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 RESUMO 

AYABE, D. N. Co-digestão anaeróbia de glicerol residual com esgoto sanitário 

visando o aumento da produção de metano. Dissertação (Mestrado) – Escola de 

Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos. 2018. 

 

A crescente preocupação com os impactos ambientais causados pela utilização de 

combustíveis fósseis, assim como a escassez dos mesmos, tem estimulado o 

desenvolvimento de tecnologias de produção de energia limpa e renovável nos últimos 

anos. No Brasil, o biodiesel tem sido um combustível renovável de destaque, 

principalmente pelo aumento das concentrações mínimas obrigatórias em que o 

biodiesel deve estar presente na produção de óleo diesel, previstas por lei. O aumento da 

geração de biodiesel causa o aumento da geração de glicerol, um resíduo altamente 

poluente que apesar de ter valor comercial na indústria, os altos custos de purificação e 

o aumento da oferta estão tornando o processo de remoção de impurezas do glicerol 

financeiramente insustentável. Dentro desse contexto, o presente trabalho teve como 

objetivo agregar valor ao glicerol residual através do aumento da produção de biogás 

com potencial energético em reator anaeróbio de manta de lodo e fluxo ascendente 

(UASB). A utilização de processo co-digestivo com esgoto sanitário teve como 

pressuposto o aproveitamento da riqueza nutricional do esgoto e a possibilidade do 

aumento da produção de metano em reatores UASB tratando esgoto municipal, 

amplamente encontrados pelo país. O reator foi operado continuamente com tempo de 

detenção hidráulica (TDH) de 8 horas, onde a carga orgânica volumétrica (COV) foi 

expressa em termos de demanda química de oxigênio (DQO), em um aumento 

progressivo de 1,74 até 6,92 kgDQO/m³.dia ao longo de 280 dias de operação. Foi 

possível concluir que a adição de glicerol ao esgoto sanitário é adequada para o aumento 

da produção de metano. A operação do reator se manteve estável até a aplicação de 

COV de 5,68 kgDQO/m³.dia, quando foi possível atingir 95% de metano no biogás, 

remoção de 85% de DQO e valores próximos ao potencial teórico de produção de 

metano obtido em teste de atividade metanogênica específica (AME). A limitação do 

processo se deu na COV de 6,92 kgDQO/m³.dia, quando o reator passou a apresentar 

indícios de colapso com o desbalanceamento de valores de pH e diminuição na 

produção de biogás. As baixas concentrações de CO2 no biogás em todas as fases 

experimentais sustentaram uma hipótese de ocorrência de atividade homoacetogênica 

no reator em uma relação de sinergismo com as comunidades da digestão anaeróbia. 

 

Palavras-chave: Digestão anaeróbia. Co-digestão anaeróbia. Metano. Glicerol. UASB. 

Esgoto sanitário. 



 



 

 ABSTRACT 

AYABE, D. N. Anaerobic co-digestion of crude glycerol and sewage to increase 

methane production. Dissertation (Master’s degree) – School of Engineering of São 

Carlos, University of São Paulo, São Carlos. 2018. 

 

In recent years, there has been a growing concern about the environmental impacts 

caused using fossil fuels, as well as their scarcity, which stimulates the development of 

technologies of production of renewable energy. In Brazil, biodiesel has been a 

prominent renewable fuel, mainly due to the increase in the minimum concentration, 

provided by law, in which biodiesel must be present in diesel oil. Increased biodiesel 

production causes increased generation of glycerol. Despite having commercial value in 

the chemical industry, glycerol is a highly polluting waste that has high purification 

costs, which are becoming financially unsustainable due to the increase of supply. In 

this context, the present work aimed to aggregate value to the residual glycerol by 

increasing the biogas production through the increase of methane in a upflow anaerobic 

sludge blanket (UASB) reactor. The choice to use a co-digestive process with sanitary 

sewage had as a presupposition the use of the nutritional diversity of the sewage and the 

the possibility to increase methane production in UASB reactors treating municipal 

sewage, widely found in Brazil. The reactor was continuously operated with hydraulic 

detention time (TDH) of 8 hours, where the organic loading rate (OLR) was expressed 

in terms of chemical oxygen demand (COD), in a progressive increase from 1.74 to 6.92 

kgCOD/m³.d in 280 days of operation. It was possible to conclude that the addition of 

glycerol to the sanitary sewage is adequate for the increase of methane production. The 

operation of the reactor remained stable until the application of OLR of 5.68 

kgCOD/m³.d, when it was possible to reach 95% of methane in the biogas, removal of 

85% of COD and values close to the theoretical potential of methane production 

obtained in a specific methanogenic activity test (SMA). The limitation of the process 

occurred in the OLR of 6.92 kgCOD/m³.d, when the reactor started to show signs of 

collapse with the imbalance of pH values and a decrease in biogas production. The low 

concentrations of CO2 in the biogas in all experimental phases supported a hypothesis of 

homoacetogenic activity in the reactor in a synergistic relationship with the anaerobic 

digestion communities. 

 

Key-words: Anaerobic Digestion. Anaerobic co-digestion. Methane. Glycerol. UASB. 

Sewage. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O aumento da produção de biodiesel no mundo é consequência do aumento da 

preocupação com a utilização de combustíveis fósseis, uma vez que a produção de 

biocombustíveis pode ser considerada como alternativa renovável e ambientalmente 

sustentável. 

 No Brasil, o histórico de leis as quais definem que o óleo diesel deve contar com 

percentual mínimo de biodiesel está atualmente em transição, sendo que em julho de 

2008 o percentual mínimo de biodiesel era de 4% (BRASIL, 2009a), passando para 5% 

a partir do início de 2010 (BRASIL, 2009b), 6% a partir de julho de 2014 (BRASIL, 

2014) e chegando a prever um percentual mínimo de 8% até 2017, de 9% até 2018 e de 

10% até março de 2019 (BRASIL, 2016). 

