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RESUMO

CONCEIÇÃO, V.M. (2016). Reator anaeróbio serial (RAS) aplicado no processamento
de vinhaça de cana-de-açúcar. São Carlos, 2016. 185 p. Tese (Doutorado) - Escola de
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo - EESC/USP.

O objetivo deste trabalho foi estudar a aplicação de reator anaeróbio serial (RAS) no
processamento de vinhaça de cana-de-açúcar para a remoção de matéria orgânica e
produção de biogás, submetido ao aumento gradativo de carregamento orgânico. Para
tanto, foi utilizado um reator composto por quatro câmaras em série denominadas C1,
C2, C3 e C4, com capacidade de 5 L cada, totalizando um volume de 20 L. A primeira
etapa do trabalho (Etapa 1) consistiu na operação e monitoramento do reator RAS
partindo-se da aplicação da carga orgânica volumétrica (COV) de 0,5 kg DQO m-3.d-1

até a obtenção da COV de 2,5 kg DQO m-3.d-1. Na segunda etapa (Etapa 2) foram
operados reatores em batelada sequencial, simulando a operação contínua do reator
RAS, visando estudar o efeito do aumento de taxas de carregamento orgânico aplicado.
O reator RAS operou sob baixos valores de COVglobal e COALglobal aplicados na Etapa
1, obtendo-se máximas de 2,50 kg DQO m-3.d-1 e 0,167 kg STV m-3.d-1,
respectivamente. Os resultados obtidos da Etapa 1 indicam satisfatória remoção global
média de matéria orgânica na forma de DQO, superiores a 90 %, propiciada pela
adaptação da biomassa ao longo dos reatores sequenciais. O metano apresentou-se como
o gás predominante na composição do biogás produzido, com valores acima de 75 %,
que confirmam o estabelecimento do sistema metanogênico pleno. Em todos os
compartimentos dos reatores sequenciais verificou-se maior abundância relativa para os
domínios Archaea e Bacteria os gêneros Methanosaeta, produtores de metano e, T78,
responsável pela degradação de açúcares, respectivamente. Principalmente para os
reatores C3 e C4, observou-se adaptação de algumas populações para ambos os
domínios Bacteria e Archaea indicado pelo menor índice de diversidade e aumento da
dominância. O aumento das taxas de carregamento orgânico aplicado ao lodo,
estipuladas nos ensaios em batelada na Etapa 2, propiciou o aumento dos valores de
carga orgânica aplicada para todos os reatores. Com o aumento do carregamento
orgânico aplicado, observa-se o aumento e acúmulo de ácidos orgânicos para todas as
fases dos ensaios, principalmente o acético. A produção de metano foi significativa na
operação dos reatores em batelada, principalmente em C1. De forma geral, os resultados
obtidos demonstraram o bom desempenho do processamento da vinhaça de cana-de-
açúcar em reator compartimentado tipo RAS para a remoção de matéria orgânica e
produção de biogás.

Palavras-chave: Reator anaeróbio serial; Vinhaça de cana-de-açúcar; COV e COAL;
Remoção de matéria orgânica; Produção de biogás; Diversidade microbiana;
Sequenciamento.
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ABSTRACT

CONCEIÇÃO, V. M. (2016). Anaerobic serial reactor (ASR) applied in the processing
sugarcane stillage. São Carlos, 2016. 185 p. Thesis (Ph.D.) - School of Engineering of
São Carlos, University of São Paulo - EESC/USP.

The aim of this study was to investigate the application of an anaerobic serial reactor
(ASR) in the sugarcane stillage processing for the removal of organic matter and biogas
production, submitted to the gradual increase in organic loading rate. ASR reactor
consisted of four reactors operated in series (C1, C2, C3 and C4), each with a reaction
volume of 5 L (total volume of 20 L). The first step (Step 1) consisted of reactor
operation and monitoring; organic loading rate was gradually increased from 0.5 kg
COD m-3d-1 up to 2.5 kg COD m-3 d-1. In the second step (Step 2), sequential batch
reactors were operated, simulating the continuous ASR reactor operation, aiming to
study the effect of the increase of organic load applied to sludge (OLS). The ASR
reactor operated under low values of COVglobal and COALglobal applied in Step 1,
obtaining a maximum 2.50 kg COD m-3d-1 and 0.167 kg TVS/m-3d-1, respectively. The
results obtained from Step 1 indicated satisfactory removal of the global average
organic matter in the form of COD more than 90 %, caused by adaptation of the
biomass along the sequential reactors. Methane appeared to be the predominant gas in
biogas composition, with values above 75%, which confirmed the establishment of the
full methanogenic system. In all compartments of the sequential reactors, there was a
higher relative abundance for the domains Archaea and Bacteria of the genera
Methanosaeta, methane producers, and T78, which is responsible for degradation of
sugars, respectively. Especially for the reactors C3 and C4, the adaptation of some
populations for both domains Bacteria and Archaea indicated was observed by the
lower diversity index and increase in dominance. The increase of the organic loading
rates applied to the sludge, as established in the batch tests, increased the organic load
values applied to all reactors. With the increase of organic loading applied, an increase
in the accumulation of organic acids, mainly acetic, for all stages and the batch tests.
Methane production was significant in the operation of batch reactors, mainly in the C1.
In general, the results obtained showed good performance of the processing of the
sugarcane stillage in serial reactor (ASR) for the removal of organic matter and biogas
production.

Keywords: Anaerobic serial reactor; Sugarcane stillage; OLR and OLS; Organic matter
removal; Biogas production; Microbial diversity; Sequencing.
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1 INTRODUÇÃO

Na etapa de destilação industrial voltada a produção do etanol é produzido um

grande volume de vinhaça, principal subproduto da indústria sucroalcoleira. Esta água

residuária, é caracterizada por apresentar elevados teores de matéria orgânica e

nutrientes tais como nitrogênio, fósforo e potássio, características que permitem seu

emprego na fertirrigação de solos agrícolas, reduzindo o uso de adubos químicos.

Dentro deste contexto, verifica-se que, com o estabelecimento de normas e

resoluções ambientais cada vez mais restritivas, torna-se de fundamental importância o

adequado processamento da vinhaça de cana-de-açúcar visando não apenas seu descarte

final como fertilizante, mas também em contrapartida, o seu aproveitamento energético

por meio da produção de biogás.

Devido à sua carga orgânica elevada em termos de demanda química de oxigênio

(DQO) a vinhaça de cana-de-açúcar representa um insumo para a geração de energia

por meio da utilização do biogás que pode ser produzido por tratamentos anaeróbios.

Esse potencial chega a representar em termos energéticos, um adicional de 22 % em

relação à energia obtida pela combustão do etanol produzido.

Entre as alternativas tecnológicas atuais empregadas no tratamento da vinhaça,

destacam-se os processos de digestão anaeróbia, por meio da utilização de diferentes

configurações de reatores, tais como, fluxo ascendente e manta de lodo, leito fluidizado,

leito fixo e reatores híbridos, entre outros. Em particular, os reatores anaeróbios de alta

taxa tipo UASB, tem sido empregados no processamento da vinhaça para redução da

elevada carga orgânica e produção de biogás.
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Outra configuração de reator que merece destaque no tratamento de águas

residuárias, é o reator anaeróbio serial (RAS), também denominado na literatura inglesa

por reator ABR (Anaerobic Baffled Reactor) ou ainda, reator compartimentado e/ou de

chicanas (RAC), inicialmente concebido para o tratamento de esgotamento sanitário.

Esta configuração de reator combina as vantagens do filtro anaeróbio, que

apresenta alta estabilidade e segurança, e do reator de fluxo ascendente com manta de

lodo (UASB), no qual, a própria biomassa agregada facilita a sua retenção no reator,

mostrando excelente desempenho para tratamento de águas residuárias com elevada

carga orgânica (Boopathy, 1998).

Em termos de processo, o reator compartimentado tipo RAC possibilita a

separação de algumas das fases da digestão anaeróbia, o que termodinamicamente

favorece a formação de gás metano, liberando o hidrogênio nas primeiras câmaras

(Barber e Stuckey, 1999).

No entanto, ainda são necessários estudos fundamentais para o entendimento dos

sistemas de digestão anaeróbia da vinhaça visando estabilidade operacional do processo

e a otimização do projeto de reatores de alta taxa compactos e eficientes na degradação

da matéria orgânica em biogás, permitindo no futuro sua aplicação em escala

aumentada.

Entre os principais fatores que necessitam ser mais bem elucidados para o

entendimento do processamento da vinhaça de cana de açúcar pode-se citar: a influência

da carga orgânica volumétrica (COV) e carga orgânica aplicada ao lodo (COAL);

produção e composição do biogás em cada uma das câmaras (compartimentos); e a

dinâmica dos consórcios microbianos envolvidos na produção de biogás.

No que se refere ao processamento da vinhaça por meio de reatores do tipo serial

(RAS), verifica-se uma escassez de trabalhos na literatura científica, necessitando dessa
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forma, estudos direcionados à investigação do seu potencial de aplicação, estudando-se

a influência dos fatores supracitados.

A partir do exposto, este trabalho visou testar a hipótese de que a

compartimentação serial aplicada ao processamento anaeróbio da vinhaça trará

vantagens, como a melhoria da degradação da matéria orgânica na produção de biogás.

Espera-se essa vantagem, uma vez que o reator serial separa as fases da digestão

anaeróbia em regiões nas quais, em princípio, predominam os microrganismos mais

adaptados para cada uma das etapas da biodigestão.
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2 OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral

O objetivo principal deste trabalho foi investigar o emprego de reator anaeróbio

serial (RAS) no processamento de vinhaça de cana-de-açúcar, visando à remoção de

matéria orgânica e produção de biogás.

2.2. Objetivos Específicos

Os objetivos específicos do trabalho foram:

 Verificar a influência das condições operacionais sobre a atividade

metanogênica específica (AME) da biomassa presente em cada

compartimento do reator.

 Avaliar a diversidade da comunidade microbiana envolvida no

processamento da vinhaça em cada compartimento do reator por meio de

exames microscópicos, análise de biologia molecular e sequenciamento.

 Correlacionar a diversidade microbiana com os parâmetros de desempenho

e operação do reator na produção de biogás.

 Estudar em reator de batelada o efeito da imposição de taxas de

carregamento orgânico, simulando a operação contínua do reator

anaeróbio serial.
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 Avaliar a influência do carregamento orgânico na eficiência operacional

do reator serial em sistema contínuo e descontínuo, em termos de remoção

de matéria orgânica e produção de metano.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1. A vinhaça de cana-de-açúcar

O processamento industrial da cana-de-açúcar resulta na geração de grande

quantidade de diferentes resíduos tais como, bagaço, cinzas, material particulado,

vinhaça, entre outros resíduos líquidos. A maioria desses resíduos possui alto teor de

matéria orgânica, que quando tratados adequadamente, podem ser utilizados como fonte

de energia.

Após a destilação do álcool combustível utilizando cana-de-açúcar como matéria

prima, verifica-se a geração da vinhaça, resíduo líquido também conhecido por

diferentes denominações, tais como, vinhoto, garapão, restilo, caldo ou água residuária

de destilaria. Este efluente é rico em material orgânico, apresenta baixos valores de pH,

além de possuir nutrientes importantes como o nitrogênio, fósforo e potássio,

características na qual é muito utilizada para a prática de fertirrigação do solo,

reduzindo o uso de adubos químicos (Cruz et al., 2007).

As características da vinhaça dependem principalmente da matéria prima utilizada

para a produção do álcool. Vinhaças de cana-de-açúcar com altas concentrações de

sólidos solúveis podem ser obtidas quando o açúcar constitui a matéria prima na

produção.

A composição química da vinhaça é bastante variável dependendo principalmente,

de fatores como a natureza e a composição da matéria prima, do sistema usado no

preparo do mosto, do método de fermentação adotado, do sistema de condução da
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fermentação alcoólica, da espécie de levedura utilizada, do tipo de aparelho de

destilação empregado, dentre outros (Glória e Orlando Filho, 1984).

O constituinte principal da vinhaça é a matéria orgânica, basicamente sob a forma

de ácidos orgânicos e, em menor quantidade, por cátions como K+, Ca2+ e Mg2+, sendo

que sua riqueza nutricional está ligada à origem do mosto (Rossetto, 1987).

Outras características importantes da vinhaça de cana-de-açúcar são a cor, a

presença de metais pesados e de poluentes orgânicos tais como clorofórmio,

pentaclorofenol, fenol e cloreto de metileno, sendo que estes podem impor caráter

inibidor em sistemas de tratamento de efluentes líquidos por processos biológicos

(Wilkie et al., 2000).

A vinhaça é um subproduto que pode ser resultante de três processos distintos na

usina: tem-se o vinhoto de mosto de melaço, como subproduto da produção de açúcar; o

vinhoto de mosto de caldo produzido pela fermentação alcoólica do caldo e o vinhoto

misto, gerado pela mistura de caldo e melaço.

Na Tabela 3.1 são apresentadas as características de algumas vinhaças de cana-de-

açúcar a partir do melaço, do caldo e da mistura de ambos.



8

Tabela 3.1 - Características físico-químicas da vinhaça resultante de mostos de melaço,

de caldo de cana e de mostos mistos.

Parâmetro Melaço Caldo Misto

pH 4,2 - 5,0 3,7 - 4,6 4,4 - 4,6

Temperatura (ºC) 80 - 100 80 - 100 80 – 100

DBO (mg/L) 25000 6000 - 16500 19800

DQO (mg/L) 65000 15000 - 33000 45000

Sólidos totais (mg/L) 81500 23700 52700

Sólidos voláteis (mg/L) 60000 20000 40000

Sólidos fixos (mg/L) 21500 3700 12700

Nitrogênio (mg.N/L) 450 - 1600 150 - 700 480 - 710

Fósforo (mg.P2O5/L) 100 - 290 10 - 210 9 – 200

Potássio (mg.K2O/L) 3740 - 7830 1200 - 2100 3340 – 4600

Cálcio (mg.CaO/L) 450 - 5180 130 - 1540 1330 – 4570

Magnésio (mg.MgO/L) 420 - 1520 200 - 490 580 – 700

Sulfato (mg.SO4
-/L) 6400 600 - 760 3700 – 3730

Carbono (mg.C/L) 11200 - 22900 5700 - 13400 8700 – 12100

Relação C/N 16 - 16,27 19,7 – 21,07 16,4 - 16,43

Matéria orgânica (mg/L) 63400 19500 38000

Fonte: Pinto (1999).

Considerando a carga orgânica da vinhaça, conclui-se que ela é aproximadamente

cerca de cem vezes aquela encontrada em esgotos sanitários classificados como fracos,

médios e fortes, com proporção média de geração de 9,0 a 14,0 L para cada litro de

álcool produzido (Cabello et al., 2009).

Neste contexto, verifica-se que, com o estabelecimento de normas e resoluções

ambientais cada vez mais restritivas, torna-se de fundamental importância o adequado

processamento da vinhaça de cana-de-açúcar visando não apenas o seu tratamento para

o descarte final, mas também em contrapartida, o aproveitamento energético por meio

da produção de biogás.
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3.2. Digestão anaeróbia

Na década de 1970 várias configurações de reatores anaeróbios de alta taxa foram

desenvolvidas, especialmente para o tratamento de águas residuárias industriais, como

os reatores de leito fluidizado e o de fluxo ascendente com manta de lodo - UASB

(Foresti et al., 1999). No Brasil, o interesse em aplicar a tecnologia da biodigestão

anaeróbia foi despertado pela crise energética na década de 70, aumentando a procura

por energias alternativas (Hobson e Wheatley, 1993).

Atualmente, a digestão anaeróbia é considerada uma importante alternativa

tecnológica para o tratamento de diferentes tipos de resíduos com elevadas

concentrações de material orgânico, devido aos baixos custos operacional e alternativa

em substituição de combustíveis fósseis, minimizando a emissão de gases responsáveis

pelo efeito estufa (Ticm, 2007).

Durante a digestão anaeróbia, através de diferentes tipos de microrganismos, os

compostos orgânicos complexos (carboidratos, proteínas e lipídios) do efluente são

convertidos em produtos mais simples como o dióxido de carbono (CO2) e metano

(CH4) na ausência de oxigênio molecular (Foresti et al., 1999).

O tratamento biológico anaeróbio é um processo microbiológico complexo que

implica no trabalho sintrófico de diversos grupos de bactérias. O desempenho da

digestão é ditado pelo equilíbrio relativo entre as principais populações viáveis de

bactérias. Assim, a compreensão fundamental do processo implica o crescimento dos

vários tipos de bactérias anaeróbias e facultativas (Parkin e Owen, 1986).

Entre os principais fatores determinantes que governam o crescimento bacteriano

na digestão anaeróbia estão: tempo de retenção celular (TRC); mistura adequada

(contato substrato-microrganismo); pH adequado; controle de temperatura;
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concentrações adequadas de nutrientes; ausência (ou assimilação) de materiais tóxicos;

e características de alimentação adequadas.

3.2.1. Aspectos bioquímicos e microbiológicos da digestão anaeróbia

O processo de digestão anaeróbia envolve a degradação e estabilização química da

matéria orgânica levando à formação de gases tais como CO2 (g) e CH4 (g), além de

produtos inorgânicos e biomassa, como simplificado pela Equação 1.

Matéria orgânica CH4 + CO2 + biomassa + NH3 + H2S + calor (Eq. 1)

Parte dos produtos da degradação anaeróbia é constituída por gases; estes se

desprendem da água residuária, formando uma fase gasosa, o biogás. Dessa forma, há

remoção do material orgânico na fase líquida por meio da sua transferência de massa

para a fase gasosa, embora o material orgânico não seja mineralizado como no caso do

catabolismo oxidativo (Foresti et al., 1999).

A digestão anaeróbia é considerada um processo bioquímico complexo, composto

por várias reações sequenciais, cada uma com sua população de microrganismos

específicos. Na Figura 3.1, é apresentada uma representação esquemática dos passos

metabólicos e grupos microbianos envolvidos no processo de biodigestão anaeróbia.
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Figura 3.1 - Sequencias metabólicas e grupos microbianos envolvidos no processo de

biodigestão anaeróbia (Fonte: Adaptado de Speece, 1996).

As populações bacterianas que constituem o lodo anaeróbio desenvolvem os

processos de digestão por fases, (hidrolítica, ácida e metanogênica), tornando o material

orgânico mais complexo (carboidratos, proteínas e lipídios) em material de menor peso

molecular até a formação do metano e gás carbônico. Para cada fase existem grupos de

organismos específicos que atuam em reações específicas.

As principais etapas que compreendem o processo global da digestão anaeróbia e

descritas a seguir são: hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogêse.

Hidrólise
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A primeira fase do processo de digestão anaeróbia consiste na hidrólise de

materiais particulados complexos (polímeros), transformando-os em materiais mais

simples, os quais podem atravessar as paredes celulares das bactérias fermentativas,

visto que as mesmas não são capazes de assimilar o material particulado. A conversão

dos compostos ocorre através de exoenzimas excretadas pelas bactérias fermentativas.

Bactérias anaeróbias facultativas ou obrigatórias são os microrganismos

responsáveis pela hidrólise e fermentação. Organismos isolados de reatores anaeróbios

incluem Clostridium sp., Peptococcusanaerobus sp., Bifidobacterium sp.,

Desulphovibrio sp., Corynebacterium sp., Lactobacillus, Actinomyces, Staphylococcus,

e Escherichia coli (Metcalf e Eddy, 2003).

Acidogênese

Os compostos dissolvidos na etapa da hidrólise são então assimilados pelas

células das bactérias fermentativas e, após a acidogênese, excretados como substâncias

orgânicas simples como os ácidos graxos voláteis (AGV), alcoóis, ácido lático e

compostos minerais tais como CO2, H2, NH3, H2S, entre outros (Van Haandel e

Lettinga, 1994).

De acordo com Van Haandel e Lettinga (1994) entre as bactérias envolvidas na

acidogênese são encontradas espécies anaeróbias estritas e facultativas, sendo que estas

últimas são importantes na reação de consumo do oxigênio dissolvido presentes no

material em fermentação anaeróbia, que poderia afetar negativamente o processo

(poderia se tornar uma substância tóxica para as arqueias metanogênicas se não fosse

removido pelas bactérias acidogênicas facultativas).
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Acetogênese

Na acetogênese ocorre a conversão dos produtos da acidogênese pelas bactérias

sintróficas acetogênicas, que são responsáveis pela oxidação de compostos

intermediários, como propionato e butirato, em substrato apropriado para os organismos

metanogênicos, como o acetato, hidrogênio e dióxido de carbono.

As bactérias acetogênicas convertem cerca de 60% a 70% da demanda química de

oxigênio (DQO) original em ácido acético (Chernicharo, 2007). Durante a formação dos

ácidos acético e propiônico, uma grande quantidade de íon hidrogênio é formada,

reduzindo o valor do pH no meio aquoso.

Para a manutenção de baixas pressões parciais de H2, as bactérias acetogênicas

estabelecem uma estreita relação de sintrofia com os microrganismos utilizadores de H2,

sejam eles arqueias metanogênicas hidrogenotróficas ou bactérias redutoras de sulfato

(Foresti et al., 1999).

Segundo Vazoller (2013), as principais espécies de microrganismos envolvidos

nesta etapa são: Syntrophomonaswolinii, S. wolfei, Syntrophusbuswellii, Clostridium

bryantii, Acetobacteriumwoddii.

Metanogênese

A última fase da conversão da matéria orgânica é realizada pelas arqueias

metanogênicas anaeróbias obrigatórias, sendo que são microrganismos que possuem

baixo crescimento e são mais sensíveis aos fatores ambientais tais como temperatura,

pH e material tóxico, entre outros (Cammarota, 2010).
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Segundo Parkin e Owen (1986) em função de sua fisiologia as arqueias

metanogênicas são divididas em dois grupos: arqueias utilizadoras de acetato

(acetoclásticas) e arqueias utilizadoras de hidrogênio (hidrogenotróficas).

Na metanogênese acetoclástica o acetato é o principal precursor do metano, pois

cerca de 70 % do metano produzido no reator é derivado da descarboxilação deste

ácido. Como principais grupos de arqueias metanogênicas podem ser citados os gêneros

Methanosaeta e Methanosarcina (Parkin e Owen, 1986).

Já na metanogênese hidrogenotrófica, o metano proveniente da redução do

dióxido de carbono com o hidrogênio correspondente a 30% do total produzido em um

reator. Ao contrário das acetoclásticas, praticamente todas as espécies conhecidas de

arqueias metanogênicas são capazes de produzir metano a partir do hidrogênio e gás

carbônico, com destaque para os gêneros Methanobacterium, Methanobrevibacter,

Methanospirillum, Methanoculleus e Methanocorpusculum (Leclerc et al., 2004).

