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RESUMO 

ALVES, I. (2015) Caracterização de Grânulos de Reator UASB Empregado no 

Processamento de Vinhaça. Dissertação (Mestrado). 85f. Escola de Engenharia de São 

Carlos,  Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015. 

 

Um reator anaeróbio de fluxo ascendente com manta de lodo (UASB), em escala piloto, foi 

utilizado para tratamento anaeróbio da vinhaça, resíduo proveniente da produção de açúcar e 

álcool de cana-de-açúcar. O reator foi inoculado com lodo granulado, oriundo de reator 

UASB tratando resíduo de abatedouro de aves; e submetido ao aumento gradativo de carga 

orgânica volumétrica (COV) até atingir 10 kgDQO.m³.dia
-1

. O aumento da COV ocorreu 

através do ajuste da vazão e, portanto, do aumento da velocidade ascensional do sistema. O 

objetivo deste estudo foi avaliar e acompanhar o efeito que tais mudanças operacionais 

provocam na manta de lodo granular. As análises físicas, químicas e biológicas foram 

realizadas no inóculo e na manta de lodo, durante o incremento da COV (2,5, 5,0, 7,5 e 

10kgDQO.m
-
³.dia

-1
). Foi estudada a distribuição de dimensão, a resistência mecânica, a 

composição de metais e estrutura microbiana dos grânulos. Os grânulos do inóculo e do reator 

UASB variaram de 0,4 a 5 mm. O inóculo apresentou maior frequência de  grânulos entre 2,1 

e 2,5 mm. Com a introdução da COV e aumento da velocidade ascensional, verificou-se 

diminuição dos tamanhos dos grânulos. Nas COV de 2,5 e 5,0 kgDQO.m
-3

.dia
-1

 a maior 

frequência de grânulos foi de 1,6 a 2,0 mm
 
e nas COV de 7,5 e 10 kgDQO.m

-3
.dia

-1
 foi de 0,4 

a 1 mm. A análise de resistência mecânica aplicada aos grânulos causou diminuição no 

tamanho dos mesmos em todas  as situações analisadas. O teste estatístico ANOVA revelou 

que as amostras foram estatisticamente diferentes, confirmando que o aumento de COV e a 

agitação aplicada aos grânulos no teste de resistência modificou as características do lodo 

granular. Os metais presentes na vinhaça não causaram impacto tóxico aos microrganismos no 

reator. As análises microbiológicas mostraram grande diversidade microbiana nos grânulos 

em todas as situações analisadas. Nas COV mais baixas (2,5 e 5,0 kgDQO.m
-3

.dia
-1

) as 

Methanosaetas se mantiveram no centro do grânulo, mas nas COV mais altas elas afloraram 

na superfície granular. Verificou-se que o aumento da COV diversificou os tipos de bactérias 

e selecionou a população de arqueia adaptada às novas condições. De forma geral, os 

resultados apontam que a tecnologia UASB é adequada ao tratamento de vinhaça de alta carga 

orgânica devido à boa adaptação dos grânulos às condições operacionais. 

Palavras chaves: UASB, vinhaça, grânulos.  



 

 

ABSTRACT 

ALVES, I. (2015) Characterization of granules from UASB used to processing of vinasse. 

Dissertação (Mestrado). 85f. Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 

São Carlos, 2015. 

 

Apilot scale upflow anaerobic sludge blanket (UASB) was used for anaerobic treatment of 

vinasse. The reactor was inoculated with granular sludge from an UASB reactor treating 

poultry slaughterhouse wastewater. A gradual increase of the volumetric organic loading rate 

(OLR) up to 10 Kg COD.m³.day
-1 

was imposed. The increasing of the OLR occurred by 

increasing the flow rate and, thus, from increasing the upflow velocity. The aim of this study 

was to evaluate and monitor the effect that such operational changes cause in the granular 

sludge blanket. The physical, chemical and biological analyzes were performed in the 

inoculum and the sludge blanket, during the increase in OLR (2.5, 5.0, 7.5 and 10 Kg 

COD.m³.day
-1

). Size distribution, mechanical strength, metal composition and microbial 

structure of the granules were studied. The granules from the inoculum and from the UASB 

reactor varied from 0.4 to 5.0 mm. The inoculum presented greater frequency of granules, 

between 2.1 and 2.5 mm. The OLR and up flow velocity increase resulted in a decrease of 

granule sizes. For OLR of 2.5 and 5.0 kgCOD.m³.day
-1

 the highest frequency of granules was 

1.6 to 2.0 mm and for OLR of 7.5 and 10 kgCOD.m³.day
-1 

it was 0.4 to 1.0 mm. The 

mechanical strength analysis applied to granules caused a reduction in the size for all 

analyzed situations. The ANOVA statistical test showed that the samples were statistically 

different; confirming that the increase in OLR and agitation applied to granules in the strength 

test modified the characteristics of the granular sludge.  The metal content present in the 

vinasse caused no toxic impact on microorganisms in the reactor. Microbiological analyses 

showed great microbial diversity in granules in all situations. In the lower OLR (2.5 and 5.0 

kgCOD.m³.day
-1

) the Methanosaetas remained in the center, but in the higher OLR they 

seemed to emerge on the surface of the granules. Through molecular biological tests, it was 

found that increasing the OLR diversified the types of bacteria and selected the adapted 

Archaea population to the new conditions. Overall, the results indicate that the UASB 

technology is suitable for the treatment of high organic load rate vinasse because of the good 

adaptation of granules to the operational conditions. 

 

Keywords: UASB, vinasse, granules. 

. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Reatores anaeróbios de fluxo ascendente com manta de lodo (UASB), caracterizados 

por seu separador trifásico (gás-sólido-líquido) interno, vêm sendo utilizados com sucesso no 

tratamento anaeróbio de águas residuárias industriais. O uso de reatores UASB para o 

tratamento da vinhaça, água residuária gerada em grande quantidade na produção de etanol, é 

uma alternativa interessante devido às vantagens apresentadas por esta tecnologia. 

 Os sistemas UASB são relativamente compactos quando comparados a outras 

configurações possíveis. O processamento da vinhaça nestes sistemas, além de reduzir o 

potencial poluidor, possibilita a recuperação da energia química na forma de biogás contento 

em torno de 70% de metano, sem perda da qualidade fertilizante da vinhaça. 

A formação do lodo granular em reatores UASB favorece o eficiente desempenho 

desses sistemas. Os parâmetros que afetam o fenômeno de granulação nesses reatores são, 

principalmente, as características da água residuária a ser tratada, as cargas orgânicas 

aplicadas e a seleção do inóculo (Show et al., 2004). 

No Brasil o processamento anaeróbio da vinhaça em reatores UASB tem sido alvo de 

pesquisas desde a década de 80. Apesar disto, a tecnologia UASB para tratamento anaeróbio 

de vinhaça ainda apresenta pontos que necessitam ser elucidados. Entre eles estão os limites 

superiores das taxas hidráulicas e orgânicas aplicáveis, o comportamento da manta de lodo 

granular com efluentes industriais de elevada carga orgânica e com compostos potencialmente 

deletérios à biomassa. 

O desempenho e a estabilidade de reatores UASB são geralmente avaliados por 

caracterizações físico-químicas do afluente e do efluente dos reatores e pela quantificação da 

concentração de sólidos voláteis da manta de lodo. Entretanto, muitos dos problemas, que 

podem interferir na operação e no desempenho de reatores UASB, estão associados à manta 

de lodo. Análises de rotina são insuficientes para informar sobre as variações das 

características e da estabilidade do lodo granular. 

São escassos na literatura científica trabalhos que abordem o comportamento da manta 

de lodo em reatores UASB tratando efluentes concentrados, como a vinhaça. Entretanto, o 

sucesso da digestão anaeróbia e a produção de energia a partir do processamento da vinhaça 

são condicionados à sustentabilidade da manta de lodo, que é o coração dos reatores UASB.   

As análises físico-químicas convencionais para determinação do desempenho dos 

reatores UASB, sob diferentes condições operacionais, em conjunto com as caracterizações 

do lodo granular, podem constituir-se em ferramenta no monitoramento, na otimização de 
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parâmetros de projeto, na operação, e na predição do desempenho de reatores UASB no 

processamento anaeróbio da vinhaça.   

O objetivo geral deste estudo foi analisar a região de reação do reator UASB em escala 

piloto, operado sob diferentes cargas orgânicas e hidráulicas, no processamento da vinhaça de 

produção de álcool da cana-de-açúcar. Foram investigadas características físicas, químicas e 

biológicas do lodo anaeróbio. 
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2 OBJETIVO 

Investigar as características físicas, químicas e biológicas do lodo anaeróbio, 

proveniente da manta de lodo granular de reator UASB, em escala piloto, operados sob 

diferentes cargas orgânicas e hidráulicas, no processamento da vinhaça de produção de álcool 

da cana-de-açúcar.  

 

2.1 Objetivo Específico 

- Análisar a influência do incremento de carga orgânica volumétrica desde 2,5 até 10 

kgDQO.m
-
³.dia

-1 
na manta de lodo, incluindo: 

- Estudar a distribuição granulométrica; 

- Estudar a resistência mecânica; 

- Estudar o conteúdo mineral; 

- Estudar a estrutura e diversidade microbiana. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Indústria sucroalcooleira 

A cana-de-açúcar é destaque como cultura comercial do Brasil desde o início do 

século XVI. O açúcar produzido a partir desta matéria prima foi responsável pela primeira 

atividade econômica organizada no Brasil. O álcool começou a ser valorizado com a Lei 

19.717 de 1931, que estabelecia obrigatoriedade da compra do etanol pelos importadores de 

gasolina.  

O etanol representa uma fonte de energia alternativa, desenvolvida na tentativa de 

reduzir a dependência de combustíveis fósseis (Pant e Adholeya, 2007), um fator que 

impulsionou o investimento nessa matriz energética. Em 1975, após a primeira crise mundial 

do petróleo, criou-se o programa nacional do álcool (Proálcool). Neste período, além da 

ampliação da área de cultivo da cana-de-açúcar, também foram implantadas destilarias de 

etanol (UNICA, 2015).  

O desenvolvimento do setor de produção de etanol acompanhou os altos e baixos do 

setor automotivo. Em 2003, a indústria automotora introduziu no mercado os carros Flex-

Fuel, movido tanto a etanol, quanto a gasolina ou qualquer mistura entre os dois. Este fator 

possibilitou o crescimento da oferta e consumo de álcool hidratado no mercado.  

O Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, açúcar e etanol oriundo da 

cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é cultivada em todas as regiões do país. De um modo geral, 

o país tem dois calendários de colheita, um para a região Nordeste, que vai de setembro a abril 

e outro para o restante do país, de maio a novembro (CONAB, 2014). 

A área cultivada com cana-de-açúcar destinada à atividade sucroalcooleira na safra 

2014/2015 soma cerca de nove milhões de hectares, distribuídas em todos estados produtores. 

São Paulo é o maior produtor com 52% da área plantada, seguido por Goiás com 9,5%, Minas 

Gerais com 8,9%, Mato Grosso do Sul com 7,4%, Paraná com 7,1%, Alagoas com 4,3% e 

Pernambuco com 2,9%. Estes estados são responsáveis por 92,1% da produção nacional.  Os 

demais estados produtores apresentam menores áreas de cultivo (CONAB, 2014) (Figura 1). 
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Figura 1. Área de cana-de-açúcar plantada por unidade de federação 

Fonte: CONAB (2014) 

 

 A moagem da safra de cana-de-açúcar referente a 2014/2015 (até março de 2015)  

totalizou 570,78 milhões de toneladas, com produção de 31,96 milhões de toneladas de 

açúcar, 10,82 bilhões de litros de etanol anidro e 15,27 bilhões de litros de etanol hidratado 

(UNICA, 2015). 

 

3.2 Etapas de produção de açúcar e álcool e geração de vinhaça 

  

 A produção de açúcar e álcool inicia-se com a lavagem e moagem da matéria prima. O 

caldo extraído da moagem passa por tratamento químico (coagulação, floculação e 

sedimentação) e, então, é filtrado (geração de tortas de filtro). O açúcar é produzido da 

evaporação, cozimento (necessário para cristalização da sacarose), centrifugação (geração de 

melaço) e secagem do caldo quimicamente tratado. O etanol pode ser produzido por meio da 

fermentação do caldo quimicamente tratado e/ou do melaço gerado na produção do açúcar 

(Figura 2).  
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Figura 2. Fluxograma das etapas de produção de açúcar e etanol 

 

 O processo de produção de açúcar e etanol geram subprodutos como bagaço, tortas de 

filtro e vinhaça. O bagaço de cana-de-açúcar é utilizado como combustível na planta de 

geração de energia da usina e a torta de filtro, como adubo. A vinhaça, também conhecida 

como vinhoto, garapão, restilo, caldo ou água residuária de destilaria (Wilkie et al., 2000), é 

gerada na destilação de etanol depois da fermentação do caldo de cana.  

 

3.3 Vinhaça 

3.3.1 Legislação sobre a vinhaça 

A princípio, o lançamento da vinhaça era efetuado em corpos hídricos. Os impactos 

ambientais decorrentes desta prática levaram o Ministério do Interior (MINTER) a instituir a 

Portaria nº 323, de 29/11/1978, proibindo o lançamento direto ou indireto da vinhaça em 

qualquer tipo de recurso hídrico.  
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Após essa legislação, vieram outras em âmbito federal e estadual. Portaria MINTER 

n 323, de 03/11/1980, proíbe o lançamento da vinhaça nos mananciais superficiais; a 

Resolução CONAMA n 0002, de 05/06/1984, determina a realização de estudos contendo 

normas para controle da poluição causada pelos efluentes das destilarias de álcool; a 

Resolução CONAMA n 0001, de 23/01/1986, obriga novas industrias instaladas a fazer a 

avaliação de impacto ambiental (AIA) e o relatório de impacto ambiental (RIMA). 

Atualmente, a vinhaça é largamente utilizada para adubação e irrigação. A 

fertirrigação deve ser praticada com cautela, pois o excesso também pode trazer prejuízos ao 

meio ambiente. A lei nº 6134 de 02/06/1988 (art. 5º, do Estado de São Paulo) e a Norma 

técnica P4.231 de 12/2006 (CETESB) estabelecem critérios para utilização de vinhaça em 

solos  agrícolas. 

 

3.3.2 Características da vinhaça 

 A vinhaça apresenta níveis elevados de matéria orgânica, mas concentrações 

relativamente baixas de nitrogênio e fósforo. Também são encontrados potássio, cálcio e 

magnésio (Rossetto, 1987). A vinhaça apresenta coloração escura e presença de metais 

pesados (Wilkie et al., 2000). Siqueira (2008) diz que os teores de elementos contidos na 

vinhaça podem variar de acordo com o método de colheita da cana-de-açúcar e tipo de 

processo utilizado na produção de açúcar e álcool. Quando o processo tem por objetivo a 

fabricação do álcool, há maiores volumes de vinhaça de mosto misto e de caldo, fazendo com 

que teores de sulfato utilizados no processo de fabricação do açúcar diminuam 

substancialmente.  

Em certos casos, a vinhaça é concentrada por evaporação e utilizada para fins 

agrícolas: o resíduo líquido de evaporação é um condensado que contém compostos orgânicos 

voláteis, com teor orgânico ainda mais alto e pode ter efeito muito negativo no ambiente se 

descartado inadequadamente (Driessen et al., 1994).  

