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RESUMO

Neste trabalho foi estudada a influência da Taxa de Carregamento Orgânico (TCO) na
produção de metano em reator anaeróbio de leito fixo tratando esgoto sanitário. Para isso, foi
construído um reator com volume de 4L, onde a partir dos esgotos sanitários gerados de um
supermercado foram avaliados a produção volumétrica de metano e a relação ótima da TCO
para os TDHs de 24, 12 e 6 h; a porcentagem de gás metano na composição do biogás e as
constantes cinéticas para o reator anaeróbio de leito fixo. O reator apresentou estabilidade
operacional, com eficiências médias de remoção de matéria orgânica de 67, 64 e 16% para os
TDHs 24,12 e 6 horas, respectivamente e observou-se que o conteúdo de metano no biogás
assim como a produção volumétrica de metano, aumentaram com o aumento da TCO até 2,70
kg/m³.d de 52,97 a 89% e de 10,42 à 139,62 mL/d, respectivamente. Ou seja, a TCO ótima na
produção de metano foi de 2,70 kg/m³.d (TDH de 12 horas). Com relação às constantes
cinéticas os valores para segunda fase (TDH 12h) foram mais significativos tanto para os
modelos plug-flow como mistura completa (0,08 e 0,16 𝐡−𝟏 ), respectivamente. De um modo
geral, o reator anaeróbio de leito fixo além de suas funções sanitárias mostrou grande
potencial para produção de metano, chegando a produzir um volume metano de 4,65% do
volume total do leito fixo.
Palavras-chave: Composição do biogás; produção volumétrica de metano; constantes
cinéticas; Esgoto Sanitário.
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ABSTRACT

This work studies the influence of the Organic Loading Rate (OLR) in methanal production in
an anaerobic fixed bed reactor in treating domestic sewage. For this, a reactor was built with a
volume of 4192 cm³, where from the sewage generated from a supermarket were evaluated at
volumetric methanal production and the excellent ratio of the OLR for the Hydraulic
Retention Time (HRT) of 24, 12, and 6 hours; the percentage of methane in the biogas
composition and kinetic constants for the anaerobic fixed bed. The reactor showed operational
stability, with efficiency removal of organic matter 67, 64 and 16% for the HRT 24, 12, and 6
hours respectively, and the methane content in biogas was observed as the volumetric
production of methane increased with the increase of OLR to 2.70 kg/m³.d of 52.97 to 89%
and 10.42 to 139.62 mL/d, respectively.That is, the optimal OLR in methane production was
2.70 kg / m³.d 12 hours in HDT. With respect to the kinetic constants the values for the
second phase (12h HDT) was more significant for both plug-flow models as complete mixture
(0.08 and 0.16 𝒉−𝟏 ) respectively. In general, anaerobic fixed bed reactor in addition to its
health functions shown great potential for the production of methane, arriving to produce a
methane amount of 5.63% of the total volume of the fixed bed.
Key words: Biogas composition; Volumetric production of methane; kinetic constants;
Sanitary sewage.
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1

INTRODUÇÃO
A deficiência no tratamento dos efluentes líquidos residenciais, mais conhecidos como

esgoto doméstico, é um problema que atinge todas as áreas do país. Mesmo nas grandes
operações e cidades o efluente que é coletado, na maioria dos casos, não recebe nenhum tipo
de tratamento antes de ser despejado nos cursos de água. O tratamento é composto por uma
série de processos que têm como objetivo diminuir o potencial poluidor do efluente antes de
retorná-lo ao meio ambiente. (LOPES et at., 2011).
De acordo com Brasil (2014), o Índice de atendimento com rede é de 48,6% e Índice
de tratamento dos esgotos gerados é de 39,0 (%). No nordeste do país, o esgoto é coletado em
22,1% da região e apenas 28,8% do esgoto gerado é tratado, ficando a maior parte sem
receber nenhum tipo de tratamento antes de ser despejado nos cursos d’água.
A aplicação da digestão anaeróbia como tecnologia central em plantas de tratamento
apresenta importantes vantagens em relação a outros processos, tendo em vista a associação
entre a redução da carga poluidora dos efluentes e a geração de biogás, mistura gasosa rica em
metano, cuja energia pode ser aproveitada na própria planta de tratamento.
A digestão anaeróbia é considerada uma tecnologia já consolidada e disseminada para
o tratamento biológico de águas residuárias no Brasil devido às condições climáticas
favoráveis (clima tropical), ao baixo custo de implantação e de operação, ao baixo consumo
de energia, pequena geração de lodo biológico e pela tolerância a elevadas cargas orgânicas
(CHERNICHARO, 2007; FORESTI et al., 1999).
A digestão anaeróbia, ou fermentação metanogênica, é produzida por grupos de
bactérias

fermentativas

hidrolíticas, bactérias

fermentativas

acidogênicas,

bactérias

acetogênicas e pelas archaeas metanogênicas, as quais são responsáveis pela produção de
metano (VAN HAANDEL e LETTINGA, 1994; REYNOLDS e RICHARDS, 1995;
GERARDI, 2003; CHERNICHARO, 2007; DEUBLEIN e STEINHAUSER, 2008), ou seja,
além de contribuir com o tratamento biológico, a digestão anaeróbia pode gerar fontes de
energia alternativa, como o metano, a partir da matéria orgânica presente nas águas
residuárias que pode representar uma matéria prima barata.
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O metano obtido como resultado do tratamento de efluentes residenciais nas ETE’s, se
devidamente filtrado, representa uma fonte renovável de energia, além de suas funções
sanitárias e ambientais. Sendo assim, a produção de energia a partir do biogás vem ganhando
importância e sua utilização para fins energéticos representam economia de recursos
ambientais, bem como a redução dos poluentes de esgoto e eliminação do metano lançado na
biosfera (LOPES et at., 2011).
CAMPOS (1990), METCALF e EDDY (2003) e CHERNICHARO (2007) citam que a
composição global do biogás produzido, bem como a sua concentração de metano, varia de
acordo com uma série de fatores, tais como: a composição química do efluente a ser tratado, a
temperatura, o pH, a acidez e a alcalinidade do meio e, ainda, os nutrientes a serem usados
pelas populações microbianas.
Outros fatores que interferem na produção de biogás são: o tipo de reator, a atividade
metanogênica da biomassa, o tempo de residência celular, a presença de substâncias
inibidoras e ou limitantes do próprio processo, como o excesso de ácidos graxos voláteis e
produtos alcalinos, a presença de substâncias tóxicas aos microrganismos e as variações nos
parâmetros quantitativos operacionais do reator, tais como: vazão, taxa de carregamento
orgânico (TCO) e tempo de detenção hidráulica (TDH) (CHERNICHARO, 2007).
Dessa forma, esse trabalho buscou avaliar a influência da TCO na produção de metano
por meio de avaliações de diferentes TDHs (24, 12 e 6 horas) a partir de esgoto sanitário em
reator anaeróbio de leito fixo.
Este projeto se insere no contexto de viabilizar a aplicação de um Reator Anaeróbio de
Leito Fixo (RALF), destinado a produção de metano a partir de esgoto sanitário, objetivando
a busca de um processo de recuperação de energia voltado para a sustentabilidade ambiental e
econômica no estado de Alagoas, tendo em vista que a maioria dos sistemas existentes de
tratamento são anaeróbios.
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2

OBJETIVO

2.1

Objetivo geral
O objetivo principal foi avaliar a TCO na produção biológica de gás metano em reator

anaeróbio de leito fixo, com fluxo ascendente, a partir de esgoto sanitário.
2.2

Objetivos específicos

Os objetivos específicos deste trabalho serão:


Perfil do efluente;



Avaliação da produção volumétrica de biogás e a relação ótima da TCO
conforme os TDHs (24, 12 e 6 horas); Avaliar o conteúdo de 𝐶𝐻4 na
composição do biogás para cada TDH (24,12 e 6 horas);



Estimar as constantes cinéticas para o reator anaeróbio de leito fixo.
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3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1

Fundamentos do tratamento anaeróbio
Denomina-se de tratamento anaeróbio de esgotos qualquer processo de digestão que

resulte na transformação da matéria orgânica biodegradável, na ausência de oxidante externo,
com produção de metano e dióxido de carbono, deixando na solução aquosa subprodutos
como amônia, sulfetos e fosfatos. O processo de digestão que requer condições anaeróbias
estritas (potencial de oxidação redução (ORP) < - 200 mV)(; GHYOOT e VERSTRAETE,
1997; QASIM, 1999; WANG et al., 1999; TIEHM et al., 2001; VAVILIN et al., 2002) e é
desenvolvido por uma sequência de ações realizadas por uma gama muito grande e variável
de bactérias e archaeas, no qual pode-se distinguir quatro fases subsequentes: hidrólise,
acidogênese, acetogênese e metanogênese (Figura 1) (VAN HAANDEL e LETTINGA,1994;
REYNOLDS e RICHARDS, 1995; GERARDI, 2003; DEUBLEIN e STEINHAUSER,
2008; CHERNICHARO,2007).
A digestão anaeróbia representa um sistema ecológico delicadamente balanceado,
envolvendo processos metabólicos complexos, e dependem da atividade de, no mínimo, três
grupos fisiológicos de microrganismo: i) bactérias fermentativas (ou acidogênicas); ii)
bactérias

sintróficas

(ou

(CHERNICHARO, 2007).

acetogênicas);

e

iii)

microrganismos

metanogênicos
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Figura 1- Fluxograma do Ciclo da Digestão Anaeróbia.

Fonte: (LETINGA et al. , 1996; CHERNICHARO, 2007).
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A maioria dos microrganismos acidogênicos fermentam açúcares, aminoácidos e
ácidos graxos resultantes da hidrólise da matéria orgânica complexa (carboidratos, proteínas e
lipídios), e produzem consequentemente ácidos orgânicos (principalmente acético, propiônico
e butírico), álcoois (etanol), cetonas (acetona), dióxido de carbono e hidrogênio.
Microrganismos fermentativos são os primeiros a atuar na etapa sequencial de degradação do
substrato, e são os que mais se beneficiam energeticamente (Tabela 1). Por causa disso,
bactérias acidogênicas possuem baixo tempo mínimo de geração (~30 minutos) e as mais
elevadas taxas de crescimento do consórcio microbiano. Desta forma, a etapa acidogênica só
será limitante do processo se o material a ser degradado não for facilmente hidrolisado
(AQUINO e CHERNICHARO, 2005).
Tabela 1- Comparação energética de algumas reações comuns na degradação anaeróbia
Etapa

∆𝑮°

Reação
𝐶6 𝐻12 𝑂6 + 2𝐻2 𝑂 → 2𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂− + 2𝐶𝑂2 + 2𝐻+ + 4𝐻2
(glicose)

Acidogênese

(glicose)

(glicose)

3

-358 kj/reação

4

-255 kj/reação

5

+76,1 kj/reação

6

+72,2 kj/reação

7

+48,1kj/reação

8

-31 kj/reação

9

-33,9 kj/reação

10

-32,6 kj/reação
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(butirato)

𝐶𝑂𝑂 −

+ 3𝐻2 𝑂 → 𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂− + 𝐻𝐶𝑂3− + 𝐻+ + 3𝐻2

(propionato)
𝐶𝐻3 𝐶𝐻2

(acetato)

𝐶𝑂𝑂 −

+ 2𝐻𝐶𝑂3− → 𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂 − + 𝐻+ 3𝐻𝐶𝑂𝑂−

(propionato)

(acetato)

𝐶𝐻3 𝐶𝐻2 𝐶𝐻2

𝐶𝑂𝑂−

+ 2𝐻2 𝑂 → 2𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂 − + 𝐻+ + 2𝐻2

(butirato)
𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂 −+𝐻2 𝑂
(acetato)
Metanogênese

-206 kj/reação

(propionato)

𝐶6 𝐻12 𝑂6 → 𝐶𝐻3 𝐶𝐻2 𝐶𝐻2 𝐶𝑂𝑂− + 2𝐶𝑂2 + 𝐻+ + 2𝐻2

Acetogênese

Eq.