 O principal subproduto da produção de biodiesel trata-se de um resíduo com alta 

carga orgânica, o glicerol. A proporção de geração de glicerol e produção de biodiesel é 

de cerca de 10% (v/v), através de processo de transesterificação. O glicerol, por sua vez, 

possui alto valor comercial em diversos processos industriais, principalmente no setor 

de produtos cosméticos. Porém, os processos industriais que utilizam o glicerol como 

matéria-prima requerem-no em índices de pureza elevados, geralmente acima de 95%. 

 O glicerol produzido a partir da produção de biodiesel possui teor de pureza 

variável, usualmente abaixo do requerido para ser utilizado como matéria-prima, 

tornando a sua utilização muitas vezes inviável. Os processos de purificação do glicerol 

são custosos e, com o aumento da produção de biodiesel, o subproduto tem seu preço 

cada vez menor a ponto de tornar a purificação economicamente insustentável. Além 

disso, o glicerol residual possui alto potencial poluidor, por apresentar alta concentração 

de matéria orgânica, sendo que os valores médios de DQO são de aproximadamente 

1.260 g/L (Viana, 2011), e também pela possível presença de óleos, sais, ácidos graxos 

de cadeia longa, metanol, entre outros. 

 A utilização de glicerol como co-substrato em processos de tratamento 

anaeróbio de águas residuárias torna-se atrativa pelo fato de que possui alta 

concentração orgânica prontamente biodegradável, podendo aumentar a produção de 

metano em reatores convencionais de tratamento de esgoto sanitário. As principais 
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premissas de processos de co-digestão anaeróbia são: o aproveitamento de nutrientes em 

excesso/falta em diferentes efluentes e a diminuição do efeito tóxico ou inibidor de certa 

água residuária através da diluição. Os principais trabalhos recentemente publicados 

sobre a co-digestão anaeróbia de glicerol envolvem outros co-substratos com alta carga 

orgânica, em reatores (digestores) com alto tempo de detenção hidráulica. O presente 

trabalho teve uma abordagem em que co-digestão ocorreu em reator anaeróbio tratando 

diretamente esgoto sanitário, com características menos concentradas. 

 Os reatores anaeróbios de manta de lodo e fluxo ascendente (reatores UASB) 

têm sido amplamente utilizados no Brasil para tratamento de esgoto sanitário. 

Comparados aos tradicionais sistemas aeróbios de lodos ativados, possuem como 

principais vantagens o baixo custo operacional, baixa produção de lodo e o potencial de 

geração de energia (elétrica ou térmica) através do metano, o principal constituinte do 

biogás gerado nos reatores. 

 No Brasil, a utilização do biogás gerado em estações de tratamento de esgotos 

para geração de energia é considerada uma das soluções energéticas para 

sustentabilidade das estações no futuro (Probiogás, 2015). No entanto, o esgoto 

apresenta baixas concentrações de matéria orgânica facilmente degradável. Assim, 

aproveitamento do potencial energético do metano contido no biogás gerado por 

reatores UASB não é realizado, ainda, devido, provavelmente, ao custo associado às 

instalações de purificação do biogás e operação dos sistemas de geração de energia, em 

vista às baixas produções de metano. Esses fatores podem tornar antieconômico o 

investimento em aproveitamento do biogás. 

 A partir desse contexto, o presente trabalho teve como objetivo aumentar a 

produção de metano a partir de processo de co-digestão anaeróbia de esgoto sanitário e 

glicerol, aproveitando os nutrientes em abundância na água residuária municipal e a 

elevada carga orgânica do glicerol, com intuito de avaliar a viabilidade do 

aproveitamento energético do biogás gerado. 
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2. OBJETIVOS 

 O presente trabalho teve como objetivo principal avaliar a fração de glicerol 

ideal para que um reator anaeróbio de manta de lodo e fluxo ascendente (UASB) 

tratando esgoto sanitário tenha sua produção de metano aumentada, até o limite da sua 

estabilidade operacional. 

 Os objetivos específicos do trabalho foram: 

 Avaliar o potencial de geração de metano a partir do glicerol; 

 Obter a fração ótima de glicerol afluente ao reator UASB, em termos de carga 

orgânica, nas condições estipuladas, sem a adição de álcalis para controle do pH. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Glicerol 

 O glicerol (glicerina ou 1,2,3-propanetriol) é um álcool, sem cor e sem odor, 

viscoso e não tóxico. A Figura 3.1 mostra a estrutura química do Glicerol. 

Figura 3.1 – Estrutura química do Glicerol. 

 

 
 Uma das maneiras em que o glicerol pode ser produzido é pela transesterificação 

de triglicerídeos (óleo vegetal ou gordura animal) em reação com um álcool e na 

presença de um catalisador químico (base forte), para obtenção de ésteres metílicos de 

ácidos graxos (biodiesel), conforme apresentado na equação da Figura 3.2. 

Figura 3.2 - Equação de formação de glicerol e biodiesel a partir da transesterificação de 
triglicerídeo. 

 

 

 A produção de biodiesel se tornou relevante nos últimos anos com objetivo de 

substituir os combustíveis fósseis. De acordo com Santos (2012), o biodiesel produzido 

no Brasil será de 40 milhões de metros cúbicos e a produção mundial passará de 100 

milhões de metros cúbicos, em 2035. O glicerol é o principal subproduto da produção 

de biodiesel, sendo estimado que a cada 9 kg de biodiesel produzido, 1 kg de glicerol 

residual é formado (Dasari et al., 2005). 
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 Atualmente, os principais usos do glicerol residual são a produção de produtos 

químicos; produção de compostos poliméricos; produção de biocombustíveis e biogás e 

a reutilização de glicerol após processo de purificação (Monteiro et al., 2018). 

 O glicerol, com 95% ou mais de pureza, é utilizado como matéria prima de 

diversos processos industriais, como na indústria de cosméticos, de automóveis, de 

alimentos, farmacêutica, de papel, entre outros (Wang et al., 2001). Porém, o glicerol 

encontrado a partir da produção de biodiesel possui menor índice de pureza, podendo 

variar de acordo com o tipo de óleo vegetal ou animal e de acordo com o próprio 

processo de produção de biodiesel, com média de valores de aproximadamente entre 50 

a 60% de pureza (Slinn et al., 2008). A purificação da glicerina residual da produção de 

biodiesel é realizada a partir de diversos processos, entre eles o método convencional, 

em que se realiza o pré-tratamento com ácido (clorídrico e/ou fosfórico), neutralização, 

evaporação e refino por destilação (Gervajio, 2005), o método de troca iônica (Javani et 

al., 2005), ou separação por membranas (Javani et al., 2005). 