As arqueias metanogênicas são mais sensíveis ao acúmulo de ácidos graxos

voláteis (AGV) e hidrogênio do que a bactérias acidogênicas. O pH ótimo para as

bactérias acidogênicas é entre 5,5 a 6,0 e para as metanogênicas entre 6,8 a 7,2. Se a

taxa de hidrólise é mais alta que a metanogênica e a alcalinidade do sistema não é

suficientemente elevada, pode ocorrer acúmulo de AGV e hidrogênio e

consequentemente acidificação do reator conduzindo à falha no processo (Metcalf e

Eddy, 2003).

A etapa da metanogênese é considerada limitante de todo o processo de

estabilização, devido à baixa taxa de crescimento das arqueias metanogênicas. Desta

forma, torna-se importante que sejam oferecidas ao meio as condições ideais para o

desenvolvimento harmônico dessa população.
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3.3. Tecnologia anaeróbia aplicada ao processamento da vinhaça

Inúmeras alternativas de tratamento para estes efluentes já foram reportadas na

literatura. Vale destacar que, em escala real, dificilmente uma unidade isolada cumprirá

os restritos níveis de descarga exigidos pelas legislações, sendo necessário o

desenvolvimento de sistemas geralmente integrando várias unidades.

Estudos direcionados para o desenvolvimento de alternativas tecnológicas,

visando à redução de áreas fertirrigadas, a recuperação da água e o aproveitamento

energético da vinhaça de cana-de-açúcar, estão sendo fomentadas pelas usinas e por

agências de pesquisas governamentais brasileiras (Van Haandel, 2005).

Entre as principais alternativas tecnológicas atuais empregadas no tratamento da

vinhaça, tem-se destacado os processos anaeróbios, principalmente por meio da

aplicação de reatores de fluxo ascendente com manta de lodo, reatores de leito

fluidizado, reatores de leito fixo e reatores híbridos.

Uma das principais vantagens do processamento anaeróbio da vinhaça de cana de

açúcar além da redução da carga orgânica poluidora é a produção do biogás (metano),

com a possibilidade de aproveitamento como fonte energética.

A digestão anaeróbia da vinhaça tem despertado grande interesse entre

pesquisadores do mundo todo devido aos sucessos já alcançados, ao interesse científico

no aprimoramento do processo de degradação deste efluente industrial de alta carga

orgânica e inorgânica e, principalmente, devido ao elevado potencial de produção de

energia alternativa (Van Haandel, 2005).

O sucesso no processamento anaeróbio da vinhaça está profundamente associado

aos aspectos ambientais encontrados nos reatores devido às características físico-
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químicas favoráveis ao desenvolvimento das populações metanogênicas (Van Haandel,

2005).

Um dos fatores que influenciam diretamente o processo anaeróbio é a temperatura

do meio. Estudo comparativo da digestão anaeróbia da vinhaça em reator anaeróbio nas

faixas mesofílica e termofílica realizado por Ribas (2006), indicou melhor desempenho

do reator na faixa mesofílica.

Em virtude da elevada temperatura da vinhaça observada ao sair da coluna de

destilação (acima de 80 ºC), deve ser adotado sistema de redução de temperatura

anteriormente à submissão ao processamento anaeróbio mesofílico.

Outros fatores como alcalinidade, ácidos voláteis e pH estão relacionados entre si

e influenciam  igualmente a digestão anaeróbia. O tamponamento do meio na

degradação da vinhaça é um fator importante para adequar o pH (entre 6,6 e 7,4) e

neutralizar os ácidos formados no processo. Embora a digestão anaeróbia gere

alcalinidade na conversão de ácidos voláteis intermediários com geração de cátion como

produto final (bicarbonato de sódio ou bicarbonato de amônia), a adição de álcali é

extremamente recomendada para a digestão anaeróbia com alta taxa de carboidratos

(Chernicharo, 2007).

Neste sentido, diversos trabalhos têm investigado o processamento anaeróbio da

vinhaça de cana de açúcar por meio de diferentes configurações de reatores obtendo

resultados parcialmente satisfatórios, tais como, Gonzalez et al., (1998); Pinto (1999);

Bermúdez-Savón et al. (2000); Nandy et al., (2002); Fernandez et al. (2008); Satyawali

e Balakrishnan (2008); Cabello et al. (2009); Rocha (2012); Brown (2012), entre outros,

verificando-se assim, o interesse e importância desse processo de tratamento.

Gonzalez et al., (1998) investigaram a granulação de lodo anaeróbio na

degradação de vinhaça diluída da produção de álcool de cana de açúcar por meio de



17

reator UASB de 16,5 L, concentrações de DQO afluente de 3.700 a 3.800 mg.L-1 e

COV de 2,3 a 7,1 g DQO L-1.d-1, obtendo remoção de DQO de 78,8% com COV de 7,1

DQO L-1.d-1 e máxima de metano em 6,0 g DQO L-1.d-1, obtendo resultados satisfatórios

na granulação do lodo.

Bermúdez-Savón et al. (2000) avaliaram o efeito da utilização de soda cáustica e

cal como agentes tamponantes na degradação anaeróbia de vinhaça, bem como a sua

complementação com nutrientes nitrogenados e fosfatados. Os resultados apontaram

que a prévia neutralização da vinhaça favoreceu a manutenção do pH adequado ao

processo de digestão, sendo que, a adição de nutrientes nas condições estudadas não

apresentou influência na digestão anaeróbia.

Nandy et al. (2002) estudaram o tratamento anaeróbio da vinhaça sem diluição

proveniente da produção de álcool de cana de açúcar em reator anaeróbio de filme fixo

com capacidade de 4500 m3, DQO afluente de 40.000 mg.L-1, COV de 5,0 kg DQO m-

³.d-1 e TDH de 9 dias, obtendo remoções de DQO de 68,8% a 70,4% e composição de

62% de metano.

No estudo realizado por Fernandez et al. (2008), os pesquisadores investigaram a

influência da COV na degradação da vinhaça em reator de leito fluidizado utilizando

zeólita natural como meio suporte em escala de laboratório, DQO afluente de 63.000

mg.L-1, COV variando de 3 a 20 g DQO L-1.d-1 e TDH de aproximadamente 11 horas.

Os resultados demonstraram remoção de DQO superior a 80% com o aumento da COV

de 3 a 20 g DQO L-1.d-1.

Satyawali e Balakrishnan (2008) apresentaram estudos com aplicação de reatores

UASB no tratamento de vinhaça obtendo resultados de remoção de DQO entre 90 a

75% com COV de 15 a 24 kg DQO m-3.d-1, respectivamente.
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Rocha (2012) comparou o desempenho de dois reatores anaeróbios híbridos com

biomassa imobilizada (RAHBI) em escala de bancada, no processamento de vinhaça,

onde um reator (I) era alimentado com vinhaça sem tratamento prévio, e o outro reator

(II) com vinhaça previamente submetida à coagulação com polímero a base de cálcio,

obtendo remoção de matéria orgânica em termos de DQO de 77,5% e 79,7%, para os

reatores I e II, respectivamente.

Brown (2012) avaliou o comportamento da biomassa de um reator UASB de 20 L

utilizado no processamento de vinhaça de destilaria de álcool, aplicando-se uma DQO

de 1071 a 20748 mg.L-1, COV de 0,53 a 4,5 kg DQO m-3.d-1 e recirculação do efluente

final, obtendo eficiência média na remoção de DQO entre 86% a 96%, e bons resultados

na produção de biogás.

A partir dos estudos mencionados anteriormente, verifica-se a obtenção de bons

resultados por meio dos sistemas de digestão anaeróbia no processamento de vinhaça de

cana de açúcar, na redução da carga orgânica e consequente aumento da produção de

biogás.

3.4. Reator Anaeróbio Compartimentado - RAC

O reator anaeróbio compartimentado (RAC), também denominado na literatura

inglesa como reator ABR (Anaerobic Baffled Reactor) ou ainda reator de chicanas, foi

desenvolvido inicialmente por pesquisadores da Universidade de Stanford na década de

1980 (McCarty, 1981).

Ao contrário dos reatores com manta de lodo (UASB), o reator RAC foi

inicialmente concebido e amplamente aplicado para o tratamento do esgotamento
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sanitário, sendo posteriormente empregado no processamento de outros tipos de águas

residuárias.

O RAC é similar no projeto e aplicação ao reator UASB, porém sem o

requerimento da formação de grânulos para seu funcionamento (Bachmann et al., 1985).

O projeto do reator é simples, sem peças móveis ou mistura mecânica, tornando seu

custo de construção relativamente barato; não há exigências para as propriedades da

biomassa dentro do reator; a geração de lodo é baixa e o tempo de retenção de sólidos é

elevado; não a necessidade de fixação da biomassa em material suporte ou uma câmara

de sedimentação de sólidos (Foxon et al., 2004).

Na Figura 3.2 é apresentado o desenho esquemático simplificado da configuração

de um reator anaeróbio compartimentado para o tratamento de águas residuárias.

Figura 3.2 - Desenho esquemático de um reator anaeróbio compartimentado.

Fonte: Adaptado de Grobickj e Stuckey (1992).

O reator compartimentado é conhecido por constituir de um tanque com diversas

câmaras dispostas horizontalmente em série, cada qual separada por paredes ou chicanas

verticais. O fluxo de esgoto em cada câmara é vertical ascendente, sendo que a
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alimentação sucessiva de cada câmara ocorre pelo efluente da anterior por meio de

dispositivos, em geral, tubulações (Kato et al., 2001).

De maneira semelhante, o reator anaeróbio serial é composto por câmaras

(compartimentos) dispostas verticalmente em série, sendo o fluxo de escoamento

ascendente de uma câmara para a outra subsequente.

Sua configuração permite que a água residuária atravesse regiões de elevada

concentração de microrganismos ativos que se formam junto ao fundo do reator (zona

de reação), pois as chicanas obrigam a água residuária a se movimentar descendente e

ascendentemente (Barber e Stuckey, 1999).

Em termos de processo, o reator compartimentado se caracteriza por oferecer a

possibilidade de separar algumas das fases da digestão anaeróbia, o que

termodinamicamente favorece a formação de metano, liberando na forma de gás, o

hidrogênio na primeira ou nas primeiras câmaras. O hidrogênio formado pode impedir a

rápida transformação do ácido propiônico para ácido acético e consequentemente,

prejudicar a etapa da metanogênese (Barber e Stuckey, 1999).

Embora não comumente encontrados em grande escala, os reatores

compartimentados possuem várias vantagens sobre outros sistemas bem estabelecidos,

os quais são apresentados na Tabela 3.2.
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Tabela 3.2 - Principais vantagens dos reatores compartimentados e/ou serial.

Construção

Projeto simples

Não requer partes móveis

Não necessita de mistura mecânica

Baixo custo de construção

Reduzida expansão da manta de lodo

Baixo capital e custos operacionais

Biomassa

Baixa geração de lodo

Elevado tempo de retenção de sólidos

Retenção de biomassa sem necessidade de meio suporte fixo

ou móvel

Não requer separação especial de gás ou lodo

Operação

Baixo TRH

Possibilidade de operação intermitente

Extremamente estável a choques de cargas hidráulicas

Proteção contra materiais tóxicos no afluente

Tempos de operação elevado sem desperdício de lodo

Fonte: Adaptado de Barber e Stuckey (1999).

Segundo Foxon et al., (2004) o reator RAC, devido às suas características tem

sido aplicado para os mais diversos tipos de águas residuárias, tanto para as com baixa

carga orgânica (esgoto doméstico) como para as com alta concentração de matéria

orgânica (agroindústria), com resultados satisfatórios.

No trabalho realizado por Yang e Moengangongo (1987), os autores verificaram

que a remoção de matéria orgânica em reatores anaeróbios compartimentados ocorre

também por meio de sedimentação e floculação, portanto, o reator funcionaria como

unidade de tratamento físico-químico e biológico de remoção de sólidos. Com essas

características, os reatores anaeróbios compartimentados têm se apresentado como boa
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alternativa para o tratamento de águas residuárias com altas frações de sólidos

suspensos orgânicos.

Yang et al., (1987) utilizando reator ABR  (3 câmaras) com volume de 150 L no

processamento de melaço com concentrações iniciais de 5,3 g SSV/L-1, DQO de 5.000 a

10.000 mg.L-1 e COV de 5,5 kg m-3.d-1, obtiveram remoção de DQO da ordem de 98%.

Boopathy e Tilche (1991) avaliaram o tratamento de melaço em reator ABR (3

câmaras) com volume de 150 L, concentração de biomassa de 4,01 g SSV/L-1, DQO de

115.000 a 990.00 mg.L-1, COV 4,3 a 28 kg m-3.d-1 e TDH variando entre 5 a 35 dias,

obtendo valores de remoção de DQO entre 49 a 88%.

3.5. Desafios no processamento anaeróbio da vinhaça

Verifica-se a necessidade de estudos fundamentais para o entendimento e

melhoria dos sistemas de digestão da vinhaça de cana de açúcar por meio do uso de

reatores anaeróbios de alta taxa (tipo UASB, RAS, batelada, entre outros), visando a

manutenção do processo anaeróbio, a otimização do projeto de reatores compactos e

eficientes na conversão da matéria orgânica em biogás.

Entre os principais fatores que necessitam ser melhor elucidados para o

entendimento do processamento da vinhaça estão, o estudo do carregamento orgânico

(COV) e carga orgânica aplicada ao lodo (COAL) associado a diferentes taxas de

recirculação do efluente, melhorias no aspecto da produção de biogás e entendimento da

população microbiana envolvida no processo.



23

3.5.1. Carga orgânica aplicada na partida e operação de reatores anaeróbios

Concomitantemente ao avanço da utilização de reatores UASB, foram ressaltadas

condições restritivas na capacidade de tratamento e na aplicação desta tecnologia. Os

complexos e ainda não elucidados fenômenos da granulação do lodo, as limitações da

aplicação de taxas hidráulicas e orgânicas, a flotação dos grânulos, entre outros, são

fatores que podem inviabilizar a otimização do processo e a obtenção da máxima

conversão da matéria orgânica e produção de biogás (Driessen e Yspeert, 1999; Zaiat,

2004).

A quantidade de matéria orgânica aplicada diariamente ao reator por unidade de

volume é definida como a carga orgânica volumétrica (COV), descrita na Equação 2.

COV = .
(Eq. 2)

Onde:

COV: Carga orgânica volumétrica (kg DQO m-3.d-1)

Q: vazão (m-3.d-1)

S: concentração de substrato afluente (kg DQO m-3)

V: volume do reator (m3)

De acordo com Piveli (2006), em reatores anaeróbios convencionais, a carga

orgânica aplicável, na melhor das hipóteses, chega a 6,0 kg DQO m-3.d-1. Já em sistemas

de alta taxa, como no reator UASB, esse valor pode variar de 12,0 a 20,0 kg DQO m-3.d-

1, podendo ser ainda superior.



24

Para efluentes industriais com elevada concentração de matéria orgânica já se

aplicou com sucesso, em instalações piloto, COV’s da ordem de 45,0 kg DQO m-3.d-1,

embora os reatores tenham sido projetados para cargas na ordem de 15,0 kg DQO m-3.d-

1 (Souza, 2011).

Outro parâmetro diretamente relacionado ao sucesso do projeto de reatores

anaeróbios é a carga biológica aplicada ao lodo, também denominada como carga

orgânica aplicada ao lodo (COAL). Esta, refere-se à quantidade de matéria orgânica

aplicada diariamente ao reator, por unidade de biomassa presente como mostra a

Equação 3.

COAL = .
(Eq. 3)

Onde:

COAL: carga orgânica aplicada ao lodo (kg DQO kg STV.d-1);

Q: vazão (m-3.d-1);

S: concentração de substrato afluente (kg DQO/m-3);

M: massa de microrganismos presentes no reator (kg STV).

De acordo com o tipo de efluente a ser tratado, a carga biológica aplicada pode

atingir valores em torno de 2,0 kg DQO kg STV.d-1. A carga de matéria orgânica ou

biológica deve ser estimada em função da atividade metanogênica específica (AME) e

da massa de lodo presente no reator (Souza, 2011).

Uma das principais limitações da aplicação tecnológica do reator UASB para o

tratamento da vinhaça está relacionada principalmente às dificuldades no processo de
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partida e a manutenção da biomassa ativa no reator, sendo estes fatores agravados com a

elevada concentração de matéria e carga orgânica aplicada.

De acordo com Del Nery et al., (2008), considerando que parcela dos pontos

limitantes do reator UASB de alta taxa para tratamento da vinhaça está relacionado à

manutenção da integridade física e biológica da manta de lodo, estudos de parâmetros

hidráulicos e orgânicos aplicados a esta região constituem-se excelentes objetos de

investigação, para elucidar fenômenos relacionados ao funcionamento desta

configuração de reator com efluentes muito concentrados, como é o caso da vinhaça.

Na Tabela 3.3 são apresentados valores de cargas orgânicas volumétricas

aplicadas a diferentes configurações de reatores, empregados no tratamento anaeróbio

da vinhaça de cana-de-açúcar.

Constata-se que, não há consenso na literatura de qual devem ser as taxas de

carregamento orgânico inicial ou limitante adequado para o tratamento da vinhaça de

cana-de-açúcar (seja esta diluída ou não) por meio da utilização de reatores anaeróbios.

Sendo assim, a estipulação e investigação de diferentes cargas orgânicas

associadas a taxas de recirculação do efluente aplicadas no tratamento de vinhaça por

meio de reatores de alta taxa, ainda é uma questão que merece atenção para o

entendimento do processo e alcance da máxima produção de biogás.
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Tabela 3.3 - Valores de COV aplicadas no processamento anaeróbio da vinhaça.

Autor COV aplicada

(kg DQO/m-3.d-1)

Configuração

do reator

Tipo de vinhaça

Gonzalez et al., (1998) 2,3 - 7,1 UASB1 Cana-de-açúcar

Nandy et al., (2002) 5,0 RAFF3 Cana-de-açúcar

Ribas (2006) 2,85 - 36 RABS4 Cana-de-açúcar

Siqueira (2007) 20 RALF2 Cana-de-açúcar

Fernandez et al., (2008) 3,0 - 20 RALF2 Cana-de-açúcar

Satyawali et al., (2008) 15 - 24 UASB1 Cana-de-açúcar

Brown et al., (2011) 0,53 - 4,5 UASB1 Cana-de-açúcar

1UASB (reator anaeróbio de fluxo ascendente com manta de lodo); 2RALF (reator anaeróbio de leito

fluidizado); 3RAFF (reator anaeróbio de filme fixo); 4RABS (reator anaeróbio com biomassa em

suspensão).

3.5.2. Produção de biogás

O sucesso de qualquer processo biológico, especialmente os de alta taxa, depende

da manutenção nos reatores de biomassa adaptada, com elevada atividade

microbiológica, e resistente a choques. Para que a biomassa possa ser monitorada,

desenvolveram-se técnicas para a avaliação da atividade microbiana. No caso de

reatores anaeróbios, essa avaliação visa em especial os microrganismos metanogênicos.

Os microrganismos responsáveis pela produção de metano, classificados como

arqueias, são anaeróbios estritos obrigatórios, denominados genericamente de

microrganismos metanogênicos. São células procarióticas, que apresentam sequência de

RNAr e propriedades fenotípicas diferentes das bactérias. Methanobacterium e

Methanobacillus na forma de bastonetes e os Methanococcus, Methanothrix e

Methanosarcina na forma de cocos, são os principais gêneros de microrganismos que

têm sido identificados em condições mesofílicas (Metcalf e Eddy, 2003).
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A quantificação indireta das arqueias metanogênicas na conversão de substratos

solúveis em CO2 e CH4 pode ser realizada aplicando-se o denominado teste de

Atividade Metanogênica Específica (AME) que, a partir de quantidades pré-

determinadas de biomassa e de substrato, em condições propícias à digestão anaeróbia,

fornece a produção de metano em relação à massa de sólidos voláteis.

Para se avaliar de forma fiel, a atividade metanogênica de determinado lodo deve-

se alimentá-lo com substrato que suporte apenas a atividade metabólica dos

microrganismos metanogênicos, em condições controladas em laboratório (Aquino et

al., 2007).

A concentração da DQO digerida na amostra para formar o metano medido, pode

ser calculada a partir do volume de gás produzido, sabendo-se que a digestão anaeróbia

de 4,0 g de DQO resulta na produção de 1,0 g de metano, sendo 1 mol/L = 16 mg

CH4/L
-1 = 64 mg DQO/L-1. O teste da AME dá a massa de DQO que pode ser digerida

pelo lodo expressa em g DQO/g SVT.d-1 e a produção de metano que pode ser esperada.

Verifica-se a inexistência de um protocolo padrão para a determinação da

atividade metanogênica de lodos anaeróbios. Assim, foram propostos diversos métodos

para avaliar a atividade microbiana anaeróbia, conforme apresentado por Penna (1994);

Monteggia (1997); Borges (2004); Aquino et al., (2007); Chernicharo (2007), entre

outros.

Para a determinação da atividade metanogênica de lodos anaeróbios, os

protocolos diferem entre si tanto nos procedimentos adotados para a incubação do lodo

(concentração de biomassa, tipo e concentração de substrato, relação

alimento/microrganismo, tipo e concentração de nutrientes, tempo de incubação, dentre

outros), quanto para a quantificação do metano produzido (Foresti et al., 1999).
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Em relação aos procedimentos de incubação, observa-se que a comunidade

científica utiliza diferentes concentrações iniciais de substrato e biomassa, sendo que

alguns pesquisadores preferem utilizar glicose como substrato, ao passo que outros

utilizam ácido acético ou uma mistura dos principais ácidos orgânicos intermediários da

digestão anaeróbia (ácido acético, propiônico e butírico).

Em relação à quantificação de metano, há métodos mais sofisticados, como os que

empregam cromatógrafo a gás e/ou respirômetros interfaciados com

microcomputadores, bem como métodos simplificados que se baseiam na purificação do

metano do biogás seguida de sua determinação volumétrica (Aquino et al., 2007).

Aquino et al., (2007) afirma que a inexistência de um procedimento padrão para a

determinação da AME, dificulta a comparação dos resultados obtidos em diferentes

casos, e limita a aplicabilidade e disseminação do teste de AME como ferramenta de

controle dos processos anaeróbios.

O acompanhamento da atividade metanogênica da biomassa utilizada na partida e

ao longo do período de operação dos reatores anaeróbios processando vinhaça, torna-se

de grande importância, tendo em vista a evolução e comportamento dos microrganismos

frente à variação da imposição de taxas de carregamento orgânico na produção de

biogás.

