruturação do material suporte de polietileno de baixa densidade) 

em reatores anaeróbios de leito fixo e fluxo ascendente, à temperatura de 36 C. A melhor 
condição operacional dentre as avaliadas foi pH 6,0 e concentração de 1,4 g carboidratos 
totais.L-1, que resultou em Produções Volumétricas de Hidrogênio (PVH) de 229 mL.L-1.d-1 e 
rendimento de 29,4 mL.g-1 carboidrato total. A melhor estratégia de controle de biomassa foi 
a ordenação do leito com cilindros de polietileno, a qual proporcionou menores alterações no 
regime de escoamento e crescimento excessivo da biomassa. Na Etapa 2, o efeito da fonte 
de inóculo foi avaliado em dois reatores de leito empacotado nas condições operacionais pH 
6,0; concentração de substrato de 2 g.L-1, Carga Orgânica Volumétrica aplicada (COV) de 
20 g.L-1.d-1 e Tempo de Detenção Hidráulica (TDH) de 2 horas. No reator inoculado com 
efluente autofermentado verificou-se PVH de 550 mL.L-1.d-1 e rendimento de hidrogênio de 
38 mL.g-1 carboidratos totais. Esses valores foram maiores que os observados para o reator 
inoculado com lodo anaeróbio tratado termicamente, os quais indicaram que a utilização de 
inóculos simples representa uma estratégia viável para produção de hidrogênio nas 
condições testadas. Além desses ensaios, a influência da COV e do TDH também foi 
avaliada. O aumento COV (de 10 para 20 g.L-1.d-1) e a redução do TDH (de 4 para 2 h) 
resultaram em maior produção de hidrogênio (467 mL.L-1.d-1), percentual de hidrogênio no 
biogás (40%) e vazão molar (2,16 mmol.h-1). Entretanto, o rendimento médio de 30 mL H2.g

-1 
carboidrato total foi igual para as duas condições testadas. De modo geral, o ácido butírico 
foi associado à maior produção de gás hidrogênio, seguido dos ácidos acético e propiônico, 
além de etanol, nos cinco ensaios realizados. Na Etapa 3, a produção de metano a partir do 
efluente acidificado foi avaliada em reator anaeróbio horizontal de leito fixo e fluxo contínuo, 
operado em condição mesofílica de temperatura. As condições operacionais foram divididas 
em quatro fases, com variação do pH inicial (5,0 e 7,0), da COV (1,54; 3,54 e  
6 g DQO.L-1.d-1) e do TDH (5; 1,5 e 1,1 d). Os resultados de pH efluente superior a 7,0, 
relação acidez volátil/alcalinidade total de 0,2 e remoção de 98% da matéria orgânica 
evidenciam que o desempenho do reator não foi prejudicado pela separação das fases 
acidogênica e metanogênica. A maior produção de metano foi observada na Fase IV, com 
pH 5,0, COV de 6 g.L-1.d-1e TDH de 1,1 d, que resultou em valores médios de produção 
volumétrica de metano de 0,82 L.L-1.d-1, rendimento de 0,85 L.g-1DQOremovida e 80% de 
metano na composição do biogás. O rendimento energético no sistema combinado foi 17% 
superior ao observado em sistema único no tratamento de efluente de fecularia. 
 
Palavras-chave: biodigestão anaeróbia, bioenergia, efluente agroindustrial. 
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ABSTRACT 

 
 
HYDROGEN AND METHANE PRODUCTION IN ANAEROBIC REACTORS OF FIXED BED 

IN SERIE FROM CASSAVA STARCH WASTEWATER  
 

 
This study evaluated the hydrogen and methane production from cassava starch wastewater 
in reactors in series. The acidogenic and methanogenic reactors were operated in a 
continuous flow and trials were divided into three stages. In Stage 1, three essays for 
hydrogen production evaluated the effect of initial pH (6.0 and 4.5), substrate concentration 
(1.4, 1.1 and 2.2 g total carbohydrates.L-1) and strategies to control biomass (by disposal or 
change in the structure of such support material with low density polyethylene) in anaerobic 
reactors of fixed bed and upflow at 36 °C. The best operating condition among the evaluated 
ones was pH 6.0 and concentration of 1.4 g total carbohydrates.L-1, which resulted in 
Hydrogen Volumetric Productions (HVP) of 229 mL.L-1.d-1 and yield of 29.4 mL.g-1total 
carbohydrate. The best strategy to control biomass was the sort of bed with polyethylene 
cylinders, which provided the least changes in flow regime and excessive growth of biomass. 
In Stage 2, the effect of inoculum source was evaluated in two packed-bed reactors 
operating according to the following conditions: pH 6.0; 2 g.L-1concentration of substrate, 20 
g.L-1.d-1organic loading rate (OLR) and hydraulic retention time (HRT) of 2-hour. In the 
inoculated reactor with autofermented effluent, the answers were: 550 mL.L-1.d-1and 
hydrogen yield of 38mL.g-1total carbohydrates. These values were higher than those 
observed for the reactor inoculated with anaerobic heat-treated sludge, which indicated that 
the use of simple inoculums is a viable strategy for hydrogen production under the tested 
conditions. In addition to these essays, the influence of ORL and HRT were also evaluated. 
The increase of ORL (10 to 20 g-total carbohydrates.L

-1.d-1) and decrease of HRT (4 to 2 hour) 
resulted in a higherhydrogen production (467 mL.L-1.d-1), hydrogen percentage in the studied 
biogas (40%) and molar flow rate (2.16 mmol.h-1). Therefore, the average yield of 30 mL 
H2.g

-1 total carbohydrate was the same for both conditions tested. In general, butyric acid 
was associated with higherhydrogen production, followed by acetic and propionic acids, 
besides ethanol, in the five analyzed essays. In Stage 3, methane production from the 
acidified effluent was evaluated in a horizontal anaerobic reactor of fixed bed and continuous 
flow, operated at mesophilic temperature. The operating conditions were divided into four 
stages, whose variations were: initial pH (5.0 and 7.0), OLR (1.54; 3.54 and 6 g-COD.L-1.d-1) 
and HRT (5; 1.5 and 1.1 d). The results of effluent pH greater than 7.0, volatile acidity/total 
alkalinity of 0.2 and 98% removal of organic matter showed that the reactor performance was 
not impaired by the separation of acidogenic and methanogenic stages. The highest 
production of methane was observed in Phase IV, with pH 5.0, 6 g.L-1.d-1 OLR and 1.1 d 
HRT, resulting in average values of 0.82 L.L-1.d-1 for volumetric methane production, 0.85 
L.g-1CODremoved yield and 80% methane in biogas composition. The energy efficiency in the 
combined system was 17% higher than the one observed in the single system for the 
treatment of cassava starch wastewater. 
 
Keywords: anaerobic digestion, bio-energy, agro-industrial effluent. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Com a crescente demanda energética e a preocupação com o aquecimento global, 

fontes alternativas de energia têm sido apontadas como opção para evitar a escassez dos 

recursos naturais e as mudanças climáticas drásticas, ocasionadas pela grande utilização 

de combustíveis fósseis. Dentro desse contexto, a digestão anaeróbia destaca-se como uma 

forma sustentável de produção de energia, na forma de biogás, além de proporcionar o 

tratamento de efluentes industriais com custos reduzidos (LETTINGA et al., 1981; 

CHINELLATO et al., 2013).  

Uma das técnicas para aumentar a produção de biogás é a separação física das 

fases acidogênica e metanogênica, permitindo a obtenção de duas fontes de energia, 

representados pelo hidrogênio e o metano (NASR et al., 2012). Na primeira fase, as 

bactérias acidogênicas convertem os substratos orgânicos em hidrogênio e metabólitos 

solúveis, como os ácidos orgânicos voláteis e álcoois. O reator, nessa etapa, tem melhor 

capacidade de assimilar choques de carga orgânica, variações de pH e temperatura. 

Contudo, a produção de hidrogênio apresenta baixa redução de matéria orgânica, e esses 

metabólitos solúveis são substratos potenciais para reatores metanogênicos, resultando na 

produção de metano e no tratamento do efluente (MOHAN et al., 2009, PEIXOTO et al., 

2011). 

Algumas pesquisas têm demonstrado a possibilidade de recuperar energia, na 

forma de hidrogênio e metano, a partir de efluentes agroindustriais. Nars et al. (2012) 

avaliaram a produção de hidrogênio e metano a partir de vinhaça em estágio único e em 

dois estágios. Os autores concluíram que no emprego de dois estágios foi observado 

aumento energético de 18,5%, em relação ao processo de estágio único. Dessa forma, 

verifica-se que a digestão anaeróbia com separação de fases promove aumento no 

rendimento energético e na redução da carga orgânica do efluente, devido a melhor 

conversão da matéria orgânica a metabólitos solúveis na fase acidogênica, se comparado 

ao sistema de fase única (PARK et al., 2010). 

Vale ressaltar que meios sintéticos à base de carboidratos simples, como glicose e 

sacarose, e micronutrientes são utilizados como substrato modelo para a produção de 

hidrogênio (KIM et al., 2006; LIMA; ZAIAT, 2012, PENTEADO et al., 2013). No entanto, 

fontes puras de carboidratos são matérias-primas caras para produção em grande escala, o 

que tem impulsionado muitos pesquisadores na busca por substratos orgânicos que sejam 

ricos em carboidratos, amplamente disponíveis no ambiente, de baixo custo e alta 

biodegradabilidade, e que viabilizariam a produção anaeróbia de hidrogênio. Nesse 

contexto, o efluente de fecularia de mandioca torna-se atrativo para a produção biológica de 

hidrogênio, devido à elevada concentração de carboidratos e micronutrientes, conforme 
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reportado na literatura (LEE et al., 2008; SU et al., 2009; SREETHAWONG et al., 2010; 

CAPPELLETTI et al., 2011; O-THONG et al., 2011; LEAÑO; BABEL, 2012). 

Dessa forma, o presente estudo teve como objetivo avaliar a produção de 

hidrogênio e metano em sistema combinado operando reatores anaeróbios de leito fixo e 

fluxo contínuo a partir de efluente de fecularia de mandioca, e determinar se existe diferença 

significativa no rendimento energético entre sistemas de fase única e combinados.  

  



3 

 

2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O principal objetivo deste trabalho foi avaliar a produção biológica de hidrogênio e 

metano a partir de efluente de fecularia de mandioca, em reator acidogênico seguido de 

reator metanogênico. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os objetivos específicos deste trabalho foram: 

 

 Avaliar o efeito do pH, da concentração de substrato e de estratégias para o controle 

de biomassa na produção de hidrogênio em reator anaeróbio de leito fixo e fluxo 

ascendente alimentado com efluente de fecularia de mandioca; 

 Verificar o efeito da fonte de inóculo na produção de hidrogênio a partir de efluente 

de fecularia de mandioca;  

 Avaliar o efeito da carga orgânica e do tempo de detenção hidráulica na produção de 

hidrogênio a partir de efluente de fecularia de mandioca;  

 Avaliar o desempenho de um reator anaeróbio horizontal de leito fixo na produção de 

metano a partir de efluente de fecularia acidificado, quando submetido a diferentes 

condições de pH, cargas orgânicas volumétricas e tempo de detenção hidráulica;  

 Determinar o rendimento energético de um sistema integrado, constituído por um 

reator anaeróbio acidogênico seguido por um reator anaeróbio metanogênico a partir 

de efluente de fecularia de mandioca.  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 BIODIGESTÃO ANAERÓBIA 

 

O processo de biodigestão anaeróbia tem sido amplamente empregado no 

tratamento de resíduos urbanos, industriais e agroindustriais, promovendo a estabilização 

e/ou redução dos resíduos orgânicos lançados ao ambiente, além de servir como um 

fertilizante orgânico, rico em minerais (KAPARAJU; RINTALA, 2011). Além do tratamento 

dos resíduos, esse processo desperta interesse quanto à produção biológica de energias 

limpas, como hidrogênio e metano (MOHAN et al., 2009; HUNG et al., 2011).  

A digestão anaeróbia é um processo complexo que envolve diversas classes de 

micro-organismos e várias fases intermediárias tais como hidrólise, acidogênese, 

acetogênese e metanogênese (Figura 1). Inicialmente, os compostos orgânicos complexos 

são hidrolisados em compostos mais simples, que em seguida, são convertidos em ácidos 

orgânicos e álcoois pela ação de bactérias fermentativas. Os produtos da digestão 

anaeróbia são convertidos a hidrogênio, gás carbônico e acetato pelas bactérias 

acetogênicas, que, então, podem ser utilizados pelas arquéias metanogênicas na conversão 

para metano (CHERNICHARO, 2007). 

Orgânicos complexos

(Carboidratos, proteínas, lipídios)

Orgânicos Simples

(Açúcares, aminoácidos,

peptídeos)

Ácidos Orgânicos

(propionato, butirato, etc)

H2 + CO2 Acetato

CH4 + CO2

H2S + CO2

Bactérias fermentativas

(Hidrólise)

Bactérias fermentativas

(Acidogênese)

Bactérias acetogênicas

(Acetogênese)

Bactérias acetogênicas produtoras de

hidrogênio

Bactérias acetogênicas

consumidoras de hidrogênio

Árqueas metanogênicas

(Metanogênese)

Metanogênicas

Hidrogenotróficas

Metanogênicas

Acetoclásticas

Bactérias redutoras de sulfato

(Sulfetogênese)

 

Figura 1 Esquema do processo de digestão anaeróbia. 

Fonte: CHERNICHARO (2007). 
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A produção de hidrogênio ocorre nas fases de acidogênese e acetogênese, dessa 

forma, estratégias de controle operacional devem ser aplicadas aos reatores, promovendo 

um desequilíbrio entre as bactérias produtoras (acetogênicas produtoras) e as consumidoras 

de hidrogênio (acetogênicas consumidoras, arquéias metanogênicas hidrogenotróficas e 

bactérias redutoras de sulfato) (LEITE et al., 2008). 

Isoladamente, a produção de hidrogênio apresenta algumas limitações, como a 

baixa produção de energia e a redução de matéria orgânica (MOHAN et al., 2009). Apenas 

33% da demanda química de oxigênio (DQO) contida nos resíduos pode ser transformada 

em hidrogênio (considerando glicose), enquanto o restante é composto principalmente por 

ácidos orgânicos voláteis (GÓMEZ et al., 2011), que são ideais para o tratamento anaeróbio 

e a produção de metano. 

Neste sentido, a separação das fases acidogênica e metanogênica permite extrair 

mais uma forma de energia, otimizando o rendimento energético do sistema além de 

garantir eficiências na remoção de matéria orgânica (PARK et al., 2010; NASR et al., 2012). 

 

3.1.1 Digestão anaeróbia em duas fases 

 

A separação física das fases acidogênica e metanogênica permite otimizar cada 

processo separadamente, resultando em maior produção de biogás (NASR et al., 2012). A 

primeira fase, representada pelo reator acidogênico, tem melhor capacidade de assimilar 

choques de carga orgânica, variações de pH e temperatura. Embora haja uma separação 

física de fases, o processo da digestão anaeróbia dificilmente será separado por completo.  

Cooney et al. (2007) operaram dois reatores anaeróbios de mistura integrados, para 

obtenção de hidrogênio e metano a partir da glicose. O reator acidogênico, operado com 

tempo de detenção hidráulica de 0,4 dia, mantido a 35 °C e pH 5,5, apresentou rendimento 

de 0,34 mmol H2.mmol-1 glicose, taxa de produção de biogás de 446,06 mL.h-1 e fração de 

hidrogênio no biogás de 39,9%. O reator metanogênico, operado com tempo de detenção 

hidráulica de 0,33 dia, 35 °C e pH 7,0, apresentou rendimento de 0,06 mmol CH4.mmol-1 

glicose, vazão de produção de 867,47 mL.h-1 e fração de 23,1% de CH4 no biogás. 

Kyazze et al. (2007) avaliaram a produção de H2 e CH4 em reatores alimentados 

com sacarose (10 g.L-1), obtendo produções de 1,62 mol H2.mol-1 hexose e 323 mL CH4.g
-1 

de demanda química de oxigênio (DQO). Os autores também relatam que 13,5% da DQO 

afluente foi convertida para H2, enquanto 70% foi convertida para CH4. A eficiência da 

separação de fases em reatores de 2 L alimentados com vinhaça foram avaliados por Park 

et al. (2010), que encontraram no reator acidogênico, operado a 35 °C e pH 5,5, vazões de 

2,8 L H2.L
-1 reator, com TDH de 6 horas. O reator metanogênico alimentado com os 

açúcares residuais e ácidos orgânicos voláteis da primeira fase, a 35 °C e pH 7,0, conseguiu 
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produzir 1,48 L CH4.L
-1 reator com TDH de 6 dias. A eficiência global de remoção de DQO 

no sistema representou 79,8%. 

Sistemas de duas fases são responsáveis por uma produção 21% maior de 

metano, quando comparados com sistema de uma fase apenas, segundo Liu (2008), que 

verificou produções de 43 mL H2.g
-1 SV e 500 mL CH4.g

-1 SV a partir de resíduos sólidos 

domiciliares. 

Nasr et al. (2012) compararam a produção de hidrogênio e metano em reatores de 

fase única e com separação de fases utilizando vinhaça como substrato. Os autores 

verificaram que a concentração de ácidos orgânicos voláteis, em relação à DQO, aumentou 

de 10% no reator de fase única, para 56,8% no reator com separação de fases. Esse 

aumento de ácidos orgânicos voláteis, no reator com separação de fases, promoveu 

aumento no rendimento de metano de 0,26 L.g-1 DQO no reator de fase única, para 0,33L.g-1 

DQO no reator com separação de fases. Desta forma, os autores concluem que um 

aumento global de 18,5% de energia pode ser obtido na digestão de duas fases, devido ao 

aumento na produção de metano e a energia adicional produzida pelo gás hidrogênio. 

Neste contexto, verifica-se que a digestão anaeróbia com separação de fases 

promove aumento nos rendimentos energéticos e na redução da carga orgânica dos 

resíduos, se comparado com um sistema de fase única. Cabe salientar que a utilização de 

diferentes substratos na digestão anaeróbia com separação de fases é indispensável na 

busca por vantagens econômicas e ambientais desses processos, justificando a realização 

de trabalhos com reatores contínuos e separação de fases na utilização de resíduos 

agroindustriais ricos em carboidratos. 

 

3.2 PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO POR DIGESTÃO ANAERÓBIA 

 

Diante do constante aumento da demanda energética e do aquecimento global, 

esforços consideráveis vêm sendo realizados para explorar fontes alternativas de energia 

em substituição aos combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão e o gás natural. Dentre 

essas alternativas, encontra-se o hidrogênio, considerado uma fonte limpa, já que é 

derivado de matéria-prima renovável e sua combustão não é agressiva ao ambiente, 

liberando apenas energia e vapor d’água (HAWKES et al., 2007). 

Além disso, o hidrogênio é bastante eficiente, uma vez que apresenta uma elevada 

densidade energética (da ordem de 122 kJ g-1), sendo 2,75 vezes superior quando 

comparado aos combustíveis à base de hidrocarbonetos pesados (ARGUN et al., 2008). 

Sua utilização pode ser realizada diretamente como combustível em motores de combustão 

ou em células a combustível (DAS; VEZIROGLU, 2008).  
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As abordagens biológicas de produção de hidrogênio são mais viáveis 

economicamente, especialmente se o hidrogênio é produzido pela digestão de materiais 

orgânicos renováveis, como os resíduos agroindustriais, que contêm carboidratos em sua 

composição (WANG; WAN, 2009). A produção de hidrogênio só é possível se a biodigestão 

anaeróbia for interrompida, pois o hidrogênio caracteriza-se como um intermediário do 

processo. Caso o processo de biodigestão anaeróbia não seja bem controlado e a 

interrupção fique prejudicada, os micro-organismos utilizarão os produtos intermediários 

para a produção de metano. 

A eficiência da digestão anaeróbia depende da via metabólica utilizada pelos micro-

organismos na conversão de glicose em hidrogênio. A estequiometria revela que é possível 

a conversão de 4 mols de hidrogênio a partir de 1 mol de glicose na via metabólica do 

acetato, como produto intermediário da digestão anaeróbia (Equação 1) (GUO et al., 2010). 

 

C6H12O6 + 2H2O 2CH3COOH + 2CO2+ 4H2 Eq. (1) 

 

O rendimento da digestão anaeróbia é de apenas 2 mols de hidrogênio, se o ácido 

butírico for o principal produto intermediário (Equação 2) (GUO et al., 2010).  

 

C6H12O6 CH3CH2CH2COOH + 2CO2 + 2H2 Eq. (2) 

 

O rendimento é menor quando o ácido propiônico (Equação 3) é formado. Etanol 

(Equação4) e ácido lático (Equação 5) estão envolvidos em vias metabólicas nas quais não 

há formação de hidrogênio (GUO et al., 2010). 

 

C6H12O6 + 2H2 2CH3CH2COOH + 2H2O Eq. (3) 

C6H12O6 2CH3CH2OH + 2CO2 Eq. (4) 

C6H12O6 2CH3CHOHCOOH + 2CO2 Eq. (5) 

 

Portanto, para melhorar a produção de hidrogênio, as produções de ácido 

propiônico, ácido lático e etanol devem ser minimizadas ou inibidas. Obviamente que os 

rendimentos supracitados são teóricos e podem variar na prática, quando se trabalha com 

diferentes tipos de substrato, micro-organismos e condições operacionais.  
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3.2.1 Fatores que influenciam a produção de hidrogênio 

 

Na produção de hidrogênio existem muitas variáveis que afetam o processo, como 

o tipo de reator, a fonte de carbono, o inóculo e as condições operacionais dos biorreatores 

(WANG; WAN, 2009; HUNG et al., 2011), que serão apresentadas com mais detalhes a 

seguir. 

 

3.2.1.1 Tipos de reator 

 

De acordo com Babu, Mohan e Sarma (2009), a configuração do reator é um dos 

aspectos mais importantes que influenciam o desempenho global do processo de produção 

de hidrogênio. Vários tipos de reatores têm sido estudados para gerar biohidrogênio de 

forma eficiente, e cada configuração tem suas próprias vantagens e desvantagens. Para um 

melhor desempenho na produção, buscam-se biorreatores especializados, ou seja, com 

instalação mais robusta, desempenho confiável, estabilidade durante longos períodos de 

tempo e resistência a flutuações de curto prazo nos parâmetros operacionais 

(HALLENBECK; GHOSH, 2009). 

Reatores como os de leito fixo com biomassa aderida apresentam algumas 

vantagens em comparação aos reatores de células livres ou em suspensão, como obtenção 

de concentrações celulares mais altas e altos tempos de retenção celular (ZAIAT, 2003). 

Nesse tipo de reator, o tempo de retenção celular é independente do tempo de detenção 

hidráulica (TDH), o que permite obter maiores velocidades de produção volumétrica do gás, 

assim como melhor degradação do substrato (BABU; MOHAN; SARMA, 2009; 

HALLENBECK; GHOSH, 2009). Nesse sentido, reatores de leito fixo são uma boa 

alternativa para a produção de hidrogênio, além de apresentarem configurações simples e 

baixo custo para construção e operação (LEITE et al., 2008; PERNA et al., 2013). 

Todavia, algumas desvantagens são o desenvolvimento de microrganismos 

indesejados associados ao material suporte e ao entupimento do leito, devido à mistura 

ineficiente, e a conversão incompleta de substratos devido à baixa eficiência de 

transferência de massa (LIN et. al., 2011; PEIXOTO et al., 2011). 

Fernandes (2008) avaliou a produção de hidrogênio a partir de substrato sintético 

em reator de leito fixo e fluxo ascendente, utilizando o polietileno de baixa densidade e 

diferentes porosidades no reator. A autora verificou rendimentos similares em reatores com 

porosidade de 50 e 71%, além da geração de hidrogênio por curto período de tempo, fato 

atribuído à falta de equilíbrio entre o processo de geração e a remoção do biofilme. Nesse 

contexto, Fernandes (2008) sugere que o emprego de leitos com maior porosidade poderia 
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evitar a retenção de biomassa nos interstícios, o que seria favorável para a produção de 

hidrogênio. 