 Estima-se que, em 2020, a produção mundial de glicerol será de 3 milhões de 

toneladas enquanto que a demanda comercial não ultrapassará de 500 mil toneladas 

(Lin, 2013). Assim, é importante que se encontrem opções alternativas para se utilizar 

glicerol considerando o aumento da produção de biodiesel. 

 Segundo Monteiro et al. (2018), a produção de biodiesel ainda apresenta cenário 

favorável para certas alterações no processo produtivo para utilização de métodos com 

maior eficiência afim de obter produtos e subprodutos com maior valor agregado e mais 

sustentabilidade na cadeia de produção.  

 O tratamento biológico do glicerol se torna uma alternativa viável, uma vez que 

podem ser gerados mais compostos energéticos como o metano, a partir de processos 

anaeróbios (Poleto et al., 2016). 

 

3.2. Rotas metabólicas de fermentação do glicerol 

 A degradação biológica do glicerol é realizada por diversos microrganismos, 

uma vez que esse composto pode ser encontrado naturalmente no meio ambiente, por 

ser parte constituinte de óleos e gorduras de origem animal ou vegetal. 
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 Produtos com valor econômico agregado como 1,3-propanodiol, hidrogênio, 

etanol, ácido docosa-hexanoico, poliésteres e lipídeos podem ser gerados a partir de 

glicerol residual através de processos biológicos (Baba et al., 2013). O tratamento 

anaeróbio de um meio contendo glicerol pode ser realizado por um grande número de 

microrganismos que o utilizam como fonte de carbono, de acordo com rotas 

metabólicas fermentativas já bem estabelecidas (Viana, 2011). 

 A via redutora de metabolização consiste na conversão de glicerol a 3-

hidroxipropinaldeído, onde é gerada uma molécula de água utilizando a enzima glicerol 

desidratase como catalisadora e posteriormente à 1,3-propanodiol pela enzima 1,3-

propanodiol oxidorredutase, oxidando o NADH2, conforme apresentado na Figura 3.3 

(Biebl et al., 1999). 

Figura 3.3 – Via redutora do metabolismo do glicerol. 

Fonte: adaptado de Biebl et al. (1999) e Simões (2017). 

 

 

 O rendimento teórico de geração de 1,3-propanodiol a partir de glicerol é de uma 

proporção de 1:1 mol, conforme Equação 1. 

 

C3H8O3 + H2 → C3H8O2 + H2O     (Equação 1) 
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 O 1,3-propanodiol possui um amplo campo de aplicação, por ser um 

intermediário para a síntese de compostos cíclicos e monômero para polímeros (Costa, 

2017). Porém, para a produção de biogases de poder energético, como o hidrogênio e o 

metano, é desejável que a fermentação do glicerol seja realizada pela via oxidativa. 

 A rota oxidativa de metabolização do glicerol se inicia através da enzima 

glicerol desidrogenase, para formação do composto dihidroxiacetona (Biebl, 1999). As 

condições ambientais e as enzimas presentes guiam as reações posteriores para 

formação de compostos mais simples (Simões, 2017), conforme apresentado na Figura 

3.4. 

Figura 3.4 – Via oxidativa de metabolismo do glicerol.  

Fonte: adaptado de Biebl et al. (1999), Costa (2017) e Simões (2017). 

 

 

 Para que possa ocorrer a geração de metano pelas Methanosaeta sp., 

Methanosarcina sp., Methanobacterium sp. e Methanospirillum devem estar presentes 

no reator os microrganismos formadores de formiato, acetato, hidrogênio e dióxido de 

carbono. Essas espécies são conhecidas como arqueias metanogênicas, que utilizam o 

hidrogênio e o acetato para produzir metano. 
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 A geração dos compostos utilizados para a geração de metano é realizada em um 

equilíbrio dinâmico entre bactérias fermentativas, acidogênicas, acetogênicas e as 

arqueias metanogênicas. As bactérias fermentativas hidrolisam polímeros e matéria 

orgânica particulada em substâncias mais simples e/solúveis. As bactérias acidogênicas 

convertem os compostos orgânicos gerados na hidrólise em compostos inorgânicos, 

ácidos orgânicos voláteis e em hidrogênio. As bactérias acetogênicas convertem os 

produtos da acidogênese em acetato, hidrogênio e dióxido de carbono. 

 As principais impurezas que podem afetar o tratamento biológico, por serem 

consideradas tóxicas ou recalcitrantes, que são encontradas no glicerol oriundo da 

produção de biodiesel são: ácidos graxos de cadeia longa (AGCL), cloretos, sulfatos e 

sulfetos (Viana, 2011). Os AGCL provêm dos triglicerídeos que participam da reação 

de transesterificação e ficam dissolvidos no glicerol. Os cloretos, sulfatos e sulfetos são 

oriundos da etapa de acidificação, em que são utilizados ácido clorídrico ou sulfúrico. 