A Tabela 1 apresenta dados de caracterização de vinhaça gerada na produção de 

álcool, proveniente de diferentes tipos de mosto. Estes valores permitem uma análise 

comparativa sobre a variabilidade da composição destes resíduos. Vinhaça mais concentrada é 

gerada na produção de álcool a partir do melaço ou da mistura de melaço e caldo em usinas de 

açúcar e álcool.  
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Tabela 1. Características da vinhaça resultante de mostos de melaço, de caldo de cana e misto 

Caracterização Composição do mosto 

 Melaço Caldo Misto 

pH 3,0-5,4 3,5-4,6 3,9-4,6 

DQO (g.L
-1

) 65-130 15-33 31,5-45 

DBO (g.L
 -1

) 25-60 6-16,5 19,8 

N-total (mg. L
 -1

) 450-200 150-190 370-710 

P-total (mg. L
 -1

) 70-1200 10-2100 100-382 

Ca (mg. L
 -1

) 450-180 130-540 1330-4570 

Mg (mg. L
 -1

) 420-520 200-490 580-700 

K-total (mg. L
 -1

) 3740-12000 400-2100 420-4600 

SO4
2-

 (mg.L
-1

) 2000-6400 600-760 300-3730 

Sólidos totais (g.L
-1

) 30-100 23,7 52,7 

Sólidos suspensos (g.L
-1

) 0,35 --- --- 

Sólidos dissolvidos (g.L
-1

) 80 --- --- 

Temperatura (
o
C) 80-100 80-100 80-100 

Baseado em dados reunidos por Sopral (1986), Satyawali e Balakrishnan (2008) e Wilkie et al. (2000) e 

apresentados por Siqueira (2007) e Fernandez et al. (2008). 

 

Ribas (2006) caracterizou três lotes de vinhaça, proveniente da mesma usina, em 

épocas distintas e observou variações principalmente na alcalinidade total, acidez volátil total, 

nitrogênio, potássio e cor (Tabela 2). A variabilidade encontrada na composição de resíduos 

industriais, mesmo os originados na mesma indústria, torna seu tratamento desafiador.   
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Tabela 2. Caracterização de três diferentes lotes de vinhaça de uma mesma usina (adaptado de Ribas, 2006) 

Parâmetros Junho (2006) Novembro (2006) Junho (2007) 

pH 4,4 4,3 4,6 

AT (mgCaCO3.L
-1

) 295 - 775 

AVT (mgHAc. L
-1

) 4436 5882 4697 

DQO (g. L
-1

) 36 39 49 

ST (g. L
-1

) 32 27 31 

SVT (g. L
-1

) 22 19 22 

SFT (g. L
-1

) 10 8 9 

Ntotal Kjeldahl (mg. L
-1

) 1603 570 762 

Ptotal (mg. L
-1

) 111 35 64 

Catotal (mg. L
-1

) 741 1502 1304 

Mgtotal (mg. L
-1

) 354 428 543 

Ktotal (mg. L
-1

) 3147 2334 2827 

SO4
-2 

(mg. L
-1

)
 

2300 2700 2900 

 

A problemática inerente à geração da vinhaça é, principalmente, devido ao grande 

volume produzido no processamento da cana-de-açúcar. Dados da UNICA (2015) revelam 

que a produção de etanol com teor alcoólico entre 8 a 10% gera cerca de 10 a 12 litros de 

vinhaça por litro de etanol produzido. O grande volume de vinhaça gerado atualmente junto à 

perspectiva do aumento da produção de etanol é preocupante. 

A utilização mais comum da vinhaça é sua aplicação no solo para adubação ou 

irrigação de cana-de-açúcar, devido ao seu alto teor de nutrientes (Morais et al., 2014), 

características necessárias à recomposição dos solos agrícolas da agroindústria (Rocha, 2012). 

Mas esta prática deve ser controlada, pois o excesso de vinhaça pode causar efeitos deletérios 

no solo.  

 

3.4 Fundamentos da digestão anaeróbia e tratamento anaeróbio da vinhaça 

 A digestão anaeróbia é um processo complexo, utilizado em várias estações de 

tratamento de efluentes. O processo anaeróbio consiste basicamente na degradação da matéria 

orgânica na ausência de oxigênio, gerando gás metano, dióxido de carbono e outros produtos 

gasosos em proporções menores. A bioconversão depende de diversos microrganismos que 

atuam de forma cooperativa para degradação do material orgânico. A Figura 3 apresenta 

etapas do processo anaeróbio e os subprodutos gerados em cada uma delas.  
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Figura 3. Etapas da digestão anaeróbia (adaptado de Lettinga et al., 1996) 

 

Na hidrólise e acidogênese, fases da digestão anaeróbia em que atuam as bactérias 

hidrolíticas fermentativas, o material orgânico complexo é convertido em material orgânico 

simples como açúcares, aminoácidos e ácidos. Em seguida, as bactérias acetogênicas 

consomem os subprodutos gerados pelas bactérias fermentativas, produzindo hidrogênio, 

dióxido de carbono e acetato.  

O biogás gerado no final da digestão anaeróbia, composto principalmente por metano 

e dióxido de carbono, é produzido pelas arquéias metanogênicas hidrogenotróficas e as 

metanogênicas acetoclásticas consumidoras de hidrogênio e acetato, respectivamente. A 

maior parte da produção de metano em sistemas anaeróbios provém da conversão de acetato 

pelas metanogênicas acetoclásticas que dependem da eficiente conversão da matéria orgânica 

em acetato. 

 

 

Compostos orgânicos complexos 

(carboidratos, proteínas, lipídeos) 

Compostos orgânicos simples 

(açúcares, aminoácidos, ácidos graxos) 

Ácidos orgânicos 

(propionato, butirato, etc) 

H2 + CO2 Acetato 

CH4 + CO2 

Bactérias fermentativas 

(Hidrólise) 

Bactérias fermentativas 

(Acidogênese) 

Bactérias acetogênicas 

(Acetogênese) 

Metanogênicas 

acetoclásticas 
Metanogênicas 

hidrogenotróficas 

Bactérias acetogênicas 

Consumidoras de hidrogênio 
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As espécies de metanogênicas capazes de formar metano a partir do acetato são 

geralmente os microrganismos predominantes na digestão anaeróbia. Pertencem a dois 

gêneros principais, Methanosaeta e Methanosarcina. O gênero Methanosaeta utiliza 

exclusivamente acetato tendo, por este, mais afinidade que as metanosarcinas. O gênero 

Methanosarcina é considerado mais versátel dentre os microrganismos metanogênicos, pois 

possuem espécies capazes de utilizar, além do acetato, também hidrogênio e compostos 

metilados, como as metilaminas e o metanol (Soubes, 1994). 

A formação dos produtos metabólicos intermediários deve estar em equilíbrio, para 

manter a eficiência do processo de digestão anaeróbia. A instabilidade do processo anaeróbio 

ocorre quando a velocidade de produção de ácidos é maior que seu consumo, acarretando 

queda do pH e inibição das atividades das arquéias metanogênicas, que são sensíveis a 

mudanças das condições ambientais (Ribas et al., 2007). 

As populações acidogênicas e metanogênicas são distintas em relação à fisiologia, 

necessidade nutricional, cinética de crescimento e sensibilidade às condições ambientais. A 

digestão anaeróbia da vinhaça necessita de controle rigoroso das condições ambientais devido 

às características físico-químicas desfavoráveis ao desenvolvimento das populações 

metanogênicas.  

Algumas das principais condições que interferem no sistema de tratamento anaeróbio 

são temperatura, pH, alcalinidade e presença de metais no substrato. Segundo Ribas (2006), a 

produção de metano a partir da degradação da vinhaça pode ocorrer na faixa mesofílica (30 a 

35º C) e termofílicas (50 a 55º C), porém a faixa mais estável para produção de metano é a 

mesofílica.  

O sucesso da digestão anaeróbia está associado a um controle eficiente de pH e 

alcalinidade do sistema. Microrganismos produtores de metano apresentam crescimento ótimo 

com pH em torno do neutro, mas podem se manter estáveis na faixa de pH entre 6,0 e 8,0. O 

pH ácido (entre 4,5 e 6,0) inibe a atividade das arquéias metanogênicas, mas não interfere nas 

atividades das bactérias acidogênicas. Ou seja, se o pH cair, a produção de metano é inibida, 

mas a produção de ácidos continua livremente. O resultado é o chamado azedamento do reator 

(Els e Keet, 2007).  

A alcalinidade do sistema representa a capacidade de neutralizar os ácidos formados 

no processo anaeróbio e de tamponar o pH, caso ocorra acumulação de ácidos voláteis. A 

metodologia proposta por Ripley et al. (1986) determina as parcelas de alcalinidade 

bicarbonato e de alcalinidade de ácidos voláteis por titulação em duas etapas.  
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 Primeira etapa - titulação até 5,75 - fornece a alcalinidade parcial (AP), 

praticamente equivalente à alcalinidade bicarbonato.  

 Segunda etapa - titulação até 4,3 - fornece alcalinidade intermediária (AI), 

praticamente equivalente à alcalinidade de ácidos voláteis.  

 Valores da relação AI/AP superiores a 0,3 indicam distúrbios no processo de digestão 

anaeróbia. Os produtos químicos utilizados para controle do pH que fornecem alcalinidade 

bicarbonato podem ser hidróxido de sódio (NaOH), bicarbonato de sódio (NaHCO3) e 

bicarbonato de amônio (NH4HCO3) e os que reagem com gás carbono para produzir 

alcalinidade bicarbonato são óxido de cálcio (também chamado de cal virgem - CaO), 

hidróxido de cálcio (Ca(OH)2)e amônia (NH3). De acordo com Van Haandel et al. (2005), o 

pH do sistema alimentado com vinhaça também pode ser elevado com a recirculação do 

efluente do reator.  

Outro fato que pode interferir no eficiente desempenho da digestão anaeróbio é a 

presença de constituintes químicos na água residuária a ser tratada por digestão anaeróbia. 

Segundo Chen et al. (2008), uma grande variedade de substâncias inibidoras são a principal 

causa de falha do digestor anaeróbio, uma vez que estão presentes em concentrações 

significativas nos resíduos industriais. Os inibidores normalmente presentes em digestores 

anaeróbios incluem amoníaco, sulfeto, íons de metais leves, metais pesados e materiais 

orgânicos. No entando, a falta de um destes metais também pode limitar severamente o 

processo de conversão anaeróbia em geral, bem como a granulação (Fermoso et al., 2010). 

Devido à diferença de inóculos anaeróbios, composição dos resíduos, métodos e condições 

experimentais, os resultados da literatura sobre a inibição causada por agentes tóxicos 

específicos variam amplamente. 

A digestão anaeróbia da vinhaça tem sido vista como uma opção viável para 

tratamento deste resíduo e para obtenção de energia. Pesquisas visando o desenvolvimento de 

alternativas para o aproveitamento energético da vinhaça estão sendo consideradas pelas 

usinas e por pesquisas brasileiras. Siqueira (2008) reuniu estudos de tratamento anaeróbio da 

vinhaça em diferentes configurações de reatores anaeróbios e diferentes condições 

operacionais (Tabela 3). Pode-se observar que os trabalhos apresentados obtiveram remoção 

de carga orgânica significativa que variou de 51 a 85%, com exceção de Telh (2001) que teve 

remoção de 31 a 69%. Souza et al. (1992) e Siqueira (2008) conseguiram trabalhar com taxas 

altas de carregamento orgânico que alcançou 30 e 26 KgDQO.m
-
³.dia

-
¹, respectivamente. 

Embora estes trabalhos indiquem a possibilidade de tratamento anaeróbio de vinhaça mais 
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concentrada, é necessário conhecer os fundamentos da digestão anaeróbia e o comportamento 

dos microrganismos envolvidos neste processo para avaliar melhor forma de tratamento.  

 

Tabela 3. Estudos sobre tratamento anaeróbio da vinhaça da cana-de-açúcar (adaptado de Siqueira, 2008) 

Reator 
T 

(°C) 

TCO 

(Kg.m
-
³.dia

-
¹) 

TDH (h) 
DQO     

(g.L
-1

) 

Eficiência de 

Remoção de 

DQO (%) 

Referência 

UASB 55 2,5 – 30 48 5 - 60 62 - 72 Souza et al. (1992) 

RAHLF 55 9,1 26,4 10 31 - 69 Telh (2001) 

RALF 30 1,1 - 1,8 24 1 - 16 51 - 70 Damiano (2005) 

UASB 55 03 - 6,5 24 1,5 - 6 54 - 83 Viana (2006) 

ASBBR 35 2,85 - 36 - 2,8 - 36 75 - 85 Ribas (2006)* 

RALF 30 3,33 - 26,19 24 2,3 - 20 51 - 70 Siqueira (2008) 

* Dados relacionados apenas ao tratamento anaeróbio mesofílico. 

RAHLF - reator anaeróbio horizontal de leito fluidificado 

RALF - reator anaeróbio de leito fluidificado  

ASBBR - reator anaeróbio operado em batelada sequencial com biomassa imobilizada 

 

3.5 Reator anaeróbio de fluxo ascendente com manta de lodo (UASB) 

Entre os diferentes tipos de digestores anaeróbios aplicados em escala real, reatores 

UASB apresentam a melhor aceitação comercial. O sucesso destes reatores é relacionado com 

a sua capacidade de acumulação de biomassa por decantação (Vlyssides et al., 2008). 

Pesquisas realizadas utilizando reatores do tipo UASB têm demonstrado a eficiência desta 

tecnologia no tratamento de água residuária industrial. O sistema UASB apresenta separador 

trifásico (gás-sólido-líquido) interno responsável pela manutenção da biomassa no sistema e 

pela separação e direcionamento do biogás produzido. A biomassa ativa em forma de 

grânulos é retida no reator por longos períodos, fazendo com que a idade do lodo seja muito 

maior que o tempo de detenção hidráulica (TDH). 

A tecnologia UASB se tornou atraente devido a vários fatores, tais como baixo custo 

operacional, baixa produção de lodo, além de ser um sistema compacto (Abbasi et al., 2012; 

Show et al., 2004). As desvantagens do UASB encontram-se na necessidade de longos 

períodos para partida do reator associada à exigência de uma quantidade suficiente de lodo 

granular (inóculo) para conseguir uma partida mais rápida. No entanto, devido a maior 
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retenção celular e maior contato entre grânulo-substrato, a configuração do reator UASB 

possibilita a aplicação de cargas orgânicas volumétricas (COV) mais altas e curto tempo de 

detenção hidráulica (TDH), quando comparado a outras tecnologias (Lettinga et al.,1980). 

Estudos apresentados na literatura demonstram o sucesso do sistema UASB no 

tratamento anaeróbio. Hashemian et al. (2005) analisaram a viabilidade de tratamento 

anaeróbio de vinhaça de melaço de beterraba de destilaria de álcool, em reator UASB por 

período de 180 dias. O sistema foi inoculado com lodo anaeróbio mesofílico coletado do 

fundo de uma lagoa anaeróbia. A alimentação do reator por vinhaça diluída apresentou DQO 

variando de 1000 a 11000 mg.L
-1

. Inicialmente, o sistema tinha COV de 1 kgDQO.m
-3

.dia
-1

 e 

uma velocidade ascensional mantida em 0,6 m.h
-1

 (TDH = 6 h) ao longo do estudo. O sistema 

sofreu aumento gradual de COV através do aumento da concentração de vinhaça na 

alimentação. Após 20 dias de operação, com COV de 5,3 kgDQO.m
-3

.dia
-1

, foram observados 

sinais de formação de grânulos no fundo reator. A COV foi aumentada gradualmente até 16 

kgDQO.m
-3

.dia
-1

  e alcançou 95% de eficiência de remoção de DQO. 