Nessa configuração de reator, a escolha do material suporte pode ser um fator 

determinante na seleção da população microbiana e no custo do sistema. A aderência e a 

seletividade do material suporte são fatores determinantes na eficiência de reatores de leito 

fixo. Diversos materiais têm sido testados como meio suporte em reatores anaeróbios, tais 

como argila expandida (SHIDA et al., 2012), espuma de poliuretano (COSTABILE et al., 

2011), polietileno de baixa densidade (PEIXOTO et al., 2011, PENTEADO et al., 2013). De 

acordo com Chernicharo (2007), deve-se optar por materiais resistentes, quimicamente 

inertes, com grande área específica, porosidade elevada e custo reduzido. 

Avaliando a eficácia de quatro suportes na fixação de micro-organismos, Silva et al. 

(2006) observaram que o polietileno de baixa densidade foi colonizado principalmente por 

bactérias hidrolíticas, fermentativas e não redutoras de sulfato. Dessa forma, esse meio 

suporte pode ser usado como meio seletivo na produção fermentativa de hidrogênio, uma 

vez que não favorece a fixação de bactérias redutoras de sulfato e de arquéias 

metanogênicas.  

 

3.2.1.2 pH 

 

O pH é um fator importante que influencia a síntese de hidrogênio em sistemas 

biológicos. Estudos mostraram que variações no pH têm efeito sobre o metabolismo 

microbiano, como, por exemplo, na eficiência de degradação do substrato, na síntese de 

proteínas, na liberação de metabólitos pela célula, na atividade das enzimas hidrogenases e 

nas rotas metabólicas envolvidas no processo (KARADAG; PUHAKKA, 2010; LEAÑO; 

BABEL, 2012). 

No processo de digestão anaeróbia, o hidrogênio é produzido durante a fase 

exponencial do crescimento de alguns micro-organismos como o Clostridiumsp. Quando a 

sua população atinge a fase estacionária de crescimento em reatores em batelada, as 

reações de formação de hidrogênio cessam e isso ocorre quando o valor do pH é menor ou 

igual a 4,5; portanto, é importante remover o excesso de hidrogênio do meio líquido e 

manter o pH numa faixa ótima para que sua produção seja mantida (KHANAL et al., 2004). 

Durante a produção do hidrogênio, variações de pH também influenciam a formação dos 

ácidos graxos voláteis como o ácido acético, o ácido propiônico e o ácido butírico, que, em 

altas concentrações, podem inibir os micro-organismos produtores de hidrogênio e, por 

consequência, diminuem a produção (WANG et al., 2008). 

Ao avaliarem a produção fermentativa de hidrogênio, Lee et al. (2008) constataram 

que o rendimento e a produção de hidrogênio foram superiores quando o valor do pH da 
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cultura foi mantido entre 5,5 e 6,0 (de 8,63 a 9,19 mmol H2.g
-1 amido de 511 a 857 mL H2), 

se comparados aos verificados nas culturas em que o pH foi estabelecido entre 6,5 e 7,0 

(0,996 a 8,12 mmol H2.g
-1 amido e 396 a 612 mL H2). Khanal et al. (2004) verificaram que a 

faixa de pH entre 5,5 e 6,0 é a mais adequada para a produção de hidrogênio pelo 

Clostridium sp., utilizando sacarose e amido como fontes de carbono, enquanto Chen et al. 

(2005) chegaram à conclusão que o pH 5,0 é melhor para produção de hidrogênio, 

utilizando Clostridium butyricum e sacarose como fonte de carbono. 

Arooj et al. (2008), ao avaliar a produção de hidrogênio em reator em batelada e 

leito fixo, utilizaram como substrato amido na concentração de 20 g.L-1. Os autores fixaram o 

pH em 5,3 e a temperatura em 35 C. Nessa faixa de pH, foram obtidos taxa de produção de 

4,12 LH2.L
-1.d-1, produção específica de 0,48 LH2.g

-1SSV.d-1 e eficiência de conversão de 

substrato de 97%. Utilizando a mesma configuração de reator e substrato, Sreethawong et 

al. (2010), com carga orgânica aplicada de 30 g.L-1d-1, obtiveram produção específica de  5,6 

LH2.L
-1.d-1 e rendimento de 438 mL H2.g

-1 DQO, mantendo o pH controlado em 5,5.  

Chen; Sung e Cheng (2009) operaram um reator em bateladas sequenciais com 

tempo de detenção hidráulica de 16 horas, concentração de sacarose de 25 g-DQO.L-1 e 

ciclo de 4 horas de duração e obtiveram o melhor rendimento (2,53 mol H2.mol-1 sacarose) 

em pH 4,9.  

Wu; Yao e Zhu (2010) testaram o efeito do pH, variando de 4,4 para 5,6, na 

produção de hidrogênio a partir de dejeto de suíno suplementado com glicose, em reator em 

batelada sequencial com 16 horas de tempo de detenção hidráulica. O maior rendimento 

observado foi de 1,50 mol H2.mol-1 glicose a pH 5,0, quando a taxa máxima de produção 

obtida foi de 2,25 L.L-1.d-1. A partir do momento em que o pH ultrapassou o valor de 5,3, os 

autores observaram produção de metano no biogás e, consequentemente, reduções na 

produção de hidrogênio.  

Observa-se que, a faixa ótima de pH para a produção de hidrogênio varia conforme 

o substrato orgânico utilizado e sua concentração.  

 

3.2.1.3 Inóculo 

 

A produção biológica de hidrogênio pode ser realizada por meio de culturas puras, 

selecionadas a partir de bactérias produtoras de hidrogênio, ou por culturas microbianas 

mistas derivadas de ambientes naturais. No ambiente natural, as bactérias produtoras de 

hidrogênio podem ser encontradas no solo e em lodos de estações de tratamento de águas 

residuárias, que utilizam a tecnologia anaeróbia (SINHA; PANDEY, 2011).  

Um grande número de espécies microbianas, incluindo diferentes taxonomias e 

tipos fisiológicos, pode produzir hidrogênio. Entre as bactérias fermentadoras produtoras de 
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hidrogênio, as mais estudadas e identificadas são anaeróbias estritas como o Clostridiumsp. 

e anaeróbias facultativas como Enterobacter (DAS; VEZIROGLU, 2001; LIN et al., 2007; 

CHONG et al.,2009; HUNG et al., 2011). A produção de hidrogênio por esses micro-

organismos tem sido, na sua maioria, realizada em diferentes condições de incubação com 

culturas puras ou ainda, mistas, conforme apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 Condições experimentais e produção de hidrogênio por diferentes micro-
organismos 

Micro-organismo Substrato 
Tipo de 

reator 

pH/ 

Temperatura 

Rendimento máximo de 

hidrogênio 
Referência 

Clostridium beijerinckii glicose Batelada 6,1/30°C 10,3 mL H2.g
-1

DQO.L
-1

 
Skonieczny; 

Yargeau (2009) 

Clostridium butyricum sacarose Batelada 5,5/37°C 2,78 mol H2.mol
-1

sacarose Chen et al. (2005) 

Clostridiumsp. xilose Contínuo 7,0/37°C 2,76 mmol H2.L
-1

.h
-1

 Zhao et al. (2012) 

Citrobacterfreundii 
Glicose + 

nutrientes 

Semi-

contínuo 
5,9/30°C 

33,2 mL H2.L
-1

.h
-1

 

(0,83 mol H2.mol
-1

) 

Hamilton et al. 

(2010) 

Bacillus beijerinckii e 

Clostridium perfringens 
sacarose 

Mistura 

completa 
5,8 

3,11 mol H2.mol
-1

sacarose
 

(200 mL H2.g
-1

) 

Huang et al. 

(2010) 

Clostridium 

tyrobutyricum 
glicose Contínuo 6,7/37°C 7,21 H2.L

-1
.d

-1
 (223 mL.g

-1
) Jo et al. (2008) 

C. butyricum 
Glicose+ 

nutrientes 
Batelada 5,6/37°C 2.2 mol H2.mol

-1
 glicose 

Chong et al. 

(2009) 

Cultura mista de lodo 

ativado 
glicose Batelada 

7,0/37°C 

7,0/55°C 

0,56 mol.mol
-1

glicose 

1,32 mol.mol
-1

glicose Baghchehsaraee 

et al. (2010) Cultura mista de 

digestor anaeróbio 
 Batelada 

7,0/37°C 

7,0/55°C 

2,18 mol.mol
-1

glicose 

1,25 mol mol
-1

glicose 

 
O desempenho de reatores na produção de hidrogênio está intimamente 

relacionado com a estrutura e a quantidade de células viáveis da comunidade microbiana 

presente. Neste sentido, Cheng et al. (2008) avaliaram a diversidade microbiana na digestão 

anaeróbia de amido e encontraram o maior rendimento de hidrogênio, quando Clostridium 

sp. E Bifidobacterium sp. Representaram 40% e 40-60% de toda a comunidade presente no 

sistema, respectivamente. A partir dos resultados, os autores sugerem que as espécies 

bacterianas, tais como Bifidobacterium sp., degradam o amido em moléculas de menor 

tamanho e, em seguida, estes compostos são utilizados por espécies de Clostridium sp. na 

produção de hidrogênio. 

No entanto, o uso de culturas puras tem limitações práticas, em grande escala, 

devido à dificuldade de manter a pureza das culturas em sistemas que usam resíduos como 

substrato (PAN et al., 2008). Nesse sentido, processos fermentativos que utilizam culturas 

mistas apresentam vantagens do ponto de vista econômico e operacional, além de 

apresentar como vantagem a possibilidade de utilização de uma ampla variedade de 

substratos (WANG; WAN, 2009). A desvantagem na utilização de culturas mistas está 
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relacionada à presença, sempre provável, de arquéias metanogênicas, bactérias 

homoacetogênicas e as bactérias redutoras de sulfato e nitrato, que consomem o hidrogênio 

produzido pelas bactérias fermentativas acidogênicas (SHOW etal., 2012). 

A estratégia para minimizar este efeito consiste no pré-tratamento do inóculo, que 

possui a finalidade de inibir e/ou eliminar os micro-organismos consumidores de hidrogênio, 

bem como selecionar as bactérias produtoras de hidrogênio. Várias formas de pré-

tratamento têm sido empregadas no enriquecimento de inóculos, dentre elas, o tratamento 

térmico (BAKONYI et al., 2014); ácido e alcalino (KAN, 2013); a aeração (REN et al., 2008); 

ou ainda por meio de métodos combinados (ELBESHBISHY; HAFEZ; NAKHLA, 2012). 

Bactérias acidogênicas, como as do gênero Clostridium, podem formar esporos de 

resistência quando submetidas a condições ambientais desfavoráveis, como altas 

temperaturas, acidez ou alcalinidade extremas (ZHU; BÉLAND, 2006). Nesse sentido, o 

enriquecimento térmico é uma técnica comum e efetiva para enriquecer lodos (BAKONYI et 

al., 2014), além de um método fácil e prático (WANG; WAN, 2008).  

 

3.2.1.4 Tempo de detenção hidráulica 

 

O tempo de detenção hidráulica (TDH) é um fator chave que pode aumentar a 

produção de hidrogênio em reatores contínuos. Quando os reatores são operados a baixos 

tempos de detenção hidráulica, favorecem um ambiente livre de arquéias metanogênicas, 

uma vez que há elevada taxa de carregamento orgânico (GUO et al., 2010; PARK et al., 

2010). Segundo Chen et al. (2001), o arraste ocorre devido à velocidade específica máxima 

de crescimento das arquéias metanogênicas ser significativamente inferior quando 

comparada aos micro-organismos acidogênicos. Dessa forma, as arquéias metanogênicas 

são incapazes de se reproduzir ou manter-se em equilíbrio e acabam sendo eliminadas do 

sistema. 

Akutsu et al. (2009) investigaram os efeitos do TDH, do pH e da concentração de 

amido na produção termofílica de hidrogênio utilizando inóculo de reator UASB. Os 

resultados mostraram que a produção de hidrogênio aumentou gradualmente com o 

decréscimo do TDH de 48 para 6 horas, correspondendo a uma carga orgânica volumétrica 

de 8 a 127 kgDQO.m-3.d-1; no entanto, esta decresceu drasticamente a um TDH de 3 horas. 

Nesse trabalho, os autores alcançaram produção máxima de hidrogênio de 1,7 mol H2.mol-1 

glicose, operando o reator de modo contínuo. 

Lin et al. (2010) avaliaram a influência do TDH em reatores biológicos com 

alimentação de glicose-peptona (GP) e amido-peptona (AP) e encontraram taxas de 

produção máxima de hidrogênio para GP e AP de 1247 e 412 mmol H2.L
-1.d-1 a TDH de 2 e 

3 horas, respectivamente. Os autores também verificaram que a produção de hidrogênio 
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pode reduzir em TDH acima de 8 horas, devido ao favorecimento de bactérias consumidoras 

de hidrogênio. Dessa forma, verifica-se que baixos TDH favorecem a produção de 

hidrogênio, uma vez que limitam as atividades dos micro-organismos consumidores de 

hidrogênio. 

Lin et al. (2011) avaliaram a combinação de diferentes TDH e concentração de 

substrato, que, consequentemente, resultaram em diferentes cargas orgânicas aplicadas na 

produção de hidrogênio em um reator de mistura completa em escala piloto, com volume de 

400 litros. Partindo-se da condição de 25-30 rpm de agitação e carga orgânica volumétrica 

de 60 g-DQO.L-1.d-1, resultantes da combinação de TDH de 8 horas e 20 g-DQO.L-1 de 

sacarose, a taxa de produção de hidrogênio encontrada foi de 0,55 mol.L-1.d-1. Quando os 

autores mudaram o TDH para 6 horas e a concentração de sacarose de 30 g-DQO.L-1 

(carga orgânica volumétrica de 120 g-DQO.L-1.d-1), a maior taxa de produção de H2 foi de 

1,18 mol.L-1.d-1. O aumento verificado na taxa de produção de hidrogênio associado ao 

aumento da concentração de sacarose indica que a concentração de substrato apresentou 

um efeito mais significativo sobre maiores taxas de produção, principalmente, devido ao 

decréscimo no TDH ser desfavorável para a retenção de biomassa no interior do reator. 

Outros trabalhos também reportaram que reatores operados a baixos TDH 

apresentaram um desempenho melhor em termos de produção de hidrogênio (CHEONG; 

HANSEN; STEVENS, 2007; KARLSSON; VALLIN; EJLERTSOON, 2008).  

 

3.2.1.5 Relações nutricionais 

 

A composição do resíduo é fator determinante na escolha do substrato utilizado na 

produção de hidrogênio, tendo em vista que os gastos com as fontes de carbono e 

nitrogênio são elevados para promover essa tecnologia para a indústria, sendo da ordem de 

até 40% do custo total da produção (WANG et al., 2008). Os nutrientes disponíveis para o 

desenvolvimento celular podem ser divididos em macronutrientes, requeridos em grandes 

quantidades pelas células, e os micronutrientes necessários em quantidades extremamente 

pequenas (WANG; WAN, 2009). 

Cada nutriente tem sua importância nos processos anaeróbios, como, por exemplo, 

o nitrogênio, que compõe proteínas, ácidos nucléicos e enzimas, atuando no crescimento 

bacteriano, enquanto o fósforo garante a capacidade de tamponamento dos sistemas 

fermentativos, formação do ATP e de enzimas (LIN; LAY, 2005; WANG; WAN, 2009). A 

concentração de sulfato de ferro influencia na atividade das hidrogenases, carreadores de 

elétrons envolvidos na oxidação do piruvato a acetil CoA e H2 (SINHA; PANDEY, 2011). 

Magnésio, sódio e zinco são cofatores de enzimas e atuam em processos de transporte e na 

desidrogenase (SINHA; PANDEY, 2011). 
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A relação carbono/nitrogênio (C/N) é importante, uma vez que os micro-organismos 

requerem uma relação adequada para otimizar a produção de hidrogênio e, por isso, Lin e 

Lay (2004) avaliaram relações C/N em reatores em batelada, com sacarose e inóculo 

proveniente de lodo anaeróbio. Os autores verificaram que a relação C/N de 47 

proporcionou aumento no rendimento (4,8 mol H2.mol-1 sacarose) e na taxa de produção de 

hidrogênio (270 mmol H2.L
-1.d-1).  

A avaliação do comportamento microbiano com a adição de nitrogênio e fósforo (P) 

em resíduos amiláceos foi realizada por Argun et al. (2008), que variaram as relações C/N 

entre 20 e 200 e C/P entre 50 e 1000, utilizando como substrato uma solução de pó de trigo 

(20 g L-1) e inóculo de lodo de esgoto. A melhor produtividade encontrada foi de 23 mg H2.g
-1 

amido e a taxa de produção de hidrogênio foi de 8,0 mg H2.g
-1 biomassa.h-1, verificadas nas 

relações C/N e C/P de 200 e 1000, respectivamente. Segundo os autores, elevadas 

relações C/N e C/P melhoram a produção de hidrogênio, devida às baixas concentrações de 

nitrogênio e fósforo requeridas pelos micro-organismos, uma vez que altas concentrações 

desses nutrientes são inibitórias.  

Sreethawong et al. (2010) verificaram a produção de hidrogênio a partir de água 

residuária do processamento de mandioca, em reator em batelada sequencial e obtiveram 

taxa específica de produção e produção de hidrogênio de 524 mL H2.g
-1 SSV.d-1 e 438 mL 

H2.g
-1-DQO, na relação estequiométrica para C/N de 100:2,2. Os autores concluíram que 

excesso de nitrogênio induz à produção de altas concentrações de ácidos orgânicos e 

etanol, resultando em baixas eficiências de produção de hidrogênio. 

Para avaliar o efeito da relação C/N em reator anaeróbio de leito fixo e fluxo 

ascendente a partir de água residuária sintética, Anzola-Rojas et al. (2015) testou as 

relações C/N (40, 90, 140 e 190), utilizando sacarose e uréia como fontes de carbono e 

nitrogênio, respectivamente. Os resultados obtidos permitiram estimar um valor ótimo para 

C/N de 137, que resultaria em produtividade de hidrogênio de 3,5 mol H2.mol-1 sacarose, 

valor igual ao alcançado na relação C/N de 140.  

Peixoto et al. (2011) avaliaram dois reatores de leito fixo e fluxo ascendente,  

quando submetidos à adição de nutrientes. No reator com suplementação nutricional (C:N:P 

= 100:1,8:0,4), foram observados baixos rendimento (3,3 mol H2.mol-1 sacarose) e produção 

volumétrica de hidrogênio  (0,2 L.h-1.L-1), quando comparados ao rendimento (3,5 mol 

H2.mol-1 sacarose) e produção volumétrica de hidrogênio (0,4 L.h-1.L-1)  do reator que não 

recebeu suplementação (C:N:P = 100:0,8:0,3). A adição de nutrientes acarretou na 

excessiva produção de biomassa, causada principalmente pela menor relação C/N.  

Assim sendo, conhecer as características de diferentes substratos e as relações 

nutricionais adequadas ao metabolismo microbiano pode levar a ganhos energéticos, em se 

tratando de produção de hidrogênio e valorização de materiais orgânicos renováveis.  
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3.2.1.6 Substrato e sua concentração 

 

O substrato, ou seja, a fonte de carbono orgânico selecionado para a produção de 

hidrogênio é de fundamental importância, uma vez que sua composição define o rendimento 

do processo. Segundo estudo realizado por Dong et al. (2009), podem ser utilizados 

materiais ricos em carboidratos, proteínas, lipídios e materiais lignocelulósicos; no entanto, 

os carboidratos constituem a fonte preferida de carbono orgânico no processo fermentativo. 

Disponibilidade, custo e biodegradabilidade constituem os principais critérios para a 

seleção de substratos adequados para a produção de hidrogênio por processos 

fermentativos (HAWKES  et al., 2002). Carboidratos simples, como sacarose e glicose, são 

facilmente biodegradáveis e, por esse motivo, são utilizados como substratos modelo para 

produção do biohidrogênio (VAN GINKEL; OH; LOGAN, 2005; KIM et al., 2006; 

SREETHAWONG et al., 2010). No entanto, fontes puras de carboidratos representam 

matérias-primas caras para a produção de hidrogênio em grande escala, sendo viáveis 

apenas quando baseadas em fontes renováveis e de baixo custo (DAS; VEZIROGLU, 

2008).  

Neste contexto, se destaca a utilização de materiais residuais como potenciais 

substratos para produção de hidrogênio. Inúmeras águas residuárias provindas das mais 

diversas fontes têm despertado o interesse devido às suas características e ao baixo custo, 

como, por exemplo, vinhaça (REN et al., 2006; LUO et al., 2010), resíduos alimentares (VAN 

GINKEL; OH; LOGAN, 2005; PAN et al.,2008; DONG et al., 2009), farinha de trigo (ARGUN 

et al., 2008), esgoto doméstico, vinhaça e glicerol (FERNANDES et al.,  2010), derivados 

lácteos (DAVILA-VAZQUEZ et al., 2008) e derivados amiláceos (LEE et al. 2008; LIN; 

CHANG; HUNG, 2008; WEI et al., 2010; SREETHAWONG et al., 2010; HASYIM et al., 

2011). 

Em se tratando de disponibilidade e biodegradabilidade, o efluente do 

processamento da fécula de mandioca se apresenta como um substrato com potencial de 

produção de hidrogênio, uma vez que apresenta altas concentrações de amido e 

carboidratos solúveis para a digestão anaeróbia.  

Além disso, tem sido demonstrado que uma faixa apropriada no aumento da 

concentração do substrato poderia aumentar a capacidade de produção das bactérias 

produtoras de hidrogênio, porém as concentrações de substrato em níveis muito elevados 

poderão reduzir ou limitar a sua produção (REN et al., 2006; ARGUN et al., 2008, JUNG et 

al., 2011). Quando as culturas são alimentadas com altas concentrações de açúcar, altas 

concentrações de ácidos são produzidas e isso poderá inibir a produção de hidrogênio 

(CHONG et al.,2009). 

Lee et al. (2008), em reatores em batelada avaliaram concentrações de amido de 8; 

16; 24 e 32 g-DQO.L-1, a temperatura de 37 °C e pH 6,0. A produção e o rendimento 
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aumentaram à medida que a concentração inicial aumentou, alcançando produção 

volumétrica de 1,1 L.h-1.L-1 e rendimento de 9,47 mmol H2.g
-1amido em concentração de 24 

g-DQO.L-1, com leve decréscimo na faixa de 32  g-DQO.L-1. Wei et al. (2010) verificaram a 

mesma tendência ao avaliar concentrações de amido de 1 a 7 g.L-1, em pH 6,5 e a 37 °C. 

Com o aumento da concentração de 1 para 5 g.L-1 foi atingido o máximo rendimento de 186 

mLH2.g
-1amido, no entanto, com o aumento da concentração de 5 para 7 g.L-1,  houve queda 

de 35% no rendimento. A diminuição no rendimento quando a concentração foi elevada é 

atribuída à rápida diminuição do pH, que pode ter causado inibição das vias metabólicas dos 

produtores de hidrogênio. 

 

3.3 EFLUENTE LÍQUIDO DO PROCESSAMENTO DE FÉCULA DE MANDIOCA 

 

O processamento da mandioca está associado à geração de grande volume de 

resíduos líquidos. Conforme Cereda (2001), os subprodutos líquidos do processamento da 

mandioca são: (1) água de lavagem das raízes, originária dos lavadores/descascadores; (2) 

manipueira ou água vegetal, que corresponde à água de constituição da raiz, extraída 

durante a prensagem da massa ralada, na fabricação da farinha; e (3) água de extração de 

fécula, que corresponde à água de constituição da raiz, diluída com água de extração. De 

acordo com Leaño e Babel (2012) e O-Thong et al. (2011), o processamento de um 

quilograma de raízes resulta na geração aproximada de 0,2 kg de fécula, 0,4 a 0,9 kg de 

bagaço e um volume líquido de água residuária de 5 a 7 litros. 