 O rendimento teórico de geração de metano a partir do glicerol é dado de acordo 

com a Equação 2: 

 

C3H8O3 → 1,75CH4 + 1,25CO2 + 0,5H2O     (Equação 2) 

 

 De acordo com Zhang et al. (2015), a reação teórica apresentada na equação (2) 

pode ser afetada por condições ambientais e operacionais, além de desequilíbrio entre 

velocidades de geração e de conversão de ácido acético (CH3COOH) em metano, 

diminuindo o rendimento de acordo com a Equação 3: 

 

C3H8O3 → CH3COOH + 0,75CH4 + 0,25CO2 + 0,5H2O   (Equação 3) 

 

 O possível acúmulo de acetato, a homoacetogênese, a baixa concentração de 

metano e de dióxido de carbono estão discutidas em outros tópicos do presente trabalho. 
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3.3. Co-digestão anaeróbia em tratamento de efluentes 

 O balanço nutricional adequado, além da temperatura e do pH, são os principais 

fatores ambientais para que a digestão anaeróbia ocorra com desempenho satisfatório, 

em que as bactérias responsáveis pelo tratamento da água residuária possam crescer e se 

reproduzir. Os principais macronutrientes essenciais para os processos biológicos são o 

Nitrogênio (N) e o Fósforo (P), sendo que a relação DQO:N:P de 500:5:1 é considerada 

suficiente em processos anaeróbios (Speece & McCarty, 1964). Além do N e P, em 

revisão sobre as necessidades nutricionais de organismos metanogênicos, Speece (1996) 

cita que o enxofre (S), ferro, magnésio, manganês, cobalto, níquel, molibdênio, selênio 

e vitamina B12 são nutrientes essenciais para que ocorra a metanogênese. 

 A co-digestão biológica para tratamento de águas residuárias tem como 

objetivos principais o fornecimento de nutrientes para dois ou mais tipos de efluentes, 

para que possa se compensar a falta ou excesso dos mesmos nas águas residuárias 

(Chernicharo, 2007). Além disso, pode ocorrer o alívio de cargas tóxicas ou inibidoras 

através da diluição (Xie et al., 2016) e a otimização da cinética de produção de metano 

(Mata-Alvarez et al., 2011). Além disso, também se acredita que o aumento da 

produção de metano poderá aumentar o grau de mistura dentro do reator, diminuindo as 

resistências à transferência de massa entre o substrato e o biofilme. 

 O número limitado de estudos envolvendo processos de co-digestão indica que 

há a necessidade de se conceber e executar experimentos nesse contexto, assim como 

propor modelos matemáticos para os mesmos (Xie et al., 2016). Segundo Grosser 

(2017), a utilização de baixos tempos de detenção hidráulica em processos co-digestivos 

específicos ainda é um grande desafio e precisa de estudos para identificação das 

melhores condições de aplicação do processo. 

 

3.4.  Co-digestão anaeróbia utilizando glicerol residual 

 O glicerol residual pode não conter as concentrações adequadas dos nutrientes 

para suprir as demandas dos microrganismos para realização de suas atividades 

metabólicas, além de poder conter elementos tóxicos ou que causem inibição da 

digestão anaeróbia (Viana, 2011). Dessa forma, a co-digestão de glicerol residual com 
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outras águas residuárias também poderá ter o efeito de diluição de constituintes tóxicos. 

Dentro desse contexto, diversos trabalhos envolvendo a co-digestão de glicerol com 

diferentes tipos de resíduos foram desenvolvidos. 

 Nuchdang & Phalakornkule (2012) compararam a digestão anaeróbia de glicerol 

como único composto afluente com a co-digestão de glicerol com estrume de porco em 

reatores UASB, variando os valores de tempo de detenção hidráulico (TDH) e carga 

orgânica volumétrica (COV). Nos resultados apresentados, foi possível observar que o 

reator de co-digestão apresentou maior capacidade de assimilação de diminuição de 

TDH e aumento de COV, em relação à remoção de DQO e produção de biogás. O 

melhor desempenho do reator de co-digestão foi atribuído, pelos autores, ao 

fornecimento de nutrientes contidos no resíduo de suinocultura. Além disso, o reator 

alimentado com apenas glicerol apresentou acúmulo de intermediários (ácido 

propiônico e butírico), o que não ocorreu no reator de co-digestão. Os valores de COV 

de 1,3 a 1,7 kgDQO/m³.dia no reator de co-digestão tiveram remoção de DQO acima de 

90% e produção de metano de 0,10 a 0,21 L CH4/g DQO removida. Já para os valores 

de COV de 2,9 a 5,0 kgDQO/m³.dia, foi observada diminuição da produção de metano 

para valores menores que 0,10 L CH4/g DQO removida, atribuída à inibição por 

competição observada com o aumento da produção de gás sulfídrico. 

 Fountoulakis et al. (2010) avaliaram a co-digestão de glicerol residual com lodo 

de estação de tratamento de esgoto sanitário em reatores contínuos. Para adição de 1% 

(v/v) de glicerol, foi observado que o reator apresentou estabilidade operacional de 90% 

de remoção de DQO. Por outro lado, a aplicação de 3% (v/v) de glicerol causou a 

inibição da atividade bacteriana. O colapso do sistema foi atribuído, principalmente, à 

sobrecarga orgânica, uma vez que foi observado o decaimento de pH de 6,5 para 5,3, 

indicando acúmulo de ácidos voláteis no reator e diminuição considerável de remoção 

de DQO, consequentemente. 

 Athanasoulia et al. (2014) avaliaram, também, a co-digestão de lodo de estação 

de tratamento de esgoto e glicerol em reatores anaeróbios de mistura completa em 

condições mesofílicas. Foram avaliadas diferentes porcentagens de glicerol no afluente 

e em diferentes valores de TDH. A produção de biogás aumentou de 3,8 a 4,7 vezes 

quando as concentrações de glicerol no mistura foram de 2% e 3% (v/v), em COV 

equivalentes à valores entre 1,0 a 1,7 kgDQO/m³.dia. O acúmulo de ácidos 
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intermediários e diminuição da produção de biogás foi observada com a concentração 

de 4% de glicerol no sistema. 

 Baba et. al. (2013) avaliaram o processo de co-digestão em reator de 30 m³ de 

volume útil (reator de escala plena) de glicerol com lodo de estação de tratamento de 

água residuária de indústria de macarrão instantâneo. Os resultados obtidos foram 

comparados com a produção teórica de metano obtida por cálculos estequiométricos, em 

que 350 ml de metano é produzido a partir de 1g DQO removida. Além disso, os 

resultados foram comparados com trabalho realizado por Castrillón et al. (2011), em 

que se realizou a co-digestão de glicerol com estrume de gado, onde foram obtidos 

valores de 211 mL CH4/gDQO removida (condição mesofílica) e 348 mL CH4/gDQO 

removida (condição termofílica), além do trabalhos realizados por Siles et al. (2010) e 

Siles López et al. (2009), onde se obtiveram, respectivamente, valores de 310 mL 

CH4/gDQO removida e 356 mL CH4/gDQO removida para co-digestão de glicerol com 

lodo de estação de tratamento de efluente de cervejaria. No trabalho em questão, foi 

atingida produção de metano de 358 mL CH4/gDQO removida para COV de 1,48 

kgDQO/m³.dia, concluindo-se que é possível se realizar co-digestão envolvendo glicerol 

em reatores de escala plena, obtendo-se valores de produção de metano próximos ao 

teórico e aos obtidos em laboratório. Para COV de 3,69 kgDQO/m³.dia, o sistema 

apresentou decréscimo significante de pH. 