(acetato)

𝐶6 𝐻12 𝑂6 + 2𝐻2 → 2𝐶𝐻3 𝐶𝐻2 𝐶𝑂𝑂 − + 2𝐻2 𝑂+2𝐻+

𝐶𝐻3 𝐶𝐻2

′

(acetato)
→ 𝐶𝐻4 + 𝐻𝐶𝑂3−
(metano)

𝐻2 + 1⁄4 𝐻𝐶𝑂3− + 1⁄4 𝐻+ → 1⁄4 𝐶𝐻4 + 3⁄4 𝐻2 𝑂
(hidrogênio)
(metano)
𝐻𝐶𝑂𝑂− + 1⁄4 𝐻2 𝑂 + 1⁄4 𝐻+ → 1⁄4 𝐶𝐻4 + 3⁄4 𝐻𝐶𝑂3−
(formiato)

(metano)
′

𝐶𝐻3 𝐶𝐻2 𝐶𝑂𝑂− + 3𝐻2 𝑂 → 𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂 − + 𝐻𝐶𝑂3− + 𝐻+ + 3𝐻2 ∆𝐺 ° = +76,1 (𝐸𝑞. 6)
𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂 −+𝐻2 𝑂 → 𝐶𝐻4 + 𝐻𝐶𝑂3−

′

∆𝐺° = −31 (𝐸𝑞. 9)
′

3𝐻2 + 0,75𝐻𝐶𝑂3− + 0,75𝐻+ → 0,75𝐶𝐻4 + 2,25𝐻2 𝑂 ∆𝐺 ° = −33,9 (3𝑥) = −101,7 (𝐸𝑞. 10)
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′

𝐶𝐻3 𝐶𝐻2 𝐶𝑂𝑂− + 1,75𝐻2 𝑂 → 1,75𝐶𝐻4 + 1,25𝐻𝐶𝑂3− + 0,25𝐻+ ∆𝐺° = +56,6
(propionato)

𝑘𝑗
(𝐸𝑞. 12)
𝑟𝑒𝑎çã𝑜

(metano)

Fonte:Adaptado de Lettinga et al. (1996) e Aquino e Chernicharo (2005)
Como os microrganismos fermentativos não dispõem, em condições anaeróbias, de um
aceptor final de elétrons (como oxigênio nos processos aeróbios), o substrato orgânico é ao
mesmo tempo utilizado como aceptor e doador de elétrons, ou seja, uma parte do composto
orgânico poluente é oxidada enquanto outra parte é reduzida. A fermentação de 1 mol de
glicose por esse processo produz 2 moles de ácido pirúvico, e como o ácido pirúvico é um
composto mais oxidado que a glicose, a sua formação envolve a geração de 2 moles de
NADH, que é a forma reduzida do transportador de elétrons (NAD +) mais comum na
degradação de carboidratos. Como há quantidade limitada de NAD + dentro das células, o
microrganismo precisa re-oxidar e reciclar o transportador de elétrons se livrando dos 2
elétrons presentes na molécula de NADH. Microrganismos aeróbios fazem essa reciclagem
transferindo elétrons do NADH para o oxigênio, o que leva a formação de água, enquanto que
microrganismos anaeróbios fermentativos transferem os elétrons do NADH para a molécula
de piruvato, levando à formação de vários compostos reduzidos (principalmente propionato,
butirato, hidrogênio, etanol, propanol, formiato) a depender do tipo de microrganismo e das
condições ambientais envolvidas (RITTMANN e MCCARTY, 2001).
Do ponto de vista de engenharia é melhor que a reciclagem de NADH seja feita por
microrganismos que têm a capacidade de reduzir prótons, produzindo consequentemente
hidrogênio que é um gás de baixa solubilidade em água e alto valor energético. Isso porque, a
canalização de elétrons para a formação de hidrogênio, diminuiria a formação de produtos
mais reduzidos que acetato (propionato, etanol, butirato) solúvel em água, que além de
contribuírem para a DQO no efluente não seriam substratos diretos da metanogênese. Por
outro lado, a acumulação de hidrogênio na fase dissolvida pode levar à inibição
termodinâmica de importantes conversões metabólicas. Como exemplo, a reciclagem de
NADH via redução de prótons e produção de hidrogênio é termodinamicamente desfavorável
(ΔGo'>0) nas condições padrão (25 ºC, 1 atm, 1 mol/L de reagentes), e é afetada pela
concentração de hidrogênio dissolvido (Equação 1).
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𝐍𝐀𝐃𝐇 + 𝐇 + → 𝐍𝐀𝐃+ + 𝐇𝟐 ∆𝐍° = +𝟏𝟖 𝐤𝐣/𝐦𝐨𝐥

(Eq. 1)

Nesses casos em que a energia livre padrão é positiva, os processos metabólicos só são
termodinamicamente favoráveis (ΔGo'< 0) nas condições ambientais se os produtos da reação
são mantidos em baixas concentrações, como pode ser deduzido da Equação 2 (AQUINO e
CHERNICHARO, 2005).
[𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠]

∆𝐺 = ∆𝐺°′ + 𝑅𝑇𝑙𝑛 [𝑅𝑒𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠]

(Eq. 2)

Isso é de especial importância em reatores anaeróbios durante choques de carga
orgânica, porque nessas condições de excesso de fonte de energia os microrganismos
acidogênicos, que são de rápido crescimento, produzirão mais hidrogênio (Tabela 1, equação
3), contribuindo assim para o esgotamento da capacidade de reciclagem de NADH (AQUINO
e CHERNICHARO, 2005). Mosey (1983) sugeriu que durante condições de excesso
temporário de energia há formação de compostos orgânicos mais reduzidos como forma
alternativa de disposição de elétrons, o que resulta em menor produção de hidrogênio (Tabela
1, Equações 4 e 5).
Nos reatores anaeróbios, há dois grandes problemas práticos associados à formação de
proprionato, butirato e outros compostos mais reduzidos que o acetato. O primeiro é que tais
compostos não são substratos diretos dos microrganismos metanogênicos, ou seja, a
estabilidade de reatores anaeróbios passa a depender não somente da boa atividade dos
microrganismos produtores de metano, mas também dos microrganismos sintróficos. O
segundo é que a atividade de microrganismos sintróficos acetogênicos, e consequentemente a
produção de acetato a partir de propionato e butirato, é termodinamicamente inibida pela
presença de relativamente baixas concentrações de hidrogênio dissolvido e de acetato
(AQUINO E CHERNICHARO, 2005).
Microrganismos

sintróficos

acetogênicos

convertem

compostos

orgânicos

intermediários como propionato e butirato, em acetato, hidrogênio e dióxido de carbono, e são
assim denominados porque a existência deles depende da atividade de microrganismos
consumidores de hidrogênio. A Tabela 1 (Equações 6, 7, 8) mostra que as reações
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acetogênicas não são termodinamicamente favoráveis nas condições padrão, entretanto elas
ocorrem naturalmente em reatores anaeróbios, e isso é possível graças à interação de
microrganismos acetogênicos e metanogênicos, como ilustrado pela combinação das
Equações 6, 9 e 10. A reação global (Equação 12) mostra que a conversão de propionato na
presença de microrganismos metanogênicos é termodinamicamente favorável, entretanto
resulta em apenas 56,6 kJ/mol propionato. Essa pequena quantidade de energia tem que ser
dividida entre as três espécies de microrganismos envolvidas, i.e. acetogênico (Equação 6),
metanogênico acetoclástico (Equação 9) e metanogênico hidrogenotrófico (Equação 10)
(AQUINO E CHERNICHARO, 2005).
O fato de os microrganismos sintróficos terem que viver com uma limitada quantidade
de energia (~ 20 kJ/mol), que é suficiente para a síntese de apenas 1/3 mol de ATP, talvez
explique as suas baixas taxas de crescimento (AQUINO E CHERNICHARO, 2005). Para
efeito ilustrativo, uma bactéria aeróbia obteria aproximadamente 100 vezes mais energia
durante a degradação completa de 1 mol de glicose (SCHINK, 2002). As baixas taxas de
crescimento de determinadas espécies do consórcio microbiano contribuem para problemas
relacionados à estabilidade de reatores anaeróbios, mas, por outro lado, a baixa geração de
lodo é uma das grandes vantagens da tecnologia anaeróbia (AQUINO E CHERNICHARO,
2005).
Por causa da baixa energia resultante das reações sintróficas, microrganismos
acetogênicos são obrigatoriamente produtores de hidrogênio, uma vez que a forma mais
econômica de se livrar de elétrons e reciclar NAD+ é através da redução de prótons (Equação
1). Em outras palavras, microrganismos acetogênicos desperdiçam menos energia formando
hidrogênio ao invés de compostos orgânicos mais reduzidos (etanol, metanol...). Como
o ΔGo' das reações acetogênicas é positivo nas condições padrão, as reações acetogênicas só
ocorrerão se a concentração de produtos (hidrogênio e acetato) for mantida em baixas
concentrações pelos microrganismos consumidores de acetato e hidrogênio, como
exemplificado na Equação 12. Em sistemas de tratamento de esgoto, a remoção de hidrogênio
da fase líquida é feita principalmente por microrganismos metanogênicos hidrogenotróficos,
mas também por bactérias redutoras de sulfato (Figura 1), enquanto que a remoção de acetato
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só é feita por um grupo de microrganismos que se multiplicam muito lentamente, os
metanogênicos acetoclásticos (AQUINO E CHERNICHARO, 2005).
Microrganismos metanogênicos acetoclásticos são os mais importantes do consórcio
microbiano, porque a remoção de DQO da fase líquida depende da conversão de acetato,
composto no qual são canalizados ~70% dos elétrons do substrato original em gás metano
(McCARTY, 1971). Infelizmente esses microrganismos são de lento crescimento, com um
tempo de geração mínimo de 2 a 3 dias, e são extremamente dependentes da manutenção de
condições ótimas de crescimento (MOSEY, 1983). O metano também pode ser produzido a
partir de redução de dióxido de carbono (Equação 10) ou formiato (Equação 11), por
microrganismos hidrogenotróficos. A formação de metano por essa via também é conhecida
como respiração anaeróbia, porque nesse caso, o oxigênio na forma combinada (CO2) é
utilizado como aceptor de elétrons. Microrganismos metanogênicos hidrogenotróficos são de
rápido crescimento, com tempo de geração mínimo de 6 horas (MOSEY, 1983), e além de
contribuirem para ~30% do metano formado, a presença deles ajuda a manter baixas
concentrações de hidrogênio dissolvido em reatores anaeróbios, favorecendo assim a
degradação de propionato e butirato (MOSEY, 1983; HARPER e POHLAND, 1986).
3.2

Produção de biometano
Embora as rotas individuais envolvidas na formação de metano ainda não estejam

completamente estabelecidas, muito progresso tem sido conseguido nas últimas décadas, em
direção a esse entendimento. Algumas espécies de metanogênicas são capazes de utilizar
somente o hidrogênio e o gás carbônico para seu crescimento e formação de metano, enquanto
outras são capazes de utilizar ácido fórmico, que é antes convertido em hidrogênio e gás
carbônico. Pelo menos duas espécies de Methanosarcinas são capazes de formar metano a
partir de metanol ou ácido acético. Existem dois mecanismos básicos de formação de metano
(Tabela 1): i) pela composição do ácido acético; e ii) pela redução do gás carbônico. Estes
mecanismos podem ser descritos como a seguir:(CHERNICHARO, 2007).