A água residuária do processamento de mandioca é rica em carboidratos, com altas 

cargas orgânicas em termos de DQO, turbidez, conteúdo de sólidos suspensos e nutrientes 

como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, zinco, manganês, cobre, ferro 

e sódio (OLIVEIRA; REIS; NOZAKI, 2001; RIBAS et al., 2010). Devido a essas 

características, principalmente ao elevado conteúdo de carboidratos presentes, esse 

efluente é facilmente degradado anaerobiamente (SREETHAWONG et al., 2010). A 

molécula de amido, que em processos fermentativos é degradada em glicose e maltose, por 

meio de hidrólise ácida ou enzimática, constitui-se em substrato para bactérias acidogênicas 

na produção de ácidos orgânicos e hidrogênio (KAPDAN; KARGI, 2006). 

O grande potencial de substratos amiláceos para produção de hidrogênio a partir da 

digestão anaeróbia, utilizando diferentes configurações de reatores, já foram apresentadas 

em estudos realizados por Lee et al. (2008), Cheng et al. (2008), Sreethawong et al. (2010), 

Cappelletti et al. (2011) e O-Thong et al.(2011). Porém, poucas informações são 

encontradas na literatura quando se deseja saber sobre o potencial do efluente real de uma 

indústria processadora de fécula de mandioca em reatores de fluxo contínuo e, mais raro 
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ainda, encontrar trabalhos que abordem a digestão anaeróbia em fases separadas, para 

otimizar a produção energética (hidrogênio e metano) e o tratamento dos efluentes. 

 

 

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A produção de hidrogênio obtida pela digestão anaeróbia a partir de águas 

residuárias se apresenta como um carreador de energia vantajoso do ponto de vista 

ambiental, além de promover a valorização de resíduos. A viabilidade da utilização do 

efluente de fecularia de mandioca para produção biológica de hidrogênio foi realizada por 

Andreani (2011) e Torres (2014). Os autores avaliaram diferentes cargas orgânicas (15 a 35 

g-açúcares totais.L
-1.d-1) e tempos de detenção hidráulica (4 e 3 h) em reatores anaeróbios de 

leito fixo e fluxo ascendente, tendo como material suporte hastes de bambu e aparas de 

polietileno de baixa densidade, pH 6,0 e temperatura de 36 °C. A utilização do efluente sem 

correção de pH também foi realizada por Torres (2014), que concluiu que a correção de pH 

influenciou positivamente a produção de hidrogênio. 

Todavia, embora a utilização de um efluente real apresente-se como uma opção 

viável ambientalmente, após a produção de hidrogênio o efluente ainda apresenta alta carga 

orgânica, representando um substrato ideal para a produção de metano. Nesse sentido, a 

utilização da digestão anaeróbia com separação de fases revela-se interessante, 

impulsionando a presente pesquisa para a produção de hidrogênio e de metano a partir do 

efluente de fecularia de mandioca, o que pode conferir sustentabilidade ao processo.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O procedimento experimental foi dividido em três etapas operacionais, tal como 

descrito na Figura 2. Na etapa 1 foram operados três reatores anaeróbios acidogênicos de 

leito fixo para avaliar o efeito do pH, concentração de substrato e estratégias para o controle 

da biomassa, por descarte ou mudança na estruturação do meio suporte. Na etapa 2 foi 

avaliado o efeito da fonte de inóculo em dois reatores de fluxo contínuo operados 

paralelamente. O efeito do aumento da carga orgânica volumétrica (COV) e a redução do 

tempo de detenção hidráulica (TDH) na produção de hidrogênio foi avaliado, por meio da 

comparação do ensaio 1 e o ensaio 5. A etapa 3 consistiu na condução de um reator 

metanogênico horizontal de leito fixo, alimentado com o efluente de fecularia acidificado, 

para produção simultânea de hidrogênio e metano em sistema fermentativo de duas fases. 

 

Figura 2 Fluxograma geral dos experimentos realizados durante as três etapas do trabalho. 
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4.1 Substrato 

 

O substrato utilizado foi o efluente de uma indústria de fécula de mandioca, 

localizada no município de Toledo, PR. O fluxograma simplificado da produção de fécula e o 

ponto de coleta do substrato são apresentados na Figura 3. O efluente foi coletado 

semanalmente na calha de alimentação do descascador de mandioca, etapa na qual o 

“leite” obtido no processo de extração de fécula retorna e é misturado com água para 

lavagem das raízes de mandioca. Essa água residuária de lavagem representa o efluente de 

fecularia de mandioca utilizado neste trabalho. 

 

Figura 3 Fluxograma simplificado da indústria de fécula de mandioca e ponto de coleta do 
efluente para os experimentos. 

Fonte: Zadimel, 2013. 

 

Logo após a coleta, o efluente permaneceu em repouso e foi peneirado a fim de 

minimizar a interferência do solo e da casca de mandioca presente, e, consequentemente, o 

entupimento das bombas de alimentação. Em seguida à homogeneização, ocorreu o envaze 
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em recipientes de politereftalato de etileno (2 L) e o armazenamento em freezer até sua 

utilização, a fim de preservar suas características físico-químicas. 

Para a caracterização do efluente foram determinados os parâmetros pH, 

carboidratos totais, demanda química de oxigênio solúvel (DQOs) e total (DQOt), nitrogênio 

total Kjeldahl (NTK), Fósforo total, sólidos suspensos, macro e micronutrientes segundo 

metodologia de APHA (2005). A caracterização dos lotes utilizados durante a fase 

experimental está apresentada na Tabela 2. 

 

Tabela 2 Caracterização dos lotes de efluente de fécula de mandioca utilizados nos ensaios 

Ensaio Lote pH 
Carboidratos 
Totais (mg/L) 

DQOs 
(mg/L) 

DQOt 
(mg/L) 

NTK 
(mg/L) 

Fósforo 
total 

 (mg/L) 

SST  

(mg/L) 

SSV 

 (mg/L) 

SSF  

(mg/L) 

E1 L1 4,50 3508,12 8019,95 9503,64 75,60 24,09 8530,00 6497,50 2032,50 

E1 L2 4,30 2040,93 4720,16 6230,61 166,60 11,97 725,00 527,50 197,50 

E1 L3 4,15 2040,93 9504,76 13918,62 119,00 49,10 8530,00 6497,50 2032,50 

E2 L4 4,35 1711,86 5926,27 7022,62 179,90 14,41 1655,96 1476,85 179,11 

E2 L5 4,65 1876,97 4868,64 5769,34 207,90 14,11 1136,72 1054,06 82,66 

E2 L6 4,23 2572,04 7481,28 8865,31 213,50 26,97 2259,11 1884,11 476,56 

E3 L7 4,53 3105,73 7929,77 9396,77 194,60 26,53 1995,83 2173,61 177,78 

E3 L8 4,62 1596,68 6675,77 7910,79 212,10 37,85 1360,62 1573,82 213,19 

E3 L9 4,39 1539,90 6316,69 7485,28 259,00 50,67 790,54 958,93 168,39 

E3 L10 4,76 3141,31 9220,64 10926,45 280,70 35,59 1437,64 1474,40 36,76 

E3 L11 3,88 880,97 4717,64 5590,40 207,20 31,06 617,95 913,55 295,60 

E3 L12 3,93 1216,53 3471,45 4113,67 390,60 12,20 539,43 606,12 66,69 

E4/E5 L13 4,51 4087,41 8625,77 10120,67 149,80 22,08 2170,00 2133,75 36,25 

E4/E5 L14 4,42 5012,69 8172,77 9684,73 282,10 35,84 1175,00 1112,50 62,50 

E4/E5 L15 4,47 4353,47 7071,70 8379,96 30,80 19,16 1131,25 1052,50 78,75 

E4/E5 L16 4,63 2074,28 4625,07 5480,71 294,70 49,60 791,25 776,25 15,00 

E4/E5 L17 4,35 2925,65 6792,30 8048,88 200,20 18,75 1226,25 1157,50 68,75 

Ensaio Lote 
Ca  

(mg/L) 

K  

(mg/L) 

Mg 

(mg/L) 

Na  

(mg/L) 

Mn 

 (mg/L) 

Fe  

(mg/L) 

Co 

 (mg/L) 

Cu 

 (mg/L) 

Ni  

(mg/L) 

Zn  

(mg/L) 

E1 L1 70,84 241,56 245,72 35,49 0,60 8,41 0,00 0,12 0,00 2,28 

E1 L2 61,15 128,63 284,80 43,81 0,29 13,74 0,00 0,52 0,00 4,65 

E1 L3 42,32 301,94 268,38 34,78 0,69 12,68 0,00 0,51 0,00 2,14 

E2 L4 24,21 171,49 247,69 21,14 0,10 3,12 0,00 0,10 0,00 0,86 

E2 L5 20,44 418,07 268,59 24,02 0,31 5,68 0,00 0,58 0,00 1,46 

E2 L6 30,07 289,43 259,88 25,41 0,26 6,30 0,00 0,07 0,00 1,16 

E3 L7 17,43 325,72 230,86 16,59 0,66 15,69 0,00 0,00 0,00 0,07 

E3 L8 26,00 384,31 202,48 10,86 0,73 11,91 0,00 0,00 0,00 1,01 

E3 L9 19,86 407,78 196,49 10,33 0,77 13,06 0,00 0,00 0,00 1,72 

E3 L10 22,11 416,43 227,07 13,57 0,69 9,66 0,00 0,00 0,00 1,98 

E3 L11 20,43 444,91 229,28 12,59 0,52 6,99 0,00 0,00 0,00 0,94 

E3 L12 17,37 155,35 159,45 13,35 0,36 6,72 0,00 0,00 0,00 0,60 

E4/E5 L13 320,23 454,44 60,52 24,97 1,27 0,53 0,00 0,00 5,30 0,77 

E4/E5 L14 173,01 322,49 52,23 26,09 1,23 8,02 1,33 0,51 1,11 1,11 

E4/E5 L15 161,22 272,05 47,04 30,65 1,82 7,63 1,58 0,00 3,08 0,81 

E4/E5 L16 118,34 461,57 56,25 32,12 2,02 2,84 0,00 0,00 7,92 1,12 

E4/E5 L17 136,92 334,72 45,70 33,45 2,02 0,96 0,75 0,00 8,71 0,57 

SST: sólidos suspensos totais; SSV: sólidos suspensos voláteis; SSF: sólidos suspensos fixos; Ca: cálcio; K: 
potássio; Mg: magnésio; Na: sódio; Mn: manganês; Fe: ferro; Co: cobalto; Cu: cobre; Ni: Níquel; Zn: zinco. 
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4.2 Reatores contínuos 

 

Os experimentos para produção de hidrogênio e metano em sistema combinado 

foram conduzidos em reatores anaeróbios de leito fixo e fluxo ascendente e reator anaeróbio 

horizontal de leito fixo, respectivamente. 

 

4.2.1 Reator acidogênico 

 

Os reatores anaeróbios de leito fixo e fluxo ascendente foram confeccionados em 

tubos de plexiglass transparente com 0,5 cm de espessura, 8 cm de diâmetro interno e 75 

cm de altura perfazendo um volume total de 3,64 L e volume líquido (útil) de 2,9 L. Ao longo 

da altura do reator, foram fixados 5 pontos de amostragem, separados por 7,5 cm de 

distância (Figura 4).  

O tubo foi disposto verticalmente e dividido em quatro compartimentos: zona de 

alimentação ou entrada do afluente; zona do leito, zona de saída do efluente e zona de 

saída de gás (aproximadamente 50 mm). Para manter o leito preenchido com material 

suporte delimitado foram utilizadas telas de aço inoxidável (5 mm de abertura). As 

dimensões adotadas foram semelhantes aos trabalhos de Peixoto et al. (2011), Lima e Zaiat 

(2012) e Penteado (2012).  
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Figura 4 Esquema do reator acidogênico, com dimensões em centímetros. 
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4.2.2 Reator metanogênico 

 

O reator anaeróbio horizontal de leito fixo (RAHLF) foi construído em tubo de PVC 

com 90 cm de comprimento e 15 cm de diâmetro, resultando em uma relação largura e 

comprimento de 1:6 e um volume total de 15,9 L conforme trabalho de Torres (2009) (Figura 

5).  

Na lateral, o reator apresenta cinco pontos para amostragem de líquido, construídos 

em intervalos de 15 cm; dois registros na parte inferior, a uma distância de 22,5 cm da 

entrada e saída do sistema e cinco saídas de biogás equidistantes, acopladas na parte 

superior do reator, conforme trabalho de Bruno (2011).  

90
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Legenda

1 - Entrada do afluente no reator

2 - Saída do gás

3 - Ponto de amostragem  líquida

4 - Descarte de lodo

5 - Saída do efluente do reator

 

Figura 5 Esquema do reator horizontal de leito fixo, com dimensões em centímetros. 

 

4.3 Material suporte 

 

4.3.1 Reator Acidogênico 

 

Durante os ensaios 1, 2, 4 e 5 o leito dos reatores foi do tipo empacotado. O 

material suporte utilizado para adesão da biomassa foram aparas de polietileno de baixa 

densidade, com granulometria de 3/4”, conforme na Figura 6a. A padronização do material 

foi realizada com base no índice de uniformidade, determinada por peneiramento em 

agitador Solotest, conforme metodologia de Penteado (2012).  

Na etapa 3 o leito foi do tipo ordenado, constituído por hastes e cilindros de 

polietileno de baixa densidade, com comprimento médio de 2,5 e 3 cm de diâmetro, 

conforme Figura 6b. A estruturação do leito constituiu em ordenar os cilindros 

alternadamente por meio de hastes de fixação verticais presas às grades de aço inoxidável 

(PEIXOTO, 2011).  
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 6 Material suporte de polietileno de baixa densidade (a) aparas utilizadas nos 
Ensaios 1, 2, 4 e 5; (b) cilindros utilizados no ensaio 3 e disposição no leito do 
reator. 

 

4.3.2 Reator metanogênico 

 

No reator anaeróbio metanogênico foram utilizados anéis de bambu como meio 

suporte (Figura 7a), apresentando área superficial média de 136,12 m2.m-3 e porosidade 

média de 40,61%, conforme Torres (2009). A viabilidade da utilização de anéis de bambu 

como meio suporte em reatores anaeróbios utilizados no tratamento de efluente de fecularia 

de mandioca foi demonstrada com êxito nos trabalhos de Colin et al. (2007), Torres (2009) e 

Watthier (2011). 

Para determinar o volume útil do reator, as peças de bambu foram hidratadas por 

dois dias e, na sequência, o reator foi preenchido com o material suporte e completado com 

água, este ensaio foi realizado em triplicata. Inicialmente o leito do reator foi preenchido em 

toda sua dimensão com os anéis de bambu, obtendo-se o volume útil de 10,5 litros (Figura 

7b). Após alguns dias de experimento ocorreu a formação de bolsões de gás dentro do 

reator, implicando na retirada de parte do material suporte. O volume útil passou a ser de 7 

litros e apenas metade da altura do reator foi preenchida com os anéis de bambu, conforme 

apresentado nas Figuras 6b e 6c. 
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(a)  

 

(b) 

 

(c) 

 

Figura 7 Material suporte de anéis de bambu (a), reator preenchido totalmente pelo material 
suporte (b) e reator preenchido parcialmente pelo material suporte (c). 

 

4.4 Procedimento experimental 

 

4.4.1 Inoculação – Reator Acidogênico 

 

O inóculo utilizado nos ensaios 1, 2, 3 e 5 foi proveniente de um reator anaeróbio 

em escala piloto, instalado para o tratamento do efluente da indústria de fécula de 

mandioca. Para a inoculação do reator acidogênico, o lodo anaeróbio foi submetido a um 

pré-tratamento térmico para eliminação dos micro-organismos consumidores de hidrogênio. 

O tratamento térmico consistiu em elevar a temperatura a 95 °C por 15 minutos, conforme 

recomendações de Sreethawong et al. (2010). A suspensão de inóculo foi preparada com 

lodo pré-tratado, na proporção de 10% do volume útil do reator, e o restante completado 

com efluente de fecularia de mandioca. O pH da suspensão de inóculo foi ajustado para 6,0 

e, logo após, bombeada e recirculada nos reatores por um período de quatro dias 

(PEIXOTO et al., 2011; LIMA; ZAIAT, 2012). 

No ensaio 4, o inóculo foi obtido pelo processo de fermentação natural do efluente 

de fecularia de mandioca. Para tal, o pH do efluente foi ajustado para 6,0 por meio da adição 

de hidróxido de sódio 1N e mantido em repouso durante quatro dias em câmara climatizada 

à temperatura de 35°C. Após esse período, o efluente fermentado foi recirculado no reator 

por quatro dias para promover a adesão da biomassa ao material suporte (PEIXOTO et al., 

2011; LIMA; ZAIAT, 2012). 
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4.4.2 Inoculação – Reator Metanogênico 

 

O reator metanogênico foi inoculado com lodo anaeróbio proveniente de reator 

piloto utilizado no tratamento de efluente de fecularia de mandioca. Para tal, a quantidade de 

inóculo utilizada foi equivalente a 30% do volume útil do reator, sendo o restante do volume 

preenchido com o efluente do reator acidogênico.  

 

4.4.3 Produção de hidrogênio 

 

A produção de hidrogênio foi dividida em 2 etapas, totalizando 5 ensaios conforme 

apresentado na Tabela 3. Os reatores acidogênicos foram alimentados em regime contínuo 

e escoamento ascendente, por meio de uma bomba peristáltica dosadora da marca Milan 

conectada a um reservatório de 20L, instalado em câmara refrigerada à temperatura de 

15ºC para evitar a degradação do substrato. Em todos os ensaios, os reatores foram 

mantidos em câmara climatizada à temperatura de 36 °C. 

Na Etapa 1, os três reatores foram inoculados com lodo anaeróbio tratado e 

submetidos a um tempo de detenção hidráulico (TDH) de 4 h. Nos ensaios 1 e 2 o material 

suporte foi constituído por aparas de polietileno, o pH afluente foi ajustado para 6,0 e os 

reatores foram submetidos a diferentes concentrações de carboidratos totais. Devido à 

grande variação dos carboidratos totais, o efluente precisou ser diluído, de modo a manter a 

sua concentração.  

Após verificar um grande crescimento de biomassa no ensaio 1, adotou-se como 

estratégia realizar o descarte de biomassa (100 mL) no ensaio 2, logo que a vazão do 

biogás diminuísse, o que ocorreu ao 7º dia de operação. A hipótese era de que dessa forma 

fossem evitados os desvios das vias metabólicas no reator acidogênico, causados pela 

elevada quantidade de biomassa favorecida pela relação C/N baixa. No ensaio 3, foram 

utilizados cilindros de polietileno de baixa densidade como estratégia secundária para a 

hipótese levantada. Nesse ensaio, o pH afluente médio de 4,5 não foi corrigido, a 

concentração dos carboidratos totais não foi controlada e a condução do reator prosseguiu 

até o 78º dia de operação.  

Na Etapa 2, dois reatores foram preenchidos com aparas de polietileno de baixa 

densidade e operados em paralelo por um período de 38 dias. O pH afluente foi ajustado 

para 6,0 e os reatores foram submetidos a um TDH de 2 horas, resultando em uma carga 

orgânica volumétrica aplicada (COV) de 20 g/L.d, calculada em função dos carboidratos 

totais. No ensaio 4, o reator foi inoculado com o efluente fermentado, identificado no 

decorrer do texto como autofermentado, e no ensaio 5, a inoculação foi realizada com lodo 

anaeróbio tratado.  
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O efeito do aumento da carga orgânica e, consequentemente, redução do TDH, na 

produção de hidrogênio foi verificado ao comparar os ensaios 1 e 5. 

 

Tabela 3 Condições operacionais dos reatores acidogênicos nas etapas 1 e 2 

Etapa Ensaio pH CT
1
 (mg/L) COV

1
 (g CT/L) TDH

2 
(h) Inóculo Material Suporte

3
 

Tempo de  

operação (d) 

1 1 6,0 1400,0 9,36 4 lodo aparas 34 

1 2* 5,9 1100,0 6,12 4 lodo aparas 32 

1 3 4,5 2200,0 13,49 4 lodo cilindros 78 

2 4 6,0 2000,0 20,47 2 Auto
5
 aparas 38 

2 5 6,0 2000,0 20,47 2 lodo aparas 38 

1
CT: carboidratos totais;

2
TDH: tempo de detenção hidráulico;

3
Polietileno de baixa densidade (PBD); 

4
auto: 

autofermentação; *Descarte de biomassa. 

 

4.4.4 Produção de metano em sistema combinado 

 

A produção de metano foi avaliada em reator metanogênico de fluxo contínuo 

alimentado com o efluente acidificado, por meio de uma bomba peristáltica dosadora da 

marca Exatta. A operação do reator foi dividida em quatro fases (Tabela 4). Nos primeiros 

60 dias (Fase I) o reator foi alimentado com efluente de reator acidogênico e teve o pH 

afluente ajustado para 7,0 por meio da adição de NaOH 1N, conforme as recomendações de 

PARK et al. (2010). Além disso, o reator foi submetido a uma COV inicial de 1,54                 

g-DQO.L-1.d-1 e mantido em câmara climatizada à temperatura de 301°C. Na Fase II, foi 

mantida a COV e a temperatura, porém não houve ajuste do pH afluente. Na Fase III a COV 

foi aumentada para 3,94 g-DQO.L-1.d-1 por meio da redução do TDH para 1,5 d. A Fase IV 

foi conduzida com COV de 6 g-DQO.L-1.d-1e um TDH de 1,1 d. Nessa fase, devido a falhas 

no sistema de aquecimento, o reator foi mantido em banho-maria a temperatura média de 

26 °C. 

 

Tabela 4 Condições operacionais do reator metanogênico em sistema combinado (Etapa 3) 

Fases 
Tempo de  

operação (d) 

Temperatura  

(°C) 
pH Vútil (L) TDH (d) COV (g-DQO.L

-1
.d

-1
) 

I 0-60 30 7,00 10,50 5 1,54 

II 61-112 30 5,00 10,50 5 1,54 

III 113-154 30 5,00 7,00 1,5 3,94 

IV 155-198 26 5,00 7,00 1,1 6,00 

 

Na Figura 8 é apresentado o esquema do sistema combinado para produção de 

hidrogênio e metano, em reatores anaeróbios de leito fixo e fluxo contínuo.  
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Figura 8 Esquema do sistema combinado para produção de hidrogênio e metano. 

 

4.4.5 Monitoramento dos reatores 

 

As variáveis físico-químicas monitoradas durante o experimento, a frequência de 

análises e o método utilizado são apresentados na Tabela 5. 

 

4.5 Métodos analíticos 

 

4.5.1 Produção de biogás 

 

A produção de biogás foi avaliada diariamente em todas as etapas realizadas. A 

determinação do volume de gás produzido na Etapa 1 foi realizada a partir da instalação de 

um sistema de gasômetro com deslocamento de líquido.  

A saída de gás do reator foi conectada a uma mangueira que, por sua vez, foi 

conectada ao erlenmeyer contendo solução salina acidulada, de 3% de H2SO4 e 25% NaCl, 

com objetivo evitar que o CO2 gerado no sistema fosse precipitado na solução do 

gasômetro. Desta forma, o gás produzido no reator entra no erlenmeyer e desloca a coluna 

da solução na pipeta, permitindo a sua quantificação. O volume de gás foi medido várias 

vezes para estimar a produção diária. O tempo de leitura do volume foi definido em função 

da altura no gasômetro, que não excedeu 20 cm, para não pressurizar o reator. O volume de 

gás foi corrigido para as condições normais de temperatura e pressão.  