 A co-digestão de glicerol bruto e lodo de esgoto proveniente de estação com 

sistema de lodos ativados foi avaliada por Kurahashi et al. (2017). Para concentração de 

glicerol de 0,126 a 1,26 g/L, foi observada produção estável de metano nos reatores, já 

nas concentrações de 2,52 a 7,57 g/L observou-se uma maior produção de hidrogênio, 

ácidos orgânicos e 1,3-propanodiol durante os primeiros dias de operação, e o metano 

passou a ser gerado a partir de certos períodos de estabilização. O estudo mostrou que a 

co-digestão com o lodo possui versatilidade, uma vez que apenas a variação da 

proporção de glicerol aplicado permitiu a produção de diferentes compostos. Os autores 

concluíram que o processo co-digestivo com glicerol permitiu que o tipo de lodo 

utilizado tivesse estabilizado e seu volume diminuído, além de possuir potencial de 

geração de compostos com valor agregado. 

 Rodríguez-Abalde et al. (2017) avaliaram a co-digestão de glicerol com resíduo 

de abatedouro de aves com estrume de porco em reator semi-contínuo para geração de 

metano. A mistura dos três substratos em carga de 3,2 kgDQO/m³.dia e TDH de 32 dias 
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 apresentou eficiência de remoção de DQO de 55% e 71% de composição de CH4 

no biogás. Nessa condição o reator não apresentou instabilidade em relação à 

composição de ácidos orgânicos e à alcalinidade. Os autores atribuíram o bom 

desempenho do reator ao bom balanço nutricional (C/N) resultante da mistura entre os 

três efluentes, porém acreditam que o sistema possuía margem de crescimento para 

produção de metano se fosse aplicado um maior TDH. 

 Zahedi et al. (2018) avaliaram a co-digestão de lodo de ETE com glicerol em 

reator semi-contínuo em condição mesofílica, com aumento gradual da carga aplicada, 

utilizando como parâmetros de monitoramento ácidos orgânicos, alcalinidade e pH. O 

reator apresentou estabilidade para COV de 2,03 kgDQO/m³.dia, pequeno desequilíbrio 

em 2,89 kgDQO/m³.dia e desestabilização total em 4,05 kgDQO/m³.dia. A perspectiva 

do trabalho buscou se atentar ao tempo de retenção de sólidos (STR), inversamente 

proporcional à COV. Concluiu-se que em STR típico de estações de tratamento, de 12 a 

15 dias, a co-digestão estudada seria interessante para redução de custos e geração de 

metano. 

 A Tabela 3.1 mostra um levantamento, a partir de dados da literatura, de outros 

experimentos encontrados e dos previamente citados. A COV ”estável” se trata dos 

valores em que os experimentos tiveram estabilidade operacional para remoção de DQO 

e produção de metano e a COV ”colapso” se trata de valores onde os reatores tiveram 

queda de rendimento. As COVs apresentadas no levantamento da Tabela 3.1 são 

referentes aos valores de DQO total de cada estudo, onde são levados em conta a DQO 

do glicerol e do co-substrato. 
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Tabela 3.1 - Levantamento de valores de COV aplicados em processos de co-digestão com glicerol 

Co-substrato 
Regime de 
Operação 

COV "estável" 
(kgDQO/m³.dia) 

COV "colapso" 
(kgDQO/m³.dia) Fonte 

Esterco Suíno Contínuo 1,3 a 1,7 2,9 a 5,0 

Nuchdang & 
Phalakornkule 

(2012)  

Lodo ETE  
(esgoto sanitário) Contínuo (*)(1%) (*)(3%) 

Fountoulakis et 
al. (2010) 

Esterco Suíno 
Semi-

contínuo 2,5 (*) 
Wohlgemut 

(2009) 

Lodo ETE  
(esgoto sanitário) 

Contínuo 
(CSTR) 1,0 a 1,7 2,4(**) 

Athanasoulia et 
al. (2014) 

Lodo ETE  
(macarrão 

instantâneo) Contínuo 1,48 3,69 
Baba et. al. 

(2013) 

Lodo ETE 
(processamento de 

batata) Contínuo 2,2 (*) Ma et al. (2008) 

Água residuária de 
Usina de Biodiesel Contínuo 4,5 (*) 

Siles et al. 
(2010) 

Resíduo de 
abatedouro de aves 

+ Estrume de 
porco 

Semi-
contínuo 3,2 (*) 

Rodríguez-
Abalde  et al. 

(2017) 

Lodo ETE 
Semi-

contínuo 2,03 4,05 
Zahedi et al. 

(2018) 

(*): valor não apresentado. 
(**): valor estimado pelo autor a partir de cálculos. 
 
 A Tabela 3.1 mostra que os valores de COV “estável” e de “colapso” variam 

muito e podem ser atribuídos a uma série de fatores como: regime de operação, 

condições hidrodinâmicas, equilíbrio nutricional, variações nas características do 

glicerol, entre outros. 

 Vale ressaltar que os co-substratos utilizados foram lodos de estações de 

tratamento ou efluentes concentrados, em que as condições de digestão anaeróbia 

ocorreram em reatores com elevado tempo de detenção. O presente trabalho teve como 

objetivo utilizar um reator que trata esgoto sanitário municipal, operando com baixo 

tempo de detenção hidráulica em comparação com outros trabalhos. No geral, os fatores 

limitantes em efluentes diluídos, como o esgoto sanitário, são a carga hidráulica e a 

velocidade ascensional, enquanto que em efluentes concentrados a limitação é a carga 
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orgânica. Dessa forma, buscou-se a associação da melhor condição de aplicação de 

cargas orgânica e hidráulica. 