3.5.3. Investigação da diversidade microbiana

O estudo da comunidade microbiana no ambiente ou em sistemas de tratamento é

de fundamental importância para o entendimento dos processos metabólicos envolvidos

na degradação e conseqüente melhoria dos processos de tratamento. O uso de técnicas
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de biologia molecular para descrever populações em comunidades naturais vem

ocorrendo desde meados de 1980 (Amann et al., 1995).

Os microrganismos dos reatores biológicos constituem a parte viva e mais ativa da

matéria orgânica, podendo atuar como indicadores capazes de refletir mudanças sutis

nas propriedades de reatores de tratamento, bem antes que alterações nos teores de

matéria orgânica possam ser observadas.

As técnicas de biologia molecular, tais como reação em cadeia da polimerase

(Polymerase Chain Reaction - PCR), eletroforese em gel de gradiente desnaturante

(Denaturing Gradient Gel Electrophoresis - DGGE) e sequenciamento filogenético, são

utilizadas para o estudo da comunidade microbiana presente em lodos e biofilmes dos

reatores anaeróbios.

A técnica de PCR/DGGE permite caracterizar qualitativamente a diversidade

microbiana presente nas amostras microbiológicas, onde a partir das bandas do gel de

DGGE obtido, pode-se observar a variação na estrutura da comunidade microbiana em

diferentes etapas da operação dos sistemas (Hirasawa, 2007).

Verifica-se que, essas técnicas convencionais de biologia molecular utilizadas em

conjunto, têm sido empregadas no estudo de comunidades microbianas complexas e de

lodos granulados no processamento de diferentes águas residuárias.

Neste contexto, a partir do exposto verifica-se que os reatores anaeróbios

compartimentados têm sido utilizados com resultados satisfatórios no tratamento de

águas residuárias.

No que se refere ao processamento da vinhaça de cana-de-açúcar por meio do

emprego de reatores tipo RAC, esses trabalhos são escassos, necessitando dessa forma

de estudos direcionados à investigação do potencial de tratabilidade deste efluente,

produção de biogás, bem como a investigação da aplicação de cargas orgânicas, taxas
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hidráulicas, taxas de recirculação e o acompanhamento da comunidade microbiana da

biomassa no reator.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

Neste capítulo são descritos as unidades experimentais, as operações e os

procedimentos empregados no desenvolvimento e na condução do presente trabalho.

As instalações experimentais foram implantadas na área de reatores piloto do

Laboratório de Processos Biológicos (LPB), do Departamento de Hidráulica e

Saneamento (SHS), da Escola de Engenharia de São Carlos (EESC/USP).

Na Figura 4.1 é apresentado o fluxograma esquemático simplificado da

metodologia empregada no desenvolvimento do trabalho.

(Adaptação da
biomassa)

1ª ETAPA - Sistema Contínuo (reator RAS)

2ª ETAPA - Sistema Descontínuo (reatores ASBR)

Fase I

(COAL = 1ª Etapa)

Fase III

(Aumento de 400% da
COAL)

Fase II

(Aumento de 100% da
COAL)

Fase I

(COV= 0,91-2,07
kg DQO/m-³.d-1)

Fase II

(COV= 0,87-2,16
kg DQO/m-³.d-1)

Fase III

(COV= 1,09-2,51
kg DQO/m-³.d-1)

Figura 4.1 - Fluxograma simplificado da metodologia empregada na condução do

trabalho.
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4.1. Reator Anaeróbio Serial - RAS

Um reator anaeróbio serial (RAS) em escala de bancada foi utilizado neste

trabalho, no processamento da vinhaça de cana-de-açúcar em temperatura na faixa

mesofílica, visando a conversão da matéria orgânica na produção de biogás.

O reator RAS foi confeccionado em material de PVC (Policloreto de polivinila),

contendo quatro câmaras (compartimentos) dispostas em série, denominadas C1

(câmara 1), C2 (câmara 2), C3 (câmara 3) e C4 (câmara 4), cada qual com capacidade

para 5 L, totalizando um volume de 20 L, diâmetro interno de 0,13 m e altura de 0,80 m.

Nas Figuras 4.2 e 4.3 são apresentados o esquema de montagem e a imagem dos

componentes do reator RAS utilizado, respectivamente.

Figura 4.2. Esquema de montagem do reator anaeróbio serial (RAS) utilizado.
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Figura 4.3 - Componentes do reator RAS utilizado. (A: vista frontal do reator; B:

tubulações condutoras do efluente; C: tela de retenção de sólidos; D: separador).

O sistema engloba dois tanques, onde foi realizado o armazenamento da vinhaça

utilizada na alimentação e do efluente final tratado, respectivamente. A vinhaça foi

encaminhada a partir de tanque de alimentação para o reator em regime contínuo,

utilizando-se bomba dosadora ProMinent Dosiertechnik®, modelo D-69123 Heidelberg,

com temporizador de programação acoplado ao sistema de recalque.

Cada câmara do reator é composta por zona de reação na parte inferior (± 0,4 m

de altura), separador gás-sólido interno tipo funil invertido (Figura 4.3 D), construído

em material acrílico, sendo o fluxo de escoamento da fase líquida, ascendente de uma

câmara para outra. Logo, o afluente da C1, era a vinhaça bruta contida no tanque de

A B

C D
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alimentação; o afluente da C2 era o efluente da C1; o afluente da C3 era o efluente da

C2, e o afluente da C4 era o efluente da C3.

4.2. Reatores Anaeróbios operados em Batelada Sequencial (ASBR)

Foram utilizados na segunda etapa do trabalho (Etapa 2), reatores anaeróbios

operados em regime de batelada sequencial (ASBR), utilizando-se frascos de Durhan

com volume de 2 L para a degradação anaeróbia da vinhaça sob imposição de aumentos

da carga orgânica aplicada ao lodo (COAL).

Para efeito de comparação dos resultados da Etapa 1 com a Etapa 2, os frascos

reatores, também foram denominados de C1, C2, C3 e C4, correspondendo às condições

operacionais individualizadas em termos de afluente, biomassa e carga orgânica

aplicada de cada câmara do reator RAS, respectivamente.

Na Figura 4.4 é apresentado o fluxograma esquemático dos ensaios em batelada

utilizando os frascos reatores.

Figura 4.4 - Esquema dos ensaios utilizando frascos reatores operados em batelada

sequencial processando vinhaça.
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Nos ensaios em sistema descontínuo foi utilizada a mesma biomassa (lodo

granular) proveniente de cada câmara do reator RAS ao final de sua operação na Etapa

1, para a execução dos ensaios em frascos Durhan, simulando o processo da

“compartimentação serial” no processamento da vinhaça de cana-de-açúcar, porém,

com a aplicação de maiores taxas de carregamento orgânico aplicado ao lodo (COAL).

Para tanto, a segunda etapa do trabalho (Etapa 2) foi constituída por 3 fases distintas,

descritas no item 4.5.2.

4.3. Vinhaça de cana-de-açúcar

As amostras de vinhaça bruta utilizada na alimentação do reator RAS e nos

ensaios em batelada foram coletas da Usina Rio Pardo, localizada no município de

Cerqueira César/SP, sendo armazenada sob refrigeração, mantendo-se assim a mesma

característica qualitativa durante todo o período de execução do trabalho.

Por se tratar de uma água residuária industrial com elevada concentração de

matéria orgânica em termos de demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda

química de oxigênio (DQO) e apresentar baixos valores de pH, as amostras de vinhaça

bruta coletadas, foram diluídas com água de torneira para atingir uma DQO de

aproximadamente 20 g.L-1 (diluição 1:10 v/v) e, tamponadas com bicarbonato de sódio

(0,5 g NaHCO3/1,0 g DQO) antes de serem submetidas à alimentação do reator.

Preliminarmente, foi realizada a caracterização qualitativa da vinhaça (Tabela

4.1), por meio dos parâmetros de DBO, DQO, pH, alcalinidade, carboidratos, ácidos

voláteis, NTK, fenol, fosfato e metais, de acordo com os procedimentos e
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recomendações descritos no Standart Methods for Examination of Water and

Wastewater (APHA, 2005).

Tabela 4.1. Caracterização da vinhaça de cana de açúcar utilizada.

Parâmetro Unidade Concentração

DBO mg O2 L-1 8500

DQO mg.L-1 18400

pH - 7,20

Alcalinidade mg.L-1 2749,0

Carboidratos mg.L-1 1940,12

NTK mg.L-1 236,11

Fenol mg.L-1 0,768

Fosfato mg.L-1 28

Cádmio mg.L-1 0,024

Chumbo mg.L-1 0,40

Cobre mg.L-1 0,298

Cromo total mg.L-1 0,050

Cobalto mg.L-1 0,163

Ferro mg.L-1 52,7

Manganês mg.L-1 5,23

Níquel mg.L-1 0,285

Zinco mg.L-1 1,270

Cálcio mg.L-1 506

Magnésio mg.L-1 180

Sódio mg.L-1 20,7

Potássio mg.L-1 860

Sulfato mg.L-1 320
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4.4. Inoculação do reator RAS

Foi adicionado como inóculo em cada câmara do reator, lodo mesofílico

granulado proveniente de um reator UASB em escala real tratando efluente de

abatedouro de aves (Indústria Rosaves Ltda), utilizando volume de 2,5 L em cada

câmara, totalizando um volume de 10 L. A caracterização do lodo de inóculo utilizado

na partida do reator RAS é apresentada na Tabela 4.2.

Tabela 4.2 - Caracterização do lodo de inóculo utilizado na partida do RAS.

Parâmetro Concentração (g.L-1)

Sólidos totais (ST) 58,290 ± 3,56

Sólidos totais fixos (STF) 16,720 ± 2,93

Sólidos totais voláteis (STV) 41,388 ± 2,05

4.5. Procedimento experimental

Tendo em vista a escassez de referências na literatura utilizando esta configuração

de reator no tratamento de vinhaça de cana-de-açúcar, inicialmente foi realizada a

montagem dos aparatos experimentais, bem como a determinação de procedimentos e

metodologias operacionais para a partida do reator anaeróbio serial.

Os procedimentos experimentais do trabalho foram divididos em duas principais

etapas e suas respectivas fases, descritas na Tabela 4.3.
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Tabela 4.3 - Etapas e fases experimentais empregadas na condução do trabalho.

Etapa Fase Reator Sistema Condição operacional

1ª

-

RAS Contínuo

Adaptação
I Aumento gradual da COV de

0,91 a 2,07 kg DQO/m-³.d-1

II Aumento gradual da COV de
0,87 a 2,16 kg DQO/m-³.d-1

III Aumento gradual da COV de
1,09 a 2,51 kg DQO/m-³.d-1

2ª
I

ASBR Batelada

Aplicação de COAL final da
Etapa 1

II
Aumento de 100% da COAL

III
Aumento de 400% da COAL

COV: Carga orgânica volumétrica; COAL: Carga orgânica aplicada ao lodo.

4.5.1. Etapa 1 - Operação e monitoramento do RAS em sistema contínuo

Nesta primeira etapa do trabalho constituída pelas Fases I, II e III, foi investigado

o tratamento da vinhaça pelo reator RAS em regime contínuo, sob a imposição de

aumentos gradativos de carregamento orgânico.

Inicialmente o reator foi operado com reduzidas vazões de alimentação e

carregamento orgânico. Esta fase, denominada como período de adaptação, teve por

objetivo propiciar condições de aclimatação da biomassa submetida à alimentação com

vinhaça de cana de açúcar, por aproximadamente 30 dias.

As fases subsequentes (I, II e III), consistiram na operação e monitoramento do

reator RAS com aumentos gradativos de vazão (1,0 a 2,5 L.d-1) sem a recirculação do

efluente, tempo de detenção hidráulica (TDH) variando entre 19 a 8 dias, aplicação de

cargas orgânicas volumétricas (COV) global de 0,91 a 2,51 kg DQO/m-3.d-1 e, carga

orgânica aplicada ao lodo (COAL) global de 0,06 a 0,17 kg DQO/kg STV.d-1.
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A COV aplicada foi aumentada gradativamente por meio de incrementos

semanais na vazão de alimentação do reator. O aumento da vazão foi condicionado à

concentração de ácidos voláteis totais (AVT), que no máximo poderia ser 20% superior

em cada câmara em relação à câmara anterior. Ultrapassada essa condição limite, a

carga orgânica aplicada era reduzida em aproximadamente 50%, e o incremento

semanal de vazão novamente iniciado até que a condição limite fosse observada.

De modo geral, essa condicionante caracterizou as Fases I, II e III da primeira

etapa do trabalho.

A Fase I iniciou-se na 5ª semana e perdurou até a 11ª semana de operação do

reator, quando foi constatada a primeira obstrução das câmaras e então, tomada a

medida de reduzir a vazão de alimentação em aproximadamente 50% (12ª semana), para

o restabelecimento da eficiência operacional do reator.

A Fase II teve início na 13ª semana, após o restabelecimento operacional do reator

em termos de concentração de ácidos voláteis totais, até a 28ª semana de operação,

quando novamente foi constatada a extrapolação da concentração de ácidos (29ª

semana). Novamente a vazão de alimentação foi reduzida em aproximadamente 50%

para o restabelecimento da eficiência do reator.

Já a Fase III, iniciou-se na 30ª até a 41ª semana, finalizando neste período a

operação e o monitoramento do reator em regime estacionário, com obtenção da carga

orgânica volumétrica global de 2,51 kg DQO/m-3.d-1.

O monitoramento do reator foi realizado pelos parâmetros de pH, DQO bruta,

DQO filtrada, carboidratos, alcalinidade, ácidos voláteis totais, ácidos voláteis

orgânicos, sólidos, produção e composição de biogás.

Ao final da operação do reator, foram também realizados ensaios para a

determinação da atividade metanogênica específica (AME), exames microscópicos
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(óptico e MEV) e análises de biologia molecular (PCR/DGGE e sequenciamento

filogenético), para o monitoramento da biomassa.

Buscou-se por meio de tais procedimentos analíticos, avaliar e correlacionar a

diversidade microbiana da biomassa presente em cada câmara, com os parâmetros

operacionais do reator RAS na remoção de matéria orgânica e produção de biogás.

Na Tabela 4.4 é apresentado um resumo contendo os valores de vazão de

alimentação, TDH, COV e COAL que foram obtidos no transcorrer da operação do

reator RAS em regime contínuo.

Tabela 4.4 - Resumo dos parâmetros obtidos na operação do reator RAS.

Etapa 1

Vazão

(L-1.d)

TDH

(d)

COVGlobal

(kg DQO/m3.d)

COALGlobal

(kg DQO/kgSTV.d)

Adaptação 0,50 - 0,86 40 - 23 0,42 - 0,78 0,030 - 0,052

Fase I 1,04 - 2,38 19 - 8 0,91 - 2,07 0,061 - 0,138

Fase II 1,23 - 2,13 16 - 9 0,87 - 2,16 0,058 - 0,128

Fase III 1,20 - 2,50 17 - 8 1,09 - 2,51 0,073 - 0,167

A priori, estava prevista no projeto inicial do trabalho, a aplicação de taxas de

recirculação do efluente (200% e 400%) final, retornando-o para o reservatório de

alimentação da C1. No entanto, constatou-se por meio de testes iniciais que mesmo com

a adoção de pequenas taxas de recirculação do efluente (25%, por exemplo), houve a

piora no processo operacional e desbalanceamento dos parâmetros monitorados.

Os valores da carga orgânica volumétrica global (COVglobal) e carga orgânica

aplicada ao lodo global (COALglobal) aplicadas foi determinada de acordo com as

equações 4 e 5 , respectivamente, nos quais Q é a vazão de alimentação; S é a

concentração de DQO; VT é o volume total do reator e M é a concentração do lodo.
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COV = .
Eq. (4) COAL = .

Eq. (5)

Em relação ao cálculo das cargas orgânicas volumétricas individuais e cargas

orgânicas aplicadas ao lodo individuais para cada câmara do reator, foram utilizadas as

equações 6 a 13, respectivamente, em que Q é a vazão de alimentação; SV é a

concentração de DQO da vinhaça bruta; SCx é a concentração de DQO efluente das

câmaras (C1, C2 e C3); VCx é o volume de cada câmara (5 L) e MCx a concentração do

lodo em cada câmara.

COV = .
Eq. (6) COAL = .

Eq. (7)

COV = .
Eq. (8) COAL = .

Eq. (9)

COV = .
Eq. (10) COAL = .

Eq. (11)

COV = .
Eq. (12) COAL = .

Eq. (13)

4.5.2. Etapa 2 - Operação e monitoramento dos ASBR em sistema descontínuo

Na segunda etapa do trabalho (Etapa 2), foram realizados ensaios em bateladas

utilizando frascos Durhan em triplicata (reatores C1, C2, C3 e C4), com a finalidade

principal de verificar e/ou até mesmo simular o “fenômeno da compartimentação” do
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reator RAS frente à imposição de maiores taxas de carga orgânica aplicadas, procurando

o entendimento da dinâmica da produção de ácidos orgânicos, biogás e o

comportamento da comunidade microbiana. Para tanto, a segunda etapa consistiu em

três fases distintas (Fase I, II e II), a saber:

 Fase I: Replicação dos valores de carga orgânica aplicada ao lodo (COAL)

individualizadas de cada câmara, obtidas ao final da operação do reator RAC

na Etapa 1 (Tabela 4.5);

 Fase II: Aplicação de aumento de taxa de 100% sobre os valores de COAL

obtidas ao final da Etapa 1; e

 Fase III: Aplicação de aumento de taxa de 400% sobre os valores de COAL

final obtidos da Etapa 1.

Na Tabela 4.5 são apresentados os parâmetros operacionais obtidos ao final da

operação do reator RAS na Etapa 1, os quais foram utilizados para o cálculo das cargas

orgânicas aplicadas e os procedimentos empregados na realização dos ensaios em

regime de batelada.

Tabela 4.5 - Parâmetros ao final da operação do RAC (Etapa 1) empregados nos
ensaios em batelada.

Condição Operacional C1 C2 C3 C4

DQOAfluente (g.L-1) ±17,5 ±5,0 ±2,5 ±1,3

Vazão (L.d-1) 3,3 3,3 3,3 3,3

STV (g.L-1) 57,95 52,08 50,89 47,36

COV (kgDQO/m-3.d-1) 10,0 3,30 1,65 0,86

COAL (kgDQO/STV.d-1) 0,56 0,17 0,08 0,04
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Os ensaios consistiram no processamento da vinhaça empregando equipamento de

agitação constante de 150 rpm (shaker), temperatura controlada de 27 ±3 ºC, com

aplicação de taxas de carga orgânica (COAL) e tempo de ciclo de 2 dias (48 horas) para

cada frasco reator (C1, C2, C3 e C4), totalizando um ciclo de 8 dias para cada condição

experimental.

A adoção do tempo de ciclo de 2 dias para cada frasco reator, teve como premissa,

a replicação das mesmas condições operacionais obtidas no sistema contínuo, onde foi

verificado um TDH final na operação do reator RAS (Fase III) de aproximadamente 8

dias.

O afluente do frasco reator C1 foi constituído pela vinhaça preparada da mesma

forma como na alimentação do RAS na Etapa 1 (sistema contínuo). Em relação ao

afluente da C2, este foi o efluente da C1 processado após tempo de ciclo de 48 horas, e

assim sucessivamente até o frasco reator C4, obtendo o efluente final.

Em relação à biomassa (inóculo) utilizada em cada frasco reator, a mesma foi

proveniente das respectivas câmaras correspondentes do reator RAS ao final da sua

operação.

Ao final do tempo de ciclo estipulado para cada frasco reator, foi adotado um

período de 60 min com agitação desligada, para a sedimentação dos sólidos, e posterior

coleta do sobrenadante para as determinações analíticas e utilização nos ensaios

seguintes.

Para a avaliação de desempenho do sistema proposto foram coletadas amostras

antes e após o tratamento, para as análises de DQO filtrada, carboidratos, pH e ácidos

orgânicos voláteis. A produção e composição de biogás (CH4 e CO2) foram

determinadas por meio de cromatografia gasosa.
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Ao final dos ensaios das Fases I, II e III, foram também coletadas amostras da

biomassa de cada frasco reator para a realização de análises de PCR/DGGE.

4.6. Caracterização da biomassa microbiana

A caracterização da biomassa microbiana do reator anaeróbio serial foi

determinada por meio de ensaios de atividade metanogênica específica, produção de

metano, medição do diâmetro médio de grânulos, exames microscópicos de contraste de

fase, microscopia eletrônica de varredura (MEV) e análises de biologia molecular

(PCR/DGGE e sequenciamento).

4.6.1 Atividade metanogênica específica (AME)

Foram realizados ensaios para a determinação da atividade metanogênica da

biomassa presente em cada câmara, utilizada na partida (lodo de inóculo) e ao final do

período de operação do reator RAS na Etapa 1.

Os ensaios foram conduzidos em triplicatas em frascos de Durhan com

capacidade de 500 mL, sendo 300 mL constituído de fase líquida e 200 mL de fase

gasosa (headspace). A fase líquida foi composta por solução de macro e micronutrientes

(Tabela 4.6), 10 g SSV/L-1 de lodo proveniente de cada câmara do RAS, de acordo com

os procedimentos e recomendações descritas por Penna (1994).

Como fonte orgânica de carbono foi utilizado solução de acetato de sódio (14

mM) e formiato de sódio (6mM), respectivamente. O pH da solução foi ajustado para 7,

utilizando solução de bicarbonato de sódio. Os frascos foram então colocados sob fluxo
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de gás nitrogênio (100%) durante 5 min, selados e colocados em câmera com agitação

(shaker) de 50 rpm e temperatura de 30±1 ºC.

Na Tabela 4.6 é apresentada a composição das soluções de macro/micronutrientes

e os substratos orgânicos, utilizados nos ensaios de AME, baseado na metodologia e

procedimentos descritos em Penna (1994).

Tabela 4.6 - Composição dos substratos e soluções de macro e micronutrientes

utilizadas nos ensaios de AME.

Solução I: Macronutrientes Concentração (mg.L-1)

NH4Cl

KH2PO4

(NH4 )2.SO4

73,6

13,6

13,6

13,6

Solução II: Micronutrientes Concentração (mg.L-1)

FeCl2.4H2O

CoCl2.6H2O

MnCl2.4H2O

CuCl2.2H2O

(NH4)6.Mo7.O24.4H2O

NiCl2.6H2O

ZnCl2.H2O

H3PO3 (solução saturada)

(concentrado)

2000

2000

500

30

50

10

50

1 mL

50

50

50

1 mL (Vol.)

1 mL (Vol.)