 

 

Tabela 5 Análises, frequência e métodos utilizados no monitoramento dos reatores 
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Determinações 
Afluente e 
efluentes 

Etapa Frequência Método Referência 

pH 1,2,3 4 vezes por semana Potenciométrico – 4500-H
+
 APHA (2005) 

Temperatura 1,2,3 Diariamente 2550 A APHA (2005) 

Carboidratos 
totais 

1,2 4 vezes por semana Colorimétrico 
Dubois et al. 

(1956) 

DQO solúvel 1,2,3 4 vezes por semana Colorimétrico–5220 D APHA (2005) 

DQO total 3 4 vezes por semana Colorimétrico–5220 D APHA (2005) 

Alcalinidade 3 4 vezes por semana Titulométrico 
SILVA et al., 

(1977) 

Acidez Volátil 3 4 vezes por semana Titulométrico 
SILVA et al., 

(1977) 
Ácidos orgânicos 
voláteis e álcoois 

1,2,3 4 vezes por semana HPLC Penteado (2012) 

N-NTK 1,2,3 Quinzenal 
Titulométrico 4500 N ou 

semi-micro Kejdahl 
APHA (2005) 

N-NH3 1,2,3 Quinzenal Titulométrico 4500 NH3 APHA (2005) 

Fósforo total 1,2,3 Quinzenal 
Digestão Nitro-perclórica e 

Espectroscopia de 
absorção atômica 

APHA (2005) 

Ca, Mg, K, Na 1,2,3 Quinzenal 
Espectroscopia de 

absorção atômica - 3111 A 
APHA (2005) 

Cu, Fe, Co, Zn, 
Mn 

1,2,3 Quinzenal 
Espectroscopia de 

absorção atômica - 3111 A 
APHA (2005) 

ST 1,2,3 4 vezes por semana Gravimétrico 2540 B APHA (2005) 

SS 1,2,3 4 vezes por semana Gravimétrico 2540D APHA (2005) 

Biogás    

Produção 1,2,3 Diariamente Volumétrico Mariotte 

Composição 1,2,3 4 vezes por semana Cromatografia gasosa 
Adorno e Tomita 

(2014) 

Lodo    

Sólidos totais e 
suspensos 

1,2,3 
No inóculo e final de 

cada ensaio 
Gravimétrico 2540 B e D APHA (2005) 

pH: Potencial Hidrogeniônico; DQO: Demanda química de oxigênio; N-NTK: NitrogênioTotal kjeldahl; N-NH4
+
: 

Nitrogênio amoniacal; Ca: cálcio; K: potássio; Mg: magnésio; Na: sódio; Mn: manganês; Fe: ferro; Co: cobalto; 

Cu: cobre; Ni: Níquel; Zn: zinco; ST: Sólidos Totais; SS: Sólidos Suspensos. 

 

Na Etapa 2 o sistema de leitura utilizado foi um frasco Mariotte (3 L). A solução 

salina acidulada nesse sistema foi deslocada para um recipiente, e a medida do volume 

pôde ser realizada durante intervalos maiores devido ao maior volume do frasco. O volume 

de gás foi corrigido para as condições normais de temperatura e pressão. 

Na Etapa 3 (Fases I e II) foi utilizado um gasômetro de deslocamento de líquido 

com o mesmo princípio da Etapa 2, nas Fases III e IV foi utilizado um gasômetro de 

deslocamento de cúpula. A produção do biogás utilizando o gasômetro de deslocamento de 

cúpula foi avaliada diariamente pelo volume de biogás armazenado no gasômetro, medindo-

se o deslocamento vertical da cúpula e multiplicando-se pela área da secção transversal 

interna do gasômetro. Após cada leitura o gasômetro foi zerado, descarregando-se o gás 

nele armazenado.  
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4.5.2 Composição de biogás 

 

A análise da composição do biogás gerado – hidrogênio (H2), nitrogênio (N2), 

dióxido de carbono (CO2) e metano (CH4) – foi realizada em cromatógrafo gasoso Shimadzu 

GC-2010, equipado com uma coluna capilar Carboxen 1010 PLOT (30 m comprimento, 

diâmetro interno de 0,53 mm e espessura da coluna de 0,30 µm) e detector de 

condutividade térmica (TCD). As coletas foram realizadas com seringa para coleta de gás da 

marca Hamilton diretamente no septo localizado na parte superior dos reatores acidogênicos 

e na mangueira de silicone no reator metanogênico bem próximo da saída gás.  

Durante a Etapa 1 e as Fases I a III da Etapa 3, a composição do biogás foi 

determinada segundo a metodologia 1 (M1), e na Etapa 2 e na fase IV da Etapa 3 foi 

utilizada a metodologia 2 (M2), ambas desenvolvidas no Laboratório de Processos 

Biológicos da Escola de Engenharia de São Carlos (LPB-EESC-USP) (ADORNO; TOMITA, 

2014). As condições das metodologias são apresentadas abaixo (M1/M2): 

Gás de arraste: Argônio 

Temperatura inicial do injetor: 200 °C/220°C 

Temperatura inicial do detector: 230 °C 

Vazão do gás de make up (Ar): 8 mL.min-1/12 mL.min-1 

Corrente elétrica: 30 mA 

Volume da amostra: 50 a 200 µL. 

Rampa de aquecimento da coluna: temperatura inicial de 40 °C (2 min); 1ª taxa de 

aquecimento: 5 °C.min-1 até 60 °C; 2ª taxa de aquecimento: 25 °C.min-1 até 200 °C; 

temperatura final 200 °C (5 min). Na metodologia 2: temperatura inicial de 130°C a 135 °C a 

uma taxa de aquecimento de 46 °C.min-1. 

 

4.5.3 Determinação de ácidos orgânicos voláteis e álcoois 

 

As análises de ácidos (lático, acético, propiônico e butírico) e álcoois (propanol, 

etanol e butanol) foram realizadas com a técnica de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

(CLAE) em sistema Shimadzu2010. O sistema foi equipado com uma coluna AminexHPX-

87H (300 mm comprimento e 4,6 mm de diâmetro interno, BioRad), com dois detectores 

ligados em série: um detector de ultravioleta (UV) com arranjos de diodos para análise de 

ácidos e um detector por índice de refração (RID) para análise de álcoois e açúcares.  

Foram preparadas curvas de calibração com solução padrão, que continham todos 

os ácidos e álcoois de interesse e concentração conhecida (1g.L-1). A partir da solução 

padrão, foram retiradas alíquotas e diluídas em água ultrapurificada. As diluições foram 
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preparadas em duplicatas. O preparo das amostras consistiu na diluição da amostra na 

proporção de 1:5 com água ultrapurificada, totalizando 1 mL da solução, e adição de 40 µL 

de solução de ácido sulfúrico 1 N, para que o pH da amostra fosse inferior a 2 (faixa ideal 

para separação dos analitos na coluna utilizada). Em seguida, a solução a ser injetada foi 

filtrada em membrana de acetato de celulose com poro de 0,2 µm. No injetor automático, o 

volume injetado foi programado para 100 µL.  

As condições cromatográficas basearam-se na metodologia de Penteado (2012):  

 

Fase móvel: água ultrapura Milli-Q (Millipore) acidificada com 0,005% de H2SO4;  

Fluxo: 0,6 mL.min-1;  

Temperatura do forno: 47 °C.  

 

4.5.4 Determinação dos carboidratos totais 

 

A concentração dos carboidratos totais, representado pelos açúcares totais, foi 

determinada pelo método fenol-sulfúrico proposta por Dubois et al. (1956).  

 

4.5.5 Alcalinidade e acidez volátil total 

 

Os parâmetros alcalinidade total (AT), obtidos com a titulação da amostra até pH 

4,30, alcalinidade parcial (AP), com titulação até pH 5,75 e a alcalinidade intermediária (AI) 

obtida pela diferença entre AT e AP foram determinados de acordo  com as metodologias 

descritas por APHA (2005). A determinação da acidez volátil total (AVT) por titulometria, foi 

calculada tendo como base o volume de hidróxido de sódio consumido para elevar o pH de 

4,0 para 7,0, após redução do pH para 3,4 e fervura por 3 minutos, conforme 

recomendações de Silva et al. (1977). 

 

4.5.6 Demais análises físico-químicas 

 

A determinação do pH, DQO, sólidos, nitrogênio, fósforo, macro e micro nutrientes 

foram realizadas de acordo com a metodologia preconizada pelo Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005).  

 

4.5.7 Ensaios Hidrodinâmicos 
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Os ensaios hidrodinâmicos foram conduzidos nos reatores acidogênicos no início 

(sem biomassa) e ao final da operação (com biomassa) e tiveram como finalidade avaliar a 

mudança no comportamento do escoamento e determinar o Tempo de Detenção Hidráulico 

real (𝜃ℎ). Os ensaios foram realizados conforme a metodologia de estímulo-resposta (pulso) 

proposta por Levenspiel (2000), utilizando a Eosina Y como traçador (CARVALHO et al., 

2008). No início da operação de cada reator o ensaio hidrodinâmico foi realizado com água 

de abastecimento público, e ao final da operação dos reatores foi utilizado o próprio efluente 

de fecularia. 

Na mangueira do afluente, próximo à entrada no reator, foi aplicado um pulso 

pontual de 10 mL de solução de Eosina Y na concentração de 20 mg.L-1. Em seguida, a 

cada quinze minutos foram coletadas amostras de efluente na saída do reator. As amostras 

foram centrifugadas e a leitura foi realizada em espectrofotômetro no comprimento de onda 

de516 nm. O tempo do ensaio hidrodinâmico é igual a três vezes o TDH, sendo o ensaio 

realizado em triplicata.  

Após a condução do primeiro reator com TDH de 4 h, os tempos de coleta foram 

alterados para 5 minutos nas duas primeiras horas, 10 minutos na terceira hora e, na 

sequência, 15 minutos até completar o ensaio hidrodinâmico (12 horas). Essa adaptação foi 

realizada a fim de definir melhor o ponto de máxima concentração do traçador. Foi utilizado 

um coletor de frações FC 204 da Marca Gilson acoplado a uma bomba peristáltica na parte 

superior do reator para coleta das amostras.  

Posteriormente, a partir da curva-resposta (concentração por tempo) e conforme a 

metodologia descrita por Levenspiel (2000), se traçou a Curva E (normalizada) e calculou-se 

o TDH médio, conforme as Equações 6 e 7, respectivamente. 

 

𝐸 (𝑡) =
𝐶 (𝑡)

∫ (𝑡). 𝑑𝑡
∞

0

 Eq. (6) 

𝜃ℎ =
∫ 𝑡. 𝐸(𝑡). 𝑑𝑡

∞

0

∫ 𝐸(𝑡). 𝑑𝑡
∞

0

 Eq. (7) 

 

Nas quais, 𝐸 é a distribuição do TDH; 𝐶 a concentração do traçador; 𝑡 o tempo e 𝜃ℎ 

o TDH médio. 

A variância (𝜎2) das curvas, que indica a dispersão da distribuição, foi calculada de 

acordo com a Equação 8 (LEVENSPIEL, 2000): 

 

𝜎2 =
∫ (𝑡 − 𝜃ℎ)2. 𝐶(𝑡). 𝑑𝑡

∞

0

∫ 𝐶 (𝑡). 𝑑𝑡
∞

0

 Eq. (8) 
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A partir do cálculo da variância adimensional (𝜎𝜃
2) (Equação 9), utilizou-se o modelo 

de tanques de mistura completa em série e calculou-se o número de reatores de mistura 

completa de igual volume (N), conforme a Equação 10 (LEVENSPIEL, 2000). 

 

𝜎𝜃
2 =

𝜎2

𝜃ℎ
2
 Eq. (9) 

𝑁 =
1

𝜎𝜃
2 Eq. (10) 

 

4.6 Cálculos 

 

De acordo com os resultados obtidos nas análises previamente descritas, utilizou-

se o Microsoft Excel como ferramenta para realizar os cálculos dos valores máximos, 

médios e desvio padrão das Equações 11 a 38. 

 

Porosidade do leito 

 

A medida da porosidade do leito foi realizada antes do início do uso dos reatores, 

considerando o desenvolvimento do biofilme nulo, conforme o trabalho de Fernandes 

(2008). Após dispor o material suporte no reator, adicionou-se água até cobrir 

completamente o leito, sendo a água drenada posteriormente. Esse procedimento foi 

realizado em triplicata. A porosidade foi calculada a partir da razão entre o volume líquido  

drenado no leito com material suporte e o volume líquido drenado da zona do leito vazio. 

 

Vazão de biogás produzido no reator (𝑄𝑔) 

𝑄𝑔(𝑚𝐿. ℎ−1) =  
𝑉𝑚

𝑡
 Eq. (11) 

 

Na qual, 𝑉𝑚 é o volume de gás obtido nos medidores de deslocamento de líquido 

ou cúpula, e 𝑡 é o intervalo de tempo de medida. 

 

Distribuição da porcentagem de hidrogênio (%𝐻2
), nitrogênio(%𝑁2

), metano (%𝐶𝐻4
) e dióxido 

de carbono (%𝐶𝑂2
)no biogás: 

%𝐻2
=  

𝑛𝐻2

𝑛
 Eq. (12) 

%𝑁2
=  

𝑛𝑁2

𝑛
 Eq. (13) 

%𝐶𝐻4
=  

𝑛𝐶𝐻4

𝑛
 Eq. (14) 
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%𝐶𝑂2
=  

𝑛𝐶𝑂2

𝑛
 Eq. (15) 

 

Na qual, 𝑛𝐻2
, 𝑛𝑁2

, 𝑛𝐶𝐻4
 e 𝑛𝐶𝑂2

correspondem ao número de mols de cada gás 

contido no biogás: hidrogênio, nitrogênio, metano e dióxido de carbono, respectivamente. O 

valor de 𝑛 corresponde ao número de mols total na amostra de gás injetado, calculado 

usando a equação dos gases ideais. Neste trabalho, os resultados apresentados se 

encontram nas condições padrão de temperatura e pressão (0 °C e 1 atm).  

 

Vazão molar de hidrogênio (𝜐𝐻2
): 

𝜐𝐻2
(𝑚𝑚𝑜𝑙. ℎ−1) =

𝑄𝑔. 𝑛𝐻2 

𝑉𝑖
 Eq. (16) 

 

Vazão molar de metano (𝜐𝐶𝐻4
): 

𝜐𝐶𝐻4
(𝑚𝑚𝑜𝑙. ℎ−1) =

𝑄𝑔. 𝑛𝐶𝐻4 

𝑉𝑖
 Eq. (17) 

 

Na qual, 𝑉𝑖 representa o volume da amostra de biogás injetada no cromatógrafo.  

 

Produção Volumétrica de Hidrogênio (PVM): 

𝑃𝑉𝐻 (𝑚𝐿. 𝐿−1. ℎ−1) =
𝑄𝑔. %𝐻2

𝑉ú𝑡𝑖𝑙
 Eq. (18) 

 

Produção Volumétrica de Metano (PVM): 

𝑃𝑉𝑀 (𝐿. 𝐿−1. 𝑑−1) =
𝑄𝑔. %𝐶𝐻4

𝑉ú𝑡𝑖𝑙
 Eq. (19) 

 

Na qual,𝑉ú𝑡𝑖𝑙 é o volume útil do reator.  

 

Velocidade global de conversão de carboidratos totais (𝜐𝐶), com base na curva padrão de 

glicose: 

𝜐𝐶(𝑚𝑚𝑜𝑙. ℎ−1) =
𝑄𝑔. (𝐶0 − 𝐶𝐹)

𝑀𝑀𝑔
 Eq. (20) 

 

Na qual, 𝐶0 é a concentração de carboidratos totais no afluente, 𝐶𝐹 a concentração 

de carboidratos totais no efluente, e 𝑀𝑀𝑔 é a massa molar de glicose. 

 

 

Rendimento de hidrogênio (𝑌𝐻2
): 
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𝑌1 𝐻2
(𝑚𝑜𝑙 𝐻2. 𝑚𝑜𝑙𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑖𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠

−1 ) =
𝜐𝐻2

𝜐𝑐
 Eq. (21) 

𝑌2 𝐻2
(𝑚𝐿 𝐻2. 𝐿𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎

−1 ) =
𝑄𝑔. %𝐻2

𝑄𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎
 Eq. (22) 

 

Na qual, 𝑄𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎 é a vazão de efluente de fecularia de mandioca.  

 

𝑌3 𝐻2
(𝑚𝐿 𝐻2. 𝑔𝐷𝑄𝑂 𝑠𝑜𝑙ú𝑣𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎

−1 ) =
𝜐𝐻2

𝑄𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎. (𝐷𝑄𝑂 𝑠𝑜𝑙ú𝑣𝑒𝑙 𝐴 − 𝐷𝑄𝑂𝑠𝑜𝑙ú𝑣𝑒𝑙 𝐸)
 

 Eq. (23) 

 

Na qual, 𝐷𝑄𝑂 𝑠𝑜𝑙ú𝑣𝑒𝑙 𝐴 é o valor da DQO solúvel afluente, e 𝐷𝑄𝑂𝑠𝑜𝑙ú𝑣𝑒𝑙 𝐸 é o valor 

da DQO solúvel efluente. 

 

Rendimento de metano (𝑌𝐶𝐻4
): 

 

𝑌1 𝐶𝐻4
(𝐿. 𝑔𝐷𝑄𝑂 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑎

−1 ) =
𝑄𝑔. %𝐶𝐻4

𝑄𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎. (𝐷𝑄𝑂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴 − 𝐷𝑄𝑂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸)
 

 Eq. (24) 

 

𝑌2 𝐶𝐻4
(𝐿. 𝐿𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜

−1 ) =
𝑄𝑔. %𝐶𝐻4

𝑄𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜
 Eq. (25) 

 

 

Carga Orgânica Volumétrica Específica (COVe) 

 

A COVe é definida como a carga orgânica volumétrica aplicada (COV) por uma 

quantidade de biomassa por tempo (g substrato g-1SSV.d-1). Neste trabalho, para o cálculo 

da COVe em um determinado tempo foi necessário estimar a quantidade de biomassa 

presente no reator no mesmo tempo, conforme descrito por Anzola-Rojas et al. (2015). No 

intuito de aferir o coeficiente de rendimento celular (𝑌𝑥
𝑠⁄ ), no final de cada operação, 

realizou-se a contagem de biomassa total produzida e o total de substrato consumido. 

Assim, o cálculo do 𝑌𝑥
𝑠⁄  se realizou mediante a Equação 26. 

 

𝑌𝑥
𝑠⁄ =

𝑥𝑡

𝑠𝑐
 Eq. (26) 

 

 

Sendo: 
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𝑥𝑡 = 𝑥𝑎 + 𝑥𝑠 + 𝑥𝑒 + 𝑥𝑑 Eq. (27) 

 

Na qual 𝑌𝑥
𝑠⁄  é o coeficiente de rendimento celular em g SSV.g-1 sacarose 

consumida; 𝑥𝑡 é a quantidade de SSV total produzido durante o tempo de operação, em g; 

𝑥𝑎 é a quantidade de SSV aderidos e intersticiais no material suporte, em g; 𝑥𝑠 é a 

quantidade de SSV do líquido drenado do reator no final da operação, em g; 𝑥𝑒 é o total de 

SSV no efluente líquido durante o período  experimental, em g; 𝑥𝑑 é a concentração de SSV 

nos descartes realizados do fundo do reator, em g e 𝑠𝑐 é o total de substrato consumido 

durante o período experimental, em g.  

Para o cálculo do 𝑥𝑎, no final de cada operação após a drenagem, parte do leito foi 

retirada e lavada com aproximadamente 150 mL de agua destilada. A fração líquida da 

solução obtida após a lavagem foi levada à estufa por 24 h, à temperatura de 105 °C e 

depois à mufla por 0,5 h a 550 °C para calcular os SSV. A fração sólida, que corresponde ao 

material suporte foi seco estufa a 55 °C por 48 h. A razão entre os SSV do líquido da 

lavagem e o peso do material suporte seco multiplicado pelo peso total do material suporte 

do leito corresponde ao valor do 𝑥𝑎. O valor de 𝑥𝑒 se determinou por meio da integral da 

vazão mássica em função do tempo, segundo a Equação 28. 

𝑥𝑒 = ∫ �̇�𝑥 . 𝑑𝑡
∞

0

 Eq. (28) 

 

Na qual �̇�𝑥 é a vazão mássica dada em gSSV.h-1, que correspondente à 

concentração de SSV no efluente líquido multiplicado pela vazão, conforme a Equação 29.  

 

�̇�𝑥 = 𝑆𝑆𝑉𝑒 . 𝑄 Eq. (29) 

 

Na qual, 𝑆𝑆𝑉𝑒 é a concentração de SSV no efluente, em g.L-1 e 𝑄 é a vazão do 

líquido, em L.h-1. Do mesmo modo, o 𝑠𝑐foi estimado pelo consumo de substrato em função 

do tempo, segundo a Equação 30.  

 

𝑠𝑐 = ∫ 𝑄𝑠. 𝑑𝑡
∞

0

 Eq. (30) 

 

Na qual 𝑄𝑆 (em g.h
-1) é a concentração de substrato consumido pela vazão do 

líquido, calculada conforme a Equação 31. 

 

𝑄𝑠 = 𝑄(𝑠0 − 𝑠) Eq. (31) 
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Na qual 𝑠0 é a concentração de substrato afluente, e 𝑠 é a concentração de 

substrato efluente. Após o calculo do 𝑌𝑥
𝑠⁄ , estimou-se a produção de biomassa em um 

determinado tempo por meio da Equação 32. 

𝑄�̇� = 𝑄𝑠. 𝑌𝑥/𝑠 Eq. (32) 

 

Na qual 𝑄�̇� é a vazão mássica de biomassa em g SSV.h-1. Desta forma, a 

biomassa dentro do reator em um determinado tempo foi estimada pela Equação 33, 

quando não houve descartes de biomassa.  

 

𝑥𝑛 = [
𝑄�̇� . 𝑑𝑡

𝑉𝑢
∙ (

𝑥𝑎 + 𝑥𝑠

𝑥𝑡
)] + 𝑥𝑛−1 Eq. (33) 

 

Na qual 𝑥𝑛 é a concentração de biomassa em um determinado tempo, em g SSV.L-

1; 𝑉𝑢 é o volume útil do reator e 𝑥𝑛−1 é a concentração de biomassa no tempo avaliado 

menos um. Quando o reator foi operado com descartes de biomassa, o 𝑥𝑛 foi calculado pela 

Equação 34. 

 

𝑥𝑛 = [
𝑄�̇� . 𝑑𝑡

𝑉𝑢
∙ (

𝑥𝑎 + 𝑥𝑠 + 𝑥𝑑

𝑥𝑡
)] + 𝑥𝑛−1 − 𝑑 Eq. (34) 

 

Na qual, 𝑑 corresponde à quantidade de SSV descartado do fundo do reator 

dividido pelo volume útil do reator, em g SSV.L-1. Vale ressaltar que no tempo igual a zero, o 

𝑥𝑛 foi estimado pela Equação 35. 

 

𝑥0 =
𝑠0 ∙ 𝑌𝑥

𝑠⁄ ∙ 𝑉𝑖𝑛

𝑉𝑢
 Eq. (35) 

 

Na qual 𝑉𝑖𝑛 é o volume em L da sustância preparada para iniciar a inoculação 

natural. Neste trabalho, prepararam-se 7 L de substrato para cada reator. Assim, a COVe 

em um determinado tempo (g sacarose.g-1SSV.d-1) foi calculada como a carga orgânica 

volumétrica aplicada (COV) em g sacarose.L-1.h-1 divido pelo 𝑥𝑛, segundo Equação 36. 