 

3.5. Reaproveitamento de metano produzido em reatores anaeróbios 

 A digestão anaeróbia de matéria orgânica presente em efluentes e resíduos 

domésticos, industriais e agropecuários permite o aproveitamento do biogás gerado, 

principalmente pelo potencial energético do metano. A utilização de biogás é 

considerada como fonte alternativa e renovável de energia, sendo significativamente 

cada vez mais utilizada para esse fim. 

 O metano é um combustível primário e possui potencial de 47 MJ/kg, sob 

condição de 101,3 kPa e 0ºC. De toda a energia disponível no tratamento de esgoto 

sanitário, os sistemas anaeróbios têm o potencial de recuperar 53% como calor e 28% 

como eletricidade, sendo o restante utilizado como necessidades energéticas 

microbianas e como entropia nos processos de produção de energia (McCarty et al., 

2011). 

 No Brasil pode-se considerar que o aproveitamento de biogás está muito abaixo 

do seu potencial, considerando sua elevada população concentrada em centros urbanos, 

expressiva produção agropecuária e industrial (Zanette, 2009) e o clima favorável à 

aplicação de processos anaeróbios. 

 O biogás gerado em reatores anaeróbios é constituído por alto teor de metano 

(70 a 80%), e em menores quantidades, nitrogênio, dióxido de carbono e gás sulfídrico 

(Noyola et al., 2006). Os constituintes gasosos são liberados em forma de biogás 

quando atingem concentrações acima das concentrações de saturação no meio líquido. 

Assim, a quantificação do volume em que cada constituinte será liberado como biogás é 

calculada segundo a lei de Henry, a partir de valores de pressão parcial e concentração 

de saturação para diferentes gases. 

 A viabilidade financeira da utilização do biogás é definida a partir de uma série 

de fatores. Uma parcela significativa dos equipamentos utilizados no reaproveitamento 

deve ser importada (Probiogás, 2015), existe a perda de metano dissolvido no efluente, 

vazamentos através de tubos, conexões e coletores, acúmulo de escuma, reatores em que 

são tratados efluentes muito diluídos (Prosab, 2011), reatores mal projetados ou 
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construídos (Probiogás, 2015), além de perdas relacionadas à de limpeza das unidades 

de coleta e armazenamento de biogás (Valente, 2015). 

 A presença de metano dissolvido em efluente de reatores anaeróbios é 

indesejável pois o metano pode formar atmosferas explosivas (Cookney et al., 2015). 

Além disso, sua liberação à atmosfera reflete no aumento da emissão de gás que 

contribui com o efeito estufa e também refletiria na perda de fonte potencial de energia 

(Heneares et al., 2018). A estimativa da quantidade de metano dissolvido em efluentes 

de reatores anaeróbios é tipicamente feita através da Lei de Henry, porém estudos 

recentes mostram que esse valor pode ser muito maior, mostrando uma condição de 

supersaturação (Crone et al., 2016). Um modelo de simulação criado por Lobato et al. 

(2012) estimou que perdas de 22, 30 e 46% para respectivos cenários de melhor, típico e 

pior situação, para reatores UASB tratando esgoto sanitário entre 20 e 30ºC. 

 O aproveitamento de metano a partir do biogás gerado se torna viável em 

diferentes faixas de escala (Zanette, 2009). O aumento da população atendida torna o 

processo mais viável, principalmente, pela relação entre geração de biogás e custo dos 

equipamentos que devem ser adquiridos. Em estudo realizado por Valente (2015), foi 

avaliada a viabilidade em diferentes ETEs e diferentes opções (arranjos) de cogeração 

de energia. No geral, para as opções estudadas, foi possível definir uma opção que 

apresentou viabilidade econômica de aproveitamento do biogás para uma população 

mínima de 100.000 habitantes. As taxas financeiras internas de retorno poderiam chegar 

em 80% em ETEs de maior porte, em que a abrangência é de 200.000 a 450.000 

habitantes. 

3.6. Homoacetogênese na digestão anaeróbia 

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

microrganismos. As suas principais fases são bem estabelecidas: hidrólise, acidogênese, 

acetogênese e metanogênese, sendo que diversos compostos intermediários são 

consumidos por certos microrganismos enquanto são produzidos por outros, sendo 

assim um processo auto-regulado que se opera por sinergismo. A Figura 3.5 mostra um 

esquema simplificado da digestão anaeróbia, onde matéria orgânica complexa é 

convertida até metano. 
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Figura 3.5 – Esquema simplificado da digestão anaeróbia (adaptado de Lettinga et al., 1999). 

Matéria Orgânica Complexa
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2 2
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METANOGÊNESE

HOMOACETOGÊNESE

 

 

 
 A conversão de H2 e CO2 a metano é realizada pelas arqueias metanogênicas 

hidrogenotróficas, conforme Equação 4, e a conversão de acetato em metano é realizada 

pelas arqueias metanogênicas acetoclásticas, conforme Equação 5. 

 

4H2 + CO2 → CH4 + 2H2O        (Equação 4) 

CH3COOH → CH4 + CO2        (Equação 5) 

 

 A redução do dióxido de carbono (CO2) em acetato, apresentada na Figura 3.5, é 

a homoacetogênese (Drake et al., 2006), realizada por microrganismos acetogênicos 

autotróficos, que possui reação conforme a Equação 6. 

 

2CO2 + 4H2 → CH3COOH + 2H2O      (Equação 6) 
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 Conforme pode ser observado pela equação 6, existe o consumo de hidrogênio 

pelas bactérias homoacetogênicas, gerando uma potencial competição com as 

metanogênicas hidrogênotróficas pelo H2, conforme equação 4. Devido ao fato de serem 

consumidoras de hidrogênio, as bactérias homoacetogênicas são tão indesejáveis quanto 

as metanogênicas hidrogenotróficas em estudos que objetivam a produção de H2 para 

geração de energia (Saady, 2013). Por outro lado, o acetato é utilizado como substrato 

para as metanogênicas acetoclásticas, conforme equação 5. Assim, a homoacetogênese 

pode ser considerada um importante fator de controle para produção balanceada de 

metano, apesar de ser considerada termodinamicamente desfavorável em ambientes 

anaeróbios. 