A digestão anaeróbia de resíduos de destilaria foi estudada por Blonskaja et al. (2003) 

em um sistema de duas fases mesófilicas que consistiu num filtro anaeróbio e num reator 

UASB. Os experimentos foram realizados com TDH variando de 10 a 19 dias e COV de 2,5-

5,1 kgDQO.m
-3

.dia
-1

 na primeira fase, e TDH de 20 a 39 dias, correspondendo a COV de 0,6-

2,5 kgDQO.m
-3

.dia
-1

, na segunda fase. As condições ótimas recomendadas para manter a 

estabilidade do reator nas condições estudadas foram: para o estágio acidogênico, carga 

orgânica de 2-4 kgDQO.m
-3

.dia
-1

e pH 6,0 e para o metanogênico, carga orgânica de 1-2 

kgDQO.m
-3

.dia
-1

e pH 7,6. As eficiências de remoção de DQO obtidas foram de 54 e 93% na 

primeira e segunda fase, respectivamente. A geração de biogás na segunda fase foi 

significativamente maior (6 L.dia
-1

) do que na primeira fase (1 L.dia
-1

). 

 O eficiente desempenho de reator UASB ocorre devido à formação de lodo granular 

de elevada concentração de biomassa. A adequada retenção da biomassa metanogênica no 

reator permite uma maior remoção de matéria orgânica e maior produção de metano pelo 

sistema (Gao et al., 2007; Gupta et al., 2007). Arcandi et al. (1994) afirmam que um dos 

fatores que minimizam a eliminação de biomassa no sistema é a propriedade de sedimentação 

favorável do grânulo. A granulação do lodo anaeróbio no reator, as características da água 

residuária a ser tratada e a seleção do inóculo são parâmetros que interferem na eficiência de 

um sistema UASB (Show et al., 2004). Com relação ao suprimento das necessidades dos 

microrganismos da manta de lodo do UASB, o conteúdo de nitrogênio, fósforo e 
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micronutrientes presentes na vinhaça são adequados para o bom desenvolvimento do processo 

(Rocha, 2012).  

Na literatura são encontrados trabalhos que envolvem digestão anaeróbia de vinhaça 

em reatores UASB. Estes estudos indicam a potencialidade da digestão anaeróbia da vinhaça 

nesta configuração de reator. Callander et al. (1986) estudaram a degradação da vinhaça em 

reator UASB com taxa de aplicação de carga orgânica abaixo de 16 kgDQO.m
-
³.dia

-1
. O 

sistema demonstrou eficiência de 86% na degradação da matéria orgânica, com rendimento de 

0,302 LCH4.(gDQO)
 -1

. Gonzalez et al. (1998) estudaram a granulação de lodo anaeróbio em 

UASB tratando vinhaça e obtiveram quase 80% de remoção de DQO com COV de 7,1 

kgDQO.m
-
³.dia

-1
 e 91% com COV 6 kgDQO.m

-
³.dia

-1
. Rieira et al. (1985) trabalharam com 

UASB tratando vinhaça com COV de 24 kgDQO.m
-
³.dia

-1
 e DQO da vinhaça entre 35 e 100 

g.L
-1

 e conseguiram remoção de 75% de DQO e 58% de metano no biogás produzido. 

Uellendahl e Ahring (2010) estudaram condições termofílica e mesofílica em UASB com 

carga orgânica de 1 a 6 kgSTV.m
-
³.dia

-1
e concluíram que em cargas orgânicas de 1 a 4kg 

STV.m
-
³.dia

-1
ocorreu produção máxima de metano em ambas condições. 

Mesmo já sendo vastamente utilizados, os reatores UASB apresentam limitações 

quanto à aplicação de cargas hidráulicas e orgânicas elevadas, quando o substrato utilizado 

apresenta compostos complexos e alto teor orgânico, como a vinhaça. Além disto, existem 

fatores como o fenômeno de granulação que necessitam ser explorados para melhor 

compreensão e otimização do processo anaeróbio (Driessen e Yspeert, 1999). 

Desde muito cedo no desenvolvimento da tecnologia UASB percebeu-se que o lodo 

granular com tamanho e densidade adequado aumenta a eficiência do reator para o tratamento 

de águas residuárias (Abbasi et al., 2012). No entando, ainda não há pesquisas suficientes 

para esclarecer o comportamento desta estrutura submetida à diferentes tipos de efluentes 

industriais. 

 

3.6 Característica do lodo granular 

O lodo anaeróbio que fornece suporte para os microrganismos é o componente 

principal de um reator UASB. A comunidade microbiana, o tamanho e a densidade dos 

grânulos do lodo controlam a eficiência do tratamento de águas residuárias em UASB. A 

formação de grânulos de lodo torna-se extremamente importante por fornecer a flutuabilidade 

e a sedimentação necessária para permitir maior contato granula-líquido no reator (Abbasi et 

al., 2012).  
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O lodo granular anaeróbio é definido como agrupamento de diferentes comunidades 

microbianas. Esta autoimobilização de microrganismos é provavelmente mais reconhecida na 

manta de lodo anaeróbio de reatores UASB. A granulação ocorre sem dependência de 

superfícies artificiais para fixação de biofilme, tornando desnecessária a utilização de material 

suporte (Bhunia et al., 2008). 

A manta de lodo do reator UASB pode ter estrutura granulada (agrupamentos densos) 

ou floculenta (agrupamentos frouxos). Granulação de biossólido é indicativo de partida bem 

sucedido do sistema. A formação de lodo em grânulos oferece várias vantagens, como o 

tempo de retenção de sólidos elevado, devido à sua excelente propriedade de decantação, 

proporcionando máxima relação de microrganismos e espaço; e as taxas de aplicação de carga 

mais elevadas. As características dos lodos desenvolvidos são importantes para maximizar 

vantagens do processo destes reatores (Ghangrekar et al., 2005).  

Subramanyam et al. (2013) abordaram as alterações nas características físico-químicas 

e microbianas ao transformar lodo digerido anaerobiamente em  lodo granulado. O lodo foi 

cultivado em reator UASB, escala de bancada, alimentado com glicose. O sistema foi operado 

a 35° C, com COV variando de 1,5 para 15 kgDQO.m
-3

.dia
-1

. Os resultados demonstraram 

que uma boa qualidade de sedimentação de lodo granular foi cultivada e mantida no reator. A 

atividade metanogênica específica (AME) de grânulos do lodo aumentou de forma linear com 

o aumento da idade do lodo e da COV. 

Liu e Tay (2002) afirmaram que as condições hidrodinâmicas dentro do reator 

desempenham papel crucial na formação de grânulos anaeróbios. A taxa de carregamento 

orgânico é responsável por definir condições hidrodinâmicas no reator. Segundo Ghangrekar 

et al. (2005), as características dos lodos no interior do reator dependerá das condições de 

operação durante a inicialização e granulação primária, além das características de efluentes e 

inóculos utilizados. 

Grangrekar et al. (2005) avaliou os efeitos de carga aplicada durante a partida e a 

granulação do lodo desenvolvido no reator UASB inoculado com lodo floculento e 

alimentado com sacarose como fonte de carbono. As condições avaliadas buscavam 

determinar a carga orgânica volumétrica ideal para desenvolvimento de boas características de 

lodo granular, com máxima eficiência de remoção de DQO. Os autores concluiram que foi 

necessário operar o reator com COV 2,0-4,5 kgDQO.m
-3

.dia
-1

 e taxa de carregamento 

biológico de 0,1-0,25 kgDQO.(kgSSV)
-1

.dia
-1

 durante o início da partida e granulação do 

reator para conseguir boas características do lodo granular.  
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Com base nas experiências realizadas para avaliar o efeito da carga aplicada sobre as 

características dos lodos desenvolvidos, as seguintes conclusões foram tiradas por Ghangrekar 

et al. (2005): 

1. As taxas de carga aplicada durante a partida e operação do reator controlam as 

características dos lodos desenvolvidos. 

2. As cargas aplicadas durante a formação dos grânulos são principalmente responsáveis pela 

resistência dos grânulos. A correlação entre a resistência de grânulos e remoção de DQO 

existiu. Para maior resistência dos grânulos desenvolvidos, maior remoção de DQO foi 

observada. 

3. A concentração de ácidos orgânicos voláteis inferior a 200 mg.L
-1

 no reator foi favorável 

para a formação de lodos granulares com maior resistência e melhor eficiência de remoção de 

DQO. 

4. Desenvolvimento de lodo granular com boas características, tais como, índice volumétrico 

de lodo (IVL) menor que 16 ml.g
-1

, velocidade média de sedimentação superior a 36 m.h
-1

, 

elevada concentração de lodo no interior do reator e uma boa resistência dos grânulos 

desenvolvidos são necessários para obtenção de maior eficiência de remoção de DQO.  

Couras et al. (2014) observaram que o choque hidráulico pode afetar a atividade 

granular. Os autores compararam o desempenho dos reatores UASB contínuo e intermitente 

quando submetido a determinados choques, um deles foi o choque hidráulico. Este consistia 

em diminuir o TDH médio de 11,3 h para 6,1 h nos sistemas intermitentes, e 12,0 para 6,1 h 

em sistemas contínuos. Durante o choque hidráulico a DQO da alimentação foi reduzida à 

metade, a fim de manter uma COV constante ao longo da experiência: 10,9 kgDQO.m
-
³.dia

-
¹ e 

11,3 kgDQO.m
-
³.dia

-
¹ para os sistemas contínuos e intermitentes, respectivamente. O choque 

hidráulico foi grave para ambos os sistemas contínuos e intermitentes. A produção de metano 

no sistema intermitente diminuiu de uma média de 0,89 L.h
-1

 para uma média de 0,26 L.h
-1

, 

equivalente a uma diminuição de 70%. No sistema contínuo o efeito foi ainda mais grave, 

com a produção de metano diminuindo em 76%, a partir de uma média de 0,50 L.h
-1 

para uma 

média de 0,12 L.h
-1

. 

No estudo de Kim et al. (2014) foram investigados a granulação e desempenho da 

produção de ácido lático em vários tempos de detenção hidráulica (8 a 0,5 h) em reator 

UASB, alimentado com glicose  (DQO de 9,4 gDQO.L
-1

) e inoculado com culturas 

anaeróbias mistas obtidas de reator tanque agitado contínuo (CSTR) produzindo ácido lático. 

Foram testados TDH de 8, 6, 4, 2,1 e 0,5h. Com a diminuição do TDH, o diâmetro médio dos 
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grânulos aumentou de 0,31 para 3,4 mm e a produtividade de ácido lático aumentou até 16,7 

kgAL. m
-
³.h

-1
, sugerindo a formação bem sucedida de grânulos.  

De forma geral, os grânulos anaeróbios são formados por agrupamentos de 

microrganismos que interagem entre si, num complexo consórcio microbiano, afim de 

degradar a matéria orgânica. Além de promover maior intercomunicação entre as populações 

microbianas, a autoimobilização da biomassa também oferece proteção aos microrganismos 

mais sensíveis, que se mantêm no centro do grânulo, protegidos pelas camadas mais externas 

(Shen e Guiot, 1996). 

A formação de grânulos pode ocorrer lentamente. A seleção dos microrganismos que 

constituem o grânulo e a granulação em si é influenciada por diversos fatores. Abbasi et al., 

(2012) apontaram alguns fatores encontrados na literatura: 

 Temperatura operacional: cada grupo de microrganismos apresenta uma faixa 

ótima de temperatura para seu desenvolvimento. Portanto, mudanças bruscas 

de temperatura podem afetar determinado grupo de microrganismos e, 

consequentemente, provocar algum dano ao grânulo, inclusive desintegração; 

 pH e alcalinidade: da mesma forma que a temperatura, também existe uma 

faixa ótima de pH para manter os microrganismos ativos. A alcalinidade ideal 

é essencial para manter o pH e controlar também as concentrações de ácidos 

graxos voláteis; 

 Nutrientes: disponíveis na concentração ideal. Os nutrientes são essenciais, já 

que se trata de alimento para os microrganismos que compõem o grânulo; 

 Polímeros: estes, naturais ou sintéticos, favorecem a etapa de formação do 

grânulo, influenciando no tamanho dos grânulos e na sua sedimentabilidade. 

 Presença de íons metálicos e metais traço: dependendo da concentração, 

podem atuar como estimulante ou inibidores metanogênicos. 

Os níveis dos parâmetros citados divergem muito de um estudo para outro, já que cada 

pesquisa apresenta particularidades quanto, por exemplo, ao substrato utilizado, às condições 

operacionais e à capacidade de tratamento do reator. 

Os grânulos podem variar de 0,1 a 5 mm de tamanho e possuem resistência ao corte 

mais elevada do que lodos floculentos (Jeong et al., 2005). O processo de formação granular e 

seu comportamento durante a operação de reatores sob determinados parâmetros operacionais 

ainda não foram totalmente entendidos. No entanto os benefícios da granulação são evidentes. 

Lodo granulado permite taxas de aplicação orgânica e hidráulica superiores no sistema e 
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reduza limitação de transferência de massa inter-espécies. Além disso, grânulos podem 

suportar tensão de cisalhamento provocada por gás e líquido sem se desintegrar (Yang et al., 

2008; Li et al., 2008). McHugh et al., (2003) propuseram outras vantagens que o fenômeno da 

granulação oferece para a eficiência global dos biorreatores UASB, como proliferação 

microbiana mais eficiente, maior defesa microbiana devido a sua forma de aglomeração e 

geração de um efluente do reator com baixo teor de sólidos em suspensão. 

 Hulshoff Pol et al. (2004) reuniram vasta literatura sobre a teoria da granulação e 

organizaram o tema em três diferentes tipos de abordagem: física, microbiológica e 

termodinâmica. A teoria física considera as velocidades ascensionais do líquido e dos gases, 

as forças de cisalhamento e a remoção do excesso de lodo, como principais responsáveis pelo 

fenômeno da granulação. A teoria microbiológica é fundamentada, principalmente, nas 

características de determinados microrganismos, podendo estar conjugada a fatores físicos. A 

teoria termodinâmica relaciona a granulação com a energia, devido às interações físico-

químicas entre as paredes celulares ou entre paredes celulares e outras superfícies. Estes 

fatores geralmente exercem sua influência somente sob condições ambientais específicas 

durante o processo de granulação. Muitas vezes, os resultados experimentais realizados sob 

diferentes condições ambientais contradizem esses modelos (Bhunia et al., 2008). 

Baseada na premissa de que o fenômeno de granulação ocorre continuamente em 

reatores UASB e que os grânulos adquirem características de acordo com as pressões de 

seleção impostas às unidades operacionais, o estudo das características físicas, químicas e 

biológicas dos grânulos, sob diversas condições, pode esclarecer possíveis causas de 

desequilíbrio do processo UASB (Lettinga, 1997; Puñal e Chamy, 2004). A grande maioria 

dos trabalhos científicos aborda separadamente tais características. Entretanto, devido a 

alguns fatores estarem associados entre si, avaliações conjuntas são mais efetivas. 

  

3.7 Características físicas e químicas do grânulo 

Algumas das principais propriedades físicas dos grânulos em reatores UASB são 

dimensão e resistência ao cisalhamento. Boas características de sedimentação são obtidas 

através da granulação da biomassa com diâmetros em milímetros. A evolução da distribuição 

de tamanho é de vital importância para o monitoramento de reatores UASB (Vlyssides et al. 

2008). Grânulos maiores são obtidos usando concentrações elevadas de substrato, enquanto 

que baixas concentrações de substrato levam a pequenos grânulos e podem causar 

desintegração. Uma vez que o tamanho médio da partícula pode ser considerado como um 
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parâmetro fisiológico, a medição da distribuição de tamanho pode ser usada para avaliar a 

qualidade e a estabilidade de lodos granulares em reatores de escala real (Grotenhuis et al., 

1991). 

Subramanyam et al. (2013) observaram que os grânulos de reator UASB (alimentado 

com glicose e submetido ao aumento de COV) mantiveram tamanho de grânulos entre 0,5 e 

2,5 mm. Também foi observado que os tamanhos dos grânulos provenientes da parte superior 

do reator foram maiores que da parte inferior. A granulação do lodo ocorreu 

concomitantemente com o aumento de COV de 1,5 a 15 kgDQO.m
-
³.dia

-
¹ e resultou em 

aumento linear da atividade metanogênica específica no sistema. Segundo Bhunia et al., 

(2008), a força de cisalhamento, devido ao fluxo ascendente das águas residuárias em 

tratamento e à produção de biogás, desempenha papel importante na granulação da biomassa.  