Solução III: Substratos Orgânicos

Voláteis

Concentração (mM)

Acetato

Formiato

14

6

4.6.2 Produção de metano e composição do biogás

Em virtude da dificuldade em quantificar a produção volumétrica de metano ao

longo da operação do reator RAS por métodos de deslocamento e gasômetros da marca

Ritter®, a produção de metano obtida neste trabalho foi determinada segundo
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Chernicharo (2007), pela produção teórica de metano gerado por grama de DQO

removida, de acordo com Equação (14).

Para o cálculo de conversão do metano produzido em biogás, foi considerado,

como referência, o biogás com uma concentração de 75% a 80% de metano (Metcalf &

Eddy, 2003; Chernicharo, 2007).

= ( ) Eq. (14)

Onde:

VCH4: Volume teórico de metano produzido (L);

DQOCH4: Carga de DQO removida no reator e convertida em metano (gDQO);

K(t): Fator de correção para a temperatura operacional do reator (gDQO/L);

O fator de correção foi obtido para a temperatura de operação do reator RAS a

partir da Equação (15):

( ) = .. Eq. (15)

Onde:

P: Pressão atmosférica (1 atm);

K: DQO correspondente a um mol de CH4 (1 mol CH4/64gDQO);

R: Constante dos gases ideais (0,08206 atm.L/mol.K);

T: Temperatura operacional do reator (K).
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A composição em termos de percentual de metano e dióxido de carbono contido

no biogás ao logo da operação do reator, bem como nos ensaios de atividade

metanogênica específica, foi analisada por cromatografia gasosa, utilizando

cromatógrafo de gases GC-210 SHIMADZU com detector de condutividade térmica

(DCT).

As leituras de biogás foram realizadas a partir da utilização de seringa plástica de

1 mL, com volume de injeção do biogás no cromatógrafo de 3 mL.

O volume de gás metano produzido nos ensaios de AME foram determinadas

aproximadamente após 30 min do início do experimento. Nas primeiras 12 horas de

ensaio, as leituras eram realizadas em intervalos de 120 min e, nos dias subsequentes,

ocorriam duas a três vezes ao dia.

As determinações experimentais foram realizadas até a obtenção de valores

estáveis na produção de metano durante a fase estacionária de crescimento microbiano.

Para a obtenção do cálculo da concentração de metano, foi utilizada curva de calibração.

O volume de gás produzido foi corrigido para as condições normais de

temperatura e pressão (CNTP), conforme apresentado na Equação (16).

∗ = ∗
Eq. (16)

Em que:

P = pressão atmosférica (atm);

V = volume (L);

T = temperatura (K);

1 = condições na CNTP (1 atm, 25 °C);

2 = condições de laboratório.
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O cálculo da AME foi determinado a partir da velocidade de conversão do

substrato a metano, pela inclinação da curva do gráfico obtido (trecho de inclinação

máxima).

4.6.3. Caracterização microbiana por microscopia óptica e MEV

Foram realizados exames microscópicos do lodo de inóculo e da biomassa

presente em cada câmara do reator anaeróbio serial ao final da sua operação, quando o

mesmo encontrava-se em regime estacionário aparente.

As amostras de biomassa das câmaras C1, C2, C3 e C4, foram coletadas em

distintos pontos amostradores distribuídos ao longo de cada reator (câmara).

Para a microscopia óptica de contraste de fase, foi utilizado microscópio Olympus

BH2, com câmara acoplada para captura e aquisição de imagem (Programa Image Pro-

Plus 4.5).

As análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram realizadas junto

ao Departamento de Engenharia de Materiais (DEM), da Escola de Engenharia de São

Carlos (EESC/USP), por meio da utilização de microscópio Inspect F-50 (FEI,

Nederland), de acordo com os procedimentos descritos por Nation (1983). Para tanto, os

grânulos foram divididos ao meio para amostragem de três diferentes regiões como

ilustrado na Figura 4.5.
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Figura 4.5 - Corte transversal dos grânulos com as respectivas dimensões dos pontos de

amostragem para MEV. P1 (10 µm), P2 (10 µm) e P3 (10 µm).

4.6.4. Caracterização da diversidade microbiana por técnicas de biologia

molecular

A caracterização e a diversidade da comunidade microbiana do RAS foram

investigadas por meio do emprego das técnicas de reação em cadeia da polimerase

(PCR), seguida de eletroforese em gel de gradiente desnaturante (DGGE) e

sequenciamento filogenético.

O DNA genômico das amostras foi obtido com extração de lise celular com

pérolas de vidro, fenol tamponado com tris e clorofórmio de acordo com o protocolo

modificado descrito por Griffths et al., (2000).

A amplificação da polimerase em cadeia (PCR) foi realizada com set primer

968FGC - 1401R para domínio Bacteria (Nubel et al., 1996) e set primer 1100FGC -

1400R para domínio Archaea (Kudo et al., 1997).

As concentrações do gradiente desnaturante utilizadas foram de 45% e 65% para o

domínio Bacteria, 40% e 65% para o domínio Archaea, respectivamente. As condições
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da corrida foram de 75 V por 16 horas a temperatura constante de 60º C (Muyzer et

al.,1993). Brometo de etídeo (diluída 10.000 vezes) foi usado como solução

fluorescente. O aparelho utilizado para leitura dos padrões de bandas foi o sistema de

foto documentação L.Pix Touch (Loccus Biotecnologia) sob exposição a 254 nm UV.

Os perfis das bandas padrões do DGGE obtidas, foram utilizados na construção

das matrizes por meio do Software BioNumerics  versão 3.5 (Applied Maths, Bélgica),

servindo como base para os cálculos do coeficiente de similaridade Jarcard e

agrupamento com UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic

Averages). O cálculo do índice de diversidade (Shannon-Wiener) foi determinado pelo

software Past®.

O sequenciamento foi realizado utilizando a plataforma Miseq - Illumina, 2x250

ciclos, no gene 16 S das regiões V3 e V4 com os set primer 341F (5' -

CCTACGGGNGGCWGCAG - 3`) e o 785R (5' - GACTACHVGGGTATCTAATCC -

3`), de acordo com metodologia descrita por Klindworth et al., 2013.

Na análise de bioinformática, a filtragem dos reads de baixa qualidade, sequências

de adaptadores e vetores foi realizada pelo programa Seqyclean, utilizando como cutoff

bases com qualidade inferior a 24 QScore. As bases de dados de contaminantes usadas

foram a Univec. Para a análise de metagenômica foi utilizada a base de dados RDP

(Cole et al 2014) de Archaea e Bacteria. O pipeline usado foi o do pacote QIIME v 1.9

(Caporaso et al  2010) em 3 etapas: 1) Concatenação dos  readspaired-end; 2) Filtragem,

procura  e identificação de OTUs. Nessa etapa o programa também realiza uma

montagem de novo dos reads que não tiveram hit com a base de dados e procura hit

contra todas as bases disponíveis; 3) Análises de rarefação, alfa e beta diversidade. Para

essas análises foi levada em consideração a profundidade de cobertura da amostra com

menos reads para utilizar o parâmetro sampling-depth de forma adequada. A
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diversidade alfa (Shannon, Simpson and Dominance) foi realizada usando o Software

Past®.

4.7. Métodos analíticos

O monitoramento do reator anaeróbio serial foi realizado semanalmente por meio

de amostras coletadas na entrada (alimentação) e na saída das câmaras C1, C2, C3 e C4.

Para tanto, foram determinados os parâmetros de DQO bruta, DQO filtrada,

carboidratos, alcalinidade a bicarbonato, ácidos voláteis totais, pH, Sólidos (ST, SF, SV,

SST, SSF, SSV, SDT, SDF e SDV), produção de metano e composição do biogás.

Na Tabela 4.7 é apresento a frequência e os métodos analíticos empregados no

monitoramento do desempenho do reator.

Tabela 4.7. Parâmetros, frequência e métodos analíticos empregados no monitoramento

do desempenho do RAS.

Parâmetro Frequência Método analítico Referência

Alcalinidade 2 x/semana Titulométrico APHA (2005)

Ácidos voláteis totais 2 x/semana Titulométrico APHA (2005)

DQO bruta e filtrada 2 x/semana Colorimétrico APHA (2005)

pH 2 x/semana Potenciométrico APHA (2005)

Carboidratos 2 x/semana Espectrofotométrico Dubois et al., (1956)

Série de sólidos 1 x/semana Gravimétrico APHA (2005)

Produção de metano 2 x/semana CNTP Chernicharo (1997)

Composição de
biogás

2 x/semana Cromatografia gasosa APHA (2005)
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4.8. Análise estatística

Os resultados provenientes do monitoramento em sistema contínuo do reator RAS

(Etapa 1) e dos ensaios em batelada (Etapa 2) foram analisados por meio de análise de

variância (ANOVA), usando teste F para avaliar se houve interação estatisticamente

significativa entre a carga orgânica aplicada versus eficiência de remoção de DQO, e

entre a carga orgânica aplicada versus a produção de metano.

Para as análises estatísticas, valores de p < 0,05 foram considerados significantes

e foi utilizado o software STATISTICA versão 13.0.
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5 RESULTADOS  E DISCUSSÃO

Neste item são apresentados os resultados e discussões referentes às duas etapas

do trabalho, bem como os resultados do tratamento estatístico realizado.

São apresentados os dados referentes ao monitoramento do reator RAS em

sistema contínuo; o resultado dos ensaios de atividade metanogênica especifica (AME);

a caracterização da biomassa microbiana por meio de exames microscópicos,

PCR/DGGE e sequenciamento filogenético; bem como os resultados do monitoramento

dos reatores operados em batelada sequencial e do tratamento estatístico dos resultados.

5.1. ETAPA 1 - OPERAÇÃO DO REATOR RAS EM SISTEMA CONTÍNUO

5.1.1. Desempenho do reator anaeróbio serial - RAS

O reator anaeróbio serial foi mantido à temperatura ambiente (25 ± 4 ºC) durante

todo o período de operação, sob pressão atmosférica de 690,7 mmHg (São Carlos/SP).

Nas Figuras 5.1 a 5.4 são apresentadas as variações do comportamento das cargas

orgânica volumétrica aplicadas para cada câmara do RAS (COVindividual), os valores de

COVglobal considerando o volume total do reator e as cargas orgânicas aplicadas ao lodo

(COALindividual e COALglobal) durante o período da operação, respectivamente. As Fases

I, II e III corresponderam aos períodos de aumento gradativo da carga orgânica

volumétrica submetida ao reator, respectivamente.
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Figura 5.1 - Variação temporal da carga orgânica volumétrica (COVindividual) para as

câmaras C1, C2, C3 e C4 no período de operação do reator RAS.

Figura 5.2 - Comportamento da carga orgânica volumétrica global (COVglobal) no

decorrer do período de operação do reator RAS.
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Figura 5.3 - Variação temporal da carga orgânica aplicada ao lodo (COALindividual) para

as câmaras C1, C2, C3 e C4 no período de operação do reator RAS.

Figura 5.4 - Comportamento da carga orgânica global aplicada ao lodo (COALglobal) no

decorrer do período de operação do reator RAS.
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Durante o período de adaptação do lodo de inóculo às condições operacionais do

reator RAS, foram aplicados reduzidos valores de COVglobal em torno de 0,42 a 0,78 kg

DQO m-3.d-1 (Figura 5.2). Essa fase inicial da operação compreendeu período de 30

dias, alcançando valores de COVindividual ao final deste período (Figura 5.1) na ordem de

3,11; 0,45; 0,17 e 0,06 kg DQO m-3.d-1 para C1, C2, C3 e C4, respectivamente.

Os valores de COALglobal obtidos na fase de adaptação (Figura 5.4) ficaram na

faixa de 0,03 a 0,05 kg DQO kg STV.d-1. Em relação aos valores de COALindividual para

C1, C2, C3 e C4, esses foram de 0,207; 0,030; 0,011 e 0,004 kg DQO kg STV.d-1,

respectivamente (Figura 5.3).

Posteriormente nas Fases I, II e III, a carga orgânica imposta ao reator, foi

aumentada gradativamente por meio de incrementos na vazão de alimentação aplicadas

semanalmente. Para esse período da operação, foram alcançados valores mais elevados

de COV e COAL para as quatro câmaras do RAS.

Os valores de COVglobal obtidos oscilaram entre 0,91 a 2,07 kg DQO m-3.d-1 para a

Fase I; 0,90 a 1,92 kg DQO m-3.d-1 para a Fase II; e 1,09 a 2,50 kg DQO m-3.d-1 para a

Fase III. Em relação aos valores de COALglobal obtidos para as Fases I, II e III esses

foram de 0,061 a 0,138 kg DQO kg STV.d-1; 0,058 a 0,128 kg DQO kg STV.d-1; e

0,073 a 0,167 kg DQO kg STV.d-1, respectivamente.

Em relação aos valores individuais médios de COV obtidos ao longo da operação

do reator na Etapa 1 para C1, C2, C3 e C4, estes foram de 6,73 ± 2,34 kg DQO m-3.d-1;

2,13 ± 1,20 kg DQO m-3.d-1; 1,12 ± 0,79 kg DQO m-3.d-1 e 0,74 ± 0,58 kg DQO m-3.d-1,

respectivamente. Já para a COAL, os valores médios verificados durante a operação do

reator foram de 0,45 ± 0,14 kg DQO kg STV.d-1; 0,07 ± 0,05 kg DQO kg STV.d-1; 0,16

± 0,08 kg DQO kg STV.d-1 e 0,05 ± 0,04 kg DQO kg STV.d-1 para C1, C2, C3 e C4,

respectivamente.
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De maneira geral, observa-se a partir dos valores de COVglobal e COALglobal

(Figuras 5.2 e 5.4) que ambos apresentaram tendência em seguir o comportamento da

C1 (câmara 1), fato que pode ser relacionado ao balanço global das cargas orgânicas

maiores que este compartimento deteve ao longo das Fases I, II e III.

Verifica-se ainda através das Figuras 5.1 a 5.4 uma queda nos valores de COV e

COAL para a 12ª e 29ª semana de operação (início das Fases II e III, respectivamente).

Esse acontecido pode ser creditado ao entupimento das tubulações, que conduzem os

efluentes de uma câmara para outra, verificado nesse período.

Este episódio foi caracterizado pela expansão do leito de lodo decorrente da

formação de microbolhas do biogás presentes no interior das câmaras, carreando os

sólidos da C1 para C2, e assim sucessivamente até a C4, bloqueando o fluxo da fase

líquida que alimentava as câmaras de modo ascendente.

Como estratégia operacional e medida corretiva, na 12ª semana de operação (85º

dia), o reator foi aberto para colocação de micro peneira no fundo das câmaras e a vazão

de alimentação foi reduzida em 50%, justificando o ponto de queda nos valores de COV

e COAL verificados nesse período.

Persistindo o entupimento verificado na 29ª semana (203º dia), o reator

novamente foi reaberto para limpeza e instalação de separadores na parte superior de

cada câmara, reduzindo dessa forma, o arraste de biomassa da C1 para C2, C2 para C3 e

da C3 para C4.

Os problemas constatados na 12ª e 29ª semanas da operação do reator

caracterizaram o início das Fases II e III, respectivamente.

Para a verificação do comportamento operacional do reator na primeira etapa do

trabalho (Etapa 1), foram realizadas análises de DQO bruta, DQO filtrada, carboidratos,
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pH, alcalinidade parcial e total, ácidos voláteis totais, ácidos graxos voláteis, sólidos,

produção de metano e composição do biogás.

Os dados referentes ao monitoramento de desempenho do RAS em termos de

concentração de DQO, eficiências de remoção individual e global de DQO bruta para

cada câmara ao longo do período de operação, são apresentados nas Figuras 5.5 a 5.7,

respectivamente.

Figura 5.5 - Variação temporal da concentração de DQObruta para a vinhaça e o efluente

das câmaras C1, C2, C3 e C4.
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Figura 5.6 - Variação temporal das eficiências de remoção global de DQObruta do RAS.

Figura 5.7 - Eficiências de remoção individual de DQObruta em função da COVindividual

para as câmaras C1, C2, C3 e C4.

0

1

2

3

4

5

6

0

20

40

60

80

100

0 35 70 105 140 175 210 245
C

O
V

 (k
g 

D
Q

O
/m

³.
d)

R
em

oç
ão

 d
e 

D
Q

O
 (%

)

Tempo (dias)

Remoção DQO (%) COV
C 2

I II III

0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

15,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 35 70 105 140 175 210 245

C
O

V
 (k

g 
D

Q
O

/m
³.d

)

R
em

oç
ão

 d
e 

D
Q

O
 (%

)

Tempo (dias)

Ef. Rem DQO (%) COV

IIIIII

0

1

2

3

4

5

0

20

40

60

80

100

0 35 70 105 140 175 210 245

C
O

V
 (k

g 
D

Q
O

/m
³.d

)

R
em

oç
ão

 d
e 

D
Q

O
 (%

)

Tempo (dias)

Remoção DQO (%) COV

I II III

0

1

2

3

0

20

40

60

80

100

0 35 70 105 140 175 210 245

C
O

V
 (k

g 
D

Q
O

/m
³.d

)

R
em

oç
ão

 d
e 

D
Q

O
 (%

)

Tempo (dias)

Remoção DQO (%) COV

I II III

C 1

C 4C 3



60

No decorrer da operação do reator, a vinhaça afluente as câmaras do RAS

apresentou concentração média de DQO de 17.418 ± 1648,60 mg.L-1, conseguindo-se

valores próximos ao estimado (20.000 mg.L-1). Para as câmaras C1, C2, C3 e C4,

obteve-se valores de DQO bruta efluente média de 5.144 ± 2.508 mg.L-1, 2.503 ± 1.496

mg.L-1, 1.572 ± 1.018 mg.L-1 e 1.159 ± 701 mg.L-1, respectivamente (Figura 5.5).

As menores concentrações de DQO efluente para as câmaras do RAS foram

observadas para o período de adaptação, como ilustrado na Figura 5.5. Este acontecido

deve-se principalmente ao fato que nesta fase, o reator foi submetido a elevados TDH

(23 a 40 dias, baixos valores de COVglobal e COALglobal (Figuras 5.1 a 5.4) e, diluição da

vinhaça no tanque de alimentação, para adaptação do lodo de inóculo avícola.

Para as Fases I, II e III foram obtidas concentrações de DQObruta afluente média de

17.033 ± 1.818 mg.L-1, 17.420 ± 1.492 mg.L-1 e 17.926 ± 1.939 mg.L-1,

respectivamente, demonstrando homogeneidade das características da vinhaça ao longo

da operação do reator.

A imposição de carregamento orgânico a partir da Fase I resultou em oscilações

nos valores de residuais de DQO bruta efluente obtida para as câmaras C1, C2, C3 e C4.

Para a Fase I, os valores médios obtidos para as câmaras foram de 7.050 ± 2.778

mg.L-1; 3.297 ± 2.065 mg.L-1; 1.975 ± 1.689 mg.L-1 e 1.254 ± 1.040 mg.L-1 para C1,

C2, C3 e C4, respectivamente.

Na Fase II, observou-se uma menor concentração de DQO efluente para as

câmaras do reator RAS de 5.586 ± 2.239 mg.L-1; 2.618 ± 1.294 mg.L-1; 1.601 ± 456

mg.L-1 e 1.240 ± 272 mg.L-1 para C1, C2, C3 e C4, respectivamente.

Em relação à última fase da operação (Fase III), com COVglobal entre 1,09 a 2,50

kg DQO m-3.d-1, os valores  médios de concentração de DQO para C1, C2, C3  e C4
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foram da ordem de 4.115 ± 1.948 mg.L-1; 2.569 ± 958 mg.L-1; 1.896 ± 811 mg.L-1 e

1.500 ± 613 mg.L-1, respectivamente.

Em termos de eficiência de remoção global de DQO bruta (Figura 5.6), esta foi de

95,4 % para o período de adaptação, obtendo-se valores de eficiências individuais de

remoção para C1, C2, C3 e C4 da ordem de 83,4 %, 69,4 %, 62,1 % e 52,5 %,

respectivamente (Figura 5.7).

A eficiência média de remoção global de DQO na Fase I foi de 92,5 % (Figura

5.6), conseguindo-se eficiências de remoções para C1, C2, C3 e C4 (Figura 5.7) da

ordem de 68,0%, 47,5%, 33,0% e 23,4%, respectivamente.

Quando confrontados os valores de eficiência de remoção global de DQO obtidos

das Fases I, II e III (92,5 %, 92,9 % e 91,4%, respectivamente), verifica-se similaridade

destes, indicando que, o período de adaptação foi de fundamental importância para a

manutenção dos bons resultados da redução de matéria orgânica conseguida ao longo da

operação do reator RAS com o aumento gradativo da COV (Figura 5.2), sem a inibição

do processo de digestão anaeróbia.

Neste sentido, verificou-se que o reator RAS processando vinhaça, apresentou

eficiências satisfatórias na remoção de matéria orgânica na forma de DQO, tendo-se em

vista que as maiores parcelas foram obtidas para a primeira câmara (C1), muito

provavelmente decorrente dos maiores valores de COV e COAL conseguidos ao longo

do experimento.

Boopathy e Tilche (1991), utilizando reator compartimentado (ABR) com três

câmaras no tratamento de melaço, verificaram que as maiores eficiências de remoção de

DQO, foram obtidas para os maiores valores de COV aplicada, da ordem de 4,3 a 28 kg

DQO m-3.d-1.
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Valores médios de remoção de DQO similares aos obtidos o presente estudo, da

ordem de 86%, foram obtidas por Brown (2012) operando reator UASB de 20 L

tratando vinhaça de cana-de-açúcar com COV entre 0,53 a 4,5 kg DQO m-3.d-1.

Santana Júnior (2013) investigando o tratamento de vinhaça em reator UASB em

escala de bancada, obteve valores inferiores na eficiência de remoção de DQO total ao

observados neste trabalho, entre 34 a 55% com COV de 0,15 a 3,50 kg DQO m-3.d-1.

Robles-Gonzáles (2011) tratando vinhaça em escala de laboratório em reator

mesofílico de leito fluidizado com COV de 2,0; 2,7; 5,7; 10,7 e 30,4 kg DQO m-3.d-1,

obteve eficiência de remoção de DQO entre de 61,5 a 84,8%, observando redução na

eficiência da remoção de DQO com COV próximas à 30,4 kg DQO m-3.d-1.

Na Figura 5.8 a 5.10, são apresentados os valores relativos às concentrações de

DQO filtrada, eficiências de remoção individual e global, respectivamente.