 

𝐶𝑂𝑉𝑒 =
𝐶𝑂𝑉

𝑥𝑛
∙ 24 Eq. (36) 
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Balanço de massa 

 

O balanço de massa para os reatores acidogênicos e metanogênicos foram 

calculados com base na DQO, como forma de identificar o direcionamento do fluxo de 

energia no processo e validar a confiabilidade dos dados obtidos, conforme Equação 37: 

 

𝑡(%) = (
𝐷𝑄𝑂𝑠𝑜𝑙ú𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝐷𝑄𝑂𝑔á𝑠 + 𝐷𝑄𝑂𝑆𝑆𝑉

𝐷𝑄𝑂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
) ∗ 100 Eq. (37) 

 

Na qual, DQO gás representa a DQO equivalente à produção de hidrogênio (8 g 

DQO.g-1H2) e metano (4 g DQO.g-1CH4); DQOssv a DQO equivalente a biomassa (1,42 g 

DQO.g-1 SSV). 

 

Energia gerada  

 

A energia gerada pelo biogás foi calculada com base na Equação 38:  

 

𝑃(𝑊. 𝐿𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
−1 ) =

𝑃𝐶𝐼𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠

% 𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠
∗ (𝐸𝐷𝑄𝑂 ∗ 𝑄𝑒𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝐷𝑄𝑂𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴) ∗ 𝑌1 𝐶𝐻4

 Eq. (38) 

 

Na qual, PCIbiogás é o poder calorífico inferior; %biogás a fração volumétrica de 

hidrogênio ou metano no biogás e EDQO é a eficiência de conversão de DQO total. O valor do 

PCIbiogás para hidrogênio e metano foi de 142 kJ.g-1
hidrogênio (equivalente a 12,8 kJ.L-1

hidrogênio) 

(CAI et al., 2004) e 50 kJ.g-1
metano (equivalente a 35,8 kJ.L-1

hidrogênio) (OGDEN, 2002 apud 

FERRAZ JÚNIOR, 2013), respectivamente.  

 

4.7 Análise estatística 

 

Os resultados da Etapa 1 e 2 foram avaliados estatisticamente por meio da análise 

da homocedasticidade, pelo teste de Levene, e a normalidade dos resíduos, por meio dos 

testes de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk, com p-valor igual a 0,05. Os dados 

paramétricos foram comparados pelo teste de Tukey a 5% de significância, enquanto os 

dados não-paramétricos foram comparados pelo Teste de Kruskal-Wallis ao nível de 5% de 

significância.    
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 ETAPA 1– Efeito do pH, concentração de substrato e estratégias de controle de 
biomassa na produção de hidrogênio em reator anaeróbio de leito fixo e fluxo 
ascendente a partir do efluente de fecularia de mandioca 

 

5.1.1 Desempenho dos reatores 

 

Durante o período experimental, os valores médios de pH afluente dos reatores E1, 

E2 e E3 foram 6,1±0,2; 5,9±0,4 e 4,5±0,3, respectivamente, conforme Figura 9. Os valores 

médios de pH efluente dos reatores foram 5,4±0,4, 5,2±0,4 e 4,9±0,3 (Figura 9). O pH 

efluente foi estatisticamente igual ao nível de 5% de significância nos ensaios E1 e E2 

(Tabela 7). O pH efluente dos reatores foi característico de sistemas fermentativos aplicados 

à produção de hidrogênio com substratos amiláceos, na faixa entre 5,0 e 6,0 (LEITE et al., 

2008; THANWISED et al., 2012).  

 

(a) 

 

(b) 

 
(c) 

 

Figura 9 Variação temporal do pH afluente e efluente (a) Ensaio 1; (b) Ensaio 2; (c) Ensaio 
3. 
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A conversão média de carboidratos totais foi de 94,9±3,1% para o E1, 91,5±7,8% 

para E2 e 92,8±7,9% para o E3 (Figura 10a). A conversão média da DQO solúvel (DQOs) 

foi de 17,8±8,7%; 13,6±14,2% e 19,7±13,7% para E1, E2 e E3, respectivamente (Figura 

10b). Na fase acidogênica, a conversão de matéria orgânica, expressa na forma de 

carboidratos totais e DQO, resulta principalmente na produção de ácidos orgânicos voláteis 

e álcoois. Os resultados de conversão de carboidratos totais encontrados nesse trabalho 

evidenciam a biodegradabilidade do efluente de fecularia de mandioca na produção de 

hidrogênio, para o qual todas as conversões de carboidratos totais foram superiores a 

91,5%. Nesse sentido, a relação de sólidos voláteis pelos sólidos totais (SVT/ST) de 0,95 

encontrada para o efluente de fecularia de mandioca, representa uma medida indireta da 

biodegradabilidade do efluente e pode justificar as elevadas conversões de carboidratos 

totais observadas nos ensaios. A conversão de DQOs foi em média 17%, já que uma 

pequena parte é convertida em gases e o restante permanece no reator na forma de 

biomassa e produtos intermediários do processo de digestão anaeróbia. 

 

(a)  

 
 (b) 

 

Figura 10 Variação temporal (a) da conversão de carboidratos totais e (b) da DQOs ao longo 
do período experimental para os ensaios 1, 2 e 3. 
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observaram remoções de DQO de 14,2; 29,03 e 21,90% na condução do reator em TDH de 

24, 6 e 3 h, respectivamente. O reator de leito fixo e fluxo ascendente na produção de 

hidrogênio também foi avaliado por Lima, Moreira e Zaiat (2013), utilizando meio sintético à 

base de glicose e sacarose. Os autores obtiveram remoções de DQO em torno de 19% e 

conversões de carboidratos superiores a 84%, na mesma configuração de reator utilizada no 

presente estudo. 

 

5.1.2 Produção de hidrogênio 

 

Na composição do biogás foram obtidos percentuais máximos de hidrogênio de 

44,5, 46,7 e 32,4% nos ensaios E1, E2 e E3, respectivamente. Verifica-se que o conteúdo 

de hidrogênio no biogás é maior no início dos ensaios e tende a diminuir durante a 

condução do reator, ao mesmo tempo que visualizou-se um crescimento excessivo de 

biomassa e, consequentemente, diminuição do volume útil do reator e do TDH. Devido a 

essa tendência de decréscimo no percentual de hidrogênio, os valores médios encontrados 

nos ensaios 1, 2 e 3 foram de 20,8, 13,4 e 11,5% de H2 no biogás, respectivamente. 

Chang et al. (2002) demostraram que, quando se utiliza reatores de leito fixo para 

produção de hidrogênio, um decréscimo no TDH ou aumento na carga orgânica pode 

diminuir a taxa de produção de hidrogênio e seu conteúdo no biogás. Os autores 

demonstraram que no TDH de 2 e 3 horas o conteúdo de hidrogênio no biogás foi de 24 e 

30%, enquanto no TDH de 1 hora houve redução para 12,5%, bem como menor produção 

volumétrica do gás. De acordo com os autores, o decréscimo do conteúdo de hidrogênio no 

biogás, em baixos valores de TDH, pode ser causado principalmente pela produção 

excessiva de CO2 por bactérias não produtoras de hidrogênio resistentes aos processos de 

tratamento térmico (75ºC por 1 hora), justificando o percentual de CO2 e a redução do 

percentual de H2 verificado nos três ensaios realizados. 

Percentuais baixos de metano foram verificados na composição do biogás em todos 

os ensaios após o 25º dia para E1 e E2, e após o 58º dia para o E3, conforme apresentado 

na Figura 11. O aparecimento do gás pode ser explicado pelo desenvolvimento de uma 

população metanogênica devido a mudanças no regime de escoamento do fluído no interior 

do reator (item 5.1.3), que proporcionaram a retenção e condições favoráveis para o 

crescimento destes micro-organismos, mesmo operando os reatores em tempos curtos. 

 

 

 

 

 



41 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

Figura 11 Composição do biogás ao longo do período experimental (a) E1, (b) E2 e (c) E3. 

 

A maiores produções (Figuras 12a e 12b) e rendimento de hidrogênio (Figuras 12c 

e 12d) foram observados no ensaio 1 (E1), seguido pelo E3 e E2. A vazão de hidrogênio e a 

PVH (produção volumétrica de hidrogênio) no ensaio 1 apresentaram dois picos: um durante 

a primeira semana de ensaio e outro entre o 18º e 21º dia de condução do reator, com 

valores máximos de 1575 mL.d-1 e 539,4 mL.L-1.d-1. Na primeira semana de ensaio foi 

possível visualizar um grande crescimento de biomassa no sistema, provavelmente devido 

ao elevado conteúdo de nitrogênio presente no efluente (Tabela 6), que resultou em uma 

relação C/N de 71, em termos de carbono na forma de DQO, enquanto que a literatura 

sugere como ideais razões C/N de 137 (ANZOLA-ROJAS et al., 2015). Baixas relações C/N 

(ou excesso de nitrogênio) favorecem a utilização da energia para assimilação e 

crescimento celular, levando a menores produções de hidrogênio, explicando o decaimento 

na produção de hidrogênio observado nesse ensaio. 
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Tabela 6 Caracterização do efluente conforme as diluições realizadas 

Ensaio Lote 
NTK P Ca K Mg Mn Na Fe Zn Cu Diluição 

(mg.L
-1

) (mg.L
-1

) ------------------------------------------------(mg.L
-1

)------------------------------------  

E1 L1 49,14 15,66 46,04 157,01 159,72 0,39 23,07 5,47 1,48 0,07 0,65 

 L2 66,64 4,79 24,46 51,45 113,92 0,12 17,52 5,49 1,86 0,21 0,40 

 L3 29,75 12,27 10,58 75,48 67,09 0,17 8,70 3,17 0,54 0,13 0,25 

E2 L4 97,15 7,78 13,07 92,61 133,75 0,05 11,42 1,68 0,47 0,05 0,54 

 L5 170,48 11,57 16,76 342,82 220,24 0,25 19,69 4,66 1,20 0,48 0,82 

 L6 128,10 16,18 18,04 173,66 155,93 0,16 15,25 3,78 0,69 0,04 0,60 

E3 L7 101,19 13,80 9,06 169,38 120,05 0,34 8,63 8,16 0,03 0,00 0,52 

 L8 212,10 37,85 26,00 384,31 202,48 0,73 10,86 11,91 1,01 0,00 1,00 

 L9 259,00 50,67 19,86 407,78 196,49 0,77 10,33 13,06 1,72 0,00 1,00 

 L10 280,70 35,59 22,11 416,43 227,07 0,69 13,57 9,66 1,98 0,00 1,00 

 L11 207,20 31,06 20,43 444,91 229,28 0,52 12,59 6,99 0,94 0,00 1,00 

 L12 390,60 12,20 17,37 155,35 159,45 0,36 13,35 6,72 0,60 0,00 1,00 

 

No 14º dia de monitoramento do ensaio, observou-se grande desprendimento de 

biomassa, de 2,26 g SSV.L-1.d-1, quando comparado aos 0,30 g SSV.L-1.d-1 arrastados do 

reator nos dias anteriores. Tal fato possibilitou que a produção de hidrogênio aumentasse 

novamente, conforme Figura 12a e 12b. Todavia, após o 21º dia de condução do reator 

foram detectadas pequenas concentrações de metano no biogás, que passaram a aumentar  

até o 34º dia de operação. Os micro-organismos hidrogenotróficos consomem hidrogênio 

durante a produção de metano, resultando no decaimento da produção volumétrica de 

hidrogênio, conforme verificado nesse ensaio, no qual a PVH chegou ao valor de                

3,7 mL.L-1.d-1. 

Conforme os resultados e o grande crescimento de biomassa no sistema 

observados no ensaio 1, foi utilizada a estratégia de remoção de biomassa no ensaio 2, no 

intuito de obter uma produção de hidrogênio mais estável.  

No ensaio 2, com pH afluente de 5,9 e concentração de carboidratos totais de 1,1 

g.L-1, foram observados apenas traços de hidrogênio (Figura 12). Os valores máximos de 

vazão de hidrogênio e a PVH foram 411 mL.d-1 e 141 mL.L-1.d-1, respectivamente (Figuras 

12a, 12b e Tabela 7). Os rendimentos por carboidrato total (Y1) e por litro de efluente (Y2) 

obtidos nesse ensaio foram os menores em comparação aos outros ensaios realizados 

(Figuras 12c e 12d). Uma justificativa para as baixas produtividades e rendimentos 

encontrados para o E2 é a baixa concentração de carboidratos totais no afluente, resultante 

da diluição realizada a fim de minimizar a variação entre os lotes utilizados. Segundo 

Peixoto (2011), a concentração de 0,9 g.L-1 de sacarose é uma concentração limite para a 

produção de hidrogênio em sistemas fermentativos, o que explica os baixos volumes de gás 

hidrogênio produzidos durante o monitoramento do reator. Outro fator de importância para 

esse resultado, diz respeito à baixa concentração de micronutrientes presentes no efluente 

de fecularia de mandioca, devido à diluição, afetando a atividade dos micro-organismos 

(Tabela 6). 
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(a)

 
(b) 

 
(c) 

 

(d) 

 

Figura 12 Variação temporal (a) da vazão de hidrogênio (mL.d-1);  (b) produção volumétrica 
de hidrogênio – PVH (mL.L-1.d-1); (c) rendimento de hidrogênio – Y1 (mol H2.mol-
1carboidratos totais) e (d) rendimento de hidrogênio – Y2 (mL H2.L

-1efluente) ao 
longo do período experimental. 

 
Adicionalmente, foram utilizados no ensaio 2 os lotes de água residuária 4, 5 e 6. 

Mesmo após a diluição, os respectivos lotes apresentaram relação C/N média de 17. Com a 
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elevada concentração de nitrogênio o crescimento da biomassa pode ter sido favorecido em 

detrimento da produção de hidrogênio. Além disso, elevadas concentrações de cálcio 

encontradas no efluente de fecularia (Tabela 6) podem ter colaborado para o crescimento 

excessivo da biomassa. Carminato (2013) avaliou diferentes dosagens de cálcio em reator 

anaeróbio de leito fixo alimentado com meio sintético para produção de hidrogênio. Com 

concentração de cálcio de 1,37 mg.L-1 foram obtidos rendimento médio de hidrogênio de 1,4 

mol H2.mol-1 sacarose e vazão molar de 5,4 mmol H2.h
-1, enquanto que dosagens superiores 

a essa concentração favoreceram o crescimento da biomassa e a consequente diminuição 

na produção de hidrogênio. 

Mesmo com o emprego da estratégia de remoção de biomassa (100 mL) realizada 

no 7º dia de condução do experimento, não foi verificado aumento na produção de 

hidrogênio. Outro detalhe que merece atenção é o ponto de descarte da biomassa. Nessa 

configuração de reator com leito empacotado, o lugar mais propício para realizar um 

descarte homogêneo no diâmetro do reator foi na sua base. Porém, há indícios de que, 

nessa configuração de reator, a região de base concentre a maior parte dos micro-

organismos produtores de hidrogênio, resultando em diminuição da população ativa para 

produção do gás de interesse. 

No terceiro ensaio (E3) foi avaliado o efeito do pH afluente sem correção (valor 

médio de 4,5) e uma concentração de carboidratos totais média de 2,2 g.L-1. A segunda 

estratégia utilizada para o controle da biomassa foi utilizar como meio suporte cilindros de 

polietileno de baixa densidade, a fim de evitar o acúmulo de biomassa e possibilitar 

condições adequadas para o desenvolvimento de arquéias metanogênicas. 

A concentração de carboidratos totais foi padronizada para valores próximos de     

2,0 g.L-1 por meio de diluição com água de abastecimento público, o que ocorreu no Lote 7 

(Tabela 6). Porém, até o 15º dia de operação do reator não foi observada produção 

significativa de hidrogênio. Possivelmente, essa baixa produção estivesse relacionada com 

a composição do efluente; por isso, optou-se em não diluir os outros lotes de efluente de 

fecularia para manter a carga orgânica afluente. A produção de hidrogênio começou a 

aumentar sem a diluição do efluente, atingindo valor máximo de 1760 mL.d-1 e PVH de 600 

mL.L-1.d-1 no 22º dia de operação do reator. 

Esse comportamento, verificado após a utilização do efluente sem diluição, pode 

estar relacionado com a concentração de micronutrientes, principalmente o ferro (Tabela 6), 

que é um componente da enzima hidrogenase e que, em concentrações limitantes, pode 

reduzir sua atividade e, consequentemente, a produção de hidrogênio (HAWKES et al., 

2002). 

Entre o 35º e o 56º dia de condução do ensaio 3 foi possível observar um patamar 

na produção de hidrogênio, indicando um período de estabilidade no sistema (Figura 12). A 

duração da etapa transiente (até o 35º dia de operação) coincidiu com a produção máxima 
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de hidrogênio e, embora, após esse período a produção de hidrogênio tenha decrescido, o 

desempenho do reator quanto à eficiência de conversão de carboidrato e DQO permaneceu 

inalterado. Estabilidade na produção de hidrogênio também foi verificada no trabalho de 

Anzola-Rojas et al. (2015) após um período de aproximadamente 25 dias de instabilidade e 

duração total do experimento de 60 dias. 

A produção de hidrogênio diminuiu após o 56º dia de ensaio devido à produção de 

metano. A condução do reator se estendeu até o 78º dia a fim de verificar quanto tempo o 

reator suportaria e se haveria algum pico na produção de hidrogênio. O ensaio foi finalizado 

devido à ausência de produção significativa de hidrogênio e aumento na produção de 

metano. 

A utilização do meio suporte de cilindros de polietileno de baixa densidade 

ordenados permitiu um período de condução do experimento maior que os 30 dias obtidos 

com o leito empacotado. Tal fato deve-se à manutenção da porosidade do reator, 

diminuindo os interstícios e as mudanças no regime de escoamento, evitando o acúmulo de 

biomassa, que será abordado no ensaio hidrodinâmico, item 5.1.3. Na Tabela 7 é possível 

ter uma visão geral do monitoramento dos ensaios e o resultado da análise estatística.  

 

Tabela 7 Resumo dos principais resultados obtidos no monitoramento dos ensaios para 
produção de hidrogênio 

  
Condições operacionais 

Parâmetros Valores 1  2  3  

pH* Média 5,40 a 5,22 a 4,88 b 

Conversão carboidratos totais (%) Média 94,90 ns 91,50 ns 92,76 ns 

 
Máximo 98,54  98,60  99,55  

Conversão DQO s (%) Média 17,84 ns 13,65 ns 19,76 ns 

 
Máximo 32,95  34,86  61,47  

Conteúdo de H2 no biogás* (%) Média 20,83 a 13,40 ab 11,46 b 

 
Máximo 44,50  46,67  32,40  

v H2 (mmol H2.h
-1

) Média 1,03 a 0,18 b 0,68 a 

 
Máximo 2,42  0,63  2,72  

Vazão H2 (mL.d
-1

) Média 668,58 a 117,09 b 437,67 a 

 
Máximo 1575,04  410,74  1754,22  

PVH (mL.L
-1

.d
-1

) Média 228,97 a 40,10 b 149,89 a 

 
Máximo 539,40  140,67  600,76  

Y1 H2 (molH2.mol carboidrato total) Média 0,20 a 0,06 b 0,13 ab 

 
Máximo 0,58  0,32  0,84  

Y2 H2 (mL H2.L
-1

 efluente) Média 38,42 a 6,73 b 25,37 b 

 
Máximo 90,52  23,61  101,69  

Y3 H2 (mL H2.g
-1

 DQOs convertida) Média 51,70 ns 79,67 ns 39,87 ns 

 
Máximo 254,81  273,42  313,77  

Letras iguais na linha representam médias iguais pelo Teste de Kruskal-Wallis ao nível de 5% de significância. 
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*Letras iguais na linha representam médias iguais pelo Teste de Tuckey ao nível de 5% de significância. 
ns: não tem significância no teste de Kruskal-Wallis ao nível de 5% de significância. 

 

Comparativamente, o melhor ensaio para a produção de hidrogênio a partir de 

efluente de fecularia foi o E1, no qual o pH foi corrigido para 6,0 (Tabela 7). Tal faixa de pH 

inicial (6,0 a 6,5) resulta na rápida produção de hidrogênio e de ácidos, como observado 

nesse experimento. Quando o pH inicial é reduzido (4,5), as condições de partida podem 

não ser favoráveis, como observado no E3 que teve uma fase de adaptação das bactérias 

para produção de hidrogênio maior, além da interferência da diluição do efluente de fecularia 

de mandioca. Entretanto, com a adaptação dos micro-organismos aos baixos valores de pH, 

a produção de hidrogênio pode ocorrer gradualmente em taxas moderadas e de longa 

duração (KHANAL et al., 2004), justificando o comportamento observado na condução do 

E3 nesse trabalho. Estatisticamente, os ensaios E1 e E3 foram iguais ao nível de 5% de 

significância para as variáveis conteúdo de hidrogênio no biogás, vazão molar, produção 

volumétrica específica e o rendimento (Y1). 

Lee et al. (2008) também avaliaram a produção de hidrogênio a partir de efluente à 

base de amido, utilizaram um reator em batelada com concentração de substrato de  

20 g.L-1, suplementação nutricional e faixa de pH 5,5 a 7,0. Os autores constataram que a 

faixa de pH de 5,5 a 6,0 resultou nos melhores desempenhos na produção de hidrogênio à 

temperatura de 37 °C, com rendimento de 9,19 mmol H2.g
-1 amido e produção de  

857 mL.h-1. Os menores valores encontrados nesse trabalho para a produção de hidrogênio 

(4,69 mol.g-1carboidrato total e 65,6 mL.h-1) devem-se principalmente à menor concentração 

de substrato (2 g.L-1) e à relação de nutrientes encontradas no efluente de fecularia que 

pode conter concentrações limitantes a atividade dos micro-organismos. Todavia, o que se 

ressalta é que para efluentes à base de amido, a faixa de pH 6,0, utilizada no presente 

estudo, favorece maiores desempenhos na produção de hidrogênio, em detrimento a 

valores mais baixos como observado no ensaio 3. 

O efluente de fecularia de mandioca apresenta grande variação em sua 

composição, como observado na Tabela 6. De modo a equalizar a carga orgânica aplicada 

ao reator e manter uma concentração de carboidratos totais de 2 g.L-1, recomenda-se 

coletas com valores de açúcar total próximos a 2,5 e 3,0 g.L-1, já que o tempo necessário 

para o transporte do efluente até o laboratório resulta em degradação de parte dos açúcares 

totais presentes no efluente. Lotes com concentrações menores prejudicarão a produção de 

hidrogênio e lotes com concentrações muito maiores, que necessitam de diluição para 

manter uma COV, não são indicados na produção de hidrogênio, conforme resultados 

encontrados nesse trabalho. 
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5.1.3 Avaliação geral da produção de hidrogênio 

 

A instabilidade na produção de hidrogênio verificada nos reatores pode ser devido 

ao crescimento excessivo de biomassa e ao desvio da rota metabólica do hidrogênio para 

assimilação e crescimento celular. Portanto, ensaios hidrodinâmicos foram realizados no 

início e fim da operação, sem biomassa e com biomassa, respectivamente, para o tempo de 

detenção hidráulico teórico de 4 horas (Figura 13). 

 

a) 

  

b) 

  

c) 

 

Figura 13 Curva E obtida em ensaios hidrodinâmicos do tipo pulso para determinação do 
TDH real dos reatores. Ajuste do modelo N-CSTR para os ensaios inicial (sem 
biomassa) e final (com biomassa) em (a) E1, (b) E2 e (c) E3. 

 

Os valores de TDH reais menores obtidos ao final da operação dos ensaios 

hidrodinâmicos estiveram associados à perda de volume útil do reator, conforme verificado 

na Tabela 8, resultante do crescimento de biomassa no sistema. Os ensaios realizados no 

início do experimento, sem biomassa no sistema, apresentaram um lento decaimento das 

concentrações do traçador, ocorrendo o fenômeno de cauda, provavelmente devido à 

difusão em zonas mortas. Resultado semelhante foi encontrado por Carvalho et al. (2008). 
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Os reatores empacotados preenchidos com aparas de polietileno (E1 e E2) tiveram 

a porcentagem de espaço morto referente ao crescimento da biomassa entre 10 e 16,53%, 

enquanto o reator preenchido com cilindros de polietileno (E3) teve um percentual de 

volume morto menor, de aproximadamente 7%, mesmo após um período de operação de 78 

dias. Todos os ensaios apresentaram curtos-circuitos, sendo mais evidente nos ensaios do 

final da operação (dados não apresentados).  