Grotenhuis et al. (1991) investigaram o efeito da concentração de substrato no afluente 

sobre a distribuição do tamanho das partículas granulares metanogênicas em reatores UASB, 

alimentados com propianato como única fonte de carbono e energia. O diâmetro dos grânulos 

cresceu com o aumento da concentração de substrato no afluente. Os grânulos, avaliados por 

análise de imagem, apresentaram variação entre 0,5 a 4,0 mm, mas a maior frequência de 

grânulos ocorreu entre 0,5 e 2,5 mm em todas as situações analisadas. O aumento da 

concentração também elevou a atividade metanogênica dos grânulos.  

Del Nery et al. (2008) analisaram os grânulos em três diferentes pontos de 

amostragem (P1, P2 e P3) do reator UASB operado por 1.228 dias, tratando água residuária 

de abatedouro de aves com remoção média de 85% de DQO. Os pontos P1, P2 e P3 estavam, 

respectivamente, a 0,6, 1,2 e 1,8 metros a partir da base do reator.O diâmetro variou de 0,1 a 

3,5 mm e cerca de 70% dos grânulos mostraram tamanhos variando de 0,6 a 1,5 mm em todos 

os pontos analisados. Os grânulos maiores, de 2 a 3 mm de diâmetro, apresentaram núcleos 

ocos. Os núcleos ocos podem aparecer devido à dificuldade de difusão do substrato para o 

interior do grânulo ou à baixa COV aplicada ao reator. Os grânulos não apresentaram 

distribuição em camadas distintas, sendo sua organização aparentemente aleatória na estrutura 

granular. Análises microbiológicas mostraram predominância de arquéias metanogênicas nos 

grânulos em todos os pontos de amostragem.  

De acordo com Yan e Tay (1997), o tamanho da biopartícula pode caracterizar a 

granulação do lodo nos reatores UASB em três fases, denominadas aclimatação (0-0,2 mm), 

granulação (0,2-2,2 mm) e maturação (2,3-3,0 mm). Considerando que um reator é um 
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organismo dinâmico, grânulos podem se formar e entrar na fase de decomposição 

concomitantemente. 

Alguns pesquisadores relacionaram a desintegração do lodo granular ao aparecimento 

de cavidade central (devido a problemas de difusão do substrato), isenta de microrganismos e 

preenchida por gás, gerando grânulos com paredes muito finas, suscetíveis ao rompimento por 

forças de cisalhamento. A cavidade central pode ser responsável pelo equilíbrio entre 

crescimento e desintegração dos grânulos (Kosaric et al., 1990; Yan e Tay, 1997; Saiki et al., 

2002, Del Nery et al., 2001 e 2008).    

Pereboom (1997) avaliou a resistência ao cisalhamento de grânulos, provenientes de 

reatores em escala real, e notou que os grânulos maiores apresentaram maior resistência. 

Outros trabalhos mostram que a dimensão e as propriedades de resistência dos grânulos são 

associadas à velocidade ascensional do líquido, ao tempo de operação, à carga orgânica 

aplicada ao lodo, ao tempo de detenção hidráulica e aos microrganismos formadores (Guiot  

et al., 1992; Ghangrekar et al., 1996;  Puñal e Lema, 1999). A análise conjunta dos trabalhos 

apresentados estabelece forte interdependência das características físicas dos grânulos e 

dependência dos fatores ambientais. 

Já as características químicas da manta de lodo estão associadas principalmente aos 

minerais. Os minerais que constituem a manta de lodo granular são oriundos principalmente 

do substrato que está sendo processado no sistema de tratamento. É importante analisar as 

concentrações dos minerais, visto que em determinadas concentrações, eles se comportam 

como nutrientes que auxiliam o processo anaeróbio. No entanto, em outras concentrações, 

alguns minerais podem apresentar toxicidade aos microrganismos produtores de metano 

provocando decréscimo ou paralisação da produção de metano (Parkin et al. 1983). Estas 

concentrações variam amplamente de acordo com as condições operacionais, tipo de 

tecnologia aplicada e efluente tratado. 

A composição mineral das cinzas do lodo do inóculo e do lodo granular obtido no 

final do experimento de Subramanyam et al. (2013), que analisarama granulação em UASB 

alimentado com glicose, mostrou que os teores de Na, Mg e Ca diminuiram de 14,12%, 

25,79% e 47,55%, respectivamente, no lodo granular em relação ao lodo do inóculo, 

indicando que as concentrações de Na, Mg e Ca foram utilizadas durante a formação do lodo 

granular. 

Os grânulos UASB têm uma elevada porosidade e uma grande área de superfície 

interna sobre a qual os metais podem ser absorvidos em locais específicos ou apenas ficar 

alojados como compostos insolúveis. A partir da última forma, os metais podem tornar-se 
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instáveis quando o pH fica reduzido. A presença ou ausência de vários metais e as 

concentrações em que estão presentes podem ter um impacto profundo na granulação 

(Fermoso et al., 2010). 

Os íons de metais leves, sódio, potássio, cálcio, e magnésio estão presentes no afluente 

de digestores anaeróbios. Eles podem ser liberados pela decomposição de matéria orgânica, 

ou adicionado como produtos químicos de ajustamento do pH (Grady et al., 1999). Eles são 

necessários para o crescimento microbiano e, consequentemente, afetam a taxa de 

crescimento específico, como qualquer outro nutriente. Enquanto as concentrações moderadas 

estimulam o crescimento microbiano, quantidades excessivas retardam o crescimento, e 

concentrações ainda mais altas podem causar inibição grave ou toxicidade (Soto et al., 1993). 

Informação sobre a sensibilidade dos diferentes grupos de microrganismos para 

potássio é conflitante (Chen et al., 2008). Filtros anaeróbios mesofílicos e termofílicos foram 

comparados para tratamento de efluentes de uma fábrica de processamento de frutos do mar. 

O reator mesofílico exibiu melhor desempenho do que o reator termofílico, o que foi atribuído 

à adaptação mais rápida de lodo mesofílico para a alta salinidade da água residuária (Soto et 

al, 1991; Soto et al., 1992). 

Cálcio é um dos nutrientes essenciais para o crescimento de vários microrganismos. 

Este nutriente pode acelerar o processo de granulação. No entando, concentrações altas 

podem provocar acúmulo deste nutriente em agregados microbianos provocando inibição 

(Rocha, 2012). Muito pouco se sabe sobre a toxicidade deste elemento no sistema anaeróbio. 

A presença de concentrações adequadas de nutrientes biodisponíveis e certos metais é 

essencial para a granulação. Cálcio e ferro podem aumentar a granulação, mas também são 

capazes de causar limitações de transferência de massa, quando presentes em grandes 

quantidades (Abbasi et al., 2012).  

Vlyssides et al. (2008) estudaram o mecanismo de granulação de reator UASB 

suplementado com ferro. Analisaram dois reatores UASB (escala de laboratório) alimentados 

com água residuária de leite sintético. Ambos os reatores foram inoculados com lodo 

anaeróbio proveniente de um reator UASB tratando esgoto industrial de fábrica de 

processamento de batata. Um reator (R1) foi suplementado com solução de ferro na dose 

de0,01 por g DQO na alimentação. O outro reator (R2) não foi suplementado com ferro 

(R2),que serviu como reator de controle.  Esta suplementação permitiu a remoção de mais de 

98% de DQO em sistema com COV de 9KgDQO.m
-
³.dia

-1
. A COV no reator suplementado 

alcançou COV 24% mais elevada queo reator que nãosuplementado. Além disso, o diâmetro 

dos grânulos no reator suplementado foi 56% maior que dos grânulos do reator decontrole ao 
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final do experimento. A concentração de ferro nos grânulos correspondia diretamente a sua 

dosagem na alimentação.  

Ghangrekar et al. (2005) descobriu que, para uma carga de ferro de 0,006 gFe.L
-1

.dia
-

1
, o teor de ferro em lodo foi de 0,057 gFe.(gSSV)

-1
. Este mecanismo descreve o curso do 

crescimento anaeróbio do grânulo. A formação de precipitado inorgânico de sulfeto ferroso 

constituiu os núcleos inertes em torno do qual a biomassa foi anexada. De acordo com isso, 

pode-se concluir que a formação do precipitado de sulfeto de ferro inorgânico constituiu 

núcleos inertes em torno do qual a biomassa se ligou e formou novos grânulos.  

Os efeitos de cromo iónico, cádmio, chumbo, cobre, zinco e níquel nos grânulos 

metanogênicos de UASB foram examinados por Lin et al. (1998) por meio de ensaios em 

batelada, visando investigar o efeito dos metais pesados na degradação de ácidos voláteis e na 

produção de metano. O lodo foi obtido de reator UASB tratando águas residuárias de vinícola 

e foram aclimatados em reator UASB (escala de laboratório). Os períodos de aclimatação para 

o inóculo foram cerca de seis e três meses com THD de um e dois dias, respectivamente. Os 

principais produtos intermediários da digestão anaeróbia, ácido acético, propiônico e butírico 

foram aplicados como substrato. A concentração de substrato foi de 10000 mgDQO.L
-1

. As 

concentrações de metais testadas foram de 1-1000 mg Cd.L
-1

, 1-1000 mg Cr.L
-1

, 1-1000 

mgCu.L
-1

,  1-3000 mgNi.L
-1

, 1-10000 mgPb.L
-1

 e 1- 1000 mg Zn.L
-1

. Os resultados obtidos 

demonstraram que os efeitos de metal dependem dos tipos de metal, das zonas do lodo, tipos 

de ácido orgânicos voláteis e tempo de detenção hidráulica. Os principais parâmetros 

utilizados para medir os efeitos dos metais foram taxa de degradação de ácidos orgânicos 

voláteis e produção de gás metano. A inibição foi quantificada por determinação da dose de 

íons metálicos que causaram 50% de inibição na produção de metano para estes parâmetros 

durante um período fixo de tempo. Os resultados encontrados por de Lin et al. (1998) estão 

apresentada na Tabela 4.  

Kimata-Kino et al. (2011) analisaram a capacidade de adaptação de lodo granulado de 

UASB à exposição de sódio (NaCl). Foram operados 10 reatores UASB em escala de 

laboratório e testada adição de NaCl de forma abrupta e gradual. Em condição abrupta, as 

concentrações de NaCl foram aumentadas de 0 a 20, 30, 35, 40, 45 ou 50 g.L
-1

. Na outra 

condição, as concentrações de NaCl foram aumentadas gradualmente de 0 a 64 g.L
-1

 ou de 0 a 

40 g.L
-1

. O objeto do estudo foi avaliar a adaptação dos grânulos a altas concentrações de sal 

paratorná-los eficientes no tratamento de águas residuárias com alta salinidade, como água 

residuária de processamento de pescados (ricas em sódio, cloreto e sulfato), em reatores 

UASB. A adaptação dos grânulos às concentrações salinas, mantendo o bom desempenho dos 
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reatores, ocorreu até 32 gNaCl.L
-1

. Nos reatores UASB gradualmente expostos a                   

32 gNaCl L
-1

, a produção de metano diminuiu apenas 13%. Os autores concluiram que a 

combinação entre exposição brusca e gradual à salinidade poderia encurtar o período de 

adaptação da manta de lodo. Para alcançar período de adaptação de apenas 30 dias, foi 

sugerido o aumento abrupto da salinidade para 20 gNaCl.L
-1

 seguido por adaptação gradual 

até 30 gNaCl. L
-1

. 

 

Tabela 4. Resultado da concentração necessária de metais para provocar 50% de inibição da produção de 

metano pela manta de lodo nas condições analisadas por Lin et al. (1998) 

Metais 
C50 (mg.L

-1
) 

TDH = 1 dia TDH = 2 dias 

Cd 450 330 

Cr 200 250 

Cu 90 130 

Ni 2000 1600 

Pb 8800 8000 

Zn 690 270 

 

A adaptação de microrganismos metanogênicos para uma ampla variedade de 

substâncias potencialmente inibidoras tem sido relatada (Speece e Parkin, 1983). A adaptação 

pode ser o resultado de alterações internas nas espécies predominantes de metanogênicas, ou 

de uma mudança na população metanogênica. Segundo Kroeker et al. (1979), uma vez 

adaptado, os microrganismos podem suportar concentrações muito superiores as 

concentrações inibitórias iniciais. 

A literatura sobre a digestão anaeróbia mostra uma variação considerável nos níveis de 

inibição e toxicidade relatadas para a maioria das substâncias. A principal razão para estas 

variações é a complexidade do processo de digestão anaeróbia, onde mecanismos, tais como o 

antagonismo, sinergismo, aclimatação podem afetar significativamente o fenômeno de 

inibição (Chen et al., 2008). 

 

3.8 Características biológicas dos grânulos 

Apesar da dificuldade em identificar todos os microrganismos envolvidos, a 

introdução da técnica de microscopia eletrônica de varredura permitiu observar os morfotipos 

celulares e a arquitetura interna dos grânulos, com certo grau de confiança (Fang et al., 2000; 
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Alves et al., 2004). Técnicas de biologia molecular também têm sido empregadas no intuito 

de quantificar e comparar diversidade microbiana entre amostras de lodo anaeróbio.  

Em alguns estudos, verificou-se que o agrupamento de microrganismos em grânulos 

ocorria em camadas superpostas distintas. MacLeod et al. (1990) observaram grânulos com 

três camadas, compostas por morfologias microbianas distintas em reator anaeróbio, 

alimentados com sacarose, em laboratório. Já em outros estudos, a organização espacial dos 

microrganismos ocorreu de forma aleatória. Del Nery et al. (2008) verificaram grânulos com 

distribuição aleatória de microrganismos de diversos morfotipos em reator UASB. Os 

microrganismos, portanto, podem se agrupar de formas distintas nos grânulos, dependendo 

das características do sistema de tratamento. Além da forma que se organizam na estrutura 

granular, os tipos de microrganismos diferem de acordo com as condições ambientais e, 

principalmente, com diferentes substratos processados.  

Keyser et al., (2006) analisaram, através de técnicas de biologia molecular, cinco 

culturas de referência de microrganismos metanogênicos em três diferentes tipos de grânulos 

UASB que tinham sido usados para tratar efluentes de adega, cervejaria e conservas de 

pêssego. Os resultados demonstraram que diferentes microrganismos metanogênicos 

presentes em grânulos UASB desempenham papel metabólico fundamental durante a 

granulação. Concluiram também que cada efluente tratado irá resultar em diferentes espécies 

metanogênicas dominantes nos grânulos. Estes microrganismos são responsáveis pelas 

reações metabólicas terminais em um biorreator e são considerados como sendo os 

organismos chave no processo anaeróbio. A capacidade de monitorar a metanogênese e 

compreender a sua ecologia é essencial para controlar eficientemente a partida e operação de 

biorreatores anaeróbios 

 

3.9 Considerações finais 

Ainda não se conhece o impacto da utilização de substrato de alto teor orgânico, como 

a vinhaça, no desempenho dos reatores UASB. Estudos abordando fenômenos como 

resistência mecânica, resistêcia ao aumento de carga orgânica volúmetrica e ao incremento da 

velocidade ascensional do lodo granular anaeróbio durante o processo de partida de reator 

UASB ainda são insuficientes para exclarecimento do processo. Neste trabalho, é estabelecida 

a relação entre a estrutura granular e o aumento de carga orgânica volumétrica e da velocidade 

ascensional no sistema, no intuíto de conhecer métodos quantitativos que antecipem as 

mudanças estruturais de lodo granular anaeróbio que podem afetar o desempenho do 
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processo. Essa análise pode auxiliar a operação de sistemas de tratamento em escala industrial 

por ser capaz de identificar possíveis problemas operacionais.  
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4 METODOLOGIA 

4.1 Descrição da instalação experimental 

A instalação experimental foi implanta na área de reatores pilotos do Laboratório de 

Processos Anaeróbios do Departamento de Hidráulica e Saneamento - EESC - USP - Campus 

2. Estão implantados um tanque de armazenamento de vinhaça, um reator UASB 

(configuração baseada em Cavalcanti et al., 1999) e uma bomba de alimentação.  