19

Na ausência de hidrogênio, a decomposição do ácido acético conduz à formação de
metano e gás carbônico. O grupo metil do ácido acético é reduzido a metano, enquanto o
grupo carboxílico é oxidado a gás carbônico.
C*H3COOH

=>C*H4

+ CO2 (metanogênicas acetoclásticas)

(Eq. 13)

Quando o hidrogênio se encontra disponível, a maior parte do metano restante é
formada a partir da redução do gás carbônico. O mecanismo de formação de metano, a partir
da redução dos dióxido de carbono, é:
CO2 + 4H2=>CH4 + 2H2O (metanogênicas hidrogenotróficas)

(Eq. 14)

A composição global do biogás produzido durante a digestão anaeróbia varia de
acordo com as condições ambientais presentes no reator. Esta composição muda rapidamente
durante o período inicial de partida do sistema e também quando o processo de digestão é
inibido. Para reatores operando de maneira estável, a composição do biogás produzido é
razoavelmente uniforme. Entretanto, a proporção de gás carbônico em relação ao metano
pode variar substancialmente, dependendo das características do composto orgânico a ser
degradado. No processo de digestão de esgoto doméstico as proporções típicas de metano e
dióxido de carbono no biogás são: CH4: 70 a 80%; e CO2: 20 a 30% (CHERNICHARO,
2007).
3.3

Parâmetros importantes na produção do metano
A continua ampliação de microrganismo suspensos, em crescimento ativo no meio

liquido, é um pré-requisito para aderência microbiana no meio suporte. Como o crescimento
da biomassa suspensa é dependente de fatores ambientais, a manutenção de condições
ambientais ótimas no reator tem efeito importante no crescimento e desenvolvimento do
biofilme aderido (ANNACHHATRE, 1996).
CAMPOS (1990), METCALF e EDDY (2003) e CHERNICHARO (2007) citam que a
composição global do biogás produzido, bem como a sua concentração de metano, variam de
acordo com uma série de fatores, tais como a composição química do efluente a ser tratado, a
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temperatura, o pH, a acidez e a alcalinidade do meio e, ainda, os nutrientes a serem usados
pelas populações microbianas.
Outros fatores que interferem na produção de biogás são: o tipo de reator, a atividade
metanogênica da biomassa, o tempo de residência celular, a presença de substâncias
inibidoras e ou limitantes do próprio processo, como o excesso de ácidos graxos voláteis e
produtos alcalinos, a presença de substâncias tóxicas às bactérias e as variações nos
parâmetros quantitativos operacionais do reator, tais como a vazão, a taxa de carregamento
orgânico (TCO), o tempo de detenção hidráulica (TDH) e a velocidade do fluxo
(CHERNICHARO, 2007).

3.3.1 pH, alcalinidade e ácidos voláteis
Estes três fatores ambientais estão intimamente relacionados entre si, sendo
igualmente importante para o controle e a operação adequada dos processos anaeróbios. O
efeito do pH sobre o processo se manifesta de duas formas principais (LETTINGA et al,
1996): diretamente: afetando, por exemplo, a atividade de enzimas, como é o caso da
alteração da suas estruturas proteicas, que pode ocorrer de maneira drástica, como resultado
de mudança no pH; indiretamente: afetando a toxicidade de um número de compostos.
Cada grupo de microrganismos tem um intervalo de pH ótimo diferente. Archaeas
metanogênicas são extremamente sensíveis ao pH, com um ótimo entre 6,5 e 7,2 (BOE, 2006;
TUROVSKIY e MATHAI, 2006). Os microrganismos fermentativos são um pouco menos
sensível e podem estar presentes em ampla faixa de pH entre 4,0 e 8,5(HWANG et al, 2004):
a um pH baixo são os principais produtos de ácido acético e butírico, enquanto que a um pH
de 8,0 principalmente ácido acético e propiônico são produzidos (BOE, 2006 ).
Os AGV (ácidos graxos voláteis) produzidos durante a digestão anaeróbia tendem a
reduzir o pH. Esta redução é normalmente contrariada pela atividade das archaeas
metanogênicas, que também produzem alcalinidade na forma de dióxido de carbono,
amoníaco e bicarbonato (TUROVSKIY e MATHAI, 2006). O pH do sistema é controlado

21

pela concentração de CO2 na fase gasosa e de HCO3 da fase líquida. Se a concentração de
CO2 na fase gasosa permanece constante, a possível adição de HCO 3 pode aumentar o pH das
unidades anaeróbias (TUROVSKIY e MATHAI, 2006).
3.3.2 Temperatura
A temperatura tem efeito importante nas propriedades físico-químicas dos
componentes encontrados na digestão do substrato. Também influencia a taxa de crescimento
e metabolismo de microrganismos e, portanto, a dinâmica populacional em um reator
anaeróbio. As metanogênicas acetotróficas são um dos grupos mais sensíveis a temperaturas
crescentes. A degradação de propionato e butirato também é sensível a temperaturas acima de
70 °C. A temperatura tem, além disso, efeito significativo sobre a pressão parcial de H2 em
digestores, portanto, influencia a cinética do metabolismo microbiano (REHM et al, 2000).
Um aumento da temperatura tem vários benefícios (BOE, 2006; REHM et al, 2000),
incluindo uma solubilidade crescente dos compostos orgânicos, as velocidades de reação
químicas e biológicas aumentadas, e aumento da taxa de mortalidade de patógenos (condições
termofílicas).
No entanto, a aplicação de altas temperaturas tem efeitos contrários, havendo um
aumento da fração de amônia livre, que desempenha um papel inibidor para os microorganismos, ou seja, o controle é, portanto, uma questão muito sensível para os termofílicos,
em comparação com a digestão mesofílica.
3.3.3 Razão Carbono/Nitrogênio
A razão entre os macronutrientes carbono, nitrogênio e fósforo, determina o
desempenho da digestão anaeróbia, constituindo muitas vezes o fator limitante do processo. A
fração de carbono é a base para o fornecimento de energia e, o nitrogênio, a síntese de novos
microrganismos. Segundo Igoni et al. (2008), o uso de nitrogênio é 30 a 35 vezes mais rápida
que o do carbono, assim, a relação Carbono:Nitrogênio, está aproximadamente entre 35:1.
Deublein e Steinhauser (2008), estabelecem que a razão entre C:N pode variar entre 16:1 e
25:1, neste mesmo contexto de necessidade biológica de nutrientes, quando utilizamos
parâmetros de carbono como a DQO, tem-se então DQO:N:P:S de 800:5:1:0,5.
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3.3.4 Influência da Taxa de Carregamento Orgânico (TCO) na produção de metano
A TCO ou carga orgânica volumétrica - COV é um dos principais parâmetros de
projeto e acompanhamento para reatores de tratamento de efluentes. Apesar do fato de que, ao
longo dos anos, esse parâmetro tenha adquirido grande importância, estudos realizados com o
reator compartimentado em escala piloto, apresentaram resultados que indicam falta de
correlação entre a TCO e as remoções de DQO e SST. Como a TCO é parâmetro composto,
obtido pela relação entre vazão (ou tempo de detenção hidráulica) e quantidade de matéria
orgânica presente no esgoto; diferentes combinações orgânicas e hidráulicas podem resultar o
mesmo valor de TCO, representando situações totalmente diferentes, nas quais os resultados
do tratamento podem ter respostas contraditórias quanto à sua eficiência.
No tratamento anaeróbio de águas residuárias, a COV desempenha importante papel.
Os reatores com filme fixo são capazes de suportar altas cargas orgânicas e, mesmo em caso
de alteração (choque) de carga, o que pode provocar colapso do sistema, eles podem
restabelecer-se rapidamente (RAJESHWARI et al., 2000).
Os reatores anaeróbios de leito fixo, em escala plena, têm sido projetados com cargas
orgânicas de até 𝟏𝟔 𝐤𝐠 𝐃𝐐𝐎𝐦−𝟑 𝐝−𝟏. Entretanto, valores operacionais não têm ultrapassado
𝟏𝟐 𝐤𝐠 𝐃𝐐𝐎 𝐦−𝟑 𝐝−𝟏, exceto quando a água residuária apresenta concentração superior a
12.000 mgDQO 𝑳−𝟏 (YOUNG, 1991).
Diversos experimentos têm sido conduzidos usando reatores anaeróbios no tratamento
de esgoto domésticos, águas residuárias agrícolas e industriais. Dentre os trabalhos pode-se
citar o de SANTANA & OLIVEIRA (2005) que avaliou o desempenho de dois reatores
anaeróbios de fluxo ascendente com manta de lodo (UASB) em escala-piloto com volumes de
908 L e 188 L, instalados em série, alimentados com águas residuárias de suinocultura com
concentrações médias de sólidos suspensos totais (SST) variando de 2.216 𝐦𝐠 . 𝐋−𝟏 a 7.131
𝐦𝐠 . 𝐋−𝟏 e submetidos a tempos de detenção hidráulica (TDH) de 62,3 e 31,1 h, no primeiro
reator, e de 12,9 e 6,5 h, no segundo reator. As eficiências médias de remoção de DQO total
variaram de 74,0% a 89,6% no Reator 1 e de 34,3% a 45,1% no Reator 2, resultando em
valores médios de 86,6% a 93,1% para o sistema de tratamento em dois estágios com carga
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orgânica volumétrica (COV) na faixa de 3,40 a 14,44 kg DQO 𝐦−𝟑 𝐝−𝟏 no Reator 1. As
concentrações de metano no biogás foram acima de 75% para o Reator 1 e de 80% para o
Reator 2 e taxas de produção de metano de 0,156 a 0,289 m³ CH4 𝐤𝐠−𝟏 de DQO removida.
BRUNO & OLIVEIRA (2008) avaliou a eficiência do tratamento de águas residuárias
do beneficiamento de café por via úmida em reatores anaeróbios de fluxo ascendente com
manta de lodo (UASB), em dois estágios, em escala de bancada, submetidos a tempos de
detenção hidráulica (TDH) de 4,0; 5,2 e 6,2 dias e cargas orgânicas volumétricas (COV) de
5,8; 3,0 e 3,6 g DQO𝑳−𝟏 𝒅−𝟏 , no primeiro reator (R1), e TDH de 2,0; 2,6 e 3,1 dias e COV de
5,8; 0,5 e 0,4 g DQO𝑳−𝟏 𝒅−𝟏 , no segundo reator (R2). Os valores médios de DQO do afluente
variaram de 15.440 a 23.040 mg O2 L-1. As eficiências médias de remoção de DQO total e
SST foram de 66 a 98% e de 93 a 97%, respectivamente, nos reatores UASB, em dois
estágios. O teor médio de metano no biogás variou de 69 a 89%, no reator R1, e de 52 a 73%,
no reator R2. A produção volumétrica máxima de metano de 0,708 L CH 4𝒅−𝟏 foi obtida com
COV de 3,6 g DQO𝑳−𝟏 𝒅−𝟏 e TDH de 6,2 d, no reator R1.
Yang et al. (2008) ao estudarem a produção de metano em reator anaeróbio de leito
fixo, operando de forma semi-contínua, e alimentados com efluente sintético contendo
glicerol como única fonte de substrato, conseguiram remover cerca de 87% da matéria
orgânica dissolvida, o sistema foi capaz de produzir 0,450 m³CH4 de glicerol adicionado ao
reator, sob uma COV de 0,7 kgDQO 𝒎−𝟑 𝒅−𝟏
SANTOS & OLIVEIRA (2011) Avaliou o desempenho de um sistema combinado
anaeróbio-aeróbio para o tratamento de águas residuárias de suinocultura, com concentrações
médias de sólidos suspensos totais (SST) de 18.624 e 11.395 mg L-1. Foram utilizados quatro
reatores anaeróbios horizontais com volume total de 49,5 L cada, um com manta de lodo
(RAHML) e três de leito fixo (RAHLF), instalados em série e seguidos de um reator aeróbio
operado em batelada sequencial (RBS) com volume total de 339 L e com alimentação
contínua. Nos RAHLF, foram utilizados como meios suporte de anéis de bambu, anéis
plásticos de eletroduto corrugado e anéis de bucha (Luffa cillyndrica), respectivamente. Os
tempos de detenção hidráulica (TDH) e as cargas orgânicas volumétricas (COV) aplicadas no
RAHML foram de 12 e 10 h e 53 e 61 g DQO𝑳−𝟏 𝒅−𝟏 , respectivamente. O RBS foi operado