 

Tabela 8 Resumo com os principais dados obtidos nos ensaios hidrodinâmicos dos reatores 

Ensaios TDH inicial N-CSTR em série TDH final N-CSTR em série % espaço morto 

1 4,16 4,36 3,60 1,35 10,53 

2 5,34 5,07 4,20 2,84 16,53 

3 3,34 1,51 3,07 1,48 6,86 

 

A eficiência dos cilindros de polietileno como estratégia para evitar o crescimento 

excessivo de biomassa foi relatada por Peixoto (2011) e Anzola-Rojas (2014). Os autores 

citados afirmam que essa configuração de leito fixo, no geral, resulta em TDH médio mais 

próximo do esperado, menor dispersão e maior similaridade com o comportamento 

hidrodinâmico do tipo pistão. Logo, de acordo com os resultados pode-se afirmar que no E3 

o TDH final ficou próximo ao TDH inicial (Tabela 8).  

Com base no ajuste das curvas experimentais obtidas em modelos matemáticos 

uni-paramétricos para representação do escoamento do reator (N-CSTR em série) verifica-

se que os reatores preenchidos com aparas ou cilindros de polietileno de baixa densidade 

configuram-se como reatores de mistura completa (Tabela 8). Segundo Levenspiel (2000) 

reatores que apresentam valores de N-CSTR maior que 30 configuram-se como reatores de 

escoamento do tipo plug-flow, justificando a mistura completa encontrada esse trabalho. 

Adicionalmente aos ensaios hidrodinâmicos, o cálculo da carga orgânica específica 

foi realizado a fim de elucidar o comportamento dos reatores quanto ao efeito do controle da 

biomassa. No final da operação de cada reator foi quantificada a biomassa aderida e retida 

nos interstícios do material suporte, a biomassa suspensa no reator e calculada a biomassa 

que foi arrastada do reator durante o período experimental, compondo a biomassa total do 

sistema.  

Na Figura 14 observa-se que os ensaios 1 e 2 realizados em reator de leito 

empacotado apresentaram acentuada diminuição dos valores da COVe durante a primeira 

semana de operação, coincidindo com o pico do gás hidrogênio. Após esse período, devido 

ao grande crescimento de biomassa, a disponibilidade de substrato diminuiu. Os valores 

médios de COVe foram 1,29 e 2,23 g-carboidratos totais.g
-1 SSV.d-1 e máximo de 12,12 e 24,87g-

carboidratos totais.g
-1 SSV.d-1, para E1 e E2, respectivamente. Tanto E1 (sem remoção de 
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biomassa) quanto E2 (com remoção de biomassa) apresentaram comportamento similar 

quanto à COVe. 

Por outro lado, no E3 conduzido em reator de leito estruturado foi obtido uma COVe 

máxima de 29,22 g-carboidratos totais.g
-1 SSV.d-1 e média de 3,51 g-carboidratos totais.g

-1 SSV.d-1 entre 

o 1º e o 62º dia de operação. O período de estabilidade verificada nesse ensaio, entre 35º e 

58º dia de monitoramento, apresentou uma COVe de 1,02 g-carboidratos totais.g
-1 SSV.d-1.  

 

(a) 

 
(b) 

 

Figura 14 Produção de hidrogênio (mL H2.d
-1) e carga orgânica volumétrica específica 

(COVe – g carboidratos totais.g
-1SSV.d-1) durante os ensaios (a) E1 e E2 e (b) E3. 

 

Anzola-Rojas (2014), ao conduzir um reator de leito empacotado (LE) e outro de 

leito ordenado (LO), em fluxo ascendente, TDH de 2 h e concentração do substrato de 2 

gDQO.L-1, realizou descartes frequentes de biomassa para manter a COVe média em 

2,6±0,4 g-sacarose.g-1 SSV.d-1 no LE, e obteve resultados de PVH média de 2,2±0,2 L.L-1.d-1 

e YH2 médio de 1,6±0,4 mol H2.mol-1 sacarose. No reator de LO a autora manteve uma 

COVe média de 4,4±0,8 g sacarose.g-1SSV.d-1, e conseguiu produzir hidrogênio 
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continuamente com PVH média 3,13±0,07 L.L-1.d-1 e YH2 médio de 2,3±0,2 mol H2.mol-1 

sacarose. 

Comparativamente, os resultados encontrados no E3 (leito ordenado) foram muito 

próximos da COVe determinada por Anzola-Rojas (2014) em reatores de leito empacotado e 

fluxo ascendente alimentados com meio sintético a base de sacarose. Em contrapartida, os 

rendimentos máximos encontrados de 0,58, 0,32 e 0,84 molH2.mol-1 carboidratos totais para 

E1, E2 e E3, respectivamente, foram muito menores que os reportados pela autora 

supracitada. Ressalta-se aqui a influência de outros fatores, como a composição nutricional 

do meio, o TDH, a concentração de substrato e o pH na produção e no rendimento de H2 

encontrados nesse trabalho. 

Na Tabela 9 estão apresentados os valores para o balanço de massa dos reatores 

submetidos a diferentes condições operacionais (pH, concentração de substrato e 

estratégias de controle da biomassa). O balanço de massa foi realizado com base na DQO 

afluente e efluente, na DQO equivalente do gás hidrogênio (8 g DQO.g-1 H2) e da biomassa 

efluente (1,42 g DQO.g-1SSV) (Tabela 9). Os percentuais obtidos pelos métodos analíticos 

aplicados no balanço de massa referente à produção de hidrogênio foram de 85,3, 94,6 e 

83,2% para E1, E2 e E3, respectivamente. 

 

Tabela 9 Balanço de massa para o E1, E2 e E3 na produção de hidrogênio a partir de 
efluente de fecularia de mandioca 

Variáveis Ensaio 1 Ensaio 2 Ensaio 3 

DQO total afluente (g.L-1) 5,05 3,42 6,33 

DQO total efluente (g.L-1) 4,30 3,23 5,22 

QH2 (L.d-1) 0,67 0,12 0,44 

QH2 (g DQO.d-1) a 0,48 0,08 0,31 

SSV efluente (g.L-1) 0,11 0,07 0,28 

SSVefluente (g DQO.d-1) b 0,16 0,10 0,39 

Procedimento (%)c 85,31 94,59 83,21 

a
Baseado em 8 g DQO.g

-1
H2; 

b
Baseado em 1,4 g DQO.g

-1
SSV; 

c
Procedimento (Balanço de massa) (%) = 

((DQOs efluente (gDQO.d
-1

) + H2 (gDQO.d
-1

) + SSV efluente (gDQO.d
-1

)/(DQOt afluente (gDQO.d
-1

)). 

 
 

5.1.4 Avaliação dos produtos intermediários 

 

 
A quantificação dos produtos intermediários gerados na produção de hidrogênio 

nos três ensaios realizados é apresentada na Tabela 10. Verifica-se que a fermentação do 

tipo butirato/acetato foi predominante nos ensaios, fermentação esta que ocorre 

essencialmente na faixa de pH entre 5,0 e 6,0. A fermentação do tipo butirato/acetato é 
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característica de efluentes à base de amido, conforme reportado nos trabalhos de Lee et al. 

(2008), Sreethawong et al. (2010) e Lucas et al. (2015). 

 

Tabela 10 Concentração média dos produtos intermediários nos ensaios E1, E2 e E3 
submetidos a diferentes condições operacionais 

Variáveis mensuradas 
E1 E2 E3 

Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

EtOH (g.L
-1

) 0,12 0,04 0,07 0,02 0,10 0,07 

PrOH (g.L
-1

) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BuOH (g.L
-1

) 0,13 0,04 0,14 0,06 0,15 0,04 

LaH (g.L
-1

) 0,05 0,05 0,38 0,39 0,06 0,08 

AcH (g.L
-1

) 0,21 0,08 0,35 0,21 0,39 0,20 

PrH (g.L
-1

) 0,14 0,06 0,24 0,18 0,23 0,10 

BuH (g.L
-1

) 0,25 0,11 0,25 0,14 0,47 0,18 

 

Ao mesmo tempo, houve uma pequena contribuição da fermentação do tipo 

acetato/etanol mesmo em pH superior a 4,5 (DAS; VEZIROGLU, 2001). Algumas espécies 

de Clostridium geralmente produzem etanol após a produção de hidrogênio. No entanto, tem 

sido reportado que esse metabólito pode ser gerado concomitantemente com o hidrogênio, 

em sistemas contínuos (KIM; HAN; SHIN, 2006; REN et al., 2007).  

Outras vias metabólicas observadas foram a do ácido propiônico e lático. De acordo 

com Antonopoulou et al. (2008), a produção de ácido propiônico é desfavorável para a 

produção de hidrogênio, pois para cada 2 mols de ácido propiônico produzido, dois moles de 

hidrogênio são consumidos. Além disso, essa via metabólica esteve presente em todos os 

ensaios, fato que contribuiu também para a baixa produção de hidrogênio. A menor 

concentração de ácido propiônico foi encontrada no E1, que apresentou o melhor 

desempenho na produção de hidrogênio a partir do efluente de fecularia de mandioca. 

Em geral, no E2 foram observadas as maiores concentrações de ácidos orgânicos 

voláteis e álcoois, indicando que a via metabólica escolhida pelos micro-organismos foi 

desviada, prejudicando a produção de hidrogênio. O ácido lático, característico no início dos 

ensaios com efluente de fecularia, não está diretamente relacionado à produção ou 

consumo de hidrogênio; todavia, sua presença indica instabilidade no sistema. 
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5.2 ETAPA 2 – Efeito da fonte de inóculo e da carga orgânica volumétrica na produção de 
hidrogênio 

 

Nesta fase, foi avaliado o efeito da fonte de inóculo na produção de hidrogênio. 

Para tal, dois reatores foram monitorados paralelamente por um período de 38 dias nas 

seguintes condições operacionais: pH 6,0, COV de 20 g.L-1.d-1 (calculada a partir dos 

carboidratos totais) e concentração de substrato de 2 gcarboidratos totais.L
-1. O inóculo utilizado no 

ensaio 4 (E4) foi obtido a partir da fermentação natural do efluente de fecularia de mandioca 

e identificado como “autofermentado”, enquanto no ensaio 5 (E5), o inóculo foi lodo 

anaeróbio termicamente tratado, na proporção de 10 % (v/v). Além das fontes de inóculo, os 

resultados do E5 foram comparados ao primeiro ensaio realizado (E1 na Etapa1 – discutido 

anteriormente), quanto ao efeito do aumento da carga orgânica aplicada e da redução do 

TDH na produção de hidrogênio. 

 

5.2.1 Desempenho dos reatores 

 

A variação do pH afluente e efluente dos reatores acidogênicos inoculados com o 

autofermentado (E4) e lodo anaeróbio tratado termicamente (E5) são apresentados na 

Figura 15a. O pH inicial dos reatores diminuiu de 6,03±0,2 para 5,20±0,28 e 5,21±0,39 no 

efluente do E4 e E5, respectivamente. A conversão de carboidratos totais atingiu valores 

máximos percentuais de 88,40±12,4 e 89,84±9,4% para E4 e E5, respectivamente (Figura 

15b). Os percentuais significativos na conversão de carboidratos totais foram obtidos devido 

à alta biodegradabilidade do efluente de fecularia. Em contrapartida, na conversão de DQO 

foram verificados percentuais em torno de 15% (Figura 15c). Esses resultados indicam que 

uma fração significativa da matéria orgânica foi convertida, em ácidos orgânicos voláteis, 

possibilitando a utilização desse efluente para produção de metano. Resultados 

semelhantes foram verificados por Cappelletti et al. (2011), que avaliaram concentrações 

iniciais de substrato de 5 a 30 g.L-1 na produção de hidrogênio a partir de efluente de 

fecularia de mandioca e observaram reduções na DQO de 17 a 35%. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

Figura 15 Variação temporal (a) do pH afluente e efluente; (b) da conversão de carboidratos 
totais e (c) da conversão de DQO, nos Ensaios 4 e 5. 

 

5.2.2 Produção de hidrogênio 

 

O percentual máximo de hidrogênio no biogás verificado nos ensaios E4 e E5 foi de 

69,23 e 71,11%, com valores médios em torno de 40% para os respectivos ensaios. Até o 

25º dia de monitoramento, o biogás foi composto principalmente por hidrogênio e gás 

carbônico, sendo, então, detectado metano em sua composição (Figura 16). De acordo com 

Thanwised et al. (2012), algumas espécies metanogênicas podem sobreviver e adaptar-se a 

baixos valores de pH e TDH, condições verificadas no presente trabalho.  

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 16 Composição do biogás ao longo do período experimental (a) E4 e (b) E5. 
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A vazão e a PVH foram ligeiramente superiores para o E4, que atingiu pico de 4800 

mL.d-1, comparado ao ensaio 5, com 4370 mL.d-1, e valor máximo de PVH de 1644 mL.L-1.d-1 

comparado aos 1495 mL.L-1.d-1 observados no ensaio E5. A tendência verificada na 

produção de hidrogênio nos ensaios E4 e E5 foram de vazão de hidrogênio e PVH maiores 

nas primeiras semanas de condução do reator, assim como observado nos ensaios da 

primeira etapa, seguida de significativa redução até praticamente cessar próximo ao 38º dia 

de monitoramento (Figura 17a e 17b). A menor produção de gás pode estar relacionada ao 

crescimento excessivo de biomassa, que resultou em redução do volume útil e alterações do 

regime de escoamento do fluido no reator, além da atividade metanogênica verificada após 

o 25º dia de monitoramento, evidenciada pela presença de metano na composição do 

biogás.  

Penteado et al. (2013), ao avaliar o efeito de diferentes fontes de inóculo e métodos 

de pré-tratamento na produção de hidrogênio a partir de sacarose em reatores anaeróbios 

de leito fixo, relataram a viabilidade de se aplicar fontes simples de inóculo, em que os 

micro-organismos foram adaptados ao substrato e às condições operacionais e ambientais 

do sistema.  No presente trabalho, também foram verificadas produções e rendimento de 

hidrogênio ligeiramente superiores no ensaio com inóculo proveniente da autofermentação, 

embora estatisticamente não tenha sido observada diferença ao nível de 5%. 

Os rendimentos de hidrogênio (Y), rendimento em função do consumo de 

carboidratos totais (Y1) e rendimento por litro de efluente alimentado (Y2) podem ser 

visualizados nas Figuras 17c e 17d. No ensaio E4, os rendimentos máximos foram de 1,34 

mol H2.mol-1 carboidratos totais para Y1 e 331 mL.L-1 efluente para Y2. No E5 foram obtidos 

0,87 mol H2.mol-1 carboidratos totais e 230,50 mL H2.L
-1 efluente para Y2. Verificou-se 

aumento de 65,52% na variável Y1 do E4 quando comparado ao E5. Este aumento, 

provavelmente, é resultado da melhor adaptação dos micro-organismos ao meio, uma vez 

que no E4 tanto o inóculo quanto o substrato foram oriundos da mesma fonte, 

proporcionando rendimentos maiores nessa condição operacional. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

Figura 17 Variação temporal da (a) vazão de hidrogênio (mL.d-1); (b) produção volumétrica 
de hidrogênio – PVH (mL.L-1.d-1); (c) rendimento de hidrogênio  –Y1(mol H2.mol-
1carboidratos totais) e (d) Rendimento de hidrogênio – Y2 (mL H2.L

-1efluente) ao 
longo do período experimental. 

 

Rendimentos máximos na produção de hidrogênio de 6,8 e 3,3 mol H2.mol-1 

sacarose foram obtidos a partir do uso de meio autofermentado e lodo anaeróbio tratado 

termicamente como inóculos por Penteado et al. (2013). Lima e Zaiat (2012) testaram a 

autofermentação como fonte de inóculo na produção de H2 em reatores anaeróbios de leito 

fixo a partir de sacarose. Os autores verificaram valores máximos entre 2,3 e 4 mol H2.mol-1 

sacarose. Os resultados encontrados no presente estudo, embora menores que os 

verificados por Penteado et al. (2013) e Lima e Zaiat (2012), confirmam que o inóculo obtido 

de forma natural representa uma alternativa viável para produção de hidrogênio. Além disso, 

destaca-se que no presente estudo a produção de hidrogênio foi realizada a partir de 

efluente real, sem qualquer complementação nutricional. 

É importante mencionar que os métodos de pré-tratamento podem minimizar a 

diversidade microbiana e selecionar determinadas espécies de micro-organismos, 

interferindo no tipo de fermentação a ser realizada e rendimentos de hidrogênio (REN et al., 

2008), como pode ser verificado nos ensaios E4 e E5. Na Tabela 1 é possível ter uma visão 

geral do monitoramento dos ensaios e o resultado da análise estatística. Ao nível de 5% de 

confiança, todas as variáveis analisadas nessa etapa foram estatisticamente iguais pelo 

teste de Kruskall-Wallis, embora os resultados indiquem um melhor desempenho no ensaio 

E4. 
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Tabela 11 Resumo dos principais resultados obtidos no monitoramento dos ensaios E4 e 
E5para produção de hidrogênio 

    Condições operacionais  

Parâmetros Valores E4 E5 

pH Média 5,20a 5,21a 

Conversão carboidratos totais (%) Média 88,40a 89,84a 

 

Máximo 99,78 98,29 

Conversão DQOs (%) Média 13,06a 17,42a 

 

Máximo 28,33 49,11 

Conteúdo de H2 no biogás (%) Média 40,46a 39,24a 

 

Máximo 69,23 71,11 

vH2 (mmol H2.h
-1

) Média 2,55a 2,16a 

 

Máximo 7,65 6,98 

Vazão H2(mL.d
-1

) Média 1605,17a 1362,46a 

 

Máximo 4799,52 4364,17 

PVH (mL.L
-1

.d
-1

) Média 549,72a 466,60a 

 

Máximo 1643,67 1494,58 

Y1 (molH2.mol
-1

 carboidrato total) Média 0,28a 0,21a 

 

Máximo 1,34 0,87 

Y2 (mL H2.L
-1

 efluente) Média 83,86a 65,42a 

 

Máximo 331,00 230,50 

Y3 (mL H2.g
-1

 DQOs convertida) Média 153,65a 83,29a 

 

Máximo 778,86 216,51 

Letras iguais na linha representam médias iguais pelo Teste de Kruskal-Wallis ao nível de 5% de significância. 

 

5.2.3 Avaliação geral da produção de hidrogênio 

 

A fim de verificar a influência do crescimento da biomassa nos reatores foram 

realizados ensaios hidrodinâmicos no início, sem biomassa, e no final da operação, com 

biomassa. No ensaio E4 os resultados demonstraram que o TDH real foi de 2,3 h no início 

da operação e 2,08 h ao final da operação. A redução do TDH, representada pela 

antecipação da concentração máxima do traçador recuperado, indica acúmulo de biomassa, 

e, consequentemente, formação de zonas mortas e caminhos preferenciais. A mesma 

tendência foi verificada no E5, em que foi verificado TDH real de 2,93 h no início (sem 

biomassa) e TDH de 2,65 h ao final da operação do reator. O número de reatores em série 

calculados para os ensaios E4 e E5 foi equivalente a 1,46 e 2,04 reatores de mistura 

completa em série, respectivamente.  
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Além dos ensaios hidrodinâmicos, a relação alimento/micro-organismos dá indícios 

da influência do crescimento excessivo da biomassa no sistema. A quantificação da 

biomassa aderida, suspensa e arrastada do reator durante o período experimental foi 

realizada para estimar a biomassa total do sistema. Os resultados evidenciam a mesma 

tendência nos dois reatores, com diminuição da COVe ao longo do período experimental, 

diferindo apenas nos primeiros dias, em que a COVe foi de 25,89 e 29,23 g-carboidratos totais.g
-1 

SSV.d-1 para os ensaios E4 e E5, respectivamente. O pico de produção de hidrogênio, 

verificado na primeira semana, coincidiu com os maiores valores da COVe, ou seja, uma 

disponibilidade de substrato maior para uma determinada quantidade de biomassa. A COVe 

média durante o período experimental foi de 5,63 e 4,55 g-carboidrato total.g
-1 SSV.d-1 para E4 e 

E5, respectivamente. Anzola-Rojas et al. (2015) também obtiveram os melhores 

desempenhos na produção de hidrogênio para valores de COVe próximos de                     

6,0 g sacarose.g-1 SV.d-1, dentre as condições testadas, que foram de 3,9; 4,7; 6,0; 8,5 e 

12,4 g sacarose.g-1SV.d-1.  

Na Tabela 12 estão apresentados os valores para o balanço de massa dos reatores 

submetidos a diferentes fontes de inóculo. O balanço de massa foi realizado com base na 

DQO afluente e efluente e na DQO equivalente do gás hidrogênio (8 g DQO.g-1 H2) e da 

biomassa efluente (1,42 g DQO.g-1 SSV). Os percentuais obtidos no balanço de massa 

referente à produção de hidrogênio foram de 91,25 e 88,48% para o E4 e o E5, 

respectivamente (Tabela 12). 

 

Tabela 12 Balanço de massa dos ensaios E4 e E5 para produção de hidrogênio a partir de 
efluente de fecularia de mandioca 

Variáveis Ensaio 4 Ensaio 5 

DQO total afluente (g.L-1) 6,57 6,76 

DQO total efluente (g.L-1) 5,94 5,93 

QH2 (L.d-1) 1,61 1,36 

QH2 (g DQO.d-1) a 1,14 0,97 

SSV efluente (g.L-1) 0,75 0,74 

SSVefluente (g DQO.d-1)b 1,06 1,05 

Procedimentoc (%) 91,25 88,48 

a
Baseado em 8 g DQO.g

-1
H2; 

b
Baseado em 1,4 g DQO.g

-1
SSV; 

c 
Procedimento (Balanço de massa) (%) = 

((DQOs efluente (gDQO.d
-1

) + H2 (gDQO.d
-1

) + SSV efluente (gDQO.d
-1

)/(DQOt afluente (gDQO.d
-1

)). 
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5.2.4 Avaliação dos produtos intermediários 

 

Os produtos intermediários identificados durante o processo fermentativo foram os 

ácidos lático, acético, propiônico e butírico; etanol, propanol e butanol. Na Figura 18 pode 

ser observada a distribuição dos ácidos orgânicos voláteis e álcoois em cada ensaio.  

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 18 Distribuição dos produtos intermediários durante os ensaios realizados com (a) 
inóculo autofermentado (E4) e (b) lodo aneróbio tratado termicamente (E5). 

 

O ácido butírico foi predominante durante a fermentação anaeróbia, com 

concentrações médias de 399,72±162,16 e 486,77±302 mg.L-1em E4 e E5, respectivamente. 

No E5 foram verificadas as maiores concentrações dos ácidos acético, propiônico e lático, 

com valores médios de 343,06±107,48, 334,36±190,13 e 209,46±250,4 mg.L-1, 

respectivamente. Resultado semelhante foi verificado no ensaio E4, com 279,82±106,79; 

234,56±157,91 e 199,30±233,24 mg.L-1 de ácido acético, propiônico e lático, 

respectivamente.  

Nota-se que a produção de hidrogênio foi do tipo butirato/acetato, fermentação que 

ocorre essencialmente em valores d pH entre 5,0 e 6,0. Concentração mais elevada de 

ácido acético seria desejável, já que teoricamente são produzidos 4 mols de H2.mol-1 

glicose, enquanto que na produção de ácido butírico são formados apenas 2 mols de H2 por 

mol de glicose consumida, conforme apresentado nas Equações 39 e 40 

(ANTONOPOULOU et al., 2008). Todavia, ressalta-se que fermentação do tipo 

butirato/acetato é característica de efluentes à base de amido, conforme estudos de 

Sreethawong et al. (2010) e Antonopoulou et al. (2011), que verificaram o ácido butírico 

como principal metabólito em sistemas para produção de hidrogênio a partir de substratos 

amiláceos.  