O reator UASB, em escala piloto, com capacidade de 60L na área de reação (2 m de 

altura) e volume total de 120 L (4 m de altura total) foi construído em coluna de PVC com 20 

cm de diâmetro externo e 19,5 cm de diâmetro interno. O separador trifásico (dispositivo 

responsável pela separação de gás-sólido-líquido) apresenta diâmetros externo e interno de 10 

e 9,5 cm, respectivamente. A área de reação conta com nove torneiras para coleta de amostra 

(Figura 4).  

Acoplada ao reator estavam bombas dosadoras. A princípio utilizavam-se duas 

bombas dosadoras, Grundfos modelo DDC 9-7AR (com capacidade de bombear 9 L.h
-1

) e 

DDA 30-4AR (com capacidade de bombear 30 L.h
-1

), destinadas uma para alimentação e a 

outra para recirculação (Figura 4-a). No decorrer da operação, houve problemas decorrentes 

do funcionamento inadequado das bombas. Para diminuir estes erros operacionais, passou-se 

a usar uma bomba apenas (Figura 4-b). Misturava-se a vinhaça e o efluente para recirculação 

(recirculação de 200%) no mesmo tanque de alimentação. Esta mistura era utilizada para 

alimentar o reator por meio de uma única bomba dosadora, Grundfos modelo DDA 30-4AR 

(Figura 5), por 24 horas diárias. Desta forma, o sistema ficou mais compacto, mais fácil de 

gerenciar e os problemas operacionais foram reduzidos.  
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Figura 4. (a) Fluxograma da instalação inicial; (b) fluxograma da instalação após reajustes 

 

 

Figura 5. Bomba dosadora, Grundfos modelo DDA 30-4AR, utilizada para alimentação do reator 
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4.2 Etapas do projeto experimental 

O estudo foi dividido em quatro etapas (Figura 6): 

Etapa I - montagem das instalações e realização de testes para verificação do 

funcionamento do sistema experimental. Etapa com duração aproximada de um mês.  

Etapa II - caracterização físico-química da vinhaça e inoculação do reator. Etapa com 

duração aproximada de 10 dias.  

Etapa III - variação dos parâmetros operacionais de carga orgânica volumétrica 

(COV), tempo de detenção hidráulica (TDH) e velocidade ascensional (v); monitoramento da 

eficiência global do UASB e análise física, química e biológica da manta de lodo em cada 

fase de operação. Cada fase de operação teve duração de dois meses e meio. Está etapa teve 

duração total de 10 meses.  

Etapa IV - análise do comportamento dos grânulos quanto sua distribuição de 

dimensão e resistência à agitação. Nesta etapa, foi utilizada estatística descritiva básica e 

realizado o teste ANOVA. A análise e interpretação dos dados durou aproximadamente 30 

dias. 

 

Figura 6. Fluxograma das etapas do estudo 
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4.3 Etapa I - Montagem das instalações do sistema de tratamento 

Nesta etapa foram instalados reator e bombas. Realizou-se testes visando verificar 

possíveis vazamentos no sistema de tratamento e problemas nas bombas dosadoras.  

 

4.4 Etapa II - Caracterização da vinhaça e inoculação do reator 

 Caracterização da vinhaça 

A vinhaça foi coletada em usina de açúcar e álcool que possui equipamento para 

concentrar vinhaça. A vinhaça concentrada apresentava aproximadamente 200 gDQO.L
-1

 e 

elevada concentração de sólidos grosseiros. Esta vinhaça foi armazenada em tanque 

refrigerado a 5
o
C. Foi necessário peneirar a vinhaça, com peneira de abertura de tela de 0,59 

mm, para separação dos sólidos grosseiros e diluir a vinhaça na faixa de 18 a 20 gDQO.L
-1 

(Figura 7). 

 

Figura 7. (a) Reservatório utilizado para armazenar a vinhaça; (b) peneira utilizada para retirar os sólidos 

presentes na vinhaça; c) vinhaça peneirada e diluída 
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A caracterização da vinhaça foi realizada antes de dar início a partida do reator (dados 

apresentados na seção dos resultados). A vinhaça apresentou pH ácido (entre quatro e cinco). 

Para estabilizar o pH em um faixa entre sete e oito, foi necessário adição de álcali na 

alimentação do reator UASB. A adição de álcali é importante para manter o sistema na faixa 

de pH ideal para atividade metanogênica e ajudar a evitar desequilíbrio no processo 

decorrente da geração de produtos na fase acidogênica. Na fase inicial estipulou-se utilizar o 

bicarbonato de sódio (NaHCO3) na proporção de 1g por g de DQO. Durante a operação do 

reator a concentração de bicarbonato foi estabelecida de acordo com a relação de alcalinidade 

intermediária por alcalinidade parcial (AI/AP). A proporção variou de 0,3 a 0,5 g por g de 

DQO, visando manter a relação AI/AP menor que 0,3. 

 

 Inoculação do reator 

O reator foi inoculado com lodo até dois metros da sua altura (60 litros de volume 

reacional) e o restante do seu volume, preenchido com água da torneira. O inóculo utilizado 

foi um lodo granulado proveniente de reator UASB, tratando resíduo do abatedouro de aves. 

Foram analisadas as características física, química e biológica do lodo do inóculo 

(apresentado na seção de resultados).  

 

4.5 Etapa III - Procedimento operacional 

4.5.1 Variação dos parâmetros operacionais 

A metodologia de trabalho utilizada foi aumentar um litro de vinhaça de alimentação 

e, consequentemente, dois litros de efluente de recirculação por semana. Esse procedimento 

foi fundamental para adaptação do lodo anaeróbio à vinhaça. Evitou-se, desta maneira, 

sobrecarga do sistema.  

Durante o período operacional, variou-se gradativamente a vazão de vinhaça de 1 a 40 

L.dia
-1

. Para analisar os grânulos do sistema, foram coletadas amostras do inóculo e do perfil 

da manta de lodo do reator. As fases de coleta das amostras do perfil da manta de lodo 

ocorreram em COV de 2,5, 5,0 7,5 e 10 kgDQO.m³.dia
-
¹ e velocidade ascensional de 0,042, 

0,083, 0,125 e 0,167 m.h
-
¹, respectivamente (Tabela 5).  

O aumento de carga orgânica aplicada aos reatores ocorreu com pH do efluente entre 

7,5 e 8,2, eficiência de remoção de DQO superior a 90%, concentração de ácidos voláteis 

estabilizados e percentagem de metano no biogás mínima de 60%. 
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Tabela 5. Variação dos parâmetros no decorrer do período operacional 

Fases 

de 

coleta 

Vazão da 

vinhaça 

(L.dia
-
¹) 

Vazão de 

recirculação 

(L.dia
-
¹) 

Vazão 

total 

(L.dia
-
¹) 

COV 

(kgDQO/m³.dia
-1

) 

Velocidade 

ascensional 

(m.h
-1

) 

1 10 20 30 2,5 0,042 

2 20 40 60 5,0 0,083 

3 30 60 90 7,5 0,125 

4 40 80 120 10 0,167 

 

4.5.2 Monitoramento da eficiência global do sistema 

Para verificar o comportamento do reator em cada fase de estudo foi realizado o 

monitoramento através de DQO, pH, alcalinidade e ácidos voláteis de acordo com Standard 

Methods for examination of Water and Wastewater (2005). Também foi realizada a medição 

volumétrica do biogás produzido e calculada a percentagem de metano no biogás. 

 

4.6 Caracterização física, química e biológica do perfil da manta de lodo granular 

O reator apresenta 18 torneiras para amostragem, das quais nove situam-se na região 

de reação do reator (Figura 4). A coleta de cada amostra analisada foi realizada colhendo a 

mesma quantidade de material em cada ponto de coleta da região de reação, para garantir que 

a amostra de lodo granular representasse todo o perfil reacional do sistema.   

Para analisar a manta de lodo granular foram realizadas análises física, química e 

biológica, a fim de conhecer o comportamento do lodo granular nas diferentes condições 

operacionais estabelecidas.  

 

4.6.1 Caracterização física da manta de lodo 

- Dimensão dos grânulos 

A dimensão dos grânulos foi determinada de acordo com a metodologia de Del Nery 

et al. (2008). De acordo com esta, são separados 10 ml das amostras de grânulos, a serem 

analisadas, e misturadas a 1000 ml de água. Este volume contém cerca de 1500 a 3000 

grânulos (varia de acordo com a amostra). Após a mistura, é necessário esperar a 

sedimentação dos grânulos para descarte do sobrenadante. Esse processo repete-se três vezes 
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e chama-se etapa de lavagem. Em seguida, os grânulos sedimentados são depositados em 

placas de Petri, com cuidado para mantê-los separados.   

A dimensão dos grânulos é identificada em duas etapas: primeiro são capturadas as 

imagens das placas de Petri contendo os grânulos; em seguida, as dimensões dos grânulos são 

identificadas através de software analisador de imagens. As imagens neste estudo foram 

obtidas por meio de scanner HP (modelo Scanjet 3770) e o software utilizado para analisar as 

imagens foi o Image-Pro Plus (versão 6.0). 

A captura de imagem por meio de scanner otimizou a análise, por ser possível 

capturar seis placas de Petri em cada imagem. Para cada amostra analisada, foram capturadas 

de sete a nove imagens. 

 

- Resistência mecânica 

 Os grânulos foram submetidos ao processo de agitação em um vaso Jar Test montado 

em uma mesa rotativa (Figura 9). O vaso foi mantido fixo a mesa por meio do acoplamento de 

um torquímetro.  

 

Figura 8. Equipamento utilizado para promover agitação dos grânulos para o teste de resistência 

 

 Medindo-se o torque e a rotação foi possível determinar a potência mecânica dissipada 

no vaso. E a partir disso, calculou-se o gradiente de velocidade através da seguinte equação:  
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G = (
𝑃

µ𝑉
)1/2

 

Onde µ é a viscosidade dinâmica (N.s.m
-
²); 

V é o volume (m³); e 

P é potência aplicada (N.m.s
-
¹). 

 Os grânulos foram agitados para o teste de resistência com gradiente de velocidade de 

770 s
-1

, durante 60 minutos em Jar Test. A análise qualitativa da resistência dos grânulos foi 

realizada através da comparação das dimensões dos grânulos, antes e depois de serem 

submetidos à agitação.  

 

4.6.2 Caracterização química da manta de lodo 

- Determinação do conteúdo mineral  

 Os metais determinados foram cálcio, sódio, potássio, manganês, ferro, magnésio, 

cobre, níquel e cobalto.  A análise da composição de metais foi determinada, por absorção 

atômica, através das cinzas do lodo anaeróbio (obtidas por ignição em mufla de 450º C) 

dissolvidas em ácidos. 

 

4.6.3 Caracterização biológica 

- Determinação da disposição espacial microbiana 

 Foi utilizado o Microscópio Eletrônico de Varredura INSPECT F-50 (FEI, Nederland), 

localizado no Laboratório de Engenharia de Materiais da Universidade de São Paulo (São 

Carlos - campus 2). Esta técnica foi utilizada para obtenção de imagens para a observação das 

características estruturais da superfície dos grânulos. 

 

- Análise da morfologia dos grânulos  

 A caracterização microbiana foi realizada por observação sob microscopia óptica de 

contraste de fase e fluorescência. O microscópio utilizado foi o Olympus BX60, com câmera 

acoplada para aquisição da imagem.  
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- Análise da diversidade da comunidade microbiana 

 A diversidade microbiana foi analisada para os domínios Bacteria e Archaea por PCR 

e DGGE. Os padrões de bandas de DGGE foram analisados utilizando software BioNumerics 

V.2.5, utilizando o coeficiente de correlação de Pearson, e método de aglomeração UPGMA 

(Unweighted Pair Group Method With Arithmetic Mean) para a construção do dendrograma. 

A diversidade microbiana foi analisada pelo índice de diversidade de Shannon (H). 

 

4.7 Análise estatística do tamanho dos grânulos 

Foram estabelecidas nove faixas (em mm) de tamanho de grânulos: [0,4 - 1,0], [1,1 - 

1,5], [1,6 - 2,0], [2,1 - 2,5], [2,6 - 3,0], [3,1 - 3,5], [3,6 - 4,0], [4,1 - 4,5] e [4,6 - 5,0]. O limite 

inferior (0,4 mm) e superior (5,0 mm) foi delimitado de acordo com os dados granulométricos 

das próprias amostras de grânulos analisadas.  

 Fez-se uso de estatística descritiva básica para avaliar frequência da dimensão dos 

grânulos nas faixas de tamanho estabelecidas. Também foi realizado o teste estatístico 

ANOVA. Este teste é utilizado para verificar se há diferença significativa entre as médias 

populacionais das amostras analisadas.  
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5 RESULTADO E DISCUSSÃO 

5.1 Caracterização físico-química da vinhaça e manta de lodo 

5.1.1 Caracterização da vinhaça 

A vinhaça, utilizada para alimentação, apresentou carga orgânica elevada. Dentre os 

macronutrientes analisados, o potássio aparece como elemento predominante, com teores 

razoáveis de cálcio, sulfato e nitrogênio total, e pobre em magnésio. Dos micronutrientes, o 

ferro aparece em maior concentração. Manganês, cobre, zinco, chumbo, cádmio, níquel e 

cromo total aparecem em baixas concentrações (Tabela 6).  

Tabela 6. Caracterização da vinhaça bruta 

Parâmetros Unidade Resultado 

Ácidos voláteis mg CaCO3 .L
-1 1286 

Alcalinidade total mg CaCO3 .L
-1 307 

DBO bruta mg O2 .L
-1 7314 

DQO bruta mg O2 .L
-1 18750 

Fenol mg C6H5OH .L-1 0,688 

Nitrogênio amoniacal mg N .L-1 64 

Nitrogênio nitrato mg N-NO3
- .L-1 260,70 

Nitrogênio nitrito mg N-NO2
- .L-1 < 0,001 

Nitrogênio total kjeldahl mg N .L-1 614 

pH --- 4,72 

Sólidos totais mg .L-1 17989 

Sólidos totais fixos mg .L-1 3913 

Sólidos totais voláteis mg .L-1 14076 

Sóldos suspensos totais mg .L-1 2750 

Sólidos suspensos fixos mg .L-1 417 

Sólidos suspensos voláteis mg .L-1 2333 

Sóldos dissolvidos totais mg .L-1 15239 

Sóldos dissolvidos fixos mg .L-1 3496 

Sólidos dissolvidos voláteis mg .L-1 11743 

Sulfato mg SO4
2- .L-1 625 

Sulfeto mg S2- .L-1 3,600 

Zinco mg Zn .L-1 1,291 

Chumbo mgPb .L-1 0,40 

Cádmio mgCd .L-1 0,032 

Níquel mgNi .L-1 0,482 

Ferro mg Fe .L-1 59,8 

Manganês mg Mn .L-1 5,61 

Cobre mg Cu .L-1 0,363 

Cromo total mg Cr .L-1 0,052 

Cálcio mg Ca .L-1 773 

Magnésio mgMg .L-1 134 

Sódio mg Na .L-1 26,1 

Potássio mg K .L-1 1140 
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5.1.2 Monitoramento do desempenho do sistema 

A manta de lodo foi analisada em quatro etapas. Cada etapa teve período de adaptação 

de aproximadamente dois meses e meio. O pH se manteve na faixa entre 7,5 e 8,2 em todo o 

período analisado. Avaliou-se também alcalinidade, ácidos voláteis, remoção da matéria 

orgânica e a produção volumétrica de biogás (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Avaliação do sistema quanto ao pH, relação AI/AP, concentração de ácidos, eficiência de remoção de 

matéria orgânica, produção volumétrica de biogás e concentração de metano no biogás 

Fases AI/AP 
Ácidos 

(mg.L
-
¹) 

Remoção de 

matéria orgânica - 

DQO (%) 

Produção 

volumétrica de 

biogás (L.h
-1

) 

Concentração 

de metano no 

biogás (%) 

COV 2,5 0,27 ± 0,3 149 ± 39 95 ± 0,8 1,4 ± 0,3 70 ± 2 

COV 5,0 0,25 ± 0,4 145 ± 78 94 ± 2,5 3,7 ± 0,9 63 ± 3 

COV 7,5 0,21 ± 0,1 274 ± 79 92 ± 1,3 4,8 ± 0,3 65 ± 5 

COV 10,0 0,25 ± 0,1 286 ± 96 92 ± 0,5 5,2 ± 0,8 66 ± 3 

 

Verificou-se que o reator se manteve estável em todas as fases analisadas do sistema, 

com relação AI/AP abaixo de 0,3, concentração média de ácidos voláteis entre 145 e 286 

mg.L
-1

, eficiência de remoção de DQO superior a 90%. A produção volumétrica de biogás, 

como esperado, aumentou com o incremento de COV e a percentagem de metano no biogás 

produzido foi superior a 60% em todas as condições avaliadas.  