24

com ciclo de 24 h e COV de 0,34 e 0,50 g DQO𝑳−𝟏 𝒅−𝟏 . As eficiências médias de remoção
de DQOtotal e SST para o conjunto de reatores anaeróbios horizontais, em série, foram de 96 e
99%, e de 96 e 95%, respectivamente. As maiores produções volumétricas de metano
ocorreram nos RAHLF, com valores médios de até 0,744 m3 CH4 𝒎−𝟑 𝒅−𝟏 .
COSTA (2012) avaliou uma estratégia operacional para a maximização da produção
de metano em reatores UASB tratando vinhoto, onde foram operados quatro reatores UASB
(R1, R2, R3 e R4), submetidos a diferentes processos operacionais, sendo que os dois
primeiros trabalharam em temperatura ambiente durante 130 dias de operação e os dois
últimos em temperatura constante de 37°C durante 60 dias. Os reatores R1 e R3, tidos como
reatores referências, foram operados em alta eficiência e os reatores R2 e R4 em sobrecarga
orgânica no intuito de produzir nesses últimos um lodo rico em bactérias metanogênicas de
elevadas taxas de degradação do substrato. A COV máxima alcançada pelo reator R1 foi de
14 gDQO𝑳−𝟏 𝒅−𝟏, a eficiência do reator variou entre 58% e 92%. O R2 por outro lado, foi
submetido a uma COV de 28 gDQO𝑳−𝟏 𝒅−𝟏 apresentando uma eficiência média de 48%. Os
reatores R3 e R4, alcançaram respectivamente COV máxima de 35 e 45 gDQO𝑳−𝟏 𝒅−𝟏/L.dia,
apresentando, consequentemente, eficiência de remoção de DQO de 80 e 65%,
respectivamente. O desempenho dos reatores foram comparados com base na carga orgânica
volumétrica removida e produção de metano, apresentando dessa forma COV removida
máximas de 11, 14, 29 e 31 gDQO𝑳−𝟏 𝒅−𝟏/L.dia e produção máxima de metano de 82,9, 97,1,
177,4 e 176,9 mL CH4𝒅−𝟏 respectivamente para os reatores R1, R2, R3 e R4.
Oliveira et al. (2014) avaliou-se o efeito das águas residuárias de suinocultura com
concentrações de sólidos suspensos totais em torno de 6.000 mg.L−1 no desempenho do reator
anaeróbio compartimentado, com três câmaras. O volume da primeira câmara foi de 210 L e
da segunda e terceira de 160 L. O reator anaeróbio compartimentado foi submetido a tempos
de detenção hidráulica de 56, 28 e 18 horas e a cargas orgânicas volumétricas de 5,0 a 10,1 g
DQOtotal𝑳−𝟏 𝒅−𝟏 . As maiores remoções de demanda química de oxigênio total, de 42 a 68%, e
das produções volumétricas de metano, de 0,261 a 0,454 L CH4𝑳−𝟏 𝒅−𝟏 .
Segue abaixo na Tabela 2 alguns estudos aplicados em reator anaeróbio no tratamento
de diferentes águas residuárias aplicando diferentes cargas orgânicas.
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Tabela 2- Estudos aplicados em reator anaeróbio

Reator

Substrato

Material
Suporte

Carga
Orgânica
(Kg/m³.d)

TDH

E(%)

Referência

Filtro
anaeróbio

Indústria de
tingimento de
couros

Brita e anel
plástico

0,65 – 1,96

-

80

FIGUEREDO et al.
(1990)

Filtro
anaeróbio

Esgoto
Sanitário

Escória de
Alto Forno

0,50 - 2,2

6 – 24 h

49 – 70

PINTO &
CHERNICHARO
(1996)

Filtro
Anaeróbio

Matadouro

Anéis de PVC
corrugado

0,5 – 6,0

1,5 – 6 d

63-84

RUIZ et al. (1997)

UASB

Efluente da
produção de
café solúvel

-

10

24 h

70 - 78

DINSDALE et al.
(1997)

Reator
anaeróbio
híbrido

Processo dos
fruto do
cafeeiro

Rocha
vulcânicas

1,89

22h

77

BELLOMENDOZA &
CASTILLO –
RIVERA (1998)

Filtro
anaeróbio

Suinocultura

Pneus de
borracha

5,7 e 24

-

73

NIKOLAEVA et
al. (2002)

Reatores
anaeróbio
híbrido

Efluente de
fecularia

Fibras de
Náilon de
diferentes
densidades

0,5 – 4,0

5,4 – 18,2 d

70 - 87

CHAIPRASERT et
al. (2003)

UASB

Processamento
dos frutos do
cafeeiro

-

0,29 – 2,76

69 h

80

LUIZ et al. (2004)

Fonte: Autor, 2016

3.4

Processo anaeróbio de alta taxa

O aumento do número de pesquisas relacionadas ao processo da digestão anaeróbia
vem provocando mudanças na concepção dos sistemas de tratamento de águas residuárias.
Configurações inovadoras vêm sendo estudadas, com o objetivo de se obter sistemas
simplificados e mais eficientes, conjugando baixos custos e simplicidade operacional. Tal fato
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se deve ao desenvolvimento dos chamados sistemas de alto desempenho, caracterizados pela
capacidade de retenção de grandes quantidades de biomassa e pela elevada atividade
microbiana, mesmo com a imposição de baixos tempos de detenção hidráulica. Nesse sentido,
merece destaque o uso de células imobilizadas, na forma de grânulos ou biofilme aderido a
suporte inerte. O conhecimento sobre mecanismos de retenção de biomassa e estrutura de
biofilmes é sem dúvida, decorrente de um melhor entendimento do processo biológico nos
reatores. (BORGES, 2003).

Os principais tipos de sistemas de alta taxa são: os reatores anaeróbios de leito
expandido; de leito fluidificado; de dois estágios; de fluxo ascendente com manta de lodo
(UASB), de leito fixo, também conhecido como filtros anaeróbios, alem de biodisco
anaeróbios.

O reator anaeróbio de leito fixo foi um dos precursores dos reatores de alta taxa e de
fluxo ascendente, onde a estabilização da matéria orgânica nesses reatores consiste
basicamente num processo de contato, no qual a água residuária passa por uma massa de
sólidos biologicamente ativos contidos no interior do reator, havendo então a conversão da
matéria orgânica em produtos finais, especialmente metano e gás carbônico (YOUNG, 1991)

Os reatores anaeróbios de leito fixo podem ser utilizados como única e direta forma de
tratamento de esgoto, contudo são mais apropriados para o tratamento de águas resíduarias
com materiais predominantemente dissolvidos, que propicia menores riscos de entupimento
dos interstícios do meio suporte. Em algumas indústria, como as de laticínios e refrigerantes,
têm sido utilizado como principal unidade de tratamento dos efluentes, mas para esgoto
sanitário tem sido mais aplicado como pós-tratamento de efluentes de tanque sépticos
(ANDRADE NETO et al., 1999a).

3.5

Cinética de reações e regime hidráulicos

O emprego de dados cinéticos para simulação, projeto e otimização de reatores
biológicos para tratamento de águas residuárias é de fundamental importância para obtenção
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de unidades projetadas com fundamentação teórica. A interpretação de dados e parâmetros
cinéticos, obtidos através de experimentos, fornece condições para uma análise cinética global
dos processos biológicos através de fundamentos de engenharia das reações bioquímicas que
devem ser aplicados para realização de projetos de reatores e aumento de escala.
O equacionamento matemático adotado para dimensionamento de um reator dependerá
do tipo de regime hidráulico (fluxo pistão, mistura completa, fluxo disperso) e da ordem da
reação de remoção do poluente que se adota como parâmetro de modelagem. No âmbito da
cinética química, a ordem da reação n (adimensional) determina qual a relação entre a taxa da
reação r (𝑴𝑳−𝟑 𝑻−𝟏 ) e a concentração da substância reagente C (𝑴𝑳−𝟑 ), ou seja, r =k.𝑪𝒏 ,
onde k (𝑻−𝟏 ) é a constante cinética da reação de consumo da substância em questão na reação.
Assim, a reação será dita de n-ésima ordem, dado este que pode ser obtido
experimentalmente.
Segundo Von Sperling (1996), no âmbito do tratamento de esgotos as reações mais
relatadas são de ordem zero (ou seja, taxas de reação constantes ao longo do tempo) e de
primeira ordem (taxa de reação função da própria concentração presente no reator em cada
instante). Pode-se citar como sendo reações de ordem zero a oxidação da amônia em nitrito e
a oxidação de glicose por bactérias aeróbias, e como sendo de primeira ordem o decaimento
bacteriano na desinfecção e a degradação de matéria orgânica no teste de demanda bioquímica
de oxigênio (DBO) (SAWYER; McCARTY, 1967).

As condições de fluxo e do padrão de mistura que ocorrem no interior de um reator
irão determinar qual regime hidráulico melhor explica seu comportamento. Os reatores podem
ter fluxo intermitente – sistemas em batelada – ou fluxo contínuo. Dentre aqueles com fluxo
contínuo, destacam-se os regimes de fluxo em pistão, mistura completa, fluxo disperso sendo
os dois primeiros idealizações teóricas. A ocorrência de um ou outro tipo de escoamento é
determinada principalmente pelo formato e estruturas hidráulicas de entrada e saída de água.
Segundo Metcalf e Eddy (1991), a escolha do tipo de reator a ser projetado deve passar pelas
seguintes considerações: natureza da água residuária, cinética da reação governante do
tratamento, requerimentos do processo e condições ambientais locais.
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A maior parte dos reatores operando para tratamento biológico de efluentes não tem
um comportamento hidrodinâmico ideal, mas podem ser, dentro de uma faixa de erro
aceitável, considerados reatores de fluxo pistão ou mistura completa ideais (BEWTRA;
BISWAS, 2006). Há, no entanto, uma parte deles que apresenta um desvio considerável
desses padrões, devido à ocorrência de curtos-circuitos ou zonas estagnadas.
3.5.1 Balanço de massa
O balanço de massa descreve a quantidade de todos os materiais que entram, saem e se
acumulam em um sistema de limites físicos bem definidos. Portanto é uma maneira de definir
o que ocorre dentro de um reator em função do tempo. O balanço de massa é baseado no
principio da conservação de massa, no qual esta nunca é criada ou destruída, mas a forma com
que é encontrada pode ser alterada.
3.5.1.1 Balanço de massa para o modelo plug-flow
A Figura 2 mostra uma representação do modelo plug-flow.