 

C6 H12O6+2H2O→2CH3COOH+2CO2+4H2 Eq. (39) 
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C6H12O6 → CH3CH2CH2COOH+ 2CO2 + 2H2 Eq. (40) 

 

O ácido propiônico foi verificado durante todo o período experimental. De acordo 

com Antonopoulou et al. (2008) a geração de ácido propiônico é desfavorável para a 

produção de hidrogênio, pois para cada 2 mols do ácido produzido, dois mols de hidrogênio 

são consumidos, conforme apresentado na Equação 41.  

 

C6H12O6 + 2H2 → 2CH3CH2 COOH + 2H2 O Eq. (41) 

 

O ácido lático e os álcoois foram verificados em concentrações inferiores aos 

demais metabólitos. Dentre os álcoois, a maior concentração média foi de etanol 

(103,98±48,96 e 136,02±52,41 mg.L-1 no E4 e E5, respectivamente), seguido por butanol 

(87,91±50,35 e 72,75±19,89 mg.L-1 no E4 e E5) e pelo propanol (32,37±10,65 e 34,90±6,71 

mg.L-1 no E4 e E5). Produtos finais reduzidos, como ácido lático (Equação 42) e o etanol 

(Equação 43), indicam que o hidrogênio não foi gerado, nem consumido (GUO et al., 2010). 

 

C6H12O6 →2CH3CHOHCOOH + 2 CO2 Eq. ( 42) 

 

C6H12O6 →2CH3CH2OH + 2 CO2 Eq. (43) 

 

De acordo com a Tabela 11, é possível observar menor produção de hidrogênio no 

ensaio E5 em relação ao E4. Essa diferença pode estar relacionada com as vias 

metabólicas selecionadas pelos micro-organismos, visto que as maiores proporções de 

ácido propiônico e etanol foram observadas no respectivo ensaio. De modo geral, a 

distribuição dos produtos intermediários é consistente com outros estudos 

(SREETHAWONG et al., 2010; ANTONOPOULOU et al., 2011), e as diferenças observadas 

entre E4 e E5 podem ser consequência das fontes de inóculo utilizadas. Antonopoulou et al. 

(2008) relata que decréscimos no rendimento de hidrogênio, como verificado nas Figuras 

17c e 17d, podem ser explicados pela competição de micro-organismos que utilizam outras 

rotas metabólicas e que convertem o substrato em produtos intermediários diferentes do 

hidrogênio. 
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Tabela 13 Concentração média dos produtos intermediários nos ensaios E4 e E5 em 
reatores submetidos a diferentes fontes de inóculo 

Variáveis mensuradas 
E4 Proporção*  E5 Proporção*  

Média Desvio Padrão %  Média Desvio Padrão % 

EtOH (g.L
-1

) 0,10 0,05 5,75 0,14 0,05 6,12 

PrOH (g.L
-1

) 0,03 0,01 1,79 0,03 0,01 1,57 

BuOH (g.L
-1

) 0,09 0,05 4,86 0,07 0,02 3,27 

LaH (g.L
-1

) 0,20 0,23 11,03 0,21 0,25 9,42 

AcH (g.L
-1

) 0,28 0,11 15,48 0,34 0,11 15,42 

PrH (g.L
-1

) 0,23 0,16 12,98 0,33 0,19 15,03 

BuH (g.L
-1

) 0,40 0,16 22,11 0,49 0,30 21,88 

* Proporção do produto intermediário pelo somatório dos produtos intermediários. 

 

De modo geral, verificou-se que nessa etapa do estudo os melhores resultados 

foram verificados no reator que recebeu o inóculo autofermentado (E4), demonstrando que a 

fonte de inóculo influencia no desempenho de reatores anaeróbios e evidenciando a 

possibilidade de se obter inóculos simples para a produção de hidrogênio.  

 

5.2.5 Efeito da carga orgânica aplicada na produção de hidrogênio 

 

O reator acidogênico submetido a COV de 10 g.L-1.d-1 e TDH de 4 h (Ensaio1 – 

Etapa1, discutido anteriormente) foi comparado ao reator acidogênico submetido a COV de 

20 g.L-1.d-1 e TDH de 2 h (Ensaio 5 – Etapa 2), a fim de avaliar o efeito do aumento da COV 

e da diminuição do TDH na produção de hidrogênio a partir de efluente de fecularia de 

mandioca. Nos dois reatores anaeróbios de leito empacotado e fluxo contínuo, foram 

utilizadas aparas de polietileno de baixa densidade como material suporte, a mesma fonte 

de inóculo (lodo anaeróbio tratado termicamente), pH inicial de 6,0±0,1, e concentração de 

substrato de 1,4 e 2 gcarboidratos totais.L
-1 para E1 e E5, respectivamente. 

O pH efluente foi de 5,4±0,4 e 5,21±0,39 no E1 e E5, respectivamente. O maior 

percentual de conversão de carboidratos totais de 94,9±3,1% foi verificado no ensaio E1 em 

comparação aos 89,84±9,4% do ensaio E5. Referente à conversão de DQO solúvel, foram 

obtidos valores médios de 17,5% em ambos os ensaios. 

De acordo com Hawkes et al. (2007), tempos de detenção hidráulica baixos afetam 

o aproveitamento do substrato na produção de hidrogênio, o que justificaria o decréscimo de 

5,6% na conversão da matéria orgânica quando o TDH foi reduzido de 4 para 2 h e a carga 

orgânica aumentada de 10 para 20 g.L-1.d-1. Todavia, ressalta-se que esse percentual é 

pequeno em relação à redução de 50% no TDH e aumento de duas vezes no valor da COV.  
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A composição do biogás apresentou valores médios de hidrogênio de 20,83 e 

39,24% nos ensaios E1 e E5, respectivamente. Em ambos os reatores, após o 25º dia de 

operação foi detectada a presença de metano e, consequentemente, a redução na produção 

de hidrogênio, que praticamente cessou aos 34º e 38º dias de monitoramento para E1 e E5, 

respectivamente (Figuras 11a e 16b). Sangyoka et al. (2007) também relataram que o 

conteúdo de hidrogênio de 19 a 46% foi obtido a partir de água residuária de mandioca ao 

variar a relação alimento/biomassa de 25 a 75% em reatores em batelada. 

Na Tabela 14 é possível verificar que no ensaio 5 foram obtidas vazão e produção 

volumétrica de hidrogênio (PVH) superiores, com picos de 4364,17 mL H2.d
-1 e 1494,6 mL 

H2.L
-1.d-1, respectivamente. No ensaio 1, os melhores resultados foram, vazão de 1575,04 

mL H2.d
-1 e PVH de 539,40 mL H2.L

-1.d-1. Destaca-se, que as produções médias de 

hidrogênio (vazão e PVH) foram aproximadamente 50% maiores na carga orgânica 

volumétrica de 20 g.L-1.d-1 e TDH de 2 h.  O melhor desempenho observado no E5 resultou, 

principalmente, do aumento de 100% na carga orgânica aplicada ao reator, implicando em 

aumento da concentração de substrato e de nutrientes. Vale mencionar que no ensaio E1 o 

efluente foi diluído, o que provavelmente interferiu na produção de hidrogênio, conforme os 

resultados apresentados na Etapa 1. A redução do TDH de 4 para 2 h e, 

consequentemente, maior velocidade do líquido, melhorou a transferência do gás no 

sistema, promovendo maiores vazões de hidrogênio. 

 

Tabela 14 Resumo dos resultados obtidos na produção de hidrogênio nos ensaios E1 
(Etapa 1) e E5 (Etapa 2), e comparação de médias pelo teste de Kruskal-Wallis 

Parâmetros Valores 1 5 

pH Média 5,40a 5,21a 

Conversão carboidratos totais (%) Média 94,90a 89,84b 

 

Máximo 98,54 98,29 

Conversão DQOs (%) Média 17,84a 17,42a 

 

Máximo 32,95 49,11 

Conteúdo de H2 no biogás (%) Média 20,83a 39,24b 

 

Máximo 44,50 71,11 

vH2 (mmol H2.h
-1

) Média 1,03b 2,16a 

 

Máximo 2,42 6,98 

Vazão H2 (mL.d
-1

) Média 668,58b 1362,46a 

 

Máximo 1575,04 4364,17 

PVH (mL.L
-1

.d
-1

) Média 228,97b 466,60a 

 

Máximo 539,40 1494,58 

Y1 (molH2.mol
-1

 carboidrato total) Média 0,20a 0,21a 

 

Máximo 0,58 0,87 

Y2 (mL H2.L
-1

 efluente) Média 38,42a 65,42a 

 

Máximo 90,52 230,50 

Y3 (mL H2.g
-1

 DQOs convertida) Média 51,70b 83,29a 

 

Máximo 254,81 216,51 

Letras iguais na linha representam médias iguais pelo Teste de Kruskal-Wallis ao nível de 5% de significância. 
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Segundo Ren et al. (2010), aumentos na concentração de substrato no meio líquido 

pode melhorar o efeito de transferência de massa em sistemas com biomassa aderida, o 

que pode ter ocorrido neste reator, conforme observa-se na Tabela 14, em que a vazão 

molar de hidrogênio aumentou 21% em E5, passando de 1,03 mmol.h-1 no E1, com COV de 

10 g.L-1.d-1, para 2,16 mmol.h-1 no E5, com COV de 20 g.L-1.d-1.  

Thanwised et al. (2012), ao utilizarem um reator compartimentado para produção de 

hidrogênio a partir de água residuária do processamento de mandioca, verificaram que o 

decréscimo no TDH e, consequentemente, maior taxa de substrato no sistema, o que 

resultou em maior produção de hidrogênio. De acordo com Lin et al. (2011), a taxa de 

produção de hidrogênio, em sistemas contínuos alimentados com água residuária é 

dependente da taxa de carregamento orgânico e o aumento na concentração de substrato 

leva ao aumento na taxa de produção de hidrogênio. 

Embora a vazão e a PVH tenham praticamente dobrado de valor com o aumento de 

carga orgânica aplicada, em ambos os ensaios o rendimento médio (Y1) obtido foi de 0,20 

mol H2.mol-1 carboidrato total, sendo estatisticamente igual ao nível de 5% de significância 

pelo teste de Kruskal-Walis. Os valores máximos observados foram de 0,87 e 0,58 mol 

H2.mol-1 carboidrato total no ensaio E1 e E5, respectivamente. 

Segundo Anzola-Rojas (2014), em reatores com retenção física de biomassa, como 

os utilizados nesse experimento, o decréscimo na transferência de massa depois de um 

tempo de operação tem sido associado à aglomeração de biomassa e à falta de mistura 

eficiente. Nesse sentido, observa-se na Figura 19 que houve redução acentuada nos valores 

da COVe durante a primeira semana de operação, tanto no E1 quanto no E5, coincidindo 

com o pico de produção do gás hidrogênio. Após esse período, devido ao grande 

crescimento de biomassa, a disponibilidade de substrato diminuiu e, consequentemente, 

também a produção de hidrogênio.  

Em média a COVe obtida nos ensaios E1 e E5 foi de 1,29 e 4,55 g carboidrato.g-1 

SSV.d-1, com valores máximos de 12,12 e 29,23 g carboidrato.g-1SSV.d-1, para os 

respectivos ensaios. O E5 apresentou valores maiores para COVe até o 10º dia de 

monitoramento, devido ao incremento de 100% na carga orgânica aplicada em relação ao 

E1, e, consequentemente, maior produção de hidrogênio de 1494,58 mL H2.L
-1.d-1, em 

comparação com 539,40 mL H2.L
-1.d-1 do E1. 
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Figura 19 Carga orgânica volumétrica específica (COVe – g carboidratos totais.SSV-1.d-1) 
durante os ensaios 1 e 5 para produção de hidrogênio. 

 

Conforme observado na Figura 19, o crescimento da biomassa pode ter diminuído o 

grau de mistura do reator, diminuído o efeito de transferência de massa líquido-gás, 

elevando a pressão parcial de hidrogênio e, consequentemente, causando mudanças nas 

vias metabólicas. Segundo Anzola-Rojas (2014), a principal forma de perda de hidrogênio 

ocorre no meio líquido, uma vez que provavelmente devido à baixa velocidade de 

transferência de massa líquido-gás ocorre supersaturação de H2 dissolvido. 

Para Zang et al. (2012), a supersaturação de hidrogênio no meio líquido é inevitável 

em um sistema fermentativo de cultura mista e ocorre justamente porque a velocidade de 

produção de hidrogênio é maior que a velocidade de transferência no sistema massa-

líquido-gás. 

As maiores concentrações de produtos intermediários durante a produção de 

hidrogênio foram verificadas no E5 (Tabela 15). Sendo o ácido butírico o principal 

intermediário gerado na produção e hidrogênio, pode-se inferir que provavelmente essa via 

metabólica foi favorecida na condição do ensaio E5, cuja relação ácido butírico/ácido acético 

(BuH/AcH) foi de 1,42, em oposição a 1,2 observado no ensaio E1. 

 

Tabela 15 Concentração dos produtos intermediários na produção de hidrogênio nos 
ensaios E1 e E5 

  
E1 

 
Proporção E5 Proporção 

Variáveis Unidade Média Desvio Padrão % Média Desvio Padrão % 

EtOH mg.L
-1

 119 37,05 15,90 136,02 52,41 8,41 

PrOH mg.L
-1

 -- -- -- 34,90 6,71 2,15 

BuOH mg.L
-1

 134,30 43,49 14,90 72,75 19,89 4,5 

LaH mg.L
-1

 46,62 45,36 5,17 209,46 250,40 12,95 

AcH mg.L
-1

 209,80 79,65 23,26 343,06 107,48 21,21 

PrH mg.L
-1

 139,30 58,67 15,51 334,36 190,13 20,67 

BuH mg.L
-1

 252,80 114,84 28,03 486,77 302,00 30,10 

* Proporção do produto intermediário pelo somatório dos produtos intermediários. 
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Outra via metabólica verificada nos ensaios realizados foi a do ácido propiônico, o 

que é desfavorável para a produção de hidrogênio, segundo Antonopoulou et al. (2008), pois 

para cada mol de ácido propiônico produzido, dois mols de hidrogênio são consumidos. 

É possível notar que no E1 a via metabólica favorecida foi a do etanol e butanol. 

Esses produtos finais reduzidos indicam que o hidrogênio não foi gerado nem consumido 

(GUO et al., 2010), contribuindo para baixas produção e rendimento de hidrogênio. 

De modo geral, pode-se concluir que o aumento da carga orgânica aplicada ao 

reator de leito fixo, alimentado com efluente de fecularia, proporcionou aumento na 

produção de hidrogênio, influenciado pela maior concentração de substrato, o que, por sua 

vez, melhorou a relação substrato/micro-organismo, e o fenômeno de transferência de 

massa durante o processo fermentativo. A fermentação do tipo butirato/acetato foi 

predominante nesses ensaios; todavia, destaca-se que a produção de etanol foi favorecida 

no ensaio E1.  
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5.3 ETAPA 3 – Efeito da carga orgânica aplicada e do TDH na produção de metano em 

sistema combinado 

 

Nesta etapa, foi avaliada a produção de metano em sistema combinado, em que o 

efluente do reator acidogênico, oriundo da produção de hidrogênio via água residuária de 

fecularia, foi utilizado como substrato do reator metanogênico. Foi investigado o efeito da 

separação da fase acidogênica, na produção de metano em reator anaeróbio horizontal de 

leito fixo e fluxo contínuo, mantido em câmara climatizada à temperatura de 30 °C. 

A operação do reator foi dividida em 4 fases, variando-se o pH inicial, o TDH e a 

COV aplicada. É importante mencionar que os dados obtidos durante o período de 

adaptação (10 dias, em média, para cada mudança de fase) não foram apresentados e nem 

adicionados ao tempo total de condução apresentados nesse trabalho. Durante os primeiros 

59 dias de monitoramento do reator, foi aplicada COV de 1,54 g DQO.L-1.d-1, TDH de 5 dias 

e pH 7,0 (Fase I). Como a alcalinidade do meio não foi capaz de manter o reator tamponado 

nos primeiros 10 dias do período de adaptação, foi adicionada ao efluente acidificado uma 

fonte externa de tamponamento (NaOH 4 N). 

Na Fase II, compreendida entre 60 e 112 dias de operação, foi aplicado ao reator a 

mesma COV com pH médio de 5,0±0,2, ou seja, o efluente acidificado sem correção de pH. 

Ao final dessa fase foi necessário realizar a manutenção do reator, com retirada de parte do 

material suporte de anéis de bambu e diminuição do volume útil do reator (de 10,5 para 7 L), 

devido ao aprisionamento e à formação de bolsões de gás dentro do reator e 

extravasamento do líquido. A liberação súbita do gás acumulado nesses bolsões influenciou 

na determinação da produção diária do mesmo, na remoção de sólidos e na alcalinidade e 

acidez volátil.  

Após um período de adaptação da biomassa, as condições operacionais, o registro 

dos dados foi realizado normalmente para a Fase III compreendida entre o 113º e o 154º 

dias de monitoramento, na qual houve aumento da COV para 3,94 g DQO.L-1.d-1 por meio 

da redução do TDH para 1,5 d. Nessa fase, aos 154 dias de monitoramento em condições 

estáveis, ocorreu um incidente no sistema de aquecimento elétrico, causando aumento na 

temperatura (~70 °C) e consequentemente, a perda da biomassa e do aparato experimental. 

Logo, outro reator foi confeccionado, mantendo as mesmas configurações de 

material suporte e volume útil, porém o sistema de aquecimento foi adaptado para banho-

maria a 26 °C. Essa mudança na temperatura foi realizada de modo a permitir a 

comparação com os trabalhos realizados pelo grupo de pesquisa, operados em fase única. 

A Fase IV refere-se à condução do reator anaeróbio horizontal para produção de 

metano, alimentado com efluente acidificado, em que as condições operacionais foram: pH 

inicial  em torno de 5,0, temperatura de 26 °C, COV de 6 g DQO.L-1.d-1 e TDH de 1,1 dia, 

durante um período 44 dias (155 a 198 dias de monitoramento).  
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Dessa forma, o perfil temporal do reator anaeróbio horizontal para produção de 

metano em sistema combinado considerou apenas os dias de monitoramento do reator em 

condição estável e alimentação com efluente acidificado “fresco”, totalizando 198 dias de 

condução.  

 

5.3.1 Desempenho do reator metanogênico 

 

As variações de pH e alcalinidade no efluente do reator metanogênico, conforme 

apresentado na Figura 20a, indicam que a alcalinidade a bicarbonato introduzida no afluente 

foi suficiente para prevenir reduções significativas dos valores de pH, pela alimentação de 

efluente acidificado introduzida no reator. O pH afluente apresentou valores médios de 7,0 

na Fase I e de 5,11±0,3 nas Fases II, III e IV. Durante todo o período experimental, o pH 

efluente médio foi de 7,53±0,3, conforme apresentado na Tabela 16. Os valores de pH 

efluente do reator metanogênico estão de acordo com a recomendação de Chernicharo 

(2007), que indica a manutenção do pH na faixa entre 6,0 a 8,0, favorável para o 

crescimento das arquéias metanogênicas, o que possibilita estabilidade na formação do 

metano.  

A geração da alcalinidade total a bicarbonato no efluente aumentou de 919 mg.L-1 

CaCO3 na Fase I para 1472 mg.L-1 CaCO3 na Fase IV. A acidez volátil apresentou um pico 

de 1005 mg.L-1CH3COOH na Fase II (Figura 20c), devido à ocorrência de formação de 

bolsões de gás no leito reacional e alterações no processo de digestão anaeróbia conforme 

citado anteriormente. Após a manutenção do reator os valores de acidez volátil voltaram a 

diminuir, verificando-se valores médios de 61,94±16,03 mg.L-1 (Tabela 16). A acidez volátil 

total manteve-se entre 48 e 296 mg CH3COOH.L-1, o que possibilitou a manutenção da 

alcalinidade de forma a não ocorrer quedas no pH.  

A estabilidade do sistema foi analisada por meio da relação entre acidez volátil total 

e alcalinidade total, ao longo do período experimental foram obtidos valores médios de 

0,20±0,2. Segundo Ripley et al. (1986), o valor da relação AVT/AT de 0,10 a 0,35 é típica de 

digestores operados em condições de equilíbrio, o que indica que o reator com separação 

de fases apresentou estabilidade durante seu monitoramento. Apesar das maiores 

concentrações de ácidos na Fase IV, o sistema manteve a capacidade-tampão, com 

manutenção da alcalinidade a bicarbonato e o consequente equilíbrio do pH. Outra forma de 

verificar a estabilidade do sistema foi analisar a relação AI/AP (alcalinidade 

intermediária/alcalinidade parcial), na qual foram obtidos valores de 0,21; 0,32; 0,18 e 0,22 

para as Fases I, II, III e IV, respectivamente, confirmando que houve condição de equilíbrio 

no sistema.  
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Tabela 16 Resumo dos principais resultados para o desempenho do reator metanogênico 
em sistema combinado 

 
 Fases operacionais 

Parâmetro Unidade I II III IV 

  Média 
Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 
Média 

Desvio 

Padrão 

pHafluente - 6,97 0,40 5,21 0,23 4,99 0,29 5,14 0,35 

pHefluente - 7,69 0,30 7,33 0,65 7,45 0,23 7,55 0,20 

AT afluente mg CaCO3.L
-1

 520,69 212,36 555,86 287,64 332,00 250,00 840,43 282,81 

AVTafluente mgCH3COOH.L
-1
 864,50 308,93 131,14 26,37 45,60 167,65 880,86 282,81 

AT efluente mg CaCO3.L
-1

 919,26 190,26 1011,84 286,01 936,65 96,46 1471,89 396,10 

AVTefluente mgCH3COOH.L
-1
 48,82 33,84 296,01 354,52 61,94 16,03 276,51 212,10 

DQOsafluente mg.L
-1

 2899,52 382,48 5095,40 1004,87 3218,56 1510,52 5861,22 1182,33 

DQOsefluente mg.L
-1

 45,33 16,24 68,65 23,43 33,62 15,73 138,89 33,94 

DQOtafluente mg.L
-1

 3261,60 486,94 6048,16 1106,50 3892,62 1860,79 7089,36 1385,54 

DQOtefluente mg.L
-1

 57,30 15,88 81,19 14,51 53,23 20,12 152,83 46,31 

Remoção DQOs % 98,44  98,65  98,96  97,63  

Remoção DQOt % 98,24 
 

98,66 
 

98,63 
 

97,84 
 

Remoção SSV % 93,96 
 

77,33 
 

92,83 
 

62,87 
 

Remoção SSF % 80,41 
 

24,53 
 

79,42 
 

14,20 
 

Remoção SST % 93,43   71,51   91,77   52,09   

 

Torres (2009), ao conduzir um reator anaeróbio horizontal de leito fixo e fase única 

no tratamento de efluente de fecularia, encontrou valores para AVT/AT que variaram entre 

0,14 e 0,02 ao aplicar COV entre 0,55 e 3,05 g DQO.L-1.d-1. Utilizando a mesma 

configuração de reator e meio suporte no tratamento do efluente de fecularia, Kunzler et al. 

(2013) relatou valores para AVT/AT entre 0,02 e 0,15 para cargas orgânicas entre 0,52 e                        

5,60 g DQO.L-1.d-1. Verifica-se que o valor encontrado no presente trabalho foi próximo ao 

relatado pelos autores, mesmo em reator com separação de fases, submetido à alimentação 

com efluente acidificado e COV de até 6 g.L-1.d-1. 
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(a) 

 
(b)

 
(c)

 
(d) 

 

Figura 20 Variação temporal do pH afluente e efluente (a); alcalinidade parcial e total (b); 
acidez volátil (c) e remoção de DQO (d) para o reator metanogênico em sistema 
combinado ao longo do período experimental. mg

-1
 CaCO3.L

-1 

 

Os valores médios de DQO solúvel e total do afluente foram de 4304 e 5130 mg 

DQO.L-1, respectivamente, e no efluente foram de 67,7 e 82,76 mg DQO.L-1 durante o 

período experimental (Tabela 16). As eficiências médias de remoção de DQO foram de 
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98,33; 98,82; 99,51 e 97,49% para a fração solúvel e de 98,04; 98,74; 99,24 e 97,89% para 

a fração total nas Fases I, II, III e IV, respectivamente. De modo geral, a eficiência de 

remoção de DQO durante o período experimental manteve-se constante, mesmo durante a 

mudança do tempo de detenção hidráulica (TDH) de 5 para 1,1 d (Fase I a Fase IV), 

mantendo estável o desempenho do reator em relação à remoção de matéria orgânica.  