Figura 5.8 - Variação temporal da concentração de DQOfiltrada para a vinhaça e o

efluente das câmaras C1, C2, C3 e C4.
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Figura 5.9- Variação temporal das eficiências de remoção global de DQOFiltrada durante

a operação do RAS.

Figura 5.10 - Eficiências de remoção individual de DQOFiltrada para as câmaras C1, C2,

C3 e C4.
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Os valores de concentração de DQO filtrada obedeceram ao comportamento

temporal da DQO bruta, conforme ilustrado na Figura 5.8. Analisando os dados da

referida Figura 5.8, constata-se que os valores médios de DQO filtrada para a vinhaça e

os efluentes das câmaras C1, C2, C3 e C4 na fase de adaptação foram de 13.274 ±

603,59 mg/L, 2.148,6 ± 306,55 mg/L, 683,9 ± 253,44 mg/L, 229,3 ± 154,12 e 91,9 ±

25,86 mg/L, respectivamente.

Para as Fases I, II e III obteve-se maiores concentrações residuais de DQOfiltrada

decorrente a imposição de carregamento orgânico aplicado nestas fases.

Conforme a Figura 5.9, na etapa de adaptação do inóculo, a eficiência média de

remoção de matéria orgânica, medida como DQO filtrada foi de 99,3%. Quanto às

demais fases da operação (I, II e III), obteve-se valores médios de remoção de

DQOfiltrada acima de 90 %.

Nas Figuras 5.11 e 5.12 são apresentados os valores das concentrações de

carboidratos e suas respectivas eficiências de remoção para as câmaras do RAS.

Os resultados obtidos para as eficiências de remoção de carboidratos, durante todo

o período do experimento (Figura 8.12) corroboram para o bom desempenho

apresentado pelo RAS na remoção de matéria orgânica, como verificado anteriormente

para o parâmetro de DQO.

As concentrações de carboidratos observadas para a vinhaça e o efluente da C4 na

fase de adaptação (Figura 5.12), foram de 2.175,95 e 5,76 mg/L, respectivamente,

correspondendo a um percentual médio de remoção de 99,7 ± 0,22%. Para as fases

seguintes (I, II e III) os valores de carboidratos ficaram em torno de 1905,43 e 86,48

mg/L para o afluente e o efluente da C4, respectivamente, correspondendo a um

percentual de remoção global igual a 95,5 ± 2,73%.
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Figura 5.11 - Variação temporal da concentração de carboidratos para a vinhaça e o

efluente das câmaras do RAS.

Figura 5.12 - Eficiências de remoção individual de carboidratos para as câmaras C1,

C2, C3 e C4.
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Como observado para a DQO, a maior remoção de carboidratos foram

conseguidas já na câmara C1, em função desta câmara deter as maiores COV e COAL

aplicadas, oscilando entre 1,67 a 10,40 kg DQO m-3.d-1 e 0,11 a 0,67 kg DQO/kg

STV.d, respectivamente, e da boa aclimatação da biomassa microbiana à vinhaça.

Os bons resultados de remoção de carboidratos podem ser justificados pela

abundância relativa de microrganismos pertencentes ao gênero T78, os quais são

consumidores de carboidratos, identificados no sequenciamento filogenético das

amostras das câmaras do RAS, apresentados no item 5.1.4.3.

Nas Figuras 5.13 a 5.17 são apresentados os valores de alcalinidade, valores

médios de alcalinidade, a concentração de ácidos voláteis totais (AVT), os valores

médios de AVT e a variação do pH, obtidos durante a operação do reator RAS.

Os parâmetros de alcalinidade, ácidos voláteis e pH estão estritamente

relacionados entre si podendo influenciar igualmente o processo de digestão anaeróbia

de águas residuárias.
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Figura 5.13 - Variação temporal de alcalinidade para a vinhaça e o efluente das

câmaras do RAS.

Figura 5.14 - Valores médios de alcalinidade a bicarbonato para a vinhaça e o efluente

das câmaras do RAS.
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Figura 5.13 - Variação temporal de alcalinidade para a vinhaça e o efluente das

câmaras do RAS.

Figura 5.14 - Valores médios de alcalinidade a bicarbonato para a vinhaça e o efluente

das câmaras do RAS.
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Figura 5.13 - Variação temporal de alcalinidade para a vinhaça e o efluente das

câmaras do RAS.

Figura 5.14 - Valores médios de alcalinidade a bicarbonato para a vinhaça e o efluente

das câmaras do RAS.
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Figura 5.15 - Variação temporal das concentrações de ácidos voláteis totais (AVT) para

a vinhaça e os efluentes das câmaras do RAS.

Figura 5.16 - Concentração média de AVT para a vinhaça e o efluente das câmaras do

RAS.
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Figura 5.15 - Variação temporal das concentrações de ácidos voláteis totais (AVT) para

a vinhaça e os efluentes das câmaras do RAS.

Figura 5.16 - Concentração média de AVT para a vinhaça e o efluente das câmaras do

RAS.
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Figura 5.15 - Variação temporal das concentrações de ácidos voláteis totais (AVT) para

a vinhaça e os efluentes das câmaras do RAS.

Figura 5.16 - Concentração média de AVT para a vinhaça e o efluente das câmaras do

RAS.
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Figura 5.17 - Variação temporal dos valores de pH para a vinhaça e o efluente das

câmaras do RAS.

Analisando os dados da Figura 5.13 observa-se que, os valores de alcalinidade

provenientes do efluente das câmaras do reator para as Fases I, II e III, foram em média

superiores aos valores apresentados pela vinhaça bruta, demonstrando boa capacidade

do RAS no tamponamento dos ácidos intermediários gerados no processo de digestão,

em virtude da sua compartimentação.

Constata-se, que o aumento gradativo da carga orgânica verificado nas Fases I, II

e III, favoreceu a geração de alcalinidade em todas as câmaras do reator. Para as Fases

II e III, observa-se similaridade nos valores médios de alcalinidade para C1, C2, C3 e

C4 (Figura 5.14) como resultado das COVindividual COALindividual obtidas ao final de cada

fase (Figuras 5.1 e 5.3).

Na fase inicial da operação do reator (período de adaptação), foram observadas as

menores concentrações de alcalinidade (Figura 5.14), decorrentes dos baixos valores de
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carregamento orgânico global aplicado nesta fase (0,42 a 0,78 kg DQO m-3.d-1), e das

concentrações superiores de ácidos voláteis da vinhaça bruta, observadas nesse período

(Figura 5.15).

A alcalinidade total média da vinhaça bruta ao longo da operação foi de 2.749 ±

535,20 mg/L, constatando concentrações médias maiores para as câmaras C1, C2, C3 e

C4 da ordem de 3.774 ± 663,40 mg/L ; 3.807 ± 852,14 mg/L; 3.706 ± 244,03 mg/L e

3.594 ± 262,84 mg/L, respectivamente.

Segundo Grady Júnior e Lim (1980) para a maioria dos casos práticos, uma

alcalinidade total compreendida entre 2.500 e 5.000 mg CaCO3 L-1 é suficiente para se

obter um adequado poder tampão na unidade de tratamento. No entanto, tal constatação

deverá considerar o tipo de água residuária.

Metcalf e Eddy (2003) fizeram afirmação semelhante, de que para que o processo

de digestão anaeróbia ocorra de forma satisfatória, a alcalinidade deverá situar-se na

faixa de 1.000 a 5.000 mg CaCO3/L.

De forma geral, a alcalinidade média efluente proveniente das câmaras manteve-

se superior à vinhaça (Figura 5.14), indicando o equilíbrio e adaptação dos consórcios

microbianos presente nas câmaras do RAS na geração e consumo de ácidos voláteis

totais (Figura 5.15).

O tamponamento da vinhaça de cana-de-açúcar com solução de bicarbonato de

sódio (0,5 g NaHCO3/g DQO), foi fundamental para o processo de degradação

anaeróbia ocorrido nas quatro câmaras, tendo em vista a adequação do pH (entre 6,6 e

7,7) e posterior neutralização dos ácidos totais produzidos.

Essa manobra operacional é justificável, pois, embora os processos anaeróbios

gerem alcalinidade na conversão de ácidos voláteis intermediários com geração de

cátion como produto final, a adição de álcali é extremamente recomendada para a
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digestão anaeróbia com alta taxa de carboidratos (Chernicharo, 1997), como verificado

neste estudo.

Harada et al. (1996) também adicionaram bicarbonato de sódio como agente

tampão na mesma dosagem empregada neste estudo (0,5 g NaHCO3/g DQO) para a

manutenção do pH da vinhaça em torno de 7,3 em um reator UASB, obtendo eficiências

de remoção de DQO na faixa de 39% a 67%.

Siqueira et al. (2008) obtiveram condições favoráveis de estabilidade na geração

de alcalinidade e consumo de ácidos voláteis, com eficiências de remoção de DQO da

ordem de 51% a 70%, em um reator RALF com COV aplicada de 3,3 a 26,2 kg DQO

m-3.d-1, utilizando o dobro da dosagem de bicarbonato de sódio utilizada neste estudo

(1,0 g NaHCO3/g DQO), para o tamponamento e correção do pH da vinhaça.

Mesmo constatando estabilidade do reator por meio da geração de alcalinidade,

observam-se oscilações nas concentrações de ácidos voláteis totais, com picos

verificados ao longo das fases de operação (Figura 5.15).

As concentrações de ácidos voláteis da vinhaça utilizada na alimentação do reator

RAS para as Fases I, II e III foram de 2.334 ± 620,43 mg/L, 2591 ± 451,11 mg/L e 2837

± 707,84 mg/L, respectivamente. Os maiores valores de ácidos voláteis foram

verificados para C1, em ambas as fases da operação do RAS, como ilustrado nas

Figuras 5.15 e 5.16.

Na Fase I obtiveram-se as maiores concentrações médias de AVT para C1, C2, C3

e C4, quando aplicadas COVglobal de 0,91 a 2,07 kg DQO m-3.d-1 e COALglobal de 0,061 a

0,138 kg DQO/kg STV.d-1, quando comparados as Fase II e III.

Na 11ª semana de operação com COV global de 2,07 kg DQO m-3.d-1 (Figura

5.1), a concentração de ácidos voláteis em C1 (COV de 8,27 kg DQO m-3.d-1) que era de

4.395,7 mg/L, ultrapassou em 20% o valor obtido da vinhaça (1.778 mg/L), com
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concomitante acúmulo de ácidos em C2, C3 e C4, indicando desequilíbrio na produção

de ácidos no processo de degradação da vinhaça em virtude da carga orgânica aplicada

nesta câmara em comparação com as demais.

Como estratégia operacional corretiva, na 12ª semana o incremento na vazão de

alimentação foi reduzido em 50 %, verificando a rápida estabilidade operacional do

RAS na 13ª semana, com concentrações de AVT efluente de 2.565; 536,15; 327,02

mg/L e 241,08 mg/L em C1, C2, C3 C4, respectivamente.

Novamente, observou-se na 20ª e 29ª semana (Fase II), o aumento na

concentração de ácidos em C1 ultrapassando em mais de 20 % o valor obtido para a

vinhaça, ocorrendo o acúmulo de AVT em C2, C3 e C4. Os valores de COVindividual

observados para este período eram de 7,18; 3,70; 1,87 e 0,88 kg DQO m-3.d-1 em C1,

C2, C3 e C4, respectivamente.

Entretanto, nas Fases II e III foram observados os maiores consumos de ácidos

voláteis, em termos médios, conforme ilustrado na Figura 5.16. O que se observa é que

quando elevados os valores de carga orgânica (COVindividual e COALindividual),

principalmente em C1, houve uma maior produção de ácidos neste compartimento,

sendo essa concentração excedente acumulada, e encaminhada posteriormente para as

câmaras subsequentes, alterando o equilíbrio das reações bioquímicas do processo

anaeróbio e consequente desbalanceamento global do consumo de ácidos (Ripley et al.,

1986).

De modo geral, constata-se que mesmo em condições de acúmulo de ácidos

voláteis, como resultado da aplicação de maiores COV nas primeiras câmaras (C1 e

C2), a compartimentação do reator favoreceu a auto-regulação das concentrações

adversas, sendo o excesso de ácidos sintetizados nas câmaras posteriores (C3 e C4).
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Durante todo o período de monitoramento das Fases I, II e III, mesmo quando

ocorreu o acúmulo de ácidos voláteis, os valores de pH nas câmaras não foram

inferiores a 6,5 (Figura 5.17), valor este considerado limitante para a garantia da

atividade metanogênica (Speece, 1992).

Os valores de pH da vinhaça (afluente) durante todo o período operacional do

reator oscilaram entre 6,60 a 7,70. Em relação aos valores obtidos para as quatro

câmaras, estes oscilaram na faixa de 7,00 a 8,38, indicando o equilíbrio das reações

bioquímicas do consumo de ácidos voláteis com consequente geração de alcalinidade,

por meio da especialização dos consórcios microbianos presentes nas câmaras do reator.

Verificou-se que mesmo após os problemas de obstrução das câmaras do reator,

com consequente redução das cargas orgânicas aplicadas, os valores de pH

permaneceram dentro da faixa de neutralidade adequada para o processo anaeróbio, não

necessitando de maiores ajustes no tamponamento dos efluentes provenientes da C1, C2

e C3.

Os valores dos parâmetros de sólidos suspensos totais (SST), sólidos suspensos

fixos (SST) e sólidos suspensos voláteis (SSV), obtidos do monitoramento do reator,

são apresentados nas Figuras 5.18 .
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Figura 5.18 - Variação temporal de sólidos suspensos totais (SST), sólidos suspensos

fixos (SSF) e sólidos suspensos voláteis (SSV) ao longo da operação do reator RAS.
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Observa-se a partir da Figura 5.18 que houve variações na concentração de sólidos

para as diferentes câmaras do reator, em função do aumento da COV aplicada ao longo

das fases da operação.

Nos períodos compreendidos entre a 11ª e 29ª semana, foi observado perda de

sólidos do sistema, principalmente em C1 (COVindividual aplicado de 8,27 e 7,67 kg

DQO/m-3.d-1, respectivamente), provavelmente decorrente ao arraste de biomassa pelas

bolhas de biogás formadas no interior do reator, em detrimento ao entupimento do RAS

neste período de operação, como já comentado.

A vinhaça (afluente) apresentou concentrações de sólidos totais e sólidos voláteis

ligeiramente maiores em relação ao efluente das câmaras ao longo de todo o período de

operação, demonstrando capacidade do RAS na retenção de sólidos.

As concentrações médias de sólidos para a vinhaça ao longo do monitoramento do

reator foram de 1,40 ± 0,84 g/L (SST), 0,27 ± 0,25 g/L (SSF) e 1,14 ± 0,79 g/L (SSV).

Os menores teores de sólidos foram obtidos para as últimas câmaras (C3 e C4),

tendo em vista que a grande parcela do material particulado que adentra o reator fica

retida nos primeiros compartimentos (C1 e C2).

A perda de biomassa em termos de SSV (Figura 5.18) verificada no transcorrer

das fases de operação em C1, C2, C3 e C4, foi relativamente baixa quando comparadas

as perdas de sólidos totais.

A colocação de separadores na parte superior de cada câmara de certa forma

contribuiu para a redução do arraste e perda de sólidos, verificada inicialmente no

tratamento da vinhaça.

Desta forma, o reator RAS demonstrou ser passível de utilização para o

processamento de águas residuárias com teor de material particulado em termos de

sólidos, como é o caso da vinhaça de cana-de-açúcar.
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5.1.2. Potencial de produção de metano e composição do biogás

Os dados referentes ao monitoramento da produção de metano teórica calculada

para as câmaras C1, C2, C3 e C4 no decorrer do período de operação do reator nas

Fases I, II e III, são apresentados na Figura 5.20.

Figura 5.20 - Variação temporal da produção volumétrica de metano para as câmaras

C1, C2, C3 e C4.

Em todo o período de monitoramento do reator RAS, mesmo após os problemas

operacionais verificados, a produção teórica de metano no sistema mostrou ser elevada.

Analisando a Figura 5.20 constata-se que, a maior produção de metano teórica foi

de 6,440 L.d obtida em C1 na Fase II (COV de 7,91 kg DQO m-3.d-1), verificando-se

decréscimo para as câmaras subsequentes (C2, C3 e C4).
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Em termos de volume teórico de metano produzido ao longo das Fases I, II e III,

observa-se maior produção para a câmara C1. Os picos da produção de metano em C1

foram verificados para os maiores valores de carga orgânica aplicada, enquanto os

períodos de queda da produção foram verificados para os períodos compreendidos por

instabilidades operacionais do reator RAS.

Em termos de volume teórico de metano médio obtidos ao longo da Fase I, estes

foram de 3,54 ± 1,38 L.d; 1,33 ± 0,52 L.d; 0,47 ± 0,25 L.d e 0,26 ± 0,27 L.d para C1,

C2, C3 e C4, respectivamente, observando grande variação para as câmaras C2, C3 e

C4.

Para a Fase II, os valores conseguidos para C1, C2, C3 e C4 foram de 4,20 ± 0,90

L.d; 1,05 ± 0,55 L.d; 0,36 ± 0,35 L.d e 0,13 ± 0,10 L.d, respectivamente, valores estes

similares ao obtidos na Fase I para as câmaras C2, C3 e C4. Na Fase III, os valores

médios de metano foram de 4,90 ± 1,08 L.d (C1); 0,55 ± 0,38 L.d (C2); 0,24 ± 0,14 L.d

(C3) e 0,14 ± 0,12 L.d (C4).

A maior produção de metano observada na primeira câmara (C1) possivelmente

pode estar relacionado ao fato que esta apresentou os maiores valores de COVindividual

COALindividual (Figura 5.1), garantindo maior concentração de substrato orgânico

passível de ser utilizado pela biomassa microbiana presente nesta câmara, corroborando

para maior conversão em biogás (metano).

Em contrapartida, as menores produções observadas para C2, C3 e C4, pode ser

creditada as baixas concentrações de matéria orgânica (DQO) afluente à estas câmaras,

bem como seus menores valores de COV aplicadas (Figura 5.1).

Na Figura 5.21 é apresentada a composição do biogás obtido em termos de

metano e CO2 para as Fases I, II e III da operação do reator RAS.
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Figura 5.21 - Composição de metano (a) e CO2 (b) presente no biogás obtido para as

câmaras C1, C2, C3 e C4.

Em relação à composição do biogás produzido, determinada por cromatografia

gasosa (Figura 5.21), observou-se maior percentual de metano em relação ao CO2 em

todas as câmaras, demonstrando o equilíbrio do processo de digestão anaeróbia da

vinhaça sem a inibição da etapa de metanogênese.
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Em todas as fases da operação (I, II e III), verificou-se que o metano é o gás

predominante no biogás, com valores expressivos acima de 80% (C1), que confirmam o

estabelecimento do sistema metanogênico pleno.

Os valores percentuais médios de metano obtidos para C1, C2, C3 e C4 durante a

Fase I foram de 79,3%, 71,4%, 67,2% e 66,0%, enquanto para CO2 estes foram de

20,7%, 28,6%, 32,8% e 34,0%, respectivamente.

Para as Fases II e III, observou-se o ligeiro aumento da composição de metano

presente no biogás produzido, com valores médios de 81,3 e 77,4% (C1), 70 e 68,6%

(C2), 71,2 e 75,2% (C3) e, 72,5 e 72,3% (C4), respectivamente. Foram observadas

reduções nas concentrações de metano nos momentos de ajuste nos parâmetros

operacionais (para cada incremento da COV).

Parkin e Owen (1986); Speece (1996); Spinosa e Vesilind (2003) apontaram a

redução da produção de metano como uma evidência para o desequilíbrio do processo

de digestão anaeróbia.

Soares (2015) operando um reator anaeróbio de leito estruturado tratando vinhaça

de cana-de-açúcar, a autora observou que o aumento gradativo da COV aplicada

possibilitou o aumento progressivo da remoção da carga orgânica volumétrica, da

produção de biogás e consequentemente da porcentagem de metano no biogás, assim

como constatado neste estudo.

Os resultados obtidos demonstraram que o reator RAS possibilitou a produção de

biogás com melhor qualidade energética em termos de composição de metano, como

resultado da carga orgânica individual aplicada em cada um dos compartimentos. A

predominância e abundância relativa dos grupos de microrganismos do gênero Archaea

identificada no sequenciamento filogenético (item 5.1.4.3) reforçam esta hipótese.
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5.1.3. Atividade metanogênica da biomassa

O ensaio de atividade metanogênica (AME) foi realizado ao final da operação do

reator RAS com amostras da biomassa de cada câmara. Na Figura 5.22 é apresentada a

produção acumulada de metano obtida do ensaio de AME para o lodo das câmaras do

reator.

A atividade metanogênica específica do lodo proveniente das câmaras do RAS ao

final da operação, com COVglobal de 2,50 kg DQO m-3.d-1 foi calculada a partir da

velocidade de produção acumulada de metano produzido no ensaio de acordo com

James et al. (1990).

O início da produção de metano foi verificado logo após as primeiras 5 horas de

incubação, sendo a máxima produção e estabilização desta, observadas após 60 e 80

horas, respectivamente (Figura 5.22).

O lodo proveniente das quatro câmaras do RAS coletados ao final da operação

apresentou diferentes valores de AME. Os valores de metano obtidos do ensaio de

atividade metanogênica para as câmaras C1, C2, C3 e C4 foram de 22,08; 3,42; 2,20 e

1,85 mL CH4/g STV.h-1, respectivamente.

Este acontecido se deve muito provavelmente, à maior atividade microbiana da

biomassa em C1, provocando alteração no comportamento das bactérias em C2, C3 e

C4 por limitação de substrato (Levenspiel, 1998), bem como pelos valores de

abundância relativa de organismos metanogênicos identificados nas análises de biologia

molecular (item 5.1.4.2) e sequenciamento (item 5.1.4.3) apresentados posteriormente.
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Figura 5.22 - Produção acumulada de metano durante o ensaio de AME para o lodo das

câmaras C1, C2, C3 e C4.

De acordo com Serra-Alvarez e Lettinga (1991) a concentração do substrato pode

afetar a taxa e o rendimento da produção de metano, provavelmente devido à inibição

da atividade metanogênica por compostos fenólicos ou outros intermediários.

No entanto, as características qualitativas da composição da vinhaça utilizada na

alimentação do reator RAS neste estudo (Tabela 4.1), não afetaram a produção de

metano em termos de compostos fenólicos e/ou metais pesados presentes, por exemplo.

Boopathy (1998) utilizando um reator ABR em sistema contínuo no tratamento de

efluente de suinocultura, COV de 4 kg DQO m-3.d-1, concentração de DQO afluente de

13,67 g/L-1, TDH de 14 dias, obteve produção de metano de 0,59 L-1 CH4/g STV,

resultado semelhante ao obtido em C1 (0,53 L-1 g STV).