Figura 2 - Representação esquemática do modelo onde Q: Vazão afluente; 𝑪𝟎 :
Concentração de carbono na vazão afluente e 𝑪𝟏 : Concentração de carbono na vazão
efluente.

Fonte:Autor, 2016
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Estabelecendo-se como volume de controle uma seção transversal do reator tubular com
espessura x, tem-se:
(𝑬𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂) − (𝑺𝒂í𝒅𝒂) ± (𝑹𝒆𝒂çã𝒐) = (𝑨𝒄ú𝒎𝒖𝒍𝒐)
𝑸. 𝑪𝟎 |𝒙 − 𝑸. 𝑪𝟏 |𝒙 + ∆𝒙 − (𝒓𝒄𝟏 ). 𝑨. ∆𝒙 = 𝑽.

Eq.15

𝒅𝑪
𝒅𝑽𝟏
+ 𝑪.
𝒅𝒕
𝒅𝒕

Considerando o regime do sistema permanente e o volume de controle adotado
constante, tem-se:
𝑸. ( 𝑪𝟎 |𝒙 − 𝑸. 𝑪𝟏 |𝒙 + ∆𝒙) = −(𝒓𝒄𝟏 ). 𝑨. ∆𝒙
Dividindo a equação por 𝑸. ∆𝒙:
( 𝑪𝟎 |𝒙 − 𝑸. 𝑪𝟏 |𝒙 + ∆𝒙) (−𝒓𝒄𝟏 ). 𝑨
=
∆𝒙
𝑸
Levando-se em consideração o conceito de derivada, pode-se expressar a variação da
concentração de carbono em relação à variação de um elemento diferencial x da seguinte
forma:

−

𝒅𝑪 (−𝒓𝒄𝟏 ). 𝑨
=
𝒅𝒙
𝑸
Assumindo o septo transversal do reator constante, pode-se escrever:

𝒅𝑽𝟏 = 𝑨. 𝒅𝒙
Então:
−

(−𝒓𝒄𝟏 )
(−𝒓𝒄𝟏 )
𝒅𝑪
𝒅𝑪 (−𝒓𝒄𝟏 )
=
↔−
=
↔ 𝒅𝑪 = −
. 𝒅𝑽
𝒅𝒙. 𝑨
𝑸
𝒅𝑽
𝑸
𝑸
Integrando a equação em intervalos definidos:

𝑪𝟏

𝑽𝟏

𝒅𝑪
𝟏
∫
= − . ∫ 𝒅𝑽
(−𝒓𝒄𝟏 )
𝑸

𝑪𝟎

𝟎
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O termo (−𝒓𝒄𝟏 ) é escrito como: (−𝒓𝒄𝟏 ) = 𝒌. 𝑪𝟏
Considerou-se reação de 1ª ordem para elaboração do balanço de massa, pois, sabe-se
que para esgoto doméstico, em termos práticos, a velocidade específica de remoção de
substrato é função da concentração de substrato no sistema, e diminui à medida que o mesmo
decresce, obedecendo a cinética de primeira ordem.

Dessa forma:
𝑪𝟏

𝑽𝟏

𝒅𝑪
𝟏
∫
= − . ∫ 𝒅𝑽
(−𝒓𝒄𝟏 )
𝑸

𝑪𝟎

𝟎

𝑪𝟏

𝑽𝟏

𝟏
𝒅𝑪
𝟏
.∫
= − . ∫ 𝒅𝑽
𝒌
𝑪
𝑸
𝑪𝟎

𝟎

𝟏
𝑽
. 𝐥𝐧 𝑪(𝒄𝟏 , 𝒄𝟎 ) = −
𝒌
𝑸
−𝜽𝒉 =

𝟏
. 𝐥𝐧(𝑪𝟏 − 𝑪𝟎 )
𝒌

−𝒌. 𝜽𝒉 = 𝐥𝐧(

𝑪𝟏
)
𝑪𝟎

𝑪

𝒌=−

𝐥𝐧(𝑪𝟏 )
𝟎

𝜽𝒉

3.5.1.2 Balanço de massa para o modelo de escoamento contínuo de mistura completa
ou mistura perfeita
A Figura 3 mostra uma representação do modelo de mistura completa.
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Figura 3- Representação esquemática do modelo onde Q: Vazão afluente; 𝑪𝟏 :
Concentração de carbono na vazão afluente e 𝑪𝟐 : Concentração de carbono na vazão
efluente.

Fonte: Autor, 2016.
Abaixo segue a representação do equacionamento matemática:
(𝑬𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂) − (𝑺𝒂í𝒅𝒂) ± (𝑹𝒆𝒂çã𝒐) = (𝑨𝒄ú𝒎𝒖𝒍𝒐)
𝑸. 𝑪𝟏 − 𝑸. 𝑪𝟐 − (−𝒓𝒄𝟐). 𝑽𝟐 = 𝟎
O termo (−𝒓𝒄𝟐 ) é escrito como: (−𝒓𝒄𝟐 ) = 𝐤 𝟐 . 𝐂𝟐
Dessa forma:
𝑸. 𝑪𝟏 − 𝑸. 𝑪𝟐 − (−𝒌𝟐. 𝑪𝟐 ). 𝑽𝟐 = 𝟎
𝑸. (𝑪𝟏 − 𝑪𝟐 ) = 𝒌𝟐 . 𝑪𝟐 . 𝑽𝟐
(𝑪𝟏 − 𝑪𝟐 ) = 𝒌𝟐 . 𝑪𝟐 . 𝜽𝒉𝟐 → 𝒌𝟐 =

(𝑪𝟏 − 𝑪𝟐 )
𝑪𝟐 . 𝜽𝒉𝟐
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4

MATERIAL E MÉTODOS

4.1

Visão geral
Esse item contempla o material usado para realização do experimento, assim como o

protocolo experimental adotado para desenvolvimento do mesmo. Foi utilizado um reator de
leito fixo de escoamento de fluxo ascendente, operado de modo contínuo, com espuma de
poliuretano como suportes de imobilização da biomassa. O reator foi operado em três fases, as
quais foram operadas com um determinado TDH conforme Figura 4.

Figura 4- Resumo da Metodologia

Fonte: Autor, 2016
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4.2

Reator anaeróbio de leito fixo

Para realização dos experimentos foi utilizado um reator de leito fixo e escoamento
ascendente, operado de modo contínuo, apresentado na Figura 6. O reator foi construído em
tubo de acrílico com diâmetro interno de 0,10 cm e 60 cm de comprimento, com volume total,
medido sem espuma de aproximadamente 4 L. A parte do leito fixo possui um comprimento
de 39 cm e volume útil de 2,25 L.

Figura 5- Esquema do reator de leito fixo.

Fonte: Autor, 2016.

Figura 6- Esquema do reator de leito fixo

Fonte: Autor, 2016.

O esgoto afluente antes de chegar ao reator, passava por uma caixa separadora de água
e óleo como mostra a Figura 7, a qual funcionava também como tanque de equalização.
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Figura 7- Separador de água e óleo e tanque de equalização

Fonte: Autor, 2016.

4.3

Material suporte

A finalidade da camada suporte é reter sólidos biológicos no interior do reator. Dessa
forma, essa camada promove uniforme distribuição do escoamento no interior do reator e
melhora o contato do afluente com a matéria orgânica nele contida (YOUNG, 1990).
Partículas de espuma de poliuretano com densidade de 23 𝑲𝒈. 𝒎𝟑 e porosidade de 95%,
aproximadamente, dispostas em matrizes cúbicas de 1,0 cm de lado foram usadas como
suporte de imobilização da biomassa. Segundo Zaiat (1996), esse suporte é bastante adequado
à imobilização de biomassa anaeróbia apresentando colonização rápida dos microrganismos,
confirmada pela rápida partida do reator anaeróbio horizontal de leito fixo (RAHLF), e pelo
pequeno arraste do lodo durante a operação do reator.
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Figura 8- Material suporte

Fonte: Autor, 2016.

4.4

Inóculo

O lodo utilizado como inóculo foi proveniente de um biodigestor metanogênico de
resíduos da suinocultura do projeto de pesquisa do Centro de Ciências Agrárias (CECA) da
Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

O lodo anaeróbio foi imobilizado na espuma de poliuretano conforme metodologia
desenvolvida por Zaiat (1996), a qual consiste em macerar o lodo em um recipiente fechado
misturá-lo às matrizes de poliuretano, até que todas fiquem em contato com a mistura.
Decorrido um determinado período de tempo, aproximadamente 2 horas, as matrizes com
células aderidas foram colocadas em contato com o substrato líquido para lavagem dos
sólidos fracamente aderidos. O material suporte inoculado, então, foi colocado no reator.
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4.5

Água residuária
A água residuária deste estudo trata-se de esgoto sanitário proveniente de um

supermercado composto por loja, açougue, padaria e restaurante. Os efluentes foram
coletados após as caixas de gorduras da estação de tratamento de esgoto (ETE) do
empreendimento.
Para realização da caracterização foram feitas três coletas em dias alternados. A
Tabela 3 apresenta as características do efluente.
Tabela 3- Características do efluente
DBO (mg/L)

651 ±152

DQO (mg/L)

1238 ±534

Nitrogênio Total (mg/L)

13,52 ±1,98

Fósforo Total (mg/L)

4,56 ± 0,82

Óleos e Graxas (mg/L)

38,6 ± 2,34

Fonte: Autor, 2016.
4.6

Análises Físico-Químicas

As análises físico-químicas foram realizadas periodicamente. As determinações de pH,
Demanda Química de Oxigênio (DQO), Sólidos Totais (ST) e Sólidos Suspensos Voláteis
(SSV) foram feitas de acordo com o APHA: Standard Methods for the Examination of Water
and Wastewater (1998).

4.6.1 Determinação de metano

A concentração de metano foi determinada através da equação 16 onde o número de
mols (n) foi obtido através de cromatógrafo a gás modelo GC-2010 do fabricante Shimadzu,
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equipado com detector de ionização de chama (FID) e amostrador automático para
“headspace” COMBI-PAL, modelo AOC 5000 e coluna ZET de 30 m de comprimento,
diâmetro interno de 0,25 mm e espessura de filme de 0,25 μm. A metodologia utilizada foi a
desenvolvida pelo Laboratório de Processos Biológicos – Setor de Cromatografia do
Departamento de Hidráulica e Saneamento (SHS) da Escola de Engenharia de São Carlos
(EESC) da Universidade de São Paulo (USP) (MAINTINGUER et al., 2008).
𝑷𝑽 = 𝒏𝑹𝑻

(Eq. 16)

As condições cromatográficas foram:

-Temperatura do injetor: 250ºC, razão de Split 1;
-Temperatura do forno: 35ºC (0’) 2ºC/mim. 38ºC (0’) 10ºC/min. 75ºC (0’) 35ºC/min. 120ºC
(1’) 10ºC/min. 170ºC (2’);
-Temperatura do detector: 280ºC, gás auxiliar (N2): 30 mL. 𝒎𝒊𝒏−𝟏; ar sintético: 300
mL. 𝒎𝒊𝒏−𝟏, e hidrogênio: 30 mL.𝒎𝒊𝒏−𝟏 ;
As condições do amostrador automático de “headspace” COMBI-PAL, AOC 5000
para injeção das amostras foram:

-Seringa de 2,5 mL;

-Temperatura da seringa: 90ºC;
-Volume injetado: 400 μL;

-Temperatura de incubação da amostra: 100ºC;

-Tempo de incubação da amostra: 13 minutos.

38

4.7

Medição da produção de metano, monitoramento e análise dos demais

parâmetros

Foram coletadas amostras do afluente e do efluente liquido para análise apresentada na
Tabela 4. Como também, amostras gasosas para determinar a porcentagem de gás metano na
composição do biogás para cada TDH.