Watthier (2011) avaliou o aumento da carga orgânica de 1,67 a 15,15 g.L-1.d-1 de 

efluente de fecularia de mandioca em dois reatores anaeróbios horizontais de leito fixo 

(RAHLF) em sistema único, utilizando como meio suporte bambu e PVC. As eficiências de 

remoção média de DQO encontradas pela autora para os respectivos reatores foram de 

97,38 e 98,48%, semelhantes às eficiências encontradas no presente trabalho com 

separação das fases acidogênica e metanogênica. Resultados muito próximos também 

foram verificados por Torres (2009) ao conduzir dois RAHLF no tratamento de efluente de 

fecularia. Com cargas orgânicas aplicadas de 0,55 a 3,05 g.L-1.d-1 foram obtidos valores 

médios de remoção de matéria orgânica, expressa na forma de DQO, de 98% para ambos 

os reatores. 

Os percentuais médios de remoção de sólidos totais no reator metanogênico em 

sistema combinado foram de aproximadamente 93,4; 71,5 e 91,8% para as Fases I; II e III, 

enquanto a Fase IV obteve o menor percentual médio de remoção de ST, de 52%. Ressalta-

se que a biomassa utilizada na Fase IV não foi a mesma utilizada nas outras fases devido 

aos problemas operacionais relatados anteriormente. Dessa forma, a menor eficiência de 

remoção de sólidos na Fase IV pode estar associada à adaptação da biomassa ao sistema, 

com COV de 6 g.L-1.d-1 e TDH de 1,1 d. Segundo Huang e Jih (1997), pode ocorrer redução 

da capacidade do biofilme microbiano em absorver o material orgânico devido ao aumento 

da carga hidráulica aplicada ao sistema.  

Em sistema de digestão anaeróbia de fase única, Watthier (2011) encontrou 

percentuais médios de remoção de ST de 86,15% para um RAHLF alimentado com efluente 

de fecularia e aumento de 1,67 a 15,15 g.L-1.d-1 nas cargas orgânicas aplicadas.  

Quando comparado aos resultados obtidos por Torres (2009), Watthier (2011) e 

Kunzler et al. (2013), pode-se afirmar que o desempenho do reator metanogênico no 

tratamento de efluente de fecularia não foi prejudicado pela separação das fases 

acidogênica e metanogênica.  

 

5.3.2 Produção de metano em sistema combinado 

 

Na Figura 21 é possível observar a variação temporal da produção de metano e das 

condições operacionais aplicadas nas Fases I a IV. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d)  

 

Figura 21 (a) Condições operacionais; (b) Variação temporal da vazão de metano; (c) 
Produção Volumétrica de Metano (PVM) e (d) Rendimento de biogás por g de 
DQO removida ao longo do período experimental. 
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Em média, a vazão e a produtividade volumétrica do metano (PVM) no reator 

metanogênico em sistema combinado aumentaram, praticamente, duas vezes da Fase I 

para a II (Figura 21), evidenciando a estabilidade do sistema de digestão anaeróbia e a 

capacidade de adaptação da biomassa à mudança de pH, que passou de 7,0 para 5,0. 

Verifica-se também, que a alcalinidade a bicarbonato adicionada ao sistema foi suficiente 

para manter a produção de metano estável. O aumento da COV aplicada e a redução do 

TDH nas Fases III e IV proporcionaram aumento na vazão e na PVM do reator. De acordo 

com os resultados, observa-se que a COV teve maior influência na produção de metano do 

que o TDH, pois da Fase III para a Fase IV a redução de TDH foi muito pequena. 

O biogás produzido no reator metanogênico em sistema combinado foi composto 

por metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2). O conteúdo médio de metano no biogás foi de 

74% e apresentou tendência de aumento com o aumento das cargas aplicadas. As 

produtividades volumétricas médias encontradas foram 0,11±0,02; 0,20±0,04; 0,26±0,08 e 

0,36±0,04 L CH4.L
-1.d-1 para as Fases I, II, III e IV, respectivamente. A PVM aumentou de 

0,26 para 0,36 L CH4.L
-1.d-1 com o incremento da COV de 3,94 para 6 g DQO.L-1.d-1. 

Watthier (2011) obteve valores médios de produção de biogás de 1,33 e 1,57 L.L-1.d-1 para 

reatores alimentados com efluente de fecularia com cargas orgânicas aplicadas de 5,601 e 

6,084 g DQO.L-1.d-1, utilizando como meio suporte o bambu. No presente trabalho, as 

produtividades volumétricas do biogás aumentaram durante a condução do experimento, 

obtendo-se 0,18±0,05 Lbiogás.L
-1.d-1 na Fase I, 0,32±0,09 Lbiogás.L

-1.d-1 na Fase II, 0,44±0,22 

Lbiogás.L
-1.d-1 na Fase III e 1,03±0,45 Lbiogás.L

-1.d-1 na Fase IV. 

Em geral, foram observados aumento nos rendimentos de metano, tanto para Y1 

(L.g-1DQO removida) quanto para Y2 (L.L-1 efluente) com o aumento da COV de 1,54 g 

DQO.L-1.d-1 para 6 g DQO.L-1.d-1 e com a redução do TDH de 5 para 1,1 dia. Os rendimentos 

de biogás foram de 0,58±0,16 Lbiogás.g
-1 DQOremovida na Fase I, 0,58±0,17 Lbiogás.g

-1 DQOremovida 

na Fase II, 0,88±0,20 Lbiogás.g
-1 DQOremovida na Fase III e 1,09±0,34 Lbiogás.g

-1 DQOremovida na 

Fase IV. 

Torres (2009) obteve rendimentos de 0,66 e 0,98 Lbiogás.g
-1 DQOremovida nas cargas 

orgânicas de 0,55 a 3,05 g DQO.L-1.d-1 ao conduzir um RAHLF utilizando bambu como meio 

suporte e efluente de fecularia de mandioca como substrato. Kunzler et al. (2013) avaliou a 

produção de metano em sistema de fase única, em reator com a mesma configuração 

utilizada no presente trabalho e encontrou rendimentos de 0,56; 0,17 e 0,56 Lbiogás.g
-1 

DQOremovida para as cargas orgânicas de 1,47; 3,81 e 5,60 g DQO.L-1.d-1. As cargas aplicadas 

por Kunzler et al. (2013) são próximas as COV de 1,54 (Fase I e II); 3,94 (Fase III) e 6 g 

DQO.L-1.d-1 (Fase IV) avaliadas nesse estudo. Todavia, observam-se rendimentos 

superiores na produção de biogás (litro produzido por grama de matéria orgânica 

consumida), principalmente na Fase IV, na qual o rendimento é praticamente o dobro do 

valor encontrado por Kunzler et al. (2013). Esse resultado pode ser justificado pela maior 
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conversão de matéria orgânica a produtos intermediários durante a fase acidogênica, 

permitindo um melhor rendimento de biogás. 

Barana e Cereda (2000), avaliando um sistema de digestão anaeróbia de duas 

fases para o tratamento de manipueira, alcançaram produções de 0,88; 0,53; 0,67;0,52 e 

1,04 LCH4.g
-1 DQO para as cargas diárias de 0,33; 1,10; 2,5; 5,24 e 8,48 g.L-1.d-1, 

respectivamente. Nota-se que os valores obtidos são menores do que os alcançados nesse 

trabalho, principalmente na Fase IV (6 g DQO.L-1.d-1), em que foi verificada a produção de  

1,09 L. g-1 DQOremovida, maior que o rendimento encontrado na COV de 8,48 g.L-1.d-1 aplicado 

pelos autores citados. 

 

5.3.2 Avaliação dos produtos intermediários 

 

De acordo com a Tabela 17, é possível verificar redução na concentração de todos 

os ácidos orgânicos voláteis e álcoois após a passagem do efluente acifidicado pelo reator 

metanogênico, devido ao consumo pelas arquéias metanogênicas e a geração de gás 

metano no sistema combinado. 

 

Tabela 17 Concentração média dos produtos intermediários no início e fim da condução do 
reator metanogênico em sistema combinado, para as Fases I e II, e Fase IV 

  

Afluente 

(Fase I e II) 

Efluente 

(Fase I e II) Remoção 

Afluente 

(Fase IV) 

Efluente 

(Fase IV) Remoção 

Variáveis Unidade Média DP Média DP  (%) Média DP Média DP  (%) 

EtOH mg.L
-1

 78,49 26,87 19,04 17,66 77,51 457,88 562,68 49,89 14,09 89,10 

BuOH mg.L
-1

 129,81 21,15 13,96 5,95 95,42 106,56 53,10 - - - 

LaH mg.L
-1

 50,35 - 4,57 0,14 99,72 159,39 195,21 12,31 1,51 92,27 

AcH mg.L
-1

 291,35 139,10 17,25 22,43 92,30 481,90 123,46 22,20 26,75 95,39 

PrH mg.L
-1

 228,61 109,09 15,12 14,62 93,60 523,56 245,01 13,40 11,93 97,44 

BuH mg.L
-1

 337,05 197,95 11,25 5,93 98,24 611,47 228,83 26,97 2,54 95,59 

n TOTAL 

 

14 

 

19 

  

11 

 

17 

  DP=desvio padrão 

           

Na Tabela 17, observa-se que o ácido em maior concentração nos ensaios 

realizados foi o ácido acético, seguida por ácido propiônico, butírico e lático, à exceção na 

Fase IV, em que o ácido butírico foi encontrado em maior concentração no efluente. A maior 

concentração de ácido acético é resultado de uma conversão maior dos ácidos propiônico e 

butírico a ácido acético, de acordo com as Equações 44 e 45 (ABBASI et al., 2012). A 

produção de metano resultou principalmente de duas reações de bioconversão das vias 

hidrogenotróficas e acetotróficas, conforme Equações 46 e 47 (ABBASI et al., 2012). 
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CH3CH2CH2COOH + 2H2O → 2 CH3COOH + 2H2 Eq. (44) 

CH3CH2COOH + 2H2 → CH3COOH + CO2 + 3H2 Eq. (45) 

CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O Eq. (46) 

CH3COOH → CH4 + CO2 Eq. (47) 

 

Watthier (2011), em reator anaeróbio preenchido com anéis de bambu como meio 

suporte e alimentado com efluente de fecularia, encontrou concentrações médias para os 

ácidos acético e propiônico de 35 e 17 mg.L-1 com COV de 6 g DQO.L-1.d-1. Em seu trabalho 

não foi detectado ácido butírico e as maiores concentrações foram de ácido acético. No 

presente estudo, percebem-se concentrações menores destes ácidos, o que pode ser 

justificado pela melhor conversão dos compostos orgânicos e consequentemente, o 

consumo pelas arquéias metanogênicas. Ressalta-se que o TDH aplicado neste trabalho foi 

de 1,1 d enquanto Watthier (2011) operou o reator metanogênico em sistema único com 

TDH de 2,7 dias.  

Os ácidos acético, butírico e propiônico convertidos da matéria orgânica pelas 

bactérias acidogênicas são precursores da formação do metano. Na Figura 22 observa-se o 

aumento desses ácidos ao final da Fase II, justificando a instabilidade na acidez volátil total 

verificada na Figura 20c. A elevada concentração dos ácidos orgânicos e álcoois na 

digestão anaeróbia são indícios de instabilidade no sistema. Esse resultado foi condizente 

com a oscilação no consumo da alcalinidade e na remoção de sólidos totais ocorridos ao 

final da Fase II, devido à formação de bolsões de gás no leito reacional e consequente 

perda do volume útil para digestão anaeróbia. 

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 22 Variação temporal dos ácidos orgânicos e álcoois (a) nas Fases I/II e (b) na Fase 
IV. 
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5.3.3 Avaliação dos macro e micronutrientes 

 

As concentrações médias dos macro e micronutrientes foram avaliadas na Fase IV 

do reator metanogênico em sistema combinado no tratamento do efluente de fecularia de 

mandioca, conforme apresentado na Tabela 18.  

 

Tabela 18 Concentrações médias dos nutrientes no efluente de fecularia de mandioca e no 
efluente do reator metanogênico (RM) em sistema combinado 

Parâmetro Efluente fecularia Efluente RM 

NTK (mg.L
-1

) 191,52 160,65 

N-orgânico (mg.L
-1

) 175,70 50,75 

N-amoniacal (mg.L
-1

) 15,82 109,90 

P (mg.L
-1

) 29,09 24,03 

Ca (mg.L
-1

) 181,95 147,17 

Co (mg.L
-1

) 0,73 0,42 

Cu (mg.L
-1

) 0,10 0,00 

Fe (mg.L
-1

) 4,00 3,11 

K (mg.L
-1

) 369,05 385,41 

Mg (mg.L
-1

) 52,35 47,30 

Mn (mg.L
-1

) 1,67 1,49 

Na (mg.L
-1

) 29,45 276,78 

Ni (mg.L
-1

) 5,22 6,43 

Zn (mg.L
-1

) 0,88 2,73 

 

As concentrações médias de nitrogênio total Kjeldahl, fósforo total, cálcio, cobalto, 

cobre, ferro, magnésio e manganês no efluente metanogênico diminuíram em relação ao 

efluente de fecularia de mandioca. Em média, a remoção desses elementos foi menor que 

20% e pode ser atribuída à assimilação pela biomassa e a retenção de sólidos no reator. 

Por outro lado, as concentrações médias de sódio, potássio, níquel, zinco, nitrogênio 

amoniacal e nitrogênio orgânico aumentaram no efluente. 

Nesse estudo, o hidróxido de sódio (NaOH) foi usado para ajustar o pH na fase 

acidogênica (Etapa 2), resultando em altas concentrações de sódio no efluente do reator 

metanogênico. Intanoo et al. (2014) conduziram dois reatores UASB para produção de 

hidrogênio e metano em sistema combinado, a partir de efluente de fecularia à temperatura 

de 55 °C. Os autores também utilizaram NaOH para correção do pH e encontraram 

concentrações de sódio entre 230 e 350 mg.L-1 no efluente, valor semelhante ao verificado 

no presente trabalho (Tabela 18). 
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O aumento na concentração de N-amoniacal e diminuição do N-orgânico no 

efluente do reator metanogênico em sistema combinado ocorreram como resultado da 

amonificação, que consiste na conversão, por meio da ação de bactérias heterotróficas, da 

matéria orgânica nitrogenada, que se encontra na forma solúvel, em amônia 

(MASCARENHAS et al., 2004). Na Figura 23 é possível observar a variação das 

concentrações de nitrogênio total e fósforo total desde o efluente de fecularia de mandioca, 

ou bruto (1), passando pelo efluente do reator acidogênico (2) até o efluente do reator 

metanogênico, ou efluente tratado (3). 

 

 

Figura 23 Perfil espacial das concentrações médias de nitrogênio e fósforo totais no efluente 
de fecularia de mandioca (1), no efluente do reator acidogênico (2) e no efluente 
do reator metanogênico (3). 

 

A concentração de N-total (NTK) diminuiu ligeiramente com a passagem pelo 

sistema de duas fases, o N-orgânico diminuiu acentuadamente no reator metanogênico 

enquanto o N-amoniacal aumentou gradativamente no sistema de duas fases, sugerindo 

que o aumento de N-amoniacal em ambas as fases é resultante de compostos de nitrogênio 

orgânico (LUO et al., 2010). 

A relação C:N:P média, em termos de DQO:NTK:P, no reator acidogênico foi de 

100:8,42:1,13, que é ligeiramente maior do que no reator metanogênico (100:2,05:0,31). 

Tanto os teores de nitrogênio quanto os de fósforo foram muito maiores que o requerimento 

nutricional teórico de 100:1,0:0,2 preconizado por Intanoo et al. (2014) para a produção de 

metano em temperaturas mesofílicas. Logo, pode-se afirmar que o efluente de fecularia de 

mandioca apresentou concentrações suficientes para a digestão anaeróbia, e a separação 

de fases não afetou o requerimento nutricional teórico. Intanoo et al. (2014) verificou 

relações de C:N:P de 100:2,2:1,31 e 100:2,59:1,96 nos reatores acidogênico e 

metanogênico, respectivamente, ao tratar efluente de fecularia em sistema combinado a 

temperatura de 55 °C. Segundo os autores a maior relação C:N:P encontrada no reator 

metanogênico é devido a sua operação ter ocorrido em temperatura termofílica, 

necessitando de maiores concentrações para o processo de digestão anaeróbia. 
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Palma (2012) operou um RAHLF no tratamento de efluente de fecularia utilizando 

pedras de calcário como agente alcalinizante, e verificou concentrações médias de NTK, 

fósforo total e potássio de 121,68; 11,62 e 390,23 mg.L-1, respectivamente. Observa-se que 

as concentrações de NTK e fósforo total nesse estudo foram maiores, porém, o potássio 

teve concentração muito próxima ao valor relatado por Palma (2012).  

Os resultados evidenciam que o efluente de fecularia de mandioca é um bom 

substrato para a digestão anaeróbia em sistema combinado, e que o efluente do reator 

metanogênico pode ser utilizado como biofertilizante.  

 

5.3.4 Avaliação energética preliminar a partir do efluente de fecularia de mandioca 

 

O desempenho do sistema combinado (reator acidogênico seguido de reator 

metanogênico) foi comparado ao sistema único (somente reator metanogênico) quanto ao 

rendimento energético do efluente de fecularia por meio de cálculos teóricos de conversão 

energética. Para comparar o desempenho dos dois sistemas foram utilizados os dados 

obtidos nesse trabalho – sistema combinado – com os dados obtidos no trabalho de Kunzler 

et al. (2013) – sistema único – que conduziu um reator metanogênico em condições 

operacionais e cargas orgânicas aplicadas muito semelhantes, no tratamento do efluente de 

fecularia. 

Verificou-se, a partir dos cálculos, que um litro de efluente de fecularia em sistema 

único de digestão anaeróbia e fluxo contínuo gerou 23,6 W, enquanto, um litro de efluente 

de fecularia em um sistema combinado de digestão anaeróbia e fluxo contínuo gerou 27,7 

W, sendo que 3,45 W corresponde à produção de hidrogênio no primeiro estágio e 24,22 W 

equivale a produção de metano no segundo estágio. Dessa forma, é possível afirmar que 

houve aumento de 17% na geração de energia no sistema combinado em relação ao 

sistema único.  

Nasr et al. (2012) observaram aumento de 18,5% no processo de dois estágios, em 

relação ao processo de estágio único, com base no valor energético do biogás (hidrogênio e 

metano) produzido em cada sistema. Ferraz Júnior (2013) observou aumento de 25,7% no 

processo de dois estágios no tratamento da vinhaça em reatores anaeróbios de leito fixo 

seguido de UASB. 

Intanoo et al. (2014), ao avaliar um sistema de digestão anaeróbia do efluente de 

fecularia em duas fases à temperatura de 55 °C, também verificaram aumento no poder 

calorífico da mistura do gás (H2, CH4 e CO2) do sistema combinado (23,62 MJ.m-3) 

comparado ao sistema único (CH4 e CO2) (22,70 MJ.m-3).  

Sob a perspectiva energética, percebe-se que a produção de hidrogênio não foi 

competitiva com a produção de metano, assim como observado nos trabalhos de Nasr et al. 
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(2012), Ferraz Júnior (2013) e Intanoo et al. (2014),  e que os sistemas combinados podem 

proporcionar maiores rendimentos energéticos, quando comparado a sistemas de fase 

única. 

No processo de digestão anaeróbia, a matéria orgânica, representada por 

carboidratos, proteínas e lipídios, é convertida em ácidos de cadeias menores e ocorre a 

liberação do gás hidrogênio durante a fase acidogênica. Após essa fase, os ácidos de 

cadeia curta são convertidos a metano na fase metanogênica. Do ponto de vista ambiental, 

o efluente após a fase acidogênica ainda apresenta elevadas concentrações de ácidos 

orgânicos voláteis e álcoois, mantendo seu potencial poluidor, se disposto de forma 

inadequada no ambiente. Dessa forma, uma estratégia viável é a utilização desse efluente 

acidificado para produção de metano, uma vez que a separação de fases não prejudica a 

digestão anaeróbia do efluente, como verificado nesse trabalho, além de se obter o 

biofertilizante que pode ser utilizado na agricultura (na fertirrigação de culturas como soja, 

milho, aveia, pinhão-manso, entre outras).   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os ensaios realizados evidenciam o potencial do efluente de fecularia de mandioca 

no processo de digestão anaeróbia com separação de fases, para a produção simultânea de 

hidrogênio e metano, melhorando o rendimento energético do sistema. Todavia, devido ao 

fato do substrato caracterizar-se por um efluente real, a padronização dos nutrientes não foi 

possível, da mesma forma que submeter o reator a cargas maiores que 20 g.L-1.d-1 ficou 

inviável em laboratório, devido ao elevado volume de efluente a ser coletado. Dessa forma, 

verifica-se uma lacuna na produção de hidrogênio a partir desse efluente, que deve ser 

explorada futuramente. 

Vale mencionar que a caracterização biológica do sistema é imprescindível e deve 

ser realizada em trabalhos futuros, a fim de elucidar as vias metabólicas selecionadas pelas 

bactérias na produção de hidrogênio a partir de efluente de fecularia de mandioca. 

Conforme os resultados obtidos na produção de hidrogênio, verifica-se que o 

desafio está em manter a produção estável e contínua. Assim, sugerem-se como estratégias 

operacionais a manutenção da biomassa no sistema e a utilização de outras configurações 

de reatores, como, por exemplo, a utilização paralela de vários reatores em batelada com 

biomassa imobilizada, de modo que quando a produção de hidrogênio de um reator comece 

a decair, em outro reator ela esteja alta, mantendo assim a produção contínua. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

A partir dos resultados obtidos para produção de hidrogênio e metano em sistema 

combinado a partir de efluente de fecularia de mandioca, concluiu-se que: 

 

 A melhor condição operacional dentre as avaliadas para a produção de hidrogênio 

em reatores acidogênicos de leito fixo e fluxo ascendente foi pH 6,0 e concentração 

de substrato de 2 g-carboidratos totais.L
-1. A melhor estratégia para o controle da biomassa 

foi o leito estruturado de polietileno de baixa densidade.  

 

 O inóculo proveniente da autofermentação do efluente de fecularia de mandioca 

resultou em maior produção de hidrogênio em reatores acidogênicos de leito 

empacotado e fluxo ascendente. A melhor COV e TDH aplicados para produção de 

hidrogênio a partir do efluente de fécula de mandioca foram 20g-carboidratos totais.L
-1.d-1 e 

TDH de 2 h, que resultou em produção volumétrica e rendimento de hidrogênio de 

1495 mL.L-1.d-1 e 0,21 mol H2.mol-1 carboidratos totais.  

 

 A melhor condição operacional para o reator anaeróbio horizontal de leito fixo na 

produção de metano a partir de efluente acidificado foi 6 g DQO.L-1.d-1, sem controle 

do pH afluente e TDH de 1,1 d, na qual foi possível obter uma produção volumétrica 

de metano média de 1,78 LCH4.L
-1.d-1 e uma eficiência global no sistema combinado 

de 98% de remoção de demanda química de oxigênio e 71% de sólidos totais.  

 

 A avaliação energética preliminar no sistema integrado, constituído por um reator 

anaeróbio acidogênico seguido por um reator anaeróbio metanogênico, foi 17% 

superior à observada em sistema metanogênico único a partir de efluente de 

fecularia de mandioca. 
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