Monteggia (1991) encontrou valores de AME similares ao obtido neste estudo,

principalmente em C1, para lodo de cervejaria entre 21 a 23 mL CH4/g STV.h-1 e
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valores próximo de 6,5 a 7,5 mL CH4/g SSV.h-1 para lodo tratando efluentes de papel e

celulose e lodo de efluente de soro de leite, respectivamente. No entanto, o autor não

separou a parcela do CO2, que se constitui em parcela significativa da composição do

biogás produzido.

5.1.4. Caracterização da biomassa microbiana

5.1.4.1. Caracterização por microscopia

Com o objetivo de caracterizar a biomassa microbiana granular do lodo de inóculo

e das câmaras do reator RAS, foram realizados exames microscópicos em contraste de

fase e MEV ao final da Etapa 1.

As principais morfologias observadas tanto para o inóculo quanto para as câmaras

C1, C2, C3 e C4 são apresentadas na Figura 5.23. Foram observadas distintas

morfologias microbianas nas amostras do lodo de inóculo e para as câmaras do RAS no

final da Etapa 1.

Em relação à amostra do lodo de inóculo (Figura 5.23 A), aparentemente

predominaram bacilos com dimensões variadas e Methanosaeta sp. Para as amostras

das quatro câmaras do reator, houve ligeira distinção em relação à densidade

morfológica da biomassa.

Para C1 e C2 (Figuras 5.23 B e 5.23 C, respectivamente), foram observados

predomínio de Methanosaeta sp., (quando comparado ao inóculo), leveduras, bacilos

curvos semelhantes a BRS, e poucas células semelhantes a Methanosarcina sp. Para C3

e C4 (Figuras 5.23 D e 5.23 E, respectivamente), observou-se aparente diminuição da
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densidade de arqueias metanogênicas. Entretanto, com relação às bactérias bacilares,

não foi observada diferença significativa entre as câmaras do reator.

Essa variação da densidade e diversidade morfológica verificada para os

microrganismos presentes nas diferentes câmaras do RAS possivelmente foram

decorrentes das condições operacionais individualizadas, encontradas em cada câmara

do reator em termos de fornecimento de substrato orgânico (COVindividual e COALindividual

aplicadas).

Também foram realizados exames de microscopia eletrônica de varredura (MEV)

para a verificação das estruturas granulares e distribuição das morfologias celular na

camada interior e o núcleo dos grânulos do inóculo e das câmaras do reator tomadas a

partir da amostragem dos pontos P1, P2 e P3 (Figura 5.24).

Observou-se, a partir das imagens de MEV obtidas semelhanças na distribuição e

diversidade de morfologias microbianas presentes nos grânulos do inóculo e das

câmaras do reator (Figura 5.24).

Para o lodo de inóculo (Figura 5.24 A, B e C) foi observada a predominância de

grande quantidade de bacilos com dimensões variadas, com predomínio de

Methanosaeta sp. Para as amostras das quatro câmaras do reator, foram observados

comportamentos diferentes em relação à densidade morfológica das células

microbianas.
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Figura 5.23 - Morfologias microbianas observadas para o lodo de inóculo e as câmaras

do RAS sob microscopia óptica. Inóculo (a), C1 (b), C2 (c), C3 (d) e C4 (e).

À medida que se caminha da C1 para C4, observa-se um aumento de material

polimérico no interior do grânulo. As morfologias microbianas semelhantes a

e

dc

ba
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Methanosaeta sp., cocos e bacilos, foram evidenciadas nos pontos P2 e P3 para as

amostras da C1, C2, C3 e C4, enquanto para o inóculo, foi verificada a presença de

Methanosaeta sp. para todos os pontos amostrais.

Entretanto, verifica-se que as morfologias semelhantes a Methanosaeta sp.

perderão a integridade estrutural das células a medida que se caminha da C1 para C4,

possivelmente em função da redução gradativa da disponibilidade de substrato, tendo

em vista que as cargas orgânicas aplicadas ao final da operação do reator quando foram

coletadas as amostras de biomassa eram de 10,02; 1,71; 1,01 e 0,75 kg DQO m-3.d-1

para C1, C2, C3 e C4, respectivamente.
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Figure 5.24 - Imagens da MEV obtidas para as amostra do inóculo e das câmaras do

reator RAS. Inóculo (A, B e C); C1 (D, E e F); C2 (G, H e I); C3 (J, K e L) e C4 (M, N

e O).
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As últimas câmaras do reator RAS possivelmente são alimentadas com material

de difícil degradabilidade e/ou recalcitrante, corroborando para perda da integridade das

morfologias observadas (Figura 5.24 M, N e O), tendo em vista que o valor médio de

DQO bruta afluente durante o intervalo de operação do reator para a C4 (1,16 g.L-1) foi

inferior em comparação com a C1 (17,42 g.L-1). Possivelmente a complexidade dos

compostos contidos na vinhaça (principalmente proteínas e ácidos), levou a uma

distribuição espacial não uniforme das morfologias contidas nos grânulos.

Independente do ponto de amostragem (P1, P2 e P3), não foi constatado a

presença de hollow cores nas amostras. A presença de núcleos ocos podem ter resultado

de uma diminuição na difusão de substrato devido ao maior tamanho de grânulo ou a

baixa carga orgânica aplicada no reator (Del Nery et al., 2008).

Na Tabela 5.1 são apresentadas de forma resumida, as principais morfologias

microbianas predominantes observadas na MEV para o lodo de inóculo e para a

biomassa das câmaras do RAS.

Tabela 5.1. Resumo das principais morfologias microbianas observadas pela MEV.

Pontos Inóculo C1 C2 C3 C4

P1

Cocos e
bacilos,
Methanosaeta

Afloramento
de
Methanosaeta

Cocos e
bacilos,
Methanosaeta

Material
particulado,
precipitados,
Cocos, bacilos

Methanosaetasp.com
perda de integridade
morfológica

P2

Methanosaeta,
cocos e
bacilos

Methanosaeta,
material
particulado,
precipitados

Methanosaeta,
precipitado

Methanosaeta,
material
particulado

Methanosaeta,
material particulado

P3

Alta
concentração
de
Methanosaeta

Alta
concentração
de
Methanosaeta

Methanosaeta,
cocos e
bacilos

Methanosaeta,
cocos e
bacilos

Methanosaeta sem
integridade
morfológica

P3
Ausência de
hallow core

Ausência de
hallow core

Ausência de
hallow core

Ausência de
hallow core

Ausência de hallow
core
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5.1.4.2. Caracterização por técnicas de biologia molecular

A caracterização qualitativa da comunidade microbiana da biomassa presente nas

câmaras do RAS bem como para o lodo de inóculo, foram determinadas para os

domínios Bacteria e Archaea, empregando técnicas de biologia molecular, tais como

reação em cadeia da polimerase (PCR), seguida da eletroforese em gel de gradiente

desnaturante (DGGE).

Na Figura 5.25 é apresentado o dendograma obtido para o domínio Archaea por

meio do perfil das bandas de DGGE, das amostras das câmaras do RAS e do inóculo.

Figura 5.25 - Dendograma (UPGMA) obtido a partir do perfil das bandas de DGGE

para o Domínio Archaea.

Na Figura 5.26 é apresentada a correlação entre os índices de diversidade Shannon

e a dominância obtida para o domínio Archaea das amostras analisadas.
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Figura 5.26 - Correlação do Índice de diversidade Shannon e a dominância para o

grupo Archaea.

Na Figura 5.27 é apresentado o dendograma obtido para o domínio Bacteria por

meio do perfil das bandas de DGGE, das amostras das câmaras do RAS e do inóculo.

Figura 5.27 - Dendograma (UPMGA) obtido a partir do perfil das bandas de DGGE

para o Domínio Bacteria.
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A Figura 5.28 apresenta a correlação entre os índices de diversidade Shannon e a

dominância obtida para o domínio Bacteria das amostras analisadas.

Figura 5.28 - Correlação do Índice de diversidade de Shannon e a dominância para o

domínio Bacteria.

O índice de diversidade Shannon observado para o lodo de inóculo foi maior em

relação às amostras do reator RAS para o domínio Archaea, no entanto, para o domínio

Bacteria foi menor com exceção da C1, possivelmente pelo fato desta câmara receber

maior teor de matéria orgânica em relação às demais.

À medida que se avança de C1 para C4 observa-se uma diminuição dos índices de

diversidade para ambos os Domínios Archaea e Bacteria (C1 ˃ C2 ˃ C3 ˃ C4),

conforme observado nas Figuras 5.26 e 5.28. Ou seja, ocorreu a seleção dessas

populações microbianas, provavelmente, vinculada a concentração do substrato afluente

em termos de DQO como já comentado.
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Com relação a dominância das populações microbianas verificou-se um aumento

gradual para ambos os domínios Archaea e Bacteria (Figuras 5.26 e 5.28) ao longo das

câmaras (C1 ˂ C2 ˂ C3 ˂ C4), indicando a especialização de algumas populações

microbianas nas condições submetidas, ou seja, relacionada à concentração do substrato

afluente às câmaras do RAS.

Quando o índice de diversidade Shannon reduz, observa-se o aumento da

dominância, indicando provavelmente a adaptação de algumas populações, para ambos

os domínios Bacteria e Archaea, principalmente da C3 para C4.

A comparação das comunidades microbianas foi determinada pelo cálculo dos

coeficientes de similaridade Jacard para ambos os domínios Bacteria e Archaea a partir

dos perfis de banda do DGGE (Figuras 5.25 e 5.27).

A comunidade microbiana do lodo de inóculo comparado com todas as câmaras

do RAS apresentou coeficiente de similaridade de 63% e 64% para o domínio Archaea

e Bacteria, respectivamente.

Os coeficientes de similaridade para o domínio Archaea (Figura 5.25)

aumentaram ao longo das câmaras (C1 - 63% - C2- 86% - C3 - 93% - C4). Este

aumento na similaridade das populações de arqueias provavelmente esteja relacionado à

semelhança entre os valores de COALindividual aplicados principalmente na C3 e C4 (0,07

e 0,05 kg DQO/kg STV.d-1, respectivamente), quando comparado com as aplicadas em

C1 e C2 (0,44 e 0,13 kg DQO/kg STV.d-1, respectivamente), corroborando com os

exames microscópicos e MEV apresentados anteriormente.

Os coeficientes de similaridade para o domínio Bacteria (Figura 5.27) foi de 82%

comparando-se C1 e C2, e de 83% entre C3 e C4, ou seja, a maioria das populações

bacterianas manteve-se nessas câmaras apesar da diferença dos valores de COV
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aplicada, provavelmente, tais populações já estivessem adaptadas a condições

operacionais do reator.

5.1.4.3. Análise filogenética das amostras do reator RAS

Neste tópico são apresentados e discutidos os resultados obtidos das análises do

sequenciamento filogenético das amostras do lodo de inóculo e biomassa das câmaras,

ao final da operação do reator anaeróbio serial na Etapa 1.

As amostras de DNA genômico da biomassa microbiana proveniente do inóculo e

das câmaras do reator RAS foram sequenciadas por meio da plataforma Illumina para os

domínios Bactéria e Archaea.

Na Figura 5.29 são apresentados os resultados referentes ao filo, classe, ordem,

família e gênero para o domínio Archaea, obtidos do sequenciamento do inóculo e das

câmaras do reator RAS.

Observa-se a partir da Figura 5.29 que houve a predominância do filo

Euryarchaeota para o lodo de inóculo e as amostras das câmaras do reator RAS. A

abundância relativa observada para o inóculo foi de 94,34 %, sendo que, para C1, C2,

C3 e C4 esse valor foi da ordem de 97,64 %, 95,96 %, 95,91 % e 94,75 %,

respectivamente, constatando-se permanência desse grupo de microbiano ao longo da

operação do reator (280 dias).

O filo Euryarchaeota agrupa grande diversidade de organismos aeróbios,

anaeróbios, termófilos e halófilos, existindo dois grupos principais: as archaea

metanogênicas que são anaeróbios e as archaea halófilas, que são aeróbios (Sowers,

1995). Os organismos desse grupo incluindo as espécies metanogênicas, são
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amplamente reportados em sistemas de tratamento anaeróbio de águas residuárias na

mineralização da matéria orgânica (Vazoller, 1995).

Figura 5.29 - Análise filogenética obtida do sequenciamento para o domínio Archaea.
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Ao mesmo passo, observou-se o predomínio do gênero Methanosaeta para o lodo

de inóculo e para as câmaras do reator (Figura 5.29). Os valores percentuais de

abundância relativa encontrados para esse grupo foram de 77,42 %, 87,38 %, 72,24 %,

74,68 % e 71,36 % para o inóculo, C1, C2, C3 e C4, respectivamente. A Methanosaeta

são arqueias metanogênicas acetoclásticas, especialistas na utilização de acetato como

fonte de energia para a conversão em metano e dióxido de carbono (Boone et al., 2001).

Novamente, observou-se proximidade entre os valores de abundância relativa

obtidos para ambas as amostras analisadas, sendo que, o maior valor obtido foi

conseguido para C1, corroborando com os resultados da microscopia, MEV e DGGE.

Segundo Vazoller et al., (1995) entre as principais fontes de substratos para o

desenvolvimento das arqueias metanogênicas tem-se o formiato, monóxido de carbono,

metanol, 2-propanol, aminas metiladas, dimetilsulfeto, metilmercaptanas, acetato e

dióxido de carbono.

A produção e disponibilidade de acetato, principalmente, verificada no tratamento

de vinhaça neste trabalho, certamente proporcionaram condições favoráveis para o

crescimento e manutenção dos grupos de arqueias metanogênicas, como observado pelo

sequenciamento filogenético.

De modo geral, os maiores valores de abundância para o grupo de arqueias

metanogênicas sequenciadas observadas para C1, contrastam com os dados operacionais

do reator RAS já discutidos anteriormente, tendo em vista principalmente a maior

produção de metano que essa câmara deteve ao longo da Etapa 1.

Aparentemente, as instabilidades operacionais do reator verificadas ao final das

Etapas I e II, bem como o aumento de carregamento orgânico aplicado às câmaras, não

levou a inibição dos grupos de arqueias metanogênicas ao final da operação do RAS,

quando comparado ao lodo de inóculo.
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Este fato pode ser creditado à boa adaptabilidade da biomassa microbiana ao

substrato orgânico fornecido, às condições ambientais e operacionais propiciadas ao

desenvolvimento da etapa de metanogênese, adotadas no processamento anaeróbio da

vinhaça de cana-de-açúcar.

No entanto, observa-se por meio da Figura 5.29 moderada seleção do grupo de

Methanosaetaceae pertencentes ao gênero Methanosaeta da primeira câmara (C1) para

a última (C4), podendo ser creditada a diferença de COV aplicadas ao final da etapa III,

da ordem de 10,02 e 0,75 kg DQO/m-3.d-1 para C1 e C4, respectivamente.

Na Figura 5.30 são apresentados os resultados referentes ao filo, classe, ordem,

família e gênero para o domínio Bacteria, obtidos do sequenciamento do lodo de

inóculo e das câmaras do reator RAS.

Em relação ao domínio Bacteria, verificou-se que o filo Chloroflexi foi o mais

abundante nas câmaras C1 (41,4%), C2 (48,7%), C3 (53%) e C4 (49,9%). Vale ressaltar

que tal filo foi identificado na biomassa utilizada para inoculação do reator RAS

apresentando abundância relativa no inóculo de 51,7%.

O filo Chloroflexi agrupa microrganismos com metabolismos diversos, incluindo

6 classes, uma das quais (Chloroflexi) abrange a maior parte de microrganismos

fototróficos. Contudo, nesta pesquisa, verificou-se que dentre as classes agrupadas por

este filo, Anaerolineae foi a de maior abundância relativa representando 40,8%, 48,3%,

52,6% e 49,4%, respectivamente em C1, C2, C3 e C4. Representantes desta classe são

estritamente anaeróbios sendo encontrados em reatores anaeróbios (Rosenberg et al.,

2014).
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Figura 5.30 - Sequenciamento realizado para o domínio Bacteria.
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Figura 5.30 - Sequenciamento realizado para o domínio Bacteria (continuação).
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microrganismos possivelmente, devido às condições nutricionais estabelecidas ao longo

da operação do reator (280 dias).

O filo supracitado agrupa microrganismos Gram negativos não formadores de

endósporos, anaeróbios, e com metabolismo quimioheterotrófico, capazes de produzir

ácidos orgânicos diversos como produtos finais da fermentação (Brenner et al., 2005).

Observou-se para o inóculo que o filo Synergistetes agrupou 7,8% das sequencias

em abundância relativa, por outro lado, verificou-se aumento da abundância relativa

deste filo nas câmaras do RAS: 17,8% (C1), 16,8% (C2), 11,4% (C3) e 9,5% (C4).

Incluem-se neste filo, microrganismos anaeróbios, Gram negativos com capacidade de

degradação de aminoácidos, encontrados em diversos habitats, tais como digestores

anaeróbios, ambientes marinhos, e ambientes com elevada concentração de enxofre

(Brenner et al., 2005).

Representantes do filo Firmicutes agruparam, em abundância relativa, 8,1% das

sequencias no inóculo, enquanto nas câmaras do reator foram observadas abundâncias

de: 12,2% (C1), 7,0% (C2), 6,4% (C3) e 7,0% (C4). Microrganismos deste filo podem

ser estritamente anaeróbios e anaeróbios facultativos, foram identificados em diversos

reatores tratando resíduos na recuperação de energia, possuem metabolismo

predominantemente quimiorganotrófico e a maior parte habita ambientes com pH

neutro.

Em relação ao nível taxonômico de família, verificou-se que a família

Anaerolinaceae agrupou 50,4% das sequencias identificadas no inóculo, e membros

desta família permaneceram no reator em elevada abundância relativa nas câmaras C1

(40,2%), C2 (47,7%), C3 (51,7%) e C4 (48,6%).

Observou-se que a abundância relativa das famílias Synergistaceae,

Dethiosulfovibrionaceae e Porphyromonadaceae (Figura 6.2) aumentaram nas câmaras
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em relação ao inóculo, sugerindo que as condições de operação estabelecidas

favoreceram o crescimento e manutenção dos organismos das referidas famílias.

Por outro lado, verificou-se redução na abundância relativa das famílias

Acidaminobacteraceae e Helicobacteraceae nas câmaras do reator compartimentado, em

relação ao inóculo de origem.

Em nível de gênero, observou-se classificação de 71,6% (Inóculo), 72,8% (C1),

74,7% (C2), 73,9% (C3) e 72,2% (C4) das sequencias totais. Para a amostra do inóculo,

observou-se que o gênero T78 (filo Chloroflexi) representou 48,6% das sequencias em

abundância relativa. Nas câmaras C1, C2, C3 e C4, este gênero foi identificado em

38,2%, 45,4%, 49,8% e 46,6%, respectivamente. Tal gênero tem sido identificado em

sistemas de digestão anaeróbia (Ariesyady et al., 2007) e está diretamente relacionado

ao consumo de carboidratos.

Ressalta-se que a concentração afluente de carboidratos no reator anaeróbio

compartimentado foi elevada (1940 ± 634 mg.L-1) além disso, verificou-se elevada

remoção de carboidratos nas câmaras, corroborando assim a alta abundância relativa

observada para o gênero T78.

O gênero vadinCA02 (filo Synergistetes) foi identificado no inóculo em 4,46%

das amostras sequenciadas. Verificou-se que nas câmaras esse gênero agrupou em

abundância relativa: 11,6% (C1), 11,84% (C2), 5,64% (C3) e 4,8% (C4). Bactérias

semelhantes a este gênero tem sido identificada em sistemas de digestão anaeróbia de

forragem de milho (Sträuber et al., 2015) e lodos primários (Li et al., 2015) e são

descritas pela capacidade de degradação de aminoácidos.

Observou-se aumento na abundância relativa do gênero HA73 nas câmaras em

relação ao inóculo de origem (2,9%). Nas câmaras C1, C2, C3 e C4 este gênero agrupou

5,3%, 4,2%, 4,5% e 3,8% das sequencias identificadas. Este gênero está relacionado à
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família Dethiosulfovibrionaceae e através de relações sintróficas é capaz de degradar

aminoácidos e consumo ácidos orgânicos (Hagen et al., 2016; Fan et al., 2015).

Observou-se o gênero Fusibacter (filo Firmicutes) em abundância relativa de

2,4% no inóculo utilizado no reator, entretanto, ao longo do período de operação,

verificou-se que houve redução na abundância relativa para este gênero para 0,07%

(C1), 0,13% (C2), 0,07% (C3) e 0,31% (C4). Tal gênero agrupa bactérias anaeróbias

obrigatórias e metabolismo organotrófico, capazes de oxidar carboidratos em butirato,

acetato, dióxido de carbono e hidrogênio. Adicionalmente, são microrganismos capazes

de utilizar o enxofre ou o tiossulfato como receptores de elétrons durante a fermentação

da glicose, produzindo ácido sulfídrico (Brenner et al., 2005).

Provavelmente, a redução na abundância relativa do gênero Fusibacter nas

câmaras, pode ser creditada a elevada presença do gênero sacarolítico T78, outrossim,

houve significativa remoção de carboidratos nas câmaras reduzindo o substrato passível

de degradação pelo gênero Fusibacter limitando seu crescimento.

O gênero Syntrophus (Filo Proteobacteria) foi identificado nas câmaras C1, C2,

C3 e C4 em abundância relativa de 0,29%, 0,63%, 1,14% e 1,81%, respectivamente.

São descritos como microrganismos anaeróbios estritos, fermentativos, capazes de

degradar ácidos graxos em reações sintróficas com arqueias metanogênica

hidrogenotróficas (Brenner et al., 2005; Rosenberg et al., 2014).

Paludibacter foi identificado em 0,94% (C1), 1,4% (C2), 1,45% (C3) e 3,03%

(C4) em abundância relativa. Tal gênero, pertencente ao filo Bacteroidetes, são

organismos estritamente anaeróbio, capaz de fermentar diversos açucares tendo como

produtos finais o acetato e propionato.

Syntrophobacter (filo Proteobacteria) são microrganismos estritamente

anaeróbios, capazes de oxidar propionato em acetato na presença de arqueias
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hidrogenotróficas, sugerindo a importância de relações sintróficas para seu crescimento

e estabelecimento. Bactérias semelhantes a este gênero foram identificadas em 0,55%

(C1), 0,88% (C2), 0,37% (C3) e 0,29% (C4).