Tabela 4- Parâmetros analisados, método utilizado e frequência de amostragem
Análise

Método

Amostragem

Frequência de
Amostragem

Produção de biogás

Cromatografia gasosa

Saída dos gases

2 x semana

CH4 (%)

Cromatografia gasosa

Saída dos gases

2 x semana

pH

Potenciométrico

Afluente – Efluente

2 x semana

Temperatura

Termômetro

Efluente

Diária

DQO bruta (mg/L)

Espectrofotométrico

Afluente – Efluente

2 x semana

Vazão

Volume/tempo

Efluente

Diária

Fonte:Autor, 2016.

4.8

Operação do reator

Durante a operação do reator foi avaliada a produção de metano em três fases, cada
fase avaliou um determinado TDH. Na primeira fase utilizou um TDH de 24 h, na segunda
fase 12 h e na terceira 6 h. Em cada fase foi analisado a eficiência de remoção de DQO, a
relação da TCO aplicada e removida, a produção volumétrica, o rendimento de metano e o
percentual de metano na composição do biogás. As vazões utilizadas no experimento foram
de aproximadamente 0,125𝐋. 𝐡−𝟏, 0,25𝑳. 𝒉−𝟏 𝐞 0,5𝐋. 𝐡−𝟏, respectivamente para cada fase. Os
cálculos dos tempos de detenção foi baseado no volume total do reator.

Cada fase foi alterada quando o estado estacionário foi atingido, ou seja, obteve uma
estabilidade na eficiência de conversão da matéria orgânica e a produção de metano.
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4.9

Considerações para estimativa das constantes cinéticas
Para realização dos balanços de massa no reator anaeróbio de leito fixo, foram

tomadas algumas considerações como a segmentação do reator e a suposição do tipo de
modelo de escoamento ideal. A idealização do escoamento de reatores é muito útil por
propiciar simplificações no equacionamento matemático. Para realização de projetos e
aumento de escala sempre haverá um modelo ideal como referência o que torna o tratamento
matemático mais simples.

Além da idealização dos tipos de escoamento para cada segmento do reator, foram
necessárias outras considerações para realização do balanço de massa. Os dados modelados
foram considerados em período de estabilidade operacional, isto é, em regime permanente,
que ocorre quando não há variação temporal das variáveis medidas. Dessa forma, como
resultado, considerou-se:
𝐝𝐂
𝐝𝐭

=𝟎

(𝐄𝐪. 𝟏𝟕)

Embora o reator estudado seja tipicamente heterogêneo, com reações bioquímicas
ocorrendo principalmente no biofilme, com resistências para transferência de substratos de
meio líquido para a fase sólida, considerou-se, para fins de modelagem, o sistema como
pseudo-homogêneo. Para isso, os balanços foram realizados como em um reator homogêneo
típico tendo, como consequência, a obtenção de parâmetros cinéticos aparentes (e não
intrínsecos ou verdadeiros), os quais englobam as constantes de transferência de massa além
da constante cinética.

Outra consideração realizada foi a cinética de primeira ordem para a conversão da
matéria orgânica, o que é razoável por se tratar de água residuária com baixa concentração de
matéria orgânica. Nesses casos, a concentração é sempre muito menor que a constante de
saturação de substrato do modelo cinético de Monod (hipérbole), o que leva o modelo a ser
aproximado a uma reta para essa faixa.
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5

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Neste capítulo são discutidos os resultados do experimento com o reator de leito fixo,
fluxo contínuo e com escoamento ascendente em todas as condições relatadas na metodologia.
A fase experimental foi realizada de 15/09/2015 a 07/01/2016 com tempo total de operação
do reator de 114 dias.
5.1

Perfil da água residuária afluente ao sistema
Foi realizado um perfil temporal de 12 horas do esgoto sanitário afluente ao reator. A cada

1 hora, foram coletadas amostras para análise da demanda química de oxigênio (DQO), sólidos
totais (ST) e sólidos totais voláteis (STV) da amostra bruta.

As Figuras 9, 10 e 11 mostram os resultados dos perfis realizados em fevereiro de 2016.

O valor médio da DQO do esgoto sanitário afluente foi de 2137 ± 925 mg/L e 1721± 590 mg/L
para ST e 1202± 635 mg/L para STV.

Figura 9 – Perfil temporal de DQO, para esgoto doméstico afluente

Fonte:Autor, 2016.
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Figura 10 - Variação temporal de ST

Fonte:Autor, 2016.
Figura 11- Variação temporal de

Fonte:Autor, 2016.

STV
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Na Figura 9, observa-se a variação temporal da DQO, onde apresenta horários de
picos. Verifica-se que a DQO apresenta valores bem elevados para esgoto sanitário, como
também os valores de STV devido ao restaurante do supermercado. Buscou-se coletar as
amostras em horários fixos para alimentar o sistema com concentrações de DQO semelhantes.
5.2

Avaliação do desempenho do reator

Nesta etapa do trabalho, serão apresentados e discutidos os resultados obtidos durante
todo o período operacional dividido em 3 fases. Cada fase avaliou um determinado TDH,
inicialmente foi aplicado TDH de 24 h, em seguida 12h e por último 6h. Esses tempos de
detenção hidráulica foram adotados em virtude de serem utilizados em projeto de reatores em
grande escala, tais como os trabalhos de PINTO & CHERNICHARO (1996) e OLIVEIRA
NETTO (2011).

5.2.1 Operação com tempo de detenção hidráulica de 24 horas
A vazão aplicada nessa fase foi de 0,125𝐋. 𝐡−𝟏 ,

e o período de operação para

avaliação
do comportamento do reator nessa condição foi de 51 dias. Durante esse período, teve-se o
cuidado em observar a fase de adaptação do sistema através do acompanhamento das
eficiências de remoção de matéria orgânica em termos de DQO.

A Figura 12 mostra os valores de DQO de amostras, com variação ao longo do período
operacional do reator, tanto para o afluente quanto para o efluente.
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Figura 12 - Variação temporal da DQO operando com TDH de 24 horas.
Afluente ( ), Efluente ( ).

Fonte:Autor, 2016.

Na primeira fase, os dados de DQO de amostras brutas foram em média de 1326 ±
660 𝒎𝒈𝑳−𝟏 e o efluente apresentou valor médio de DQO bruta de 404 ± 213 𝒎𝒈𝑳−𝟏
(considerando todo o período operacional), com valor médio de eficiência global de 67%. A
Figura 13 apresenta as eficiências de remoção de DQO. As eficiências foram calculadas a
partir da média do afluente bruto durante este período operacional.
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Figura 13- Eficiências de remoção de DQO ao longo do tempo para amostras
bruta( ) para TDH de 24 horas

Fonte: Autor, 2016.
Pode-se observar na Figura 13 que os resultados obtidos foram satisfatórios, tendo em
vista que o sistema encontrava-se em processo de estabilização, a eficiência na remoção da
matéria orgânica, em sua maioria, ficou acima de 60%, valor esse esperado para o tipo do
sistema.
Na Figura 14 é apresentada a relação entre a TCO removida e TCO aplicada ao
sistema durante a primeira fase de operação. A TCO aplicada foi calculada dividindo-se o
valor da DQO bruta afluente de cada amostra pelo TDH desta fase. Já a TCO removida, é a
relação entre a diferença dos valores da DQO bruta afluente e efluente de cada amostra e o
TDH da fase. O valor médio da TCO aplicada ao sistema foi de 1,32 ± 0,66 kg/m³.dia
enquanto a TCO removida foi 0,92 ± 0,54 kg/m³.dia. A Figura 5.6 relaciona a carga orgânica
aplicada com a removida nesta primeira fase de operação. O coeficiente de correlação (R2)
para ajuste linear, apresentou valor de 0,912 e a equação da reta é apresentada na equação 17.
𝑻𝑪𝑶𝑹𝒆𝒎𝒐𝒗𝒊𝒅𝒂 = 𝟎, 𝟕𝟖𝑻𝑪𝑶𝑨𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂 − 𝟎, 𝟏𝟐

(17)
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Figura 14 – Relação entre TCO aplicada e removida ( ) para TDH de 24 horas

Fonte: Autor, 2016
Para observar a produção e a taxa volumétrica de 𝐂𝐇𝟒 do reator na primeira fase, foi
monitorada a variação temporal da produção de 𝐂𝐇𝟒 (Figura 15) e o rendimento pela relação
de STV e produção de 𝐂𝐇𝟒 .

46

Figura 15 – Produção volumétrica do reator para TDH de 24 horas

Fonte: Autor, 2016

Na Figura 15, é possível verificar o crescimento da produção volumétrica de metano
com o tempo, fato esse, devido a estabilização dos microorganismos metanogênicos no meio
suporte. O valor médio da produção de metano foi de 10,32 ± 4,32 mL/d, onde a maior
produção foi de 16,25 mL/d para uma TCO média de 1,32 ± 0,66 Kg/m³.d (Figura 16). O
rendimento, ou seja, a relação da produção de metano com STV foi de 0,013 ± 0,005
mL𝐂𝐇𝟒 /𝐦𝐠𝐒𝐓𝐕.
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Figura 16 – Relação entre TCO com a produção de metano ( ) para TDH de 24
horas

Fonte: Autor, 2016.

Foi avaliado a porcentagem do conteúdo de metano na composição do biogás (Figura
17). O valor médio foi de 41,91 ±15,79 %, onde maior valor encontrado foi de 61%. Os
resultados ficaram abaixo do esperado, uma das possíveis causas pode ter sido a competição
com microrganismos sulfetogênicos presentes no processo de digestão anaeróbia. Ao mesmo
tempo, vale ressaltar que a concentração de metano no biogás foi crescente com o passar do
tempo operacional, indicando que o processo de estabilização estava em curso.
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Figura 17 – Percentual de metano no biogás ( ) para TDH de 24 horas

Fonte: Autor, 2016
A Tabela 5 apresenta os valores médios dos principais parâmetros para o esgoto
sanitário afluente e efluente obtidos para o reator operando na primeira fase.

Tabela 5 - Principais características do esgoto sanitário afluente e efluente para o reator
de leito fixo operado de modo contínuo com TDH de 24 horas.
Parâmetros

Afluente

Efluente

Nº de Amostra

pH

6,57 ±0,77

6,87 ±0,51

27

Temperatura (°C)

28,11 ±0,11

-

27

DQO (mg/L)

1326 ±660

404 ±213

7

ST (mg/L)

1480 ±330

1208±73

3

STV (mg/L)

972 ±577

612 ±133

3

Produção CH4

-

10,32 ±4,32

7

Taxa volumétrica
(mLCH4/mg STV)
% CH4

-

0,013 ± 0,005

3

-

41,91 ±15,79

7

1,32 ±0,66

0,92 ±0,54

7

TCO (Kg/m³.d)

Fonte: Autor, 2016
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Nas próximas duas fases de operação, os tempos foram diminuídos de 24 horas, para
12 horas e 6 horas respectivamente, aumentando-se a vazão de alimentação do sistema. O
aumento da vazão vai proporcionar redução do tempo de detenção hidráulico e possibilitar o
aumento da velocidade de transferência de massa líquido-sólido pelo aumento da velocidade
superficial no leito.
5.2.2 Operação com tempo de detenção hidráulica de 12 horas
A vazão aplicada nessa fase foi de 0,25 𝐋. 𝐡−𝟏 e o período para avaliação operacional
do reator foi de 37 dias. Vale ressaltar que as vazões foram baseadas no volume total do
reator.