 

5.1.3 Dimensão dos grânulos 

A análise granular da manta de lodo mostrou que diferentes tamanhos de grânulos 

coexistem no reator. A Figura 9 apresenta imagem dos grânulos dispostos em placas de Petri, 

capturados por scanner, para realizar contagem e medição da distribuição de tamanhos.  
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Figura 9. Imagem, capturada por scanner, da disposição dos grânulos em placas de Petri 

 

 O tamanho dos grânulos analisados variou de 0,4 a 5 mm em todas as amostras. O 

inóculo apresentou maior frequência (46,4%) de tamanho de grânulos entre 2,1 e 2,5 mm. No 

entanto, os grânulos na faixa de diâmetro entre 0,4 - 1,0, 1,1 - 1,5, 1,6 - 2,0 e 2,6 - 3,0 também 

apresentaram frequências representativas (Tabela 8). 
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Tabela 8. Frequência dos grânulos submetidos a diferentes cargas orgânicas volumétricas 

Distribuição de 

tamanho (mm) 

Frequência Percentual 

Inóculo COV 2,5 COV 5,0 COV 7,5 COV 10 

0,4-1,0 17,5 31,1 29,3 38,7 51,0 

1,1-1,5 5,5 16,4 19,0 18,2 14,5 

1,6-2,0 19,7 37,7 39,4 32,2 27,0 

2,1-2,5 46,4 12,0 10,2 9,1 6,8 

2,6-3,0 9,6 2,0 1,6 1,3 0,6 

3,1-3,5 1,0 0,5 0,2 0,4 0,0 

3,6-4,0 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 

4,1-4,5 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

4,6-5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 As amostras da manta de lodo coletadas do reator com COV de 2,5 e 5,0 

kgDQO.m³.dia
-1

 apresentaram  redução do tamanho dos grânulos comparado ao inóculo. 

Nestas condições, os tamanhos dos grânulos entre 1,6 e 2,0 mm apresentaram maior 

frequência (37,7 e 39%, respectivamente). No entanto, os grânulos com diâmetro entre 0,4 a 

2,5 também apresentaram frequências representativas. Os grânulos submetidos ao gradual 

aumento da COV para 7,5 e 10 kgDQO.m³.dia
-1

 mostraram maior redução em suas 

dimensões. Nestas condições, a manta de lodo apresentou maior frequência de grânulos entre 

0,4 e 1,0 mm (38,7 e 51%, respectivamente) (Tabela 8). 

A comparação das curvas de distribuição granulométrica do inóculo em relação aos 

grânulos, após o início da partida do reator, demonstrou que a alimentação com vinhaça, o 

aumento da carga orgânica volumétrica e da velocidade ascensional provocaram alteração no 

diâmetro granular (Figura 10). 
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Figura 10. Distribuição do tamanho dos grânulos do inóculo e das amostras com COV de 2,5, 5,0, 7,5 e         

10,0 kgDQO.m³.dia
-1 

A distribuição granulométrica dos grânulos do inóculo teve frequência de tamanho de 

grânulos semelhante aos obtidos por Hirasawa (2007), que também analisou grânulos de 

UASB tratando efluente de abatedouro de aves. Hirasawa (2007) observou grânulos com 

diâmetros entre 0,5 a 4,7 mm, mas predominavam grânulos com diâmetros entre 2 e 3 mm 

(71%). Del Nery et al. (2008) observaram grânulos menores, variando de 0,1 a 3,5 mm, com 

70% deles com diâmetro entre 0,6 e 1,5 mm.  

Os grânulos se comportam de forma desigual quanto a sua distribuição de tamanho. 

Tal comportamento granulométrico pode ser atribuído à variedade de estágios de formação e 

maturação do grânulo ou às diferentes características operacionais aplicadas. De acordo com 

Yan e Tay (1997), a predominância dos grânulos com tamanhos entre 0,2 e 2,2 mm indica 

grânulos em fase de crescimento ou então em fase de decomposição e de 2,3 a 3,0, grânulos 

em estágio de maturação.  

A análise da distribuição dos grânulos do inóculo e da manta de lodo em diversas 

cargas orgânicas e hidráulicas, realizadas no presente estudo, demonstrou que, além do 

processo de formação e maturação dos grânulos, outros parâmetros podem contribuir para a 

distribuição de tamanho dos grânulos na manta de lodo, como carga orgânica volumétrica e 

hidráulica. Brito e Melo (1997) relataram que, em condições de escoamento de líquido 
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turbulento, e, portanto, maior tensão de cisalhamento, há efeito sobre a espessura do biofilme, 

conduzindo a diferentes coeficientes de transferência de massa. 

 

5.1.4 Resistência mecânica dos grânulos 

A agitação aplicada aos grânulos do inóculo causou redução de dez pontos percentuais 

na frequência de grânulos de diâmetro entre 2,1 e 2,5 mm (36.4%) e o aumento da frequência 

de grânulos em faixas menores de diâmetros, comparada à distribuição antes da agitação. Em 

todas as amostras coletadas com COV de 2,5, 5,0, 7,5 e 10,0 kgDQO.m
-3

.d
-1

, a agitação 

mecânica provocou a diminuição dos grânulos para faixa de tamanho entre 0,4 e 1 mm 

(frequência maior que 44%). A figura 11 apresenta os gráficos comparando a distribuição do 

tamanho dos grânulos antes e após serem submetidos à agitação. A redução da distribuição 

granulométrica após a agitação é facilmente visualizada nos gráficos apresentados, mas para 

analisar se essas mudanças são significativas estatisticamente utilizou-se o teste ANOVA 

(α=0,05), apresentado na próxima seção.  
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Figura 11. Comparação da distribuição de tamanho dos grânulos antes e após agitação nas condições analisadas: 

(a) Inóculo; (b), (c), (d), (e) em COV de 2,5, 5,0, 7,5 e 10,0 kgDQO.m
-3

.d
-1

, respectivamente,  e (f) comparação 

do efeito do incremento de COV em todas as amostras após agitação 
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A Tabela 9 apresenta o número de grânulos presente nas amostras e o diâmetro médio 

dos grânulos em cada situação estudada. O aumento da quantidade de grânulos após agitação 

em todas as situações comprovou que este tratamento, embora não provoque a desintegração 

granular, gera fragmentos de grânulos, que podem formar outra unidade granular. Os grânulos 

submetidos a COV 2,5 e 5,0 kgDQO.m
-
³.dia

-
¹ mostraram comportamento semelhante, mas o 

aumento da COV para 7,5 e 10 kgDQO.m
-
³.dia

-
¹ tornou evidente o impacto que as alterações 

no sistema provocam na manta de lodo de reator UASB. 

 

Tabela 9. Tamanho das amostras e diâmetro médio dos grânulos de reator UASB submetido à diferentes cargas 

orgânicas volumétricas 

Parâmetros Inóculo COV 2,5 COV 5,0 COV 7,5 COV 10 

Nº de grânulos antes 

da agitação 
1530 3137 2900 2959 2648 

Nº de grânulos 

depois da agitação 
1749 4324 3916 3816 3051 

Diâmetro médio 

antes da agitação 
1,9 1,5 1,5 1,3 1,2 

Diâmetro médio 

depois da agitação 
1,8 1,2 1,2 1,2 1,1 

 

 

Os grânulos de todas as condições analisadas se mantiveram resistentes a 

desintegração granular e isto pode estar associado à estabilidade mantida no sistema UASB, 

quanto a remoção de matéria orgânica, alcalinidade, produção de ácidos e biogás (Tabela 7). 

Ghangrekar et al. (2005), que analisaram a resistência de grânulos de reator UASB 

alimentado com sacarose, observaram que existiu relação entre a resistência de grânulos 

desenvolvidos com a eficiência de remoção de DQO. Quanto maior foi a resitência dos 

grânulos, maior foi a remoção observada de DQO (aproximadamente 94%).  

Rocha (2012) também aplicou um teste de resistência em grânulos no processamento 

de vinhaça e, de forma semelhante ao encontrado no estudo atual, observou diminuição no 

diâmetro com o teste de resistência, mas não desintegração granular. O autor comparou o 

desempenho de dois reatores anaeróbios híbridos de biomassa imobilizada (RAHBI). Um dos 

reatores recebeu vinhaça bruta diluída (Reator 1) e outro processou vinhaça previamente 

submetida à coagulação (reator 2). Foram coletados grânulos dos dois reatores e do inóculo. O 
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diâmetro médio do inóculo (oriundo de UASB tratando efluente de abatedouro de aves) foi de 

4,92 e 4,31, antes e após agitação mecânica, respectivamente. O reator 1 apresentou diâmetro 

médio dos grânulos antes e após agitação de 4,43 e 4,27 e o reator 2, de 4,67 e 4,31, 

respectivamente.  

Embora não haja muito estudos analisando a resistência granular à agitação, pode-se 

concluir com os resultados apresentados que a agitação no sistema pode vir a influenciar na 

distribuição de tamanho dos grânulos, mas não provocar sua desintegração. A velocidade 

ascensional e a velocidade superficial de biogás podem ter influenciado na diminuição do 

tamanho dos grânulos devido à agitação que estes parâmetros provocam no sistema. Kosaric 

et al. (1990) observaram que velocidade ascensional acima de 1 m.h
-1 

pode provocar 

fragmentação do grânulo devido à tensão de cisalhamento, e os fragmentos resultantes podem 

ser lavados para fora do reator. Pereboom  (1994) diz que o tamanho máximo dos grânulos em 

reator é regulado através da descarga da biomassa excedente e as forças cisalhantes não são 

responsáveis pela desintegração do grânulo, apenas causam desgaste de pequenas partículas 

que surgem do atrito dos grânulos e podem servir de material suporte para surgimento de 

novos grânulos.  

 

5.1.5 Teste ANOVA 

O teste ANOVA permitiu comparar e avaliar hipótese de diferenças de médias 

populacionais. Esta ferramenta foi utilizado para auxiliar na avaliação estatística do efeito do 

incremento da COV, da carga hidráulica e do teste de resistência na média de diâmetro dos 

grânulos do inóculo e da manta de lodo. 

Foram analisados dados de diâmetro médio de grânulos de 10 amostras (Tabela 10). 

Cinco amostras antes da agitação (grânulos do inóculo e da manta de lodo na COV de 2,5, 

5,0, 7,5 e 10 kgDQO.m
-
³.dia

-
¹) e estas mesmas cinco amostras foram analisadas após serem 

submetidas a 60 minutos de agitação com gradiente de velocidade de 770 s
-1

. Objetivamente, 

o teste ANOVA comparou todas as amostras entre si para verificar se houve diferença 

significativa entre os diâmetros médios nas situações analisadas.  
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Tabela 10. Identificação das amostras para o teste ANOVA 

Identificação das 

Amostras 
Condições  

Inóculo Inóculo sem agitação 

COV 2,5 Manta de lodo na COV de 2,5 kgDQO.m
-
³.dia

-
¹ sem agitação 

COV 5,0 Manta de lodo na COV 5,0 kgDQO.m
-
³.dia

-
¹ sem agitação 

COV 7,5 Manta de lodo na COV de 7,5 kgDQO.m
-
³.dia

-
¹ sem agitação 

COV 10,0 Manta de lodo na COV de 10,0 kgDQO.m
-
³.dia

-
¹ sem agitação 

Inóculo* Inóculo após agitação 

COV 2,5* Manta de lodo na COV de 2,5 kgDQO.m
-
³.dia

-
¹ após agitação 

COV 5,0* Manta de lodo na COV de 5,0 kgDQO.m
-
³.dia

-
¹ após agitação 

COV 7,5* Manta de lodo na COV de 7,5 kgDQO.m
-
³.dia

-
¹ após agitação 

COV 10,0* Manta de lodo na COV de 10,0 kgDQO.m
-
³.dia

-
¹ após agitação 

 

A Figura 12 e Figura 13 (geradas pelo programa) apresentam os resultados obtidos 

com o teste ANOVA. Pode-se concluir com este teste que existe diferença significativa entre 

os diâmetros médios dos grânulos nas situações avaliadas. Em todos os casos, os grânulos 

apresentaram menor diâmetro médio após serem submetidos à agitação mecânica. A média 

dos diâmetros dos grânulos do inóculo foi maior que as dos grânulos nas demais situações 

analisadas. O aumento de COV de 2,5 para 5,0 kgDQO.m
-
³.dia

-
¹ não interferiu 

significativamente no diâmetro médio dos grânulos. No entanto, o incremento de COV para 

5,0 e 10 kgDQO.m
-
³.dia

-
¹ provocou redução do diâmetro médio dos grânulos da manta de 

lodo.  

O teste ANOVA identificou similaridade entre os grânulos da manta de lodo em COV 

de 7,5 kgDQO.m
-
³.dia

-
¹ após agitação e os grânulos em COV de 10,0 kgDQO.m

-
³.dia

-
¹ sem 

agitação. Este resultado sugere que o incremento de COV e da velocidade ascensional elevado 

pode afetar a média de tamanho dos grânulos de maneira semelhante ao processo de agitação 

aplicado, embora o mecanismo seja diferente.  
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Differences among the means are significant (p < 0,05).

> 0,50,10,050

NoYes

P = 0,000

INÓCULO

INÓCULO*

COV 2,5

COV 5,0

COV 7,5

COV 2,5*

COV 5,0*

COV 10,0

COV 7,5*

COV 10*

2,001,751,501,251,00

implications.

the size of the differences to determine if they have practical

overlap indicate means that differ from each other. Consider

Chart to identify means that differ. Red intervals that do not

means at the 0,05 level of significance. Use the Comparison

You can conclude that there are differences among the

10 INÓCULO 1    2    3    4    5    6    7    8    9

1 COV 10* 2    3    4    5    6    7    8    9  10

2 COV 7,5* 1    4    5    6    7    8    9  10

3 COV 10,0 1    4    5    6    7    8    9  10

4 COV 5,0* 1    2    3    6    7    8    9  10

5 COV 2,5* 1    2    3    6    7    8    9  10

6 COV 7,5 1    2    3    4    5    7    8    9  10

7 COV 5,0 1    2    3    4    5    6    9  10

8 COV 2,5 1    2    3    4    5    6    9  10

9 INÓCULO* 1    2    3    4    5    6    7    8  10

# Sample Differs from

Which means differ?

One-Way ANOVA for INÓCULO; COV 2,5; COV 5,0; COV 7,5; COV 10,0;...