5.2. ETAPA 2 - OPERAÇÃO DOS REATORES ASBR EM BATELADA

Neste tópico estão descritos e discutidos os resultados obtidos dos ensaios em

batelada na Etapa 2. Para tanto, são apresentados os resultados referentes ao

monitoramento de desempenho dos reatores, a produção e composição do biogás, bem

como a diversidade da comunidade microbiana presente em cada reator.

5.2.1. Desempenho dos reatores em batelada sequencial

Na segunda etapa do trabalho, os reatores anaeróbios operados em batelada

sequencial (ASBR) foram mantidos sob agitação constante de 150 rpm, temperatura

controlada de 25 ± 3 ºC e tempo de ciclo de 48 horas/frasco.

Após o tempo de ciclo estipulado, os frascos reatores foram deixados em repouso

por um período de 60 min para sedimentação de material sólido em suspensão e

posterior coleta do sobrenadante para a realização de análises.

Nas Figuras 5.31 e 5.32 são apresentados os valores de carga orgânica aplicada ao

lodo (COAL) e carga orgânica obtida (CO) para os reatores, impostas nas Fases I, II e

III nos ensaios em batelada, respectivamente.
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Figura 5.31 - Valores de COAL aplicadas ao lodo nas Fases I, II e III nos ensaios em

regime de batelada.

Figura 5.32 - Valores de carga orgânica obtidas para as Fases I, II e III nos ensaios em

regime de batelada.
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As Fases I, II e III do ensaio em regime de batelada sequencial, consistiram na

imposição de aumento da COAL de 0%, 100% e 400%, respectivamente. Conforme

apresentado pela Figura 5.32, o aumento da COAL consequentemente acarretou no

aumento dos valores de carga orgânica aplicada aos reatores.

Na Fase I, os valores individuais de COAL foram de 0,56; 0,17; 0,08 e 0,04 kg

DQO/kg STV.d-1, valores estes similares aos obtidos no final da operação do reator

RAC em regime estacionário na Etapa 1. Em relação aos valores de carga orgânica

obtida (Figura 5.32) estes foram de 19,75; 4,01; 2,04 e 1,59 kg DQO/d-1 para os reatores

C1, C2, C3 e C4, respectivamente.

Posteriormente na Fase II, com a duplicação imposta sobre a COAL obtida ao

final da Fase I, os valores aplicados foram de 1,12; 0,34; 0,16 e 0,08 kg DQO/kg STV.d-

1 para C1, C2, C3 e C4, obtendo-se cargas orgânicas da ordem de 20,52; 6,23; 4,25 e

2,95 kg DQO/d-1, respectivamente.

Na última fase (Fase III), foram conseguidos valores mais elevados em termos de

COAL aplicada e CO para ambos os reatores, principalmente para C2, C3 e C4 (Figuras

5.31 e 5.32), em virtude do aumento da concentração residual de matéria orgânica

(DQO) efluente dos reatores C1, C2 e C3, influenciando diretamente nos valores de

COAL e das cargas orgânicas obtidas.

Os valores de COAL aplicados nesta fase para os reatores C1, C2, C3 e C4 foram

de 2,24; 0,68; 032 e 0,16 kg DQO kg STV.d-1, atingindo cargas orgânicas da ordem de

20,05; 8,30; 5,63 e 4,16 kg DQO/d-1, respectivamente.

Constatou-se que os aumentos nos valores de carga orgânica aplicada ao lodo

(COAL) nos ensaios em batelada, não inibiram a degradação anaeróbia da vinhaça nas

condições investigadas.
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Ribas (2006) avaliando o tratamento da vinhaça de cana-de-açúcar em reator

anaeróbio operado em batelada sequencial, alcançou COV máxima de 36 kg DQO/m-

3.d-1, respectivamente. Para o sistema proposto neste estudo, foi obtida carga orgânica

máxima de 20 kg DQO/m-3.d-1 para o reator C1, com a quadruplicação da COAL

verificada na Fase III.

Nacheva et al. (2005) verificaram o aumento da remoção de matéria orgânica na

forma de DQO com o aumento da carga orgânica aplicada, da ordem de 9, 12 e acima

de 16 g DQO L-1.d1, utilizando um reator anaeróbio de leito expandido no tratamento de

vinhaça de destilaria de álcool.

Visando avaliar o comportamento e a eficiência operacional dos reatores em

sistema descontínuo, foram realizadas análises de DQO filtrada, carboidratos, pH,

ácidos orgânicos voláteis, produção de metano e composição do biogás.

Os valores de concentração de DQO filtrada e as eficiências de remoção para cada

reator após os ensaios em batelada nas Fases I, II e III, são apresentados nas Figuras

5.33 e 5.34, respectivamente.
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Figura 5.33 - Valores de DQO inicial e final obtida para as quatro câmaras nos ensaios

em batelada sequencial. (A) Fase I; (B) Fase II e (C) Fase III.
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Figura 5.34 - Eficiências de remoção de DQO versus a COAL aplicada nos ensaios em

batelada na Fase I (A), Fase II (B) e Fase III (C).
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Durante a operação dos reatores em batelada, a concentração média de DQO

obtida para a vinhaça afluente do reator C1 (Figura 5.33) foi de 17.947 ± 494,62 mg.L-1,

18.647 ± 294,15 mg.L-1 e 18.231 ± 120,55 mg.L-1 para as Fases I, II e III,

respectivamente, obtendo concentrações de DQO efluente de 3.985 ± 115,56 mg.L-1;

6.232 ± 92,31 mg.L-1 e 8.295 ± 226,47 mg.L-1 para as Fases I, II e III, respectivamente.

Os valores de concentração de DQO bruta da vinhaça utilizados nos ensaios em

batelada foram similares aos obtidos na alimentação do reator RAS em sistema

contínuo, na primeira etapa do trabalho, resultado da manutenção das características

qualitativas da mesma.

A partir da Figura 5.33 observa-se que, as menores concentrações de DQO

efluente para os reatores C1, C2, C3 e C4, foram observadas para a Fase I, com a

replicação dos valores de COAL de 0,56; 0,17; 0,08 e 0,04 kg DQO/kg STV.d-1,

respectivamente, obtidas ao final da operação do reator RAS em sistema contínuo.

Em relação aos valores de eficiência de remoção de DQO obtidos na Fase I

(Figura 5.34 A) esses foram da ordem de 77,8 %, 48,9 %, 22,0 % e 17,3 % para os

reatores C1, C2, C3 e C4, respectivamente, obtendo-se eficiência global de remoção de

92,68 %.

Nas Fases II e III (Figura 5.33 B e 5.33 C), observou-se o aumento da

concentração de DQO efluente para ambos os reatores, como resultado direto da

elevação da COAL e cargas orgânicas aplicadas.

Para a Fase II, os valores médios de concentrações de DQO efluente foram de

6.232 ± 391 mg.L-1, 4.238 ± 130,34 mg.L-1, 2.947 ± 350,26 mg.L-1 e 2.074 ± 194,63

mg.L-1, para os reatores C1, C2, C3 e C4, obtendo-se percentuais de eficiências de

remoção da ordem de 66,6 %; 32,0 %; 30,5 % e 29,6 %, respectivamente,

correspondendo a uma eficiência global de remoção de 88,9 %.
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Quando comparada à Fase I, a eficiência de remoção de DQO obtida na Fase II

(Figura 5.34 B) para os reatores C1 e C2 sofreu redução de pontos percentuais quando

aplicada COAL de 1,12 e 0,34 kg DQO/kg STV.d-1, respectivamente, ao passo que, a

elevação da COAL favoreceu o aumento da eficiência de remoção de DQO em C3 e C4,

da ordem de +8,5% e +12,3%, respectivamente.

Esse fato está relacionado à maior disponibilidade de substrato afluente em C3 e

C4, resultado da concentração de matéria orgânica residual em termos de DQO efluente,

provenientes dos reatores C1 e C2.

Para a Fase III, os valores médios de concentração de DQO afluente e efluente

obtidos para C1, C2, C3 e C4 foram de 18231,00 ± 71,42 e 8295,60 ± 124,15 mg.L-1;

8295,60 ± 124,15 e 5629,10 ± 91,30 mg.L-1; 5629,10 ± 91,30 e 4163,65 ± 115,72 mg.L-

1; e 4163,65 ± 115,72 e 3060,10 ± 42,50 mg.L-1, respectivamente.

Em relação aos valores individuais de eficiência de remoção de DQO na Fase III,

estes foram de 54,5%, 32,1%, 26,0% e 26,5% para C1, C2, C3 e C4, respectivamente,

obtendo-se eficiência global de remoção da ordem de 83,2 %.

Constata-se que, o aumento nos valores de COAL aplicadas nas Fases II e III, da

ordem de 100% e 400%, respectivamente, proporcionou ligeira redução de eficiência na

remoção de DQO para os reatores C1 e C2, enquanto para C3 e C4 esse aumento foi

favorecido. Tal acontecimento pode estar relacionado à sobrecarga orgânica imposta aos

reatores repentinamente nestas fases, influenciando a “harmonia” do processo de

digestão anaeróbia (Speece, 1992).

De modo geral, quando confrontados os valores de eficiência global de remoção

de DQO obtidos nas três fases, nota-se ligeira tendência na redução do percentual de

remoção de DQO de acordo com o aumento do carregamento orgânico aplicado ao lodo
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(COAL), implicando também, no aumento individual da carga orgânica (CO) aplicada

em cada reator.

Ribas (2006) avaliando o tratamento de vinhaça de cana-de-açúcar em um reator

anaeróbio mesofílico contendo biomassa imobilizada operado em bateladas sequenciais,

submetido a cargas orgânicas de 2,85; 6,4; 7,9; 10,5; 22,2; e 36,0 kg DQO/m-3.d-1,

obteve eficiências médias de remoção de DQO da ordem de 75, 76, 78, 78, 85 e 79%,

respectivamente. A autora ainda constatou que as quedas de eficiência observadas após

os aumentos da COV eram prontamente superadas nas bateladas seguintes, mantendo a

estabilidade operacional do reator.

Assim como constatado por Ribas (2006), o decaimento das eficiências de

remoção de matéria orgânica com o aumento da carga orgânica aplicada neste estudo,

principalmente nos reatores C1 e C2, foram recuperados posteriormente com o

encaminhamento do efluente destes aos reatores C3 e C4, favorecido pela

compartimentação sequencial do sistema.

Döll e Foresti (2010) avaliaram o desempenho de reator anaeróbio em batelada

sequencial com biomassa imobilizada tratando vinhaça de cana de açúcar a 35°C,

submetido a variações de COV de 2,8 a 36,0 g DQO/L-1.d-1, conseguindo eficiência de

remoção de DQO da ordem de 75 a 85%, valores estes semelhantes aos obtidos neste

estudo para as Fases II e III (89 e 83%, respectivamente) em termos de eficiência de

remoção global.

Nacheva et al. (2005) utilizando um reator anaeróbio de leito expandido no

tratamento de vinhaça alcançaram remoção de DQO na faixa de 65 a 80% com

aplicação de cargas orgânicas da ordem de  9 a 16 g DQO/L-1.d-1.

Na Figura 5.35 e 5.36 são apresentados os valores de concentração e remoção de

carboidratos, respectivamente, observados durante os ensaios em batelada.
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Figura 5.35 - Valores de concentração de carboidratos inicial e final obtida para as

quatro câmaras nos ensaios em batelada sequencial. (A) Fase I; (B) Fase II e (C) Fase

III.
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Figura 5.36 - Eficiência de remoção de carboidratos para as quatro câmaras nos ensaios

em batelada sequencial. Fase I (A), Fase II (B) e Fase III (C).

Como observado para o monitoramento da concentração de DQO, a remoção de

carboidratos foi efetiva para ambas as fases dos ensaios em batelada, obtendo-se

percentuais de remoção global de 94,01 % (Fase I), 96,3% (Fase II) e 95,1 % (Fase III).

Os valores de percentuais de remoção de carboidratos para C1, C2, C3 e C4,

como ilustrado na Figura 5.36 foram de 91,4 %, 13,8%, 8,2% e 12,1% (Fase I); 90,4%,

47,9%, 12,1% e 17,1% (Fase II), e 93,8%, 10,9%, 2,2% e 6,2% (Fase III),

respectivamente.

Constata-se que as maiores remoções de carboidratos e, portanto, a parcela mais

significativa, foi obtida pelo reator C1 para ambas as fases dos ensaios. Logo, os

reatores C2, C3 e C4, pouco contribuíram em termos de remoção de carboidratos.
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Tal acontecido pode estar relacionado a predominância de microrganismos

consumidores de carboidratos presentes em C1 (gênero T68), assim como observado

nas análises de biologia molecular da primeira etapa do trabalho.

Observa-se que o aumento dos valores de COAL com o consequente aumento da

carga orgânica, aparentemente não influenciou na redução dos valores de eficiência de

remoção de carboidratos, principalmente para C1.

A Figura 5.37 apresenta os valores de pH obtidos no início e após os ensaios em

batelada para as Fases I, II e III.

Inicialmente o pH das amostras de vinhaça utilizada nos ensaios foi fixado em 7

(neutro), utilizando solução de bicarbonato de sódio, visando a sua adequação para o

processo de digestão anaeróbia.

Na Fase I (Figura 5.37 A), os valores de pH mantiveram-se praticamente

constantes no decorrer do ensaio, oscilando entre 7,60 e 7,86 para C1 e C2,

respectivamente.

Os valores de pH obtidos na Fase II foram de 7,9; 7,7; 7,8 e 7,8 para C1, C2, C3 e

C4, respectivamente, enquanto para a Fase III estes foram da ordem de 7,9; 7,8; 7,9 e

7,7 para C1, C2, C3 e C4, respectivamente, observando-se o mesmo comportamento de

neutralidade da Fase I.

De modo geral, observou-se que os valores de pH mantiveram-se dentro da faixa

de neutralidade adequada para o processo de digestão anaeróbia, mesmo após o

aumento brusco da carga orgânica aplicada nas Fases II e III.
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Figura 5.37 - Valores de pH inicial e final obtidos para as quatro câmaras nos ensaios

em batelada sequencial. (A) Fase I; (B) Fase II e (C) Fase III.
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Figura 5.37 - Valores de pH inicial e final obtidos para as quatro câmaras nos ensaios

em batelada sequencial. (A) Fase I; (B) Fase II e (C) Fase III. (Continuação).

Os ácidos orgânicos voláteis também denominados de ácidos graxos voláteis

(AGV), tais como ácido acético, propiônico e butírico, são importantes metabólitos e

intermediários no processo de digestão anaeróbia (Chernicharo, 1997), sendo propício o

seu monitoramento no tratamento de águas residuárias complexas, tal como a vinhaça

de cana-de-açúcar, visando melhorias na produção de metano.

Os valores obtidos do monitoramento de ácidos orgânicos voláteis (acético,

propiônico e butírico) nas Fases I, II e II são apresentados na Figura 5.38.

Observam-se, a partir da Figura 5.38, distintos comportamentos na concentração

de ácidos orgânicos voláteis para os quatro reatores ao longo das três fases do ensaio em

batelada.

Na Fase I (Figura 5.38 A), as maiores concentrações de ácido acético, propiônico

e butírico foram verificadas para o efluente do reator C1, da ordem de 395,06 ± 128,87

mg.L-1, 14,51 ± 0,76 mg.L-1 e 34,27 ± 11,05 mg.L-1, respectivamente. Para os demais
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reatores, as concentrações de ácido acético, propiônico e butírico obtidas foram de

55,57 ± 21,76 mg.L-1, 11,20 ± 2,29 mg.L-1 e 9,81 ± 0,58 mg.L-1 (reator C 2); 94,64 ±

15,46 mg.L-1, 32,72 ± 8,05 mg.L-1 e 18,23 ± 6,90 mg.L-1 (reator C 3); e 87,27 ± 35,12

mg.L-1, 35,66 ± 22,25 mg.L-1 e 11,32 ± 1,72 mg.L-1 (reator C 4), respectivamente.

Os valores de ácidos obtidos na Fase I corroboram com os resultados verificados

ao final da operação contínua do reator RAS (Etapa 1), tendo em vista que se trata da

replicação de valores similares da COAL.

Posteriormente, nos ensaios da Fase II (Figura 5.38 B) observou-se o aumento

significativo da concentração de ácido acético para o efluente do reator C1 (1420,79 ±

11,14 mg.L-1), decorrente do aumento da COAL de 0,56 para 1,12 kg DQO/kg STV.d -1.
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Figura 5.38 - Valores de concentração de ácidos graxos voláteis (AGV) obtidos para as

quatro câmaras nos ensaios em batelada sequencial. (A) Fase I; (B) Fase II e (C) Fase

III.
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Figura 5.38 - Valores de concentração de ácidos graxos voláteis (AGV) obtidos para as

quatro câmaras nos ensaios em batelada sequencial. (A) Fase I; (B) Fase II e (C) Fase

III. (Continuação).
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orgânicas obtidas nas Fases II e III, foram muito semelhantes, da ordem de 20,52 e

20,05 kg DQO.d, respectivamente.

As concentrações de ácido acético, propiônico e butírico observadas para C2, C3

e C4 na Fase III, também foram ligeiramente superiores em comparação as fases

anteriores.

O desbalanceamento inicial entre a produção e o consumo de ácidos orgânicos

observados, pode estar relacionado ao decaimento mais rápido da população de

microrganismos metanogênicos, por crescer mais lentamente que as populações

hidrolíticas e fermentativas (Pohland e Chosh, 1971).

De acordo com Sawyer e McCarty (1978) o acúmulo de ácidos voláteis pode ter

um efeito deletério sobre a digestão anaeróbia se a capacidade de tamponamento for

extrapolada e o pH decrescer para níveis desfavoráveis. No entanto, mesmo com o

acúmulo de ácido acético pelo reator C1, 3,6 vezes maior quando comparado à Fase I,

por exemplo, não foi constatado o decréscimo dos valores de pH e a inibição do

processamento anaeróbio da vinhaça, em virtude da biomassa já estar aclimatada.

De maneira geral, constatou-se que o excesso de ácidos orgânicos produzidos

inicialmente no reator C1 e não prontamente consumidos pela biomassa microbiana, são

acumulados e posteriormente encaminhados para os demais reatores subsequentes (C2,

C3 e C4). O aumento na concentração de ácidos graxos observados se deve a imposição

do aumento do carregamento orgânico aplicado nas fases II e III.

Esses ácidos voláteis são formados tão imediatamente como durante a degradação

efetiva de carboidratos (Figura 5.36). No entanto, decorrente da elevação da COAL, da

carga orgânica obtida, do tempo de ciclo (TDH) e da não especialização dos grupos

microbianos predominantes na biomassa dos reatores C2, C3 e C4, esses ácidos
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orgânicos em excesso, não são totalmente degradados e convertidos diretamente à gás

metano e dióxido de carbono.

Segundo Speece (1996), o equilíbrio do processo anaeróbio é evidenciado por

uma série de complexas reações bioquímicas, realizada por diferentes classes de

organismos que processam os ácidos orgânicos intermediários tão rapidamente quanto

são produzidos. No entanto, uma vez que os processos microbianos se desenvolvem sob

taxa proporcional à concentração de substrato disponível, o acúmulo de substrato pode

resultar na não capacidade de processar esses ácidos tão rapidamente quanto são

produzidos.

A estratégia inicial de tamponar a vinhaça de cana-de-açúcar com solução de

bicarbonato de sódio, antes de serem submetidas aos ensaios em batelada, bem como a

geração de ácido acético verificada, muito provavelmente, favoreceu a manutenção e

equilíbrio da etapa de metanogênese, e concomitante a produção de biogás com teor de

metano elevado, como pode ser constatado no item 5.2.2.

Em análises comparativas entre as Fases I, II III observa-se que, os valores de

COAL aplicada aos reatores, resultaram em distintas concentrações de ácidos orgânicos

voláteis, influenciando na produção de metano e composição do biogás, descritos no

item a seguir.

5.2.2. Produção de metano e composição do biogás

Os dados referentes à produção de metano e composição do biogás obtido para os

reatores C1, C2, C3 e C4 no decorrer das três fases dos ensaios descontínuos, são

apresentados nas Figuras 5.39 e 5.40, respectivamente.
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Figura 5.39 - Produção volumétrica de metano obtida para os reatores operados em

sistema descontínuo.

Figura 5.40 - Composição do biogás obtida para os reatores operados em sistema

descontínuo. Fase I (A); Fase II (B) e Fase III (C).
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Figura 5.40 - Composição do biogás obtida para os reatores operados em sistema

descontínuo. Fase I (A); Fase II (B) e Fase III (C). (Continuação).
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Em comparação com C1, os reatores C2, C3 e C4 exerceram a função de unidades

de polimento na degradação da matéria orgânica, principalmente C3 e C4, verificando

consequentemente nestas, decréscimo na produção de metano.

A produção volumétrica de metano obtida em C1 ao longo das Fases I, II e III foi

de 84,04; 140,38 e 392,95 mL CH4 /g STV, quando submetidas à COAL de 0,56; 1,12 e

2,24 kg DQO/kg STV.d-1, respectivamente.

Para os reatores C2, C3 e C4 os valores de produção de metano obtidos foram de

17,57; 1,14 e 1,12 mL CH4/g STV (Fase I), 54,74; 34,03 e 10,24 mL CH4/g STV (Fase

II) e, 168,33; 66,76 e 24,14 mL CH4/g STV (Fase III), respectivamente.

Os valores menores relativos à produção de metano obtidos em C2, C3 e C4,

foram resultado da carga orgânica aplicada, tendo em vista que, quando elevado os

valores de COAL e, por conseguinte elevação da CO aplicada nas Fases II e III em

100% e 400%, respectivamente, os valores conseguidos para a produção de metano

foram superiores (Figura 5.39).

Em relação à composição do biogás produzido, o teor de metano observado foi

elevado para todos os reatores e fases dos ensaios. Como se pode observar a partir das

Figuras 5.40 B e 5.40 C, o aumento dos valores de COAL aplicados nas Fases II e III,

favoreceu o aumento da concentração de metano presente no biogás.

Os percentuais de metano e CO2 obtidos na Fase I (Figura 5.40 A) foram de

86,6% e 13,4% para C1; 81,7% e 18,3% para C2; 54,5% e 45,5% para C3 e; 65,8% e

34,2% para C4, respectivamente.

Na Fase II, os percentuais de metano obtidos para C1, C2, C3 e C4 foram de

93,3%, 92,1%, 85,8% e 87,8%, respectivamente, enquanto para CO2 estes foram de

6,7%, 7,9%, 14,2% e 12,7%, respectivamente. Para a Fase III (Figura 5.40 C) os

percentuais de metano conseguidos foram de 91,4%, 91,8%, 86,7% e 84,5% para os
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reatores C1, C2, C3 e C4, respectivamente, enquanto para CO2 estes foram de 8,8%

(C1), 8,2% (C2), 13,3% (C3) e 15,5% (C4).