A Figura 18 mostra os valores de DQO de amostras, com variação ao longo do
período operacional do reator, tanto para o afluente quanto para o efluente.

Figura 18- Variação temporal da DQO operando com TDH de 12 horas. Afluente
( ), Efluente ( ).

Fonte: Autor, 2016
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Nesta condição, o efluente apresentou valor médio de DQO de 469 ± 48 mg/L, um
pouco maior que o observado para o TDH de 24 horas porém, com uma variação bem menor,
mostrando uma consistência do sistema, enquanto o afluente apresentou DQO média de 1350
± 249 mg/L. Observa-se que a média do afluente continuou parecida com a da primeira fase.
O fato dos valores de DQO efluente terem sido um pouco maior do que para o TDH de 24
horas não deve ser tratado como problema, já que a eficiência global do sistema se manteve
na ordem de 64%, bem similar à eficiência encontrada na fase anterior. Além disso, o baixo
desvio padrão das médias comprova a robustez do sistema durante essa fase experimental.

A Figura 19 apresenta as eficiências de remoção de DQO. As eficiências foram
calculadas a partir da média do afluente bruto durante este período operacional.
Figura 19- Eficiências de remoção de DQO ao longo do tempo para amostras
bruta ( ) para TDH de 12 horas

Fonte: Autor, 2016

Observa-se que as eficiências ficaram constantes, com valores maiores que 60%, como
também os resultados da DQO efluente que apresentaram valores muito próximos
comparando com os do TDH de 24h, ou seja, mesmo com a imposição da diminuição do TDH
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pela metade, consequentemente o dobro da vazão, o sistema reagiu de forma muito favorável
mostrando a alta capacidade da atividade microbiana no meio suporte mesmo com a
imposição do TDH de 12 horas.

Na Figura 20 é apresentada a relação entre a TCO removida e TCO aplicada ao
sistema durante a segunda fase de operação. O valor médio da TCO aplicada ao sistema foi de
2,70 ± 0,47 kg/m³.dia enquanto a TCO removida foi 1,76 ± 0,41 kg/m³.dia. A Figura 20
relaciona a carga orgânica aplicada com a removida nesta fase de operação. O coeficiente de
correlação (R2) para ajuste linear apresentou valor de 0,991 e a equação da reta é apresentada
na equação 18. Observa-se que nesta fase houve uma correlação melhor entre a TCO aplicada
e removida devido R2 mais próximo de 1.
𝑻𝑪𝑶𝑹𝒆𝒎𝒐𝒗𝒊𝒅𝒂 = 𝟎, 𝟖𝟐𝑻𝑪𝑶𝑨𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂 − 𝟎, 𝟒𝟓𝟑

Eq. (18)

Figura 20 – Relação entre TCO aplicada e removida ( ) para TDH de 12 horas

Fonte: Autor, 2016
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Para observar a produção e a taxa volumétrica de 𝐂𝐇𝟒 do reator na segunda fase, foi
monitorada a variação temporal da produção de 𝐂𝐇𝟒 (Figura 21) e o rendimento pela relação
de SSV e produção de 𝐂𝐇𝟒 .
Figura 21– Produção volumétrica do reator para TDH de 12 horas

Fonte: Autor, 2016

Na Figura 21 é possível verificar a produção volumétrica de metano com o tempo. O
valor médio da produção de metano foi de 139 ± 58 mL/d. Verifica-se que a produção
volumétrica média de metano na segunda fase foi muito superior comparando com a primeira
fase. A maior produção foi de 196 mL/d para uma TCO média de 2,70 ± 0,47 Kg/m³.d.
(Figura 22). O rendimento, ou seja, a relação da produção de metano com STV foi de 0,64 ±
0,41 mL𝐂𝐇𝟒 /𝐦𝐠𝐒𝐓𝐕
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Figura 22– Relação entre TCO com a produção de metano ( ) para TDH de 12
horas

Fonte: Autor, 2016.

Foi avaliado a porcentagem de metano na composição do biogás (Figura 23) para
segunda fase. O valor médio foi de 75 ±10 %, onde maior valor encontrado foi de 89%, os
valores ficaram dentro do esperado mostrando o potencial do reator de leito fixo para
produção de metano.
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Figura 23– Percentual de metano no biogás ( ) para TDH de 12 horas

Fonte: Autor, 2016

A Tabela 6 apresenta os valores médios dos principais parâmetros para o esgoto
sanitário afluente e efluente obtidos para o reator operando na segunda fase.

Tabela 6 - Principais características do esgoto sanitário afluente e efluente para o
reator de leito fixo operado de modo contínuo com TDH de 12 horas.
Parâmetros
Afluente
Efluente
Nº de
Amostra
pH
6,33 ±0,53
6,99 ±0,22
14
Temperatura (°C)
28,08 ±0,45
14
DQO (mg/L)
1350 ± 249
469 ± 48
5
ST (mg/L)
1059 ± 89
804 ± 166
3
STV (mg/L)
629 ± 207
470 ± 73
3
Produção CH4
139 ± 58
7
Rendimento
0,64 ± 0,41
2
(mLCH4/mg STV)
% CH4
75 ±10 %
7
TCO (Kg/m³.d)
2,70 ± 0,47
1,76 ±0,41
5
Fonte: Autor, 2016.

55

Na próxima fase de operação, o tempo foi diminuído de 12 horas para 6 horas, onde
foi avaliado o comportamento do reator com a imposição de uma alta vazão.
5.2.3 Operação com tempo de detenção hidráulica de 6 horas
A vazão aplicada nessa fase foi de 0,5 𝐋. 𝐡−𝟏 e o período para avaliação operacional
do reator foi de 26 dias. A redução gradativa no tempo de operação foi pelo fato do sistema já
estar estabilizado e com intuito de averiguar o comportamento em relação ao provável
aumento da taxa de carregamento orgânico aplicada.

A Figura 24 mostra os valores de DQO de amostras, com variação ao longo do período
operacional do reator, tanto para o afluente quanto para o efluente.

Figura 24: Variação temporal da DQO operando com TDH de 6 horas. Afluente (
), Efluente ( ).

Fonte: Autor, 2016.
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Nesta condição, o efluente apresentou valor médio de DQO de 1020 ± 190 mg/L,
valores bem maiores que as outras fases, mostrando que a eficiência do sistema diminuiu
significativamente com a imposição de um TDH de 6 horas. A média afluente foi de 1223 ±
247 mg/L, similar as outras etapas operacionais. O fato dos valores de DQO efluente terem
sido maiores do que para o TDH de 24 e 12 horas, pode ser explicado pela redução do TDH,
que aumentou as velocidades ascensionais no leito reacional e contribuiu para maior arraste
de sólidos conforme evidenciado nas concentrações efluentes. Para os TDHs de 24h e 12h os
valores médios foram de 612 ±133mgSTV/L e 470 ± 73mgSTV/L, respectivamente. Nesta
fase, a média efluente apresentou valor superior às etapas anteriores e foi igual a 734 ±144
mgSTV/L (Tabela 8). Outro fator que pode ter contribuído desfavoravelmente para a
eficiência de remoção de DQO, foi a taxa de carregamento orgânico aplicada, que nesta fase
foi igual a 4,89 ± 0,98 kg DQO/m³.dia evidenciando que o sistema estava limitado pela taxa
de aplicação do substrato. A eficiência global do sistema, nessa etapa operacional, ficou na
ordem de 16%. A Figura 25 apresenta as eficiências de remoção de DQO. As eficiências
foram calculadas a partir da média do afluente bruto durante este período operacional.
Figura 25– Eficiências de remoção de DQO ao longo do tempo para amostras
bruta ( ) para TDH de 6 horas.

Fonte: Autor, 2016.
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Observa-se que as eficiências variaram de 12 a 20%, mostrando que com a imposição
do TDH de 6 horas o sistema não reagiu de forma favorável, ou seja, o aumento da velocidade
superficial do leito desfavoreceu o sistema, ocasionando um menor tempo de contato do
substrato com a biomassa do reator, consequentemente influenciou na degradação da matéria
orgânica. Um dos fatores que pode ter acontecido com o aumento da velocidade foi o tempo
de reação das bactérias fermentativas, principalmente na etapa da hidrólise e
consequentemente um desequilíbrio nas rotas acidogênicas afetando todo o sistema.

Na Figura 26 é apresentada a relação entre a TCO removida e TCO aplicada ao
sistema durante a terceira fase operacional. O valor médio da TCO aplicada ao sistema foi de
4,89 ± 0,98 kg/m³.dia enquanto a TCO removida foi 0,81 ± 0,27 kg/m³.dia. A Figura 26
relaciona a carga orgânica aplicada com a removida nesta fase de operação. O coeficiente de
correlação (R2) para ajuste linear apresentou valor de 0,758 e a equação da reta é apresentada
na equação 19. Observa-se que a correlação entre a TCO aplicada e removida não foi
satisfatória comparando com as outras duas fases devido R2 estar mais distante de 1, ou seja,
obteve pior desempenho em termo de remoção de DQO.
𝑻𝑪𝑶𝑹𝒆𝒎𝒐𝒗𝒊𝒅𝒂 = 𝟎, 𝟐𝟒𝟏𝑻𝑪𝑶𝑨𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂 − 𝟎, 𝟑𝟔𝟕

Eq. (19)
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Figura 26– Relação entre TCO aplicada e removida ( ) para TDH de 6 horas

Fonte: Autor, 2016
Para observar a produção e o rendimento de 𝐂𝐇𝟒 do reator na última fase, foi
monitorada a variação temporal da produção de 𝐂𝐇𝟒 (Figura 27) e o rendimento pela relação
de SSV e produção de 𝐂𝐇𝟒 .
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Figura 27– Produção volumétrica do reator para TDH de 6 horas

Fonte: Autor, 2016

Na Figura 27 é possível verificar a produção volumétrica de metano com o tempo. O
valor médio da produção de metano foi de 136 ± 64 mL/d. Verifica-se que a produção
volumétrica média de metano na terceira fase foi menor que da segunda fase, onde a maior
produção foi de 231 mL/d para uma TCO media de 4,89 ± 0,98 Kg/m³.d. (Figura 28). O
rendimento, ou seja, a relação da produção de metano com STV foi de 0,21 ± 0,01 mL𝐂𝐇𝟒 /
𝐦𝐠𝐒𝐓𝐕.
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Figura 28– Relação entre TCO removida com a produção de metano ( ) para
TDH de 6 horas

Fonte: Autor, 2016

Foi avaliado a porcentagem de metano na produção do biogás (Figura 29) para terceira
fase. O valor médio foi de 58 ±8 %, onde maior valor encontrado foi de 70%. O percentual de
metano ficou menor do que da segunda etapa, mostrando que o rendimento na segunda fase
foi mais significativo.
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Figura 29– Percentual de metano no biogás ( ) para TDH de 6 horas

Fonte: Autor, 2016.
A Tabela 7 apresenta os valores médios dos principais parâmetros para o esgoto
sanitário afluente e efluente obtidos para o reator operando na terceira fase.