 As bactérias homoacetogênicas são consideradas pouco investigadas e sub-

estimadas em comparação às acidogênicas e arqueias metanogênicas. Os principais 

trabalhos que buscam informações sobre a homoacetogênese objetivam entender o 

fenômeno e buscar inibi-lo em processos que buscam a geração de hidrogênio para 

geração de energia. São também consideradas mais persistentes pois possuem maior 

diversidade filogenética e são muito versáteis em diferentes níveis tróficos (Saady, 

2013). 

 Com objetivo de aumentar a produção de acetato a partir de glicose, Nie et al. 

(2007) desenvolveram um sistema de dois reatores, sendo o primeiro acidogênico e o 

segundo homoacetogênico. Os reatores eram conectados de forma em que os gases 

gerados (H2 e CO2) no primeiro reator fossem encaminhados para o segundo. Um pré-

tratamento do lodo de inóculo e uma suplementação de nutrientes no reator 

homoacetogênico promoveu um aumento de 87% de acetato em relação a um sistema de 

controle sem tratamento do lodo inóculo. O sistema proposto mostrou ser uma 

alternativa aos sistemas anaeróbios de duas fases para aproveitamento econômico de 

acetato. 

 Zhang et al. (2009) investigaram a aplicação de pré-tratamento de lodo com 

impulsos elétricos intermitentes em reator metanogênico. Através de análises de 

sequenciamento, observou-se que os choques elétricos promoveram um aumento da 

comunidade microbiana, inclusive da espécie Treponema, que é homoacetogênica, e a 

família Methanosaetaceae se tornou dominante na comunidade de arqueias. Assim, foi 

observado um aumento de 30% na produção de metano a partir do lodo que foi 
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submetido ao pré-tratamento, mostrando uma rota interessante de associação de 

homoacetogênese com a metanogênese acetoclástica. 

 A influência do TDH no controle da metanogênese e da homoacetogênese foi 

estudada por Si et al. (2015). Foram estudados um reator UASB e um reator de leito 

fixo com TDH diminuindo gradativamente a partir do valor de 24h. O reator UASB e o 

reator de leito fixo apresentaram diminuição significativa da homoacetogênese em TDH 

de 8h e 4h, respectivamente, mas sem remoção dos microrganismos, uma vez que ao se 

restaurar um TDH de 12h a atividade homoacetogênica se reestabeleceu. 

 Liu et al. (2016) avaliaram o comportamento de reatores anaeróbios 

metanogênicos após a adição exógena de H2 e CO2 e concluíram que 40% do H2 foi 

prontamente consumido pelas homoacetogênicas e o acetato foi posteriormente pelas 

metanogênicas acetoclásticas para geração do metano. Dessa forma, observou-se que a 

comunidade homoacetogênica existente é capaz de converter uma quantidade maior de 

hidrogênio a acetato quando a quantidade de hidrogênio (pressão parcial de hidrogênio) 

atinge valores altos correspondentes ao limite máximo de conversão pelas 

metanogênicas hidrogenotróficas. Além disso, verifica-se que a homoacetogênese não 

necessariamente se reflete num aumento da concentração de acetato no efluente, uma 

vez que o mesmo pode ser prontamente convertido em metano. 

3.7. Atividade Metanogênica Específica 

 A atividade metanogênica específica (AME) é definida como a capacidade de 

produção de metano máxima a partir de um consórcio de microrganismos anaeróbios, 

em condições controladas de laboratório (Aquino et al., 2007). Os testes de AME 

podem ser realizados para comparar os resultados obtidos nos testes com os resultados 

obtidos na operação de reator ou para determinação prévia de condições operacionais a 

serem aplicadas em reator anaeróbio. Além disso, a utilização de teste de AME se torna 

uma alternativa viável quando comparada com uma caracterização completa de 

biomassa de um reator, devido aos altos custos e a utilização de equipamentos 

complexos para classificação e contagem dos microrganismos presentes (Agrawal et al., 

1997). 

 As metodologias dos testes de AME não se encontram padronizadas 

internacionalmente, dificultando a comparação entre diferentes estudos. No entanto, os 
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resultados obtidos nos testes são úteis para a comparação entre determinadas condições 

e fases operacionais de reatores anaeróbios em um mesmo experimento (Aquino et al., 

2007). 

3.8. Considerações 

 A partir das informações coletadas na literatura, o trabalho buscou avaliar a 

viabilidade de utilização da co-digestão em reatores UASB tratando esgoto sanitário, 

simulando a utilização de glicerol para o aumento da produção de metano em reatores 

municipais. 

 Segundo Noyola et al. (2012) a tecnologia de reatores UASB é utilizada em 17% 

das ETEs na América Latina, representando um total de 493 reatores tratando 14,2 m³/s. 

O clima favorável à utilização dessa tecnologia não é acompanhado pelo 

aproveitamento do metano gerado, muitas vezes pela pequena quantidade produzida em 

reatores de menor escala. 

 No Brasil, o aumento de produtores de biodiesel foi proporcionado pelo 

lançamento do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) em 2004, 

tornando o país o segundo maior produtor do mundo, somente atrás dos EUA (REN21, 

2016). Segundo Stattman & Mol (2014), a criação do Selo Combustível Social pelo 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) teve como objetivo a inclusão social de 

pequenos agricultores até a rede de produção de biodiesel. Nesse contexto, também se 

considerou que o sistema poderia ser uma solução ambiental para o glicerol gerado por 

pequenos produtores de biodiesel. 