As maiores concentrações de metano presente no biogás foram evidenciadas para

C1 e C2 na Fase II. No entanto, obtiveram-se concentrações significativas de metano

para os demais reatores em ambas as fases dos ensaios.

Dentre os fatores que podem ter influenciado os bons resultados de concentração

de metano presente no biogás, pode-se citar o tamponamento da vinhaça, favorecendo a

estabilidade do processo metanogênico; e a transferência de massa, por meio do

constante contato entre substrato/biomassa, decorrente de constante agitação dos frascos

reatores ao longo do tempo de ciclo de 48 horas.

Como constatado na Etapa 1 do trabalho, os resultados obtidos dos ensaios

descontínuos evidenciaram que a operação dos reatores em sistema serial

(compartimentação) é responsável pela produção de biogás com maior concentração de

metano, como resultado da carga orgânica aplicada a cada uma das câmaras (reatores).

5.2.3. Diversidade da comunidade microbiana dos reatores ASBR

Os resultados de DGGE obtidos comparativamente para as Fases I, II e III após a

operação dos reatores C1, C2, C3 e C4 em batelada mostram que houve alteração na

diversidade microbiana para ambos os domínios Bacteria e Archaea.

Na Figura 5.41 é apresentado o dendograma obtido para o domínio Bacteria por

meio do perfil das bandas de DGGE, das amostras dos reatores nos ensaios em batelada

sequencial para as Fases I, II e III.



124

Figura 5.41 - Dendograma (UPGMA) obtido a partir do perfil das bandas de DGGE

para o domínio Bacteria após os ensaios em batelada sequencial.

Com o aumento dos valores de COAL, ou seja, nas Fases I, II e III, o coeficiente

de similaridade (CS) entre as populações bacterianas, variou entre os reatores C1, C2,

C3 e C4. O coeficiente de similaridade na Fase I variou de 47% - 96%, na Fase II

diferiram de 63% a 92% e na Fase III variou de 76% a 81% entre C1 a C4.

Na Fase I a comunidade bacteriana teve menor similaridade (47%) para C1 em

relação aos demais reatores (C2, C3 e C4), mostrando que a biomassa não estava

adaptada ao sistema. Enquanto, a maior similaridade (96%) ocorreu entre C2 e C3,

indicando que as populações bacterianas foram selecionadas e adaptadas a essa carga

orgânica aplicada ao lodo (0,17 e 0,08 g DQO/g STV, respectivamente).

Para a Fase II o comportamento da população de bactéria foi semelhante à Fase I

(Figura 5.41), ou seja, menor similaridade (62%) no reator C1 (COAL de 1,12 g DQO/g

STV) em relação as outros, e a maior semelhança (92%) foi entre C2 e C3 (COAL de

0,34 e 0,16 g DQO/g STV, respectivamente).
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Na Fase III a população de baterias teve comportamento diferente em relação às

fases anteriores I e II, com maior semelhança entre C1 e C2 (81%), está relacionada

com a maior quantidade de biomassa adaptada usada nesses compartimentos nessa fase.

Vale lembrar que a biomassa usado nesse experimento foi provenientes do reator RAC

operado por 280 dias na Etapa 1 do trabalho.

Na Figura 5.42 é apresentada a correlação entre os índices de diversidade Shannon

e a dominância obtida para o domínio Bacteria das amostras analisadas nas Fases I, II e

III.

(a)                                                         (b)

(c)

Figura 5.42 - Correlação do Índice de diversidade Shannon e a dominância para o

grupo Bacteria obtidos nos ensaios em batelada para a Fase I (a), Fase II (b) e Fase III

(c).
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A diversidade bacteriana teve comportamento diferente em relação às diferentes

cargas orgânicas aplicadas ao lodo, ou seja, Fases I, II e III (Figura 5.42). O índice de

diversidade variou, na Fase I de 2,80 a 3,23, na Fase II de 2,39 a 2,86, e para a Fase III

de 2,58 a 3,16.

Constata-se que, quando o índice de diversidade de Shannon reduz verifica-se o

aumento da dominância, indicando provavelmente a adaptação de algumas populações

às condições operacionais impostas ao sistema, para domínio Bacteria, principalmente

nas Fases I e III para o reator C4.

Na Figura 5.43 é apresentado o dendograma obtido para o domínio Archaea por

meio do perfil das bandas de DGGE, das amostras dos reatores nos ensaios em batelada

sequencial para as Fases I, II e III.

Com o aumento dos valores de COAL, ou seja, nas Fases I, II e III, a estrutura da

comunidade de arqueias teve pouca variação entre os quatro reatores operados em

batelada sequencial. O coeficiente de similaridade na Fase I variou de 84 % a 97%, na

Fase II diferiram de 90% a 97%, e na Fase III variou de 62% a 95% entre os reatores C1

a C4, respectivamente.
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Figura 5.43 - Dendograma (UPGMA) obtido a partir do perfil das bandas de DGGE

para o domínio Archaea após os ensaios em batelada sequencial.

Na Fase I a população de arqueias teve menor similaridade (84%) no C4 em

relação aos demais reatores (C1, C2 e C3), assim como na Fase II (90%) e Fase III

(62%). Ressaltando que a menor similaridade do C4 ocorreu na Fase III, o qual a carga

orgânica aplicada ao lodo foi maior (0,16 g DQO/g STV), sugerindo que houve uma

seleção dos grupos de arqueias.

A Figura 5.44 apresenta a correlação entre os índices de diversidade Shannon e a

dominância obtida para o domínio Archaea das amostras analisadas nos ensaios em

batelada para as Fases I, II e III.
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(a) (b)

(c)

Figura 5.44 - Correlação do Índice de diversidade Shannon e a dominância para o

grupo Archaea obtidos nos ensaios em batelada para a Fase I (a), Fase II (b) e Fase III

(c).
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às condições de restrição nutricional, para domínio Archaea, principalmente nas Fases

II e III dos reatores C1 e C4.

5.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA

Neste tópico são apresentados os resultados obtidos do tratamento estatístico

empregando o teste de análise de variância (ANOVA) utilizando o software

STATISTICA® 13.

Para tanto, foram investigadas a significância das variáveis independentes COV

(Etapa 1) e COAL (Etapa 2), na eficiência de remoção de DQO e na produção de

metano, ao longo do período de operação do reator RAS e dos ensaios em batelada,

respectivamente.

As hipóteses adotadas para o teste estatístico, considerando-se um nível de

significância de 95% (p-valor ≤ 0,05) foram:

H0: As médias obtidas em C1 = C2 = C3 = C4.

HA: As médias obtidas em C1 ≠ C2 ≠ C3 ≠ C4.

Antes de proceder à análise de variância, foram construídos diagramas de

dispersão para os dados obtidos do monitoramento do reator RAS (Etapa 1) e os

reatores em batelada (Etapa 2), utilizados no tratamento estatístico.



130

5.3.1. Etapa 1: Operação contínua do reator RAS

Nas Figuras 5.45, 5.46 e 5.47 são apresentados os diagramas obtidos para a carga

orgânica volumétrica global (COVglobal) aplicada versus a eficiência de remoção de

DQO, ao longo do período da operação do reator RAS nas Fases I, II III,

respectivamente.

COVGlobal (kg DQO/m-3.d-1); LS Means
Wilks lambda=,00003, F(24, 15,164)=11,558, p=,00001

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Figura 5.45 - COVglobal versus eficiência de remoção de DQO obtido na operação do

reator RAS na Fase I. C1(a), C2 (b), C3(c) e C4 (d). p-valor = 0,000006
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COVGlobal (kg DQO/m-3.d-1); LS Means

Wilks lambda=,00725, F(68, 53,334)=1,9679, p=,00557
Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Figura 5.46 - COVglobal versus eficiência de remoção de DQO obtido na operação do

reator RAS na Fase II. C1(a), C2 (b), C3(c) e C4 (d). p-valor = 0,005573
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COVGlobal (kg DQO/m-3.d-1); LS Means

Wilks lambda=,01007, F(36, 27,97 )=1,8733, p=,04489
Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Figura 5.47 - COVglobal versus eficiência de remoção de DQO obtido na operação do

reator RAS na Fase III. C1(a), C2 (b), C3 (c) e C4 (d). p-valor = 0,044886

Obteve-se ao longo da operação do reator RAS na Fase I, variações de carga

orgânica global aplicada (COVglobal) da ordem de 0,91 a 2,07 kg DQO/m-3.d-1. A análise

de variância realizada (Figura 5.45) demonstrou que, há significância estatística na
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influência da COVglobal sobre a remoção de matéria orgânica na forma de DQO para as

câmaras C1, C2, C3 e C4, obtendo-se p-valor=0,000006, rejeitando-se portanto a

hipótese nula (H0).

Para a Fase II conseguiu-se valores de COVglobal aplicadas da ordem de 0,91 a

2,16  kg DQO/m-3.d-1,verificando-se oscilações nos valores obtidos possivelmente

decorrentes de instabilidades operacionais já discutidas anteriormente. Para esta fase,

observou-se por meio de teste ANOVA (Figura 5.46) que, a COVglobal aplicada

influenciou significativamente na remoção de DQO para ambas as câmaras do reator,

obtendo-se p-valor de 0,005573.

Em relação a Fase III observa-se a partir da Figura 5.47 que a COVglobal também

foi significativa estatisticamente na remoção de DQO, porém, obtendo-se p-valor maior

(0,044886)  quando comparado as Fases I e II, demonstrado certa estabilidade do reator

ao final da operação, propiciada certamente pelos ajustes operacionais realizados. Este

fato pode ser também observado, pelos maiores valores de carga orgânica global

obtidos, da ordem de 1,09 a 2,62 kg DQO/m-3.d-1.

As Figuras 5.48, 5.49 e 5.50 apresentam os diagramas obtidos para a carga

orgânica volumétrica global (COVglobal) aplicada versus a produção de metano, ao longo

do período da operação do reator RAS nas Fases I, II III, respectivamente.
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COVglobal (kg DQO/m-3.d-1); LS Means

Wilks lambda=,00011, F(24, 15,164)=8,0586, p=,00006
Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Figura 5.48 - COVglobal versus produção de metano obtido na operação do reator RAS

na Fase I. C1(a), C2 (b), C3 (c) e C4 (d). p-valor = 0,000060.
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COV (kg DQO/m-3.d-1); LS Means
Wilks lambda=,00589, F(68, 53,334)=2,1175, p=,00252

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Figura 5.49 - COVglobal versus produção de metano obtido na operação do reator RAS

na Fase II. C1(a), C2 (b), C3 (c) e C4 (d). p-valor = 0,002520.
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COV (kg DQO/m-3.d-1); LS Means
Wilks lambda=,01384, F(36, 27,97 )=1,6578, p=,08528

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Figura 5.50 - COVglobal versus produção de metano obtido na operação do reator RAS

na Fase III. C1(a), C2 (b), C3 (c) e C4 (d). p-valor = 0,085282.

Assim como observado para a remoção de DQO, os valores de COVglobal

aplicadas foi estatisticamente significativo na produção volumétrica de metano para as

câmaras do reator RAS, observando-se distintos comportamentos para as câmaras C1,

C2, C3 e C4.

Em relação aos p-valores obtidos no teste ANOVA este foi significativo para as

Fases I (p-valor=0,000060) e II (p-valor=0,002520), corroborando com os resultados do

teste para a variável remoção de DQO, e portanto, rejeitando a hipótese de nulidade.

Já para a Fase III (Figura 5.50), considera-se por meio do teste ANOVA que, não

houve diferença estatística significativa entre as médias de produção de metano obtidas
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das câmaras C1, C2, C3 e C4, admitindo-se a hipótese de nulidade como sendo

verdadeira. O p-valor obtido para esta fase da operação do reator foi de 0,085282.

Visando-se avaliar se a carga orgânica volumétrica individual (COVindividual)

aplicada em cada câmara do reator foi estatisticamente significativa na remoção de

DQO e na produção de metano, foram também realizados testes de ANOVA para cada

fase individualizada da operação do reator, conforme apresentado na Tabela 5.2.

Tabela 5.2 - Valor-p obtidos para as câmaras do reator RAC nos testes de ANOVA.

COVindividual x Remoção de DQO

C1 C2 C3 C4

Fase I 0,000006 0,030289 0,175294 0,015678

Fase II 0,113362 0,146303 0,955922 0,169257

Fase III 0,118400 0,137039 0,632167 0,665426

COVindividual x Produção de Metano

C1 C2 C3 C4

Fase I 0,000010 0,004500 0,380651 0,000264

Fase II 0,017232 0,007562 0,976994 0,032481

Fase III 0,220480 0,038262 0,321865 0,283380

Diferentemente como observado para o teste ANOVA utilizando-se a COVglobal

como variável independente, no teste estatístico empregando-se a COVindividual como tal

variável, observou-se uma maior variação nos níveis de significância nos parâmetros de

remoção de DQO e produção de metano, conforme p-valores apresentados na Tabela

5.2.

Para a variável remoção de DQO, os valores de COVindividual aplicados ao longo da

operação do reator RAC na Etapa 1, exerceu influência significativa apenas para as

câmaras C1, C2 e C4 na Fase I, evidenciando a rejeição da hipótese nula.
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Em termos da produção volumétrica de metano, observa-se pela análise dos

valores-p que a hipótese alternativa (HA) é verdadeira para C1, C2 e C4 nas Fases I e II,

respectivamente, e para C2 na Fase III. Logo, existem diferenças significativas com

intervalo de erro menor que 5 %, de que a COVindividual aplicada exerceu influência nos

valores médios de produção de metano obtidos pelas câmaras supracitadas.

A câmara C3 apresentou valores-p maiores que 0,05 para ambas as fases de

operação do reator (Tabela 5.2), assumindo margens de confiança da ordem de 38%,

97% e 32% de probabilidade de a produção de metano neste compartimento estar

associado a outros fatores não estudados, e não necessariamente à variável carga

orgânica aplicada. Tal fato também pode ser constatado para C1 e C4 na última fase da

operação do reator RAS (Fase III), com p-valor de 0,220480 e 0,283380,

respectivamente.

5.3.2. Etapa 2: Operação dos reatores ASBR em batelada

Nas Figuras 5.51 e 5.52 são apresentados os diagramas de dispersão obtidos para

as variáveis carga orgânica aplicada ao lodo (COAL) e eficiência de remoção de DQO,

COAL e produção de metano, respectivamente, ao longo das fases dos ensaios em

batelada.

Da mesma forma, na Tabela 5.3 são apresentados os valores-p obtidos do teste de

variância para os reatores anaeróbios operados em batelada sequencial.
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Fase 1 - COAL (kg DQO/kg STV.d); Unweighted Means
Current effect: F(3, 4)=871,11, p=,00000

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals

0,56 0,17 0,08 0,04

COAL (kg DQO/kg STV.d)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

R
em

oç
ão

 d
e 

D
Q

O
 (%

)

Fa
se

 2

- COAL (kg DQO/kg STV.d); LS Means
Current effect: F(3, 4)=117,93, p=,00023

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals

1,12 0,34 0,16 0,08
COAL (kg DQO/kg STV.d)

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

Re
m

oç
ão

 d
e 

DQ
O

 (%
)

(a) (b)
Fase 3 - COAL (kg DQO/kg STV.d); LS Means

Current effect: F(3, 4)=66,674, p=,00072
Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals

2,24 0,68 0,32 0,16

COAL (kg DQO/kg STV.d)

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

R
em

oç
ão

 d
e 

D
Q

O
 (%

)

(c)

Figura 5.51 - COAL versus remoção de DQO nos ensaios em batelada. Fase 1 (a), Fase

2 (b) e Fase 3 (c).
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Fase 1 - COAL (kg DQO/kg STV.d); LS Means
Current effect: F(3, 4)=556,71, p=,00001

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Figura 5.52 - COAL versus produção de metano nos ensaios em batelada. Fase 1 (a),

Fase 2 (b) e Fase 3 (c).

Tabela 5.3 - Valores-p obtidos para os reatores operados em batelada sequencial nos

testes ANOVA.

COAL x Remoção de DQO

Fase I 0,000004

Fase II 0,000233

Fase III 0,000716

COAL x Produção de Metano

Fase I 0,000011

Fase II 0,000298

Fase III 0,000088
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Analisando as Figuras 5.51 e 5.52 observa-se que, em ambas as fases e para

ambos os parâmetros, o teste ANOVA revelou diferenças significativas entre as médias

dos valores analisados para ambos os reatores, por tanto, rejeitando a hipótese H0.

Notadamente, assim como observado na operação contínua do reator RAS, os

maiores valores de COAL aplicados em C1 e C2, proporcionaram as maiores eficiências

de remoção de matéria orgânica e produção volumétrica de metano.

A partir dos valores-p obtidos dos ensaios do processamento de vinhaça pelo teste

de análise de variância (Tabela 6.2), verifica-se que as condições operacionais impostas

nas Fases I, II e III foram estatisticamente significativas para as variáveis estudadas

(remoção de DQO e produção de metano), obtendo-se intervalos de confiança acima de

95%.
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6CONCLUSÕES

Com base nos resultados obtidos do presente trabalho, referentes a primeira e

segunda etapas, bem como do tratamento estatístico, pode-se concluir que:

Etapa 1 - Operação do reator RAS em sistema contínuo

 O reator anaeróbio serial processando vinhaça de cana-de-açúcar operou

sob baixos valores de carregamento orgânico global aplicado, obtendo-se máxima de

2,50 kg DQO/m³.d1. No entanto, considerando as cargas orgânicas individuais

aplicadas, valores maiores foram obtidos, da ordem de 10,5 kg DQO/m³.d1 para C1

(Fase III).

 Maior carga orgânica foi removida no reator C1 em consequência aos

baixos valores de COVindividual e COALindividual aplicadas aos reatores subsequentes.

 Com base nos resultados obtidos espera-se que reatores semelhantes

possam atingir eficiências entre 90 a 95 % na remoção de matéria orgânica forma de

DQO.

 O tamponamento da vinhaça foi fundamental para o seu processamento,

tendo em vista a adequação do pH (entre 6,6 e 7,7) e a posterior neutralização dos

ácidos voláteis produzidos.
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 Em relação à composição do biogás produzido, para todas as fases da

operação (I, II e III), verificou-se que o metano é o gás predominante no biogás, com

percentagem acima de 80% (C1), que confirmam o estabelecimento do sistema

metanogênico.

 A biomassa proveniente da câmara C1 apresentou maior atividade

metanogênica quando comparada as câmaras subsequentes.

 Foram observadas, por meio das imagens de microscopia de contraste de

fase e MEV, variações da densidade e diversidade morfológica para os microrganismos

metanogênicos (predomínio de Methanosaeta sp) presentes nas diferentes câmaras,

decorrentes das condições operacionais encontradas em cada compartimento em termos

de fornecimento de substrato orgânico afluente.

 Na análise do domínio e índice de diversidade de Shannon observa-se a

especialização das populações microbianas pertencentes aos domínios Archaea e

Bacteria ao longo das câmaras do reator serial.

 Verificou-se, por meio do sequenciamento filogenético a predominância

e manutenção de microrganismos do filo Euryarchaeota e do gênero Methanosaeta para

o domínio Archaea em todas as câmaras do reator RAS.

 Em relação a caracterização filogenética do domínio Bacteria, verificou-

se a predominância de microrganismos anaeróbios e sacarolíticos (gênero T78),

corroborando o elevado consumo de carboidratos verificado nos reatores.
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 As instabilidades operacionais verificadas ao longo da operação dos

reatores ao final das Fases I e II, bem como o aumento de carregamento orgânico

aplicado, não ocasionaram a inibição e redução da abundância relativa dos grupos de

arqueias metanogênicas quando comparado ao lodo de inóculo utilizado.

 De modo geral, os resultados obtidos da primeira etapa do trabalho

indicam a potencialidade do processamento da vinhaça de cana-de-açúcar em reatores

sequenciais (RAS) para a redução da carga orgânica poluente, visando o seu potencial

aproveitamento energético por meio da produção de biogás com elevado teor de metano

e, posterior emprego da vinhaça processada na fertirrigação de solos.

Etapa 2 - Operação dos reatores ASBR em batelada sequencial

 O aumento da COAL estipuladas nas Fases II e III, permitiu a obtenção

de valores de carga orgânica mais elevadas do que as observadas na operação contínua

do reator RAS na Etapa 1.

 O aumento da taxa de carregamento orgânico aplicado ao lodo imposta

aos reatores nos ensaios em batelada sequencial nas Fases II e III, não ocasiona a

inibição da degradação anaeróbia da vinhaça nas condições investigadas.

 Nos ensaios dos reatores em batelada foram obtidas remoções global de

matéria orgânica em termos de DQO entre 83% a 93%, corroborando com o bom

desempenho do reator RAS na Etapa 1.
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 A remoção de carboidratos foi efetiva para as fases dos ensaios em

batelada, obtendo-se valores percentuais de remoção global superiores a 94 %.

 Houve geração e acúmulo de ácidos orgânicos em todas as fases de

operação dos reatores em batelada, com o aumento do carregamento orgânico aplicado.

Constata-se que o excesso de ácidos orgânicos produzidos inicialmente em C1 e não

prontamente consumidos pela biomassa microbiana, são acumulados e posteriormente

encaminhados para os reatores subsequentes, principalmente o ácido acético.

 A produção de metano é significativa na operação dos reatores em

batelada, principalmente em C1.

 A composição de metano observada foi elevada para todos os reatores e

fases dos ensaios, sendo que, o aumento dos valores de COAL aplicados nas Fases II e

III, favoreceu a maior concentração de metano presente no biogás produzido.

 A estrutura da comunidade de arqueias apresentou pouca variação entre

os reatores em batelada, com o aumento dos valores de COAL de 0,04 a 2,24 kg

DQO/kg STV.d.

 A diversidade bacteriana apresentou distintos comportamentos frente às

taxas de carregamento orgânico aplicada ao lodo, decorrente da especialização desses

organismos às condições operacionais impostas aos reatores em batelada.
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Análise estatística

 O teste de ANOVA revelou que há significância estatística entre a

COVglobal e COALglobal aplicadas na remoção de DQO e produção volumétrica de

metano, com valores de significância acima de 95 %.
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7SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Para trabalhos futuros, sugere-se:

 Determinar a real produção de biogás pelo reator RAS;

 Avaliar a bioquímica dos ácidos orgânicos produzidos ao longo das

câmaras do reator RAS;

 Estudar a cinética da remoção de matéria orgânica pelo reator RAS; e

 Estudar modificações na concepção e configuração estrutural do reator

serial em escala aumentada.
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