Tabela 7- Principais características do esgoto sanitário afluente e efluente para o
reator de leito fixo operado de modo contínuo com TDH de 6 horas.
Parâmetros
Afluente
Efluente
Nº de
Amostra
Ph
7,14 ±0,23
7,28 ±0,24
8
Temperatura (°C)
29 ±0,89
8
DQO (mg/L)
1223 ± 247
1020 ± 190
7
ST (mg/L)
1361 ±114
1211 ±69
3
STV (mg/L)
889 ±168
734 ±144
3
Produção CH4
136 ± 64
7
Taxa volumétrica
0,21 ± 0,01
2
(mLCH4/mg STV)
% CH4
58 ±8 %
7
TCO (Kg/m³.d)
4,89 ± 0,98
0,81 ±0,27
7
Fonte: Autor, 2016.
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5.2.4 Comparação entre as três fases anaeróbias

Para facilitar a observação e consequente análise dos resultados obtidos durante as três
fases, os resultados dos principais parâmetros foram agrupados na Tabela 8. São mostrados
valores para as três fases estudadas, evidenciando ganhos e perdas quando diminuiu o tempo
de detenção hidráulico de 24 horas para 12 e 6 horas respectivamente, principalmente em
relação à remoção de matéria orgânica, a TCO, a produção de metano e o rendimento.
Tabela 8– Comparação entre os valores efluentes das três fases estudadas
Parâmetros

DQO (mg/L)

TDH
(24 horas)
Afluente
Efluente

TDH
(12 horas)
Afluente
Efluente

TDH
(6 horas)
Afluente
Efluente

1326 ±660

404 ±213

1350 ± 249

469 ± 48

1223 ± 247

1020 ± 190

-

67

-

64

-

16

ST (mg/L)

1480 ±330

1208±73

1059 ± 89

804 ± 166

1361 ±114

1211 ±69

STV (mg/L)

972 ±577

Eficiência global (%)

Produção CH4 (mL/d)
Rendimento (mLCH4/mg
STV)
% CH4
TCO (Kg/m³.d)

-

1,32 ±0,66

612 ±133

629 ± 207

470 ± 73

889 ±168

734 ±144

10,32 ±4,32

-

139,62 ± 58

-

136 ± 64

0,013 ± 0,005

-

0,64 ± 0,41

-

0,21 ± 0,01

41,91 ±15,79

-

75 ±10 %

-

58 ±8 %

0,92 ±0,54

2,70 ± 0,47

1,76 ±0,41

4,89 ± 0,98

0,81 ±0,27

Fonte: Autor, 2016
Observa-se que a segunda fase foi a que apresentou melhores resultados, ou seja,
obteve a melhor produção de metano e não perdeu a eficiência na remoção da DQO. Outro
fator observado foi o percentual de metano, que apresentou valores bem mais significativos
mostrando o potencial de metano no biogás. A produção volumétrica de metano foi outro
parâmetro que apresentou bons resultados comparando-se com os estudos de SANTANA &
OLIVEIRA (2005) para reator UASB e OLIVEIRA et al (2014) para reator anaeróbio
compartimentado, mostrando que o reator anaeróbio de leito fixo apresenta um potencial para
produção de metano.
Com relação a TCO, os resultados em ambas as fases ficaram dentro do esperado para
esgoto sanitário em reator anaeróbio de leito fixo comparados com o estudo de PINTO &
CHERNICHARO (1996). Na segunda fase a porcentagem de 𝐂𝐇𝟒 no biogás variou entre
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52,97 a 89% e pela Figura 30, constata-se que o conteúdo de 𝐂𝐇𝟒 aumentou com o aumento
da TCO até 2,70 kg/m³.d.
A Figura 31 ilustra a produção média de metano nas três fases para diferentes TCO.
Observa-se que a produção volumétrica de metano variou de 10,42 à 139,62 mL/d e aumentou
com o aumento da TCO até 2,70 kg/m³.d. Nota-se também que a produção volumétrica de
metano ótima foi na TCO de 2,70 kg/m³.d que ocorreu na TDH de 12h, depois observou-se
redução. Esta redução na produção de metano para valores de TCO mais altos demonstraram
a ocorrência de um processo de inibição, que pode ser atribuído a uma inibição dos
microrganismos metanogênicos a altos valores de TCO.
Figura 30: Relação das médias dos resultados de TCO aplicada com % de CH4
para TDH 24h( ), TDH 12h( ) e TDH de 6h(

Fonte: Autor, 2016.

).
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Figura 31: Relação das médias dos resultados de TCO aplicada e produção de
metano para TDH 24h( ), TDH 12h( ) e TDH de 6h(

).

Fonte: Autor, 2016.
5.3

Considerações para estimativa das constantes cinéticas
Foram considerados dois modelos de escoamento, o primeiro foi o escoamento

contínuo tubular ideal, também conhecido como plug-flow ou escoamento pistonado, para
tratamento matemático dos dados. Neste tipo de idealização, o fluido atravessa o reator sem
mistura longitudinal e o outro foi considerado o modelo de escoamento contínuo de mistura
completa ou mistura perfeita. Neste caso, ao contrário do reator tubular ideal, a composição
na corrente de saída é considerada igual à composição interna do reator que é totalmente
misturado.

Essas considerações foram baseadas nos resultados encontrados nos ensaios
hidrodinâmicos realizados, tanto por Oliveira Netto (2007) como por Sonobe (2010), para o
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reator combinado de leito fixo em escala de bancada. Os ensaios para a avaliação do
comportamento hidrodinâmico do reator de leito fixo consistiram em injetar-se um pulso de
cloreto de sódio (NaCl), utilizado como traçador, na entrada do reator em operação, e medir,
ao longo do tempo, a variação que esse pulso provoca na saída do reator, de onde se chega à
curva de distribuição do tempo de residência (DTR).

5.3.1 Estimativa das constantes cinéticas

Utilizando as equações encontradas no balanço de massa realizado para o reator
anaeróbio de leito fixo em escala de bancada, encontram-se os valores das constantes
cinéticas aparentes apresentados nas Tabelas 5.5 e 5.6. As mesmas Tabelas ainda mostram os
valores dos parâmetros utilizados para os respectivos cálculos para cada tipo de TDH.

Tabela 9 - Constantes cinéticas aparentes para o reator anaeróbio de leito fixo no
modelo plug-flow.
TDH
Constantes
Parâmetro
Valor
Valor (𝒉−𝟏 )
Cinéticas
24

12

6

𝒌𝟏
𝒌𝟐
𝒌𝟑

Fonte: Autor, 2016

0,04

0,08

0,03

𝑪𝟎

1326

𝑪𝟏

404

𝑪𝟎

1350

𝑪𝟏

469

𝑪𝟎

1223

𝑪𝟏

1020
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Tabela 10 - Constantes cinéticas aparentes para o reator anaeróbio de leito fixo
no modelo mistura completa.
TDH

Constantes

Valor (𝒉−𝟏 )

Parâmetro

Valor

0,10

𝑪𝟏

1326

𝑪𝟐

404

𝑪𝟏

1350

𝑪𝟐

469

𝑪𝟏

1223

𝑪𝟐

1020

Cinéticas
24

12

6

𝒌𝟏
𝒌𝟐
𝒌𝟑

0,16

0,03

Fonte: Autor, 2016

Os valores dos parâmetros utilizados para os cálculos das constantes cinéticas
aparentes foram retirados do ensaio do comportamento espacial do reator anaeróbio de leito
fixo para as três fases da operação. Observa-se que tanto para os modelos plug-flow como
mistura completa houve uma melhora nas constantes cinéticas na redução do TDH de 24 para
12h, já para o TDH de 6h obtiveram o mesmo valor, mostrando que a segunda fase
operacional (para TDH de 12h) foi a que apresentou melhor desempenho em relação à
remoção de matéria orgânica.

Vários estudos vêm sendo realizado em busca de constantes cinéticas e modelos
cinéticos para estimativa da concentração de efluente de uma dada substância no filtro
anaeróbio. A Tabela 10 apresenta valores de constantes cinéticas de degradação de matéria
orgânica encontrados na literatura
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Tabela 11- Estudos de modelos de regimes e constantes cinéticas obtidos em
literatura
Sistema

Autor

Regime
hidráulico

Busato (2004)

Mistura

Constante

Tipo de

“k”

estudo

(𝐝−𝟏 )

Obs.

0,56 (DQO)

E

Escala real, tratando efluente de UASB.

0,46 (DQO)

E

Escala real, tratando efluente de UASB.

0,409

MM

Escala real, tratando efluente de UASB –

Completa
Fluxo
Pistão
Filtro

Hartmann (2006)

Anaérobio

Fluxo
Pistão
Mistura

mesmo sistema usado por Busato (2004)
0,502

MM

Completa
Oliveira

Reator
Anaeróbio

A.P. (2011)

Netto,

Fluxo

Escala real, tratando efluente de UASB –
mesmo sistema usado por Busato (2004)

0,27

E

Escala real, tratando esgoto sanitário

Pistão

Horizontal de
Leito Fixo +
Reator Radial
de Leito Fixo.

E = estudo experimental; MM = modelagem matemática.
Fonte: Autor, 2016.
Verifica-se que os valores médios encontrados para as constantes k são bem inferiores
aos valores de Busato (2004) e próximo o de Oliveira Netto, A.P. (2011). Esta diferença
significativa no valor da constante k, provavelmente deve-se a grande atividade biológica no
filtro anaeróbio pela alta concentração afluente no reator como também o suporte usado como
leito fixo.
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6. CONCLUSÕES
Os resultados obtidos nesse trabalho mostram a importância da utilização de novas
alternativas para o tratamento de águas residuárias. O reator de leito fixo e escoamento
ascendente, em escala de bancada, apresentou ótimo desempenho com relação à remoção de
matéria orgânica de esgoto sanitário, durante a primeira e segunda etapa de operação,

A condição operacional com tempo de detenção hidráulica de 12 horas, apresentou
melhores resultados comparando com as outras duas opções estudadas (6 e 24 h), tanto para a
eficiência global do processo quanto para a estabilidade do processo de digestão anaeróbia e
produção de metano. Com isso, foi possível verificar a importância de um adequado TDH no
sistema, que pode ser considerada uma das variáveis mais importantes para o desempenho
global do reator.

A primeira fase (TDH de 24h) apesar de apresentar uma boa eficiência na degradação
da DQO (67%), não apresentou valores significativos na produção de metano (10,32 mL/d)
como também no rendimento com relação à STV (0,013 mLCH4/mg STV). Já a última fase
(TDH de 6h) não apresentou boa eficiência na remoção da DQO (16%) como também valores
menores na produção de metano e rendimento com STV (136mL/d e 0,21 mLCH4/mg STV)
comparados com TDH de 12h.

Observou-se que o conteúdo de metano no biogás assim como a produção volumétrica
de metano aumentaram com o aumento da TCO até 2,70 kg/m³.d de 52,97 a 89% e de 10,42 à
139,62 mL/d, respectivamente. Ou seja, a TCO ótima na produção de metano para o reator de
leito fixo foi de 2,70 kg/m³.d no TDH de 12 horas.

As interpretações de dados da constante cinética obtidos nos experimentos sinalizaram
que os valores para segunda fase (TDH 12h) foram mais significativos tanto para os modelos
plug-flow como mistura completa (0,08 e 0,16 𝐡−𝟏 ) respectivamente, valores esses que são
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de extrema importância para fornecer condições para uma análise da cinética global a ser
aplicada na realização de projetos de reatores de leito fixo como também o aumento de escala.
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7

SUGESTÕES
Diante dos resultados obtidos nesse trabalho, as seguintes ações são sugeridas para o

aprimoramento dos reatores de leito fixo e escoamento ascendente na busca de melhores
desempenhos na produção de metano.


Utilizar outros tempos de detenção hidráulica para verificação do ponto ótimo de

operação e melhor TCO do reator anaeróbio de leito fixo para produção de metano;


Efetuar ensaios específicos no biofilme anaeróbio do reator de leito fixo e fluxo

contínuo para avaliar a cinética de consumo da matéria;


Realizar ensaios hidrodinâmicos após o término do período operacional para

verificar aspectos relacionados a hidrodinâmica existente na zona de reação do reator
anaeróbio de leito fixo;
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