Summary Report

Do the means differ?

Means Comparison Chart

Red intervals that do not overlap differ.

Comments

 

Figura 12. Relatório gerado pelo teste ANOVA apontando as amostras significativamente diferentes 

 

at most a 60% chance of detecting a difference of 0,039512.

least a 90% chance of detecting a difference of 0,10450, and

Based on your samples and alpha level (0,05), you have at

100%

0,10450

90%

0,039512

60%< 40%

0,039512 16,4 - 60,0

0,076755  60,0 - 99,9

0,084203  70,0 - 100,0

0,092775  80,0 - 100,0

0,10450  90,0 - 100,0

                                                    

Difference Power

with your sample sizes?

What difference can you detect

COV 10* 3051 1,0969 0,52561 (1,0782; 1,1155)

INÓCULO 1530 1,9222 0,67106 (1,8885; 1,9558)

COV 2,5 3137 1,4624 0,61094 (1,4410; 1,4837)

COV 5,0 2900 1,4559 0,58029 (1,4348; 1,4770)

COV 7,5 2959 1,3454 0,59643 (1,3239; 1,3669)

COV 10,0 2648 1,1891 0,58395 (1,1668; 1,2113)

INÓCULO* 1749 1,7535 0,66993 (1,7221; 1,7849)

COV 2,5* 4324 1,2460 0,55584 (1,2294; 1,2626)

COV 5,0* 3916 1,2415 0,55144 (1,2243; 1,2588)

COV 7,5* 3816 1,1767 0,53326 (1,1598; 1,1937)

Sample Size

Sample 

Mean Deviation

Standard

95% CI for Mean

Individual

Statistics

0,092775, consider increasing the sample sizes.

Power is a function of the sample sizes and the standard deviations. To detect differences smaller than

One-Way ANOVA for INÓCULO; COV 2,5; COV 5,0; COV 7,5; COV 10,0;...

Power Report

Power

What is the chance of detecting a difference?

 

Figura 13. Relatório gerado pelo teste apresentando tabela com as médias dos diâmetros dos grânulos nas 

condições estudadas 
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5.1.6 Determinação dos sólidos e do conteúdo mineral do inóculo e manta de lodo em 

diferentes condições operacionais 

 

Na Tabela 11 estão apresentadas as características físico-químicas do lodo utilizado 

como inóculo e da manta de lodo granular com cargas de 2,5 a 10,0 kgDQO.m
-3

.dia
-1

.  A 

concentração de sólidos totais e de sólidos totais voláteis reduziu 66% e 79% em relação ao 

lodo de inóculo até a carga de 10 kgDQO.m
-3

.dia
-1

, entretanto a concentração de sólidos fixos 

permaneceu inalterada. Velocidades ascensionais maiores podem ter causado a perda de lodo, 

conforme observado por Ghangrekar et al. (2005) e Couras et al. (2014). 

Couras et al. (2014) observaram que o grupo microbiano de arquéias em reator 

contínuo UASB sofreu lavagem devido a diminuição do TDH médio de 12 para 6,1 h. A 

lavagem dos sólidos suspensos totais (SST) observada no sistema contínuo, foi atribuída ao 

efeito combinado de alta velocidade do fluxo ascendente e à presença de substrato acumulado 

na biomassa. 

O aumento da carga aplicada ao reator elevou a concentração de cálcio, magnésio, 

sódio e potássio no lodo em relação ao inóculo. Provavelmente esta elevação deveu-se ao 

aporte de metais contidos na vinhaça (Tabela 6) e também à adição de bicarbonato de sódio 

para tamponamento.  

No presente estudo foram encontradas concentrações mais elevadas de alguns minerais 

comparado com o que foi analisado por alguns autores na literatura: as de zinco e cobre foram 

superiores ao que Lin et al. (1998) determinou como inibidor; também a de Magnésio foi 

maior que a considerada ótima para alguns tipos de microrganismos metanogênicos, relatada 

como sendo 720 mg.L
-1

, por Schmidt e Ahring (1993). O nível de cálcio foi mais elevado que 

as analisadas por Jackson-Moss et al. (1989). Estes autores avaliaram que as concentrações de 

Ca
2+

 de até 7000 mg.L
-1

 não tiveram nenhum efeito inibitório sobre a digestão anaeróbia.  

Ghangrekar et al. (2005) observaram que a resistência dos grânulos de reator UASB 

alimentado com sacarose foi mais alta em lodos com maior concentração de Ca
2+                     

(547 mg.L
-1

). No entanto, Rocha (2012), ao estudar aplicação de polímero a base de cálcio em 

reator anaeróbio tratando vinhaça, concluiu que possíveis depositos de cálcio nos grânulos 

anaeróbios podem ter interferido na capacidade de assimilação de substrato por parte da biota 

presente na estrutura granular.   
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Tabela 11. Resultados de sólidos e metais no lodo de inóculo e nos reatores sob carga orgânica de 2,5 a 10 

kgDQO.m
-3

.dia
-1

. 

Parâmetros  inóculo 2,5 5,0 7,5 10 

Sólidos totais (mg.L
-1

) 44313 50520 - 32979 15204 

Sólidos totais fixos (mg.L
-1

) 7593 12470 - 8346 7573 

Sólidos totais voláteis (mg.L
-1

) 36720 37185 - 24633 7631 

Zinco (mg Zn .L
-1

) 1217 1322 1732 1386 1440 

Chumbo (mg Pb .L
-1

) 21 < 1 33 52 43 

Cadmio (mg Cd .L
-1

) 6 3 7 5 7 

Níquel (mg Ni .L
-1

) 43 46 78 107 133 

Ferro (mg Fe .L
-1

) 13718 10950 13130 13780 13820 

Manganês (mg Mn .L
-1

) 131 257 326 380 471 

Cobre (mg Cu .L
-1

) 1689 1202 1387 814 720 

Cromo total (mg Cr .L
-1

) 34 23 38 24 28 

Cálcio (mg Ca .L
-1

) 13400 40900 28600 90300 59400 

Magnésio (mg Mg .L
-1

) 1913 4930 4760 8100 6900 

Sódio (mg Na .L
-1

) 9000 15800 11500 12000 41200 

Potássio (mg K .L
-1

) 3040 27600 23200 32000 33700 

 

As concentrações de certos metais podem ser benéfica ou inibidora. Um material pode 

ser julgado inibidor quando provoca mudança adversa na população microbiana ou inibição 

de crescimento bacteriano. A inibição é geralmente indicada por uma diminuição da taxa em 

estado estacionário de produção de gás metano e acumulação de ácidos orgânicos (Kroeker et 

al., 1979). Todavia, nas condições analisadas no estudo atual, estas concentrações, embora 

elevadas, não causaram inibição do processo. Também não foi encontrada precipitação de 

metais nos grânulos através das análises de microscopia eletrônica de varredura. 
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Possivelmente, não ocorreu inibição devido à adaptação (ou aclimatação) do lodo anaeróbio 

às concentrações altas de metais.  

 

5.2 Caracterização biológica 

5.2.1 Caracterização microbiana por meio de microscopia eletrônica de varredura 

Inóculo 

A Figura 14-a apresenta a imagem panorâmica do grânulo do inóculo. Na superfície 

do grânulo (Figura 14-b) predominaram bacilos de dimensões variadas e observou-se 

presença de raros cocos (identificados por uma seta). O corte realizado (Figura 14-d) permitiu 

visualizar a dominância do gênero Methanosaeta (desenvolve-se na forma de filamentos 

longos e finos) no interior do grânulo, mas também foram visto poucos cocos (identificados 

por uma seta).  

 

Figura 14. MEV do grânulo do inóculo: a) imagem panorâmica do grânulo; b) Imagem da superfície do grânulo; 

c) Imagem panorâmica do corte do grânulo e d) imagem do interior do grânulo 
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COV 2,5 kgDQO.m
-
³.dia

-1
 

A superfície do grânulo na COV 2,5 kgDQO.m
-
³.dia

-1
 apresentou, predominantemente, 

bacilos com dimensões variadas. Foi possível perceber aumento de material polimérico na 

região (Figura 15-b) comparado com o lodo granular do inóculo. O interior do grânulo 

apresentou em sua maioria o gênero Methanosaeta (Figura 15-d). 

 

 

Figura 15. Grânulo na COV de 2,5 kgDQO.m
-
³.dia

-1
: a) Imagem panorâmica do grânulo; b) Imagem da 

superfície do grânulo; c) Imagem panorâmica do corte do grânulo e d) Imagem do interior do grânulo 

 

COV 5,0 kgDQO.m
-
³.dia

-1 

Os grânulos na COV de 5,0 kgDQO.m
-
³.dia

-1
 foram semelhantes aos da carga anterior 

(2,5 kgDQO.m
-
³.dia

-1
). Na superfície do grânulo, apresentaram-se majoritariamente bacilos 

com dimensões variadas (Figura 16-b). O corte no grânulo proporcionou visualização de 
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população de Methanosaeta (Figura 16-d), embora aparentemente em menor densidade que o 

observado no grânulo na carga 2,5 kgDQO.m
-
³.dia

-1
 e no inóculo.  

 

 

Figura 16. Grânulo na COV de 5,0 kgDQO.m
-
³.dia

-1
: a) Imagem panorâmica do grânulo; b) Imagem da 

superfície do grânulo; c) Imagem panorâmica do corte do grânulo e d) Imagem do interior do grânulo 

 

COV 7,5 kgDQO.m
-
³.dia

-1 

Os grânulos na COV de 7,5 kgDQO.m
-
³.dia

-1 
estavam recobertos por material 

polimérico. Observou-se alguns bacilos e afloramento de Methanosaeta na superfície. Na 

Figura 17-b (destacado em branco) constatou-se afloramento de Methanosaeta. A imagem foi 

ampliada para melhor visualização do afloramento (Figura 17-c). O corte do grânulo permitiu 

visualizar Methanosaeta e arranjo de cocos no interior do grânulo (Figura 17-d).  
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Figura 17. Grânulo na COV de 7,5 kgDQO.m
-
³.dia

-1
: a) Imagem panorâmica do grânulo; b) Imagem da 

superfície do grânulo com destaque para afloramento de Methanosaeta; c) Afloramento de Methanosaeta 

ampliado e d) Imagem do interior do grânulo 

 

COV 10,0 kgDQO.m
-
³.dia

-1 

O grânulo na COV de 10,0 kgDQO.m
-
³.dia

-1
, semelhante ao grânulo da carga anterior 

(7,5 kgDQO.m
-
³.dia

-1
), apresentou-se recoberto por material polimérico, com presença de 

bacilos e afloramento de Methanosaeta na superfície (Figura 18-b e Figura 18-c). O interior 

do grânulo, por sua vez, aparentemente exibiu morfologias mais diversas em relação às outras 

situações analisadas.  Foi possível perceber Methanosaeta, arranjo de cocos, bacilos e 

cocobacilos. Também se verificou rachadura na superfície do grânulo nesta COV. 
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Figura 18. Grânulo na COV de 10,0kgDQO.m
-
³.dia

-1
: a) Imagem panorâmica do grânulo; b) Imagem da 

superfície do grânulo; c) Imagem de rachadura na superfície do grânulo e d) Imagem do interior do grânulo 

  

Os grânulos no inóculo e nas menores COV analisadas (2,5 e 5,0 kgDQO.m
-
³.dia

-1
) 

apresentaram, predominantemente, bacilos de dimensões variadas na superfície. O gênero 

Methanosaeta pareceu manter-se no interior do grânulo nestas condições. No entanto, em 

COV maiores (7,5 e 10,0 kgDQO.m
-
³.dia

-1
), o gênero Methanosaeta aparentemente colonizou 

os grânulos mais superficialmente, e no interior ocorreu proliferação de cocos e bacilos. O 

crescimento de cocos no interior do grânulo pode estar associado ao aumento da diversidade 

bacteriana (dado obtido por DGGE e apresentado na seção 5.2.3) e/ou ao aparecimento de 

Methanosarcina (desenvolve-se na forma de cocos) observada por microscopia óptica de 

contraste de fase e fluorescência (dados apresentados na próxima seção). 

De acordo com os resultados obtidos, é possível afirmar que o incremento da carga 

orgânica e hidráulica proporcionou alteração na organização estrutural microbiana da manta 

de lodo. Ghangrekar et al. (2005) afirmaram que sob mesma água residuária, as características 
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do lodo diferem com aplicação de diferentes taxas de COV. Segundo Abreu et al. (2007), 

além do aumento de cargas orgânicas e taxas hidráulicas,  fatores ambientais, tais como 

temperatura, pH, presença de compostos tóxicos ou ausência de nutrientes afetam 

seletivamente o crescimento e deterioração dos diferentes grupos microbianos envolvidos no 

lodo granular anaeróbio.  

Semelhante as duas primeiras fases analisadas neste estudo (COV 2,5 e 5,0 kgDQO.m
-

³.dia
-1

), autores têm observado predominância de Methanosaeta no núcleo do grânulo. Abreu 

et al. (2007) e Baloch et al. (2008) verificaram forte presença de Methanosaeta no interiror 

dos grânulos oriundo de reator UASB.   

Abreu et al. (2007) coletaram lodo granular de reator UASB tratando efluente de 

cervejaria que passou por problemas operacionais e redução da produção de metano. Este 

lodo foi utilizado como inóculo em reator anaeróbio de leito granular expandido (escala de 

laboratório) a fim de analisar a possível recuperação do lodo granular. O lodo granular foi 

analisado antes e após o início de processo de recuperação. Os grânulos, antes do processo de 

recuperação, mostraram uma mistura de diferentes populações sem uma organização clara. Os 

grânulos passaram a apresentar, após a recuperação, camada externa de bactérias 

acidogênicas/acetogênicas e, de forma semelhante à morfologia microbiana encontrada nas 

duas primeiras fases do presente estudo, foi encontrado forte presença de Methanosaeta no 

interior dos grânulos recuperados. 

Baloch et al.(2008) discutiram a estrutura da comunidade microbiana de grânulos 

anaeróbios e o efeito da separação de fases em reator anaeróbio sobre as características dos 

grânulos. As amostras de grânulos para microscopia eletrônica foram obtidas no final da 

operação do reator compartimentado em TDH de seis horas e COV de 20 kgDQO.m
-
³.dia

-
¹. 

Os grânulos examinados por Baloch et al. (2008) apresentaram uma considerável diversidade 

de microrganismos. Observações de microscopia eletrônica mostraram populações mistas de 

vários tamanhos, com hastes, cocos e espécies filamentosas nas amostras. As mudanças no 

ecossistema ambiental de grânulos do inóculo (oriundo de reator UASB) para os grânulos do 

sistema compartimentado trouxeram mudanças para os grânulos na zona acidogênica. Os 

grânulos obtidos da zona metanogênica apresentaram mesma estrutura que o inóculo obtido a 

partir do reator UASB. Os grânulos na zona dominantemente metanogênica do reator eram 

densamente embalados com superfícies lisas e regulares. Por outro lado, os grânulos sujeitos a 

atividades acidogênicas apresentaram estruturas menos estáveis, com superfícies fissuradas e 

irregulares, com predomínio de Methanosaeta no núcleo.  
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Predominância de Methanosaeta também foi verificada por Subramanyam et al. 

(2013). Os autores observaram que os grânulos de reator UASB, alimentado com glicose e 

submetido ao aumento de COV de 1,5 a 15 kgDQO.m
-
³.dia

-
¹, apresentaram por microscopia 

óptica de varredura o predomínio de arquéias Metanogênicas. A amostra obtida na fase inicial 

da granulação, em COV de 6 kgDQO.m
-
³.dia

-
¹, apresentaram predominantemente 

microrganismos semelhantes à Methanosaeta, frouxamente entrelaçadas. Methanosarcina 

também foram encontradas, mas em menor número. Methanosarcina foi observada em maior 

quantidade nas micrografias dos grânulos amostrados no final do estudo, em COV de 15 

kgDQO.m
-
³.dia

-
¹. 

Na última fase do experimento, em que analisou-se grânulos com COV de 10 

kgDQO.m
-
³.dia

-
¹, foram observados fissuras na estrutura da superfície granular. Essas fissuras 

podem ter aparecido devido a fragmentação dos grânulos provocada pelo aumento da 

velocidade ascensional e da carga orgânica volumétrica. Lu et al. (2015) e Vlyssides et al. 

(2008) semelhantemente constataram orificios nos grânulos analisados, que podem ter sido 

causados pelas mudanças ambientais e pela liberação do biogás produzido.  

Lu et al. (2015) estudaram a manta de lodo de reator UASB tratando resíduo líquido 

de amido, na qual verificaram grânulos com tamanho médio variando de 2 a 5 mm, com 

muitas cavidades e rachaduras na superfície. Os grânulos da parte superior da manta de lodo 

apresentaram microrganismos em forma de haste, formando uma micro-estrutura compacta e 

intacta. Para os grânulos da base da manta de lodo, prevaleceram microrganismos na forma de 

haste e arquéias em forma de cocos na superfície e no interior do grânulo; Os grânulos 

apresentaram grande quantidade de microporos observados entre microrganismos, 

provavelmente provocada pela emissão de biogás. Segundo os autores, a mudança ao longo da 

altura do UASB pode estar relacionada com as variações ambientais, tais como pH, 

temperatura e concentração de substrato. 

No estudo de Vlyssides et al. (2008) foi avaliado o mecanismo de granulação de reator 

UASB suplementado com ferro. A estrutura granular apresentou três camadas. A composição 

microbiológica dos grânulos foi diferente para cada camada. Esta estrutura em camadas 

atribui uma maior resistência aos efeitos tóxicos para os grânulos. Os microrganismos 

responsáveis pela etapa acidogênica mantiveram-se nas camadas mais externas, enquanto que 

os metanogênicos situaram-se no interior do grânulo, o biogás produzido criou orifícios de 

dimensões coloidais, enquanto escapava do grânulo. 
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5.2.2 Microscopia óptica de contraste de fase e fluorescência 

Inóculo 

Observou-se, através da análise de microscopia óptica de contraste de fase, 

predominância de emaranhado de Metnanosaeta no inóculo. Também foram observados ainda 

bacilos com dimensões variadas (Figura 19-a). A Figura 19-b mostra arranjo de cocos 

semelhantes à Metnanosarcina. A fluorencência do arranjo de cocos (Figura 19-c) comprovou 

presença de Metnanosarcina no inóculo.  O gênero Metnanosarcina é responsável pela 

produção de metano por meio do consumo de hidrogênio e acetato.  

 

 

Figura 19. Microscopia óptica de contraste de fase dos grânulos do inóculo: a) emaranhado de Methanosaeta; b) 

Methanosarcina; c) fluorescência correspondente a imagem b 

 

COV 2,5 kgDQO.m
-
³.dia

-1
 

A manta de lodo nesta COV apresentou-se rica em células, com predominância de 

Metnanosaetas e presença de bacilos de dimensões variadas (Figura 20-a). Também foi 

percebida presença de Methanosarcina (Figura 20-b) comprovada com fluorescência (Figura 

20-c).  

 

Figura 20.Microscopia óptica de contraste de fase dos grânulos na COV de 2,5 kgDQO.m
-
³.dia

-1
: a) 

Methanosaetas e bacilos; b) Methanosarcina; c) fluorescência correspondente a imagem b 
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COV 5,0 kgDQO.m
-
³.dia

-1
 

Semelhante aos grânulos no inóculo e na COV de 2,5 kgDQO.m
-
³.dia

-1
, a manta de 

lodo na COV de 5,0 kgDQO.m
-
³.dia

-1
 também apresentou Methanosaeta e bacilos de 

dimensões variadas (Figura 21-a). Constatou-se leveduras, devido ao substrato ter origem da 

cana-de-açúcar e Methanosarcina (Figura 21-b). A presença de Metnanosarcina foi 

comprovada por fluorescência (Figura 21-c). 

 

 

Figura 21. Microscopia óptica de contraste de fase dos grânulos na COV de 5,0 kgDQO.m
-
³.dia

-1
: a) 

Methanosaeta e bacilos; b) Metnanosarcinas; c) fluorescência correspondente a imagem b 

 

COV 7,5 kgDQO.m
-
³.dia

-1
 

Observaram-se Methanosaeta e cocobacilos com o aumento de COV para 7,5 

kgDQO.m
-
³.dia

-1
 (Figura 22-a). Também ocorreu presença de Metnanosarcinas (Figura 22-b) 

comprovada pela fluorescência (Figura 22-c).  

 

 

Figura 22. Microscopia óptica de contraste de fase dos grânulos na COV de 7,5 kgDQO.m
-
³.dia

-1
: a) 

Methanosaetas e cocobacilos; b) Methanosarcina; c) fluorescência correspondente a imagem b 
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COV 10,0 kgDQO.m
-
³.dia

-1
 

Visualizou-se bacilos de dimensões diversas e predominância de Methanosaeta 

(Figura 23-a) na manta de lodo com maior COV (10,0 kgDQO.m
-
³.dia

-1
). A fluorescência 

comprovou presença de Methanosarcina (Figura 23-b). 

 

 

Figura 23. Microscopia de contraste de fase dos grânulos na COV de 10,0 kgDQO.m
-
³.dia

-1
: a) Methanosaetas, 

bacilos e Methanosarcina; b) fluorescência correspondente a imagem a 

 

Os microrganismos identificados nas amostras, em todas as fases, por microscopia de 

contraste de fase, foram Methanosaeta (predominantemente), bacilos com dimensões variadas 

e poucos microrganismos do gênero Methanosarcina, estes identificados através de 

fluorescência. A presença predominante de Methanosaeta em relação à Methanasarcina pode 

estar relacionado à afinidade ao acetato. Em temos de competição, o gênero Methanosaeta 

tem maior afinidade ao acetato comparado ao gênero Methanosarcina. Segundo Kalyuzhnyi 

et al., (1996), Methanosarcina tende a predominar em concentrações maiores de substratos, 

comum em processos de baixa eficiência. Kolukirik et al. (2007) mostraram que a atividade 

metanogênica específica (AME) pode diminuir devido a redução da presença de 

Methanosaeta ativa. Segundo Kolukirik et al. (2007), a presença de Methanosaeta é 

importante não só na produção de metano, mas também na estabilização da estrutura de 

grânulos. 

De forma geral, pode-se concluir que os morfotipos, observados por microscopia de 

contraste de fase, mantiveram-se constantes no decorrer do estudo, embora sua organização 

na estrutura granular tenha sido diferente, como avaliado por MEV. Hirasawa (2007) também 

não verificou diferença na morfologia dos grânulos analisados após mudanças operacionais. A 

caracterização microbiana das amostras coletadas da parte superior e inferior da manta de 

lodo de UASB apresentou predomínio de bacilos com extremidades arredondadas, bacilos 

ovalados e cocos, além de arquéias metanogênicas semelhantes à Methanosaeta. Em suas 



72 

  

observações registrou presença de bacilos e cocos fluorescentes e bacilos delgados. Após a 

injeção de oxigênio, não houve mudança brusca na frequência de morfologias das 

ccomunidades microbianas no reator UASB nas condições analisadas pela autora.   

Diferente do encontrado neste presente estudo, Ghagrekar et al. (2005) perceberam 

predominância de Methanosarcina em relação à Methanosaeta ao testarem cargas mais altas, 

com presença de ácidos orgânicos voláteis maior que 300 mg.L
-1

. Segundo Kalyuzhnyi et al., 

(1996) o aumento na COV pode provocar substituição de Methanosaeta por Methanosarcina 

nos grânulos.  

 

5.2.3 PCR e DGGE 

As técnicas de PCR e DGGE foram usadas para avaliar a comunidade microbiana na 

amostra do inóculo e nas amostras da manta de lodo com COV de 2,5, 5,0, 7,5 e 10 

kgDQO.m
-
³.dia

-1
. Através destas técnicas foi possível verificar a similaridade entre as 

amostras e o índice de diversidade microbiana para os domínios Bacteria e Archaea. O 

coeficiente de similaridade das amostras foi obtido através da correlação de Pearson, que 

considera a banda e sua intensidade no perfil das bandas de DGGE. A diversidade microbiana 

foi avaliada a partir do índice de Shannon (H), que indica a diversidade entre as várias 

populações determinadas pela curva densiométrica a partir do perfil das bandas da amostra. 

 

Domínio Bacteria 

Não foi possível analisar a amostra de COV de 5,0 kgDQO.m
-
³.dia

-1 
para o domínio 

Bacteria devido a dificuldades encontradas na etapa da PCR. Estes problemas podem ter 

ocorrido em função de possíveis interferentes presentes na vinhaça concentrada, utilizada 

como substrato. A Figura 24 apresenta o perfil de bandas de DGGE para o domínio Bacteria. 

O inóculo registrou o menor coeficiente de similaridade (62%) em relação às demais 

amostras. A similaridade entre as amostras de COV 7,5 e 10 kgDQO.m
-
³.dia

-1
 foi de 94% e a 

similaridade da amostra de COV 2,5 com as amostras de COV 7,5 e 10 kgDQO.m
-
³.dia

-1
 foi 

de 90%. Estes resultados indicam alterações da população bacteriana do inóculo após 

incremento da COV. No entanto, o aumento da COV de 2,5 para 10 kgDQO.m
-
³.dia

-1
 

provocou pouca alteração na diversidade microbiana do sistema.   
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Figura 24. Dendograma relativo aos perfis de banda do Domínio Bacteria e os respectivos índices de 

similaridade em percentagem (correlação de Pearson) 

 

O índice de Shannon (H) para o domínio Bacteria aumentou de 2,8 para 3,2 com o 

incremento da carga orgânica volumétrica, indicando o aumento da diversidade microbiana 

em relação ao inóculo. 

 

Domínio Archaea 

A similaridade entre o inóculo e a amostra de menor COV (2,5 kgDQO.m
-
³.dia

-1
) foi 

de 96%. O incremento de COV até 5,0 kgDQO.m
-
³.dia

-1
 não alterou significativamente a 

similaridade da amostra em relação ao inóculo, mantendo o coeficiente de similaridade 

próximo a 90%. As amostras de COV 7,5 e 10 kgDQO.m
-
³.dia

-1
 apresentaram 94% de 

similaridade entre si. O menor coeficiente de similaridade registrado (78%) foi entre as 

amostras de maior COV (7,5 e 10 kgDQO.m
-
³.dia

-1
) com as de menor COV (2,5 e 5,0 

kgDQO.m
-
³.dia

-1
) (Figura 25), demonstrando alteração da população de arquéias em COV 

altas. O índice de Shannon diminuiu de 2,6 para 2,0 no Domínio Archaea com o incremento 

da COV. Portanto, o aumento da COV possivelmente ocasionou seleção da população de 

arquéias adaptadas à maior COV.   

 

Figura 25. Dendograma relativo aos perfis de banda do Domínio Archaea e os respectivos índices de 

similaridade em percentagem (correlação de Pearson) 
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O resultado desta análise indica um comportamento inverso entre a população 

bacteriana e a metanogênica em relação ao aumento de COV no sistema. O reator apresenta 

aumento da diversidade bacteriana quando submetido a maiores COV. Nestas mesmas 

condições, as arquéias se comportam de forma oposta. O aumento da COV parece selecionar 

a população de arquéias adaptadas a estas novas condições.  

Rocha (2012) observou que a comunidade de arquéias mostrou-se mais estável para 

todas as condições operacionais estudadas. O autor explicou que a maior estabilidade das 

arquéias metanogênicas, quando comparadas com a comunidade bacteriana, pode estar 

relacionada com o fato de que são as bactérias que têm o primeiro contato com a água 

residuária. No processo de degradação da matéria orgânica são as bactérias fermentativas e 

acidogênicas que realizam toda a transformação e preparam o substrato utilizável para as 

arquéias metanogênicas. Dependendo do tipo e origem da água residuária e da concentração 

de matéria orgânica, é necessário maior diversidade bacteriana para o sistema conseguir se 

adaptar e manter-se em equilíbrio. 
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6 CONCLUSÃO 

Os grânulos do inóculo apresentaram maior frequência entre 2,1 e 2,5 mm. O 

incremento gradual de COV provocou diminuição na distribuição de diâmetro dos grânulos, 

demonstrando que a COV e a velocidade ascensional do reator têm impacto na manta de lodo 

granular. As COV de 2,5 e 5,0 kgDQO.m³.dia
-1

 apresentaram diâmetro mais frequente entre 

1,6 e 2,0 mm e em COV mais elevadas, 5,0 e 10,0 kgDQO.m³.dia
-1

, os grânulos apresentaram 

maior frequência de diâmetro entre 0,4 e 1,0 mm. A grande quantidade de pequenos grânulos 

nos reatores UASB desempenham papel importante como uma fonte de núcleos no processo 

de granulação.  

O teste de resistência aplicado aos grânulos com gradiente de velocidade de 770 s
-1

 

provocou diminuição da distribuição de tamanho dos grânulos, mas não causou desintegração 

granular. Todas as amostras passaram a apresentar maior frequência de diâmetro na faixa 

entre 0,4 e 1mm. O teste estatístico ANOVA revelou que as amostras foram significativamente 

diferentes. Em outras palavras, o aumento de COV e da velocidade ascensional no reator 

alterou o diâmetro médio dos grânulos.  

O aumento de COV de 2,5 para 10 kgDQO.m³.dia
-1

 causou redução da concentração 

de sólidos totais e de sólidos totais voláteis em 66% e 79%, respectivamente. Mas a 

concentração de sólidos fixos permaneceu inalterada. A análise química mostrou 

concentrações elevadas de cálcio, magnésio, sódio e potássio no lodo em relação ao inóculo. 

No entanto, estas concentrações não foram capazes de causar inibição devido ao fato dos 

grânulos terem sido adaptados às condições operacionais, visto que as alterações no sistema 

foram realizadas gradualmente, respeitando o processo de estabilização do reator (remoção de 

DQO acima de 90%). 

A microscopia de contraste de fase e fluorescência mostraram presença dos seguintes 

morfotipos: filamentos longos semelhantes à Methanosaeta (predominantemente), bacilos de 

dimensões variadas e poucos arranjos de cocos semelhante à Methanosarcina. Através de 

microscopia eletrônica de varredura foi possível observar a estrutura microbiológica do 

grânulo. De modo geral, as amostras de grânulos se comportaram de duas formas: nas 

menores COV (2,5 e 5,0 kgDQO.m³.dia
-1

), as Methanosaeta parecem se concentrar no interior 

do grânulo, enquanto as outras morfologias se apresentam na superfície granular.  E nas COV 

mais altas (7,5 e 5,0 kgDQO.m³.dia
-1

) as Methanosaetas afloraram na superfície. 

Através das técnicas de biologia molecular, observaram-se comportamentos diferentes 

para o domínio Bacteria e para o domínio Archaea. O domínio Bacteria se mostrou mais 



76 

  

diverso com o aumento da COV no reator e o domínio Archaea pareceu ter sido selecionado, 

visto que a diversidade microbiana deste domínio foi reduzida.   
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7 RECOMENDAÇÕES 

- Avaliar a resposta de reator UASB tratando vinhaça e da manta granular submetido a 

taxas maiores de COV e hidráulicas. 

- Analisar a manta de lodo de reatores UASB tratando vinhaça, submetidos a outras 

taxas de recirculação, para verificar como esse parâmetro afeta as características do lodo 

granular.  

- Avaliação da produção de energia: análise da produção de metano e análise da 

composição do biogás produzido por cromatografia em cada situação analisada. 
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