 Dessa forma, buscou-se estudar essa tecnologia, considerando que a utilização 

de glicerol como co-substrato é de alta complexidade devido às suas rotas de 

fermentação. O sistema proposto não é convencional em comparação aos recentes 

trabalhos de co-digestão no que se refere ao aumento da carga orgânica com substrato 

fermentável sem correção do pH, bem como devido ao baixo tempo de detenção 

hidráulica aplicado. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1. Esgoto Sanitário 

 O esgoto sanitário utilizado no trabalho era obtido de um coletor de esgoto que 

passa pela Área 2 do Campus Universitário de São Carlos, da Universidade de São 

Paulo (USP). O coletor passa próximo ao Laboratório de Processos Biológicos da 

Escola de Engenharia de São Carlos (EESC) e se situa próximo ao local onde o reator 

foi instalado. As características do esgoto utilizado estão apresentadas na Tabela 4.1, 

conforme caracterizado por Moura (2014). 

Tabela 4.1 - Características do esgoto sanitário a ser utilizado (Fonte: Moura, 2014) 

Características do Esgoto Sanitário 

Parâmetro Concentração (mg/L) 

DQO 493 ± 154 

Alcalinidade 177,4 ± 41,5 

pH 7,0 ± 0,2 

NTK 45 ± 13 

N-NH4
+ 31,9 ± 10,6 

N-NO2
- 0,4 ± 0,8 

N-NO3
- 0,5 ± 1,3 

P-PO4
- 4,0 ± 2,1 

Sólidos Totais 574,0 ± 130,6 

 

 

4.2. Glicerol 

 O glicerol utilizado no presente projeto era resíduo proveniente da indústria 

Biobrotas Oleoquímica, localizada em Brotas (SP). A DQO do resíduo é de 

aproximadamente 1.200.000 mg/L. A  
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Figura 4.1 mostra uma foto do glicerol residual utilizado no trabalho, que se trata de um 

resíduo altamente viscoso e incolor. 

 

 

Figura 4.1 - Glicerol residual bruto utilizado. 

 

 
 Antes da preparação da água afluente ao reator, foram preparadas soluções de 

glicerol com água de torneira, com objetivo de padronizar a solução a modo a permitir 

constante a porcentagem de glicerol a ser aplicada. A solução de glicerol foi preparada 5 

vezes durante os 283 dias de operação do reator. A princípio, foi preparada uma solução 

de 200 L, com a qual se pretendia utilizar completamente até o esgotamento. Porém, foi 

possível observar que a solução estava em processo fermentativo com diminuição do 

valor de pH e aumento da concentração de ácidos. Assim, optou-se por descartar a 

primeira solução e por se preparar soluções de menor volume, com maior frequência. A 

Tabela 4.2 mostra as características da solução de glicerol utilizada antes do descarte da 

primeira solução. Vale ressaltar que as outras soluções foram feitas com a mesma 

proporção glicerol/água, tendo, portanto, a mesma faixa de DQO. 

Tabela 4.2 – Características da primeira solução de glicerol utilizada. 

DQO (g/L) 15,98 

pH 3,52 

AVT (mg/L) 1283,11 
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4.3.  Reator 

 O trabalho foi realizado em um reator anaeróbio de manta de lodo e fluxo 

ascendente (UASB) que foi alimentado continuamente com a mistura de glicerol e 

esgoto sanitário. A Figura 4.2 mostra uma foto do reator utilizado no presente trabalho. 

 

Figura 4.2 - Reator UASB. 

 

 

 O reator possui altura total de 65 cm e volume útil de 10 L, separador trifásico 

triangular e sistema de coleta do efluente através de tubo com furos seguida de calha. O 

reator conta com um sistema de coleta de biogás que se encontra na parte superior do 

superior do separador trifásico, formando um headspace. A alimentação foi realizada 

por bombeamento do afluente junto à base do reator. 

 

4.3.1. Partida 

 A partida do reator foi realizada pela aplicação direta de esgoto sanitário, uma 

vez que o mesmo já estava sendo utilizado em outro projeto de pesquisa, alimentado 

com esgoto do mesmo coletor municipal e operado nas mesmas condições de vazão 

(tempo de detenção hidráulica de 8 horas). O reator foi previamente inoculado com lodo 

proveniente de reator UASB tratando efluente de abatedouro de aves. 
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4.3.2. Operação 

 O reator foi instalado em câmara climatizada (incubadora de DBO) adaptada 

para a operação do reator a 25oC. 

 O reator foi operado de maneira contínua, com aumento gradual da quantidade 

de glicerol e com TDH constante de 8 horas. O monitoramento foi realizado a partir das 

análises apresentadas no tópico 4.3.3 Métodos Analíticos. 

 

4.3.3. Métodos Analíticos 

 As análises de monitoramento realizadas do reator UASB estão apresentadas na 

Tabela 4.3, assim como suas respectivas frequências e métodos. 

Tabela 4.3 - Análises de monitoramento do reator e suas respectivas frequências e métodos 

Análise Método Frequência 

Vazão Medição volumétrica diária 

DQO Espectrofotométrico 3 x semana 

pH Potenciométrico 3 x semana 

Produção de biogás Vazão Volumétrica diária 

Composição do biogás Cromatografia gasosa 3 x semana 

Ácidos voláteis Cromatografia gasosa 3 x semana 

Alcalinidade total e bicarbonato Titulométrico 3 x semana 

 

 A caracterização foi realizada no afluente, no efluente e no biogás. Para as 

amostras líquidas, as análises de demanda química de oxigênio (DQO) e pH foram 

determinadas conforme os procedimentos descritos no “Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater” (APHA, 2005). 

 A concentração de alcalinidade foi determinada por titulometria seguindo 

procedimentos descritos no “Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater” (APHA, 2005) e o monitoramento foi realizado pela medição de 

alcalinidade total e alcalinidade a bicarbonato por método apresentado por Ripley et al. 

(1986). 
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 As análises de ácidos orgânicos voláteis foram realizadas em cromatógrafo 

HPLC Shimadzu® modular com sistema de bombeamento (LC-10AD), forno (CTO-

20A), controlador (SCL-10A) e um fotodetector de matriz de diodo (PDA- Photo Diode 

Array) ajustado para ler comprimentos de onda entre 190 a 380 nm (UV) com passo de 

1 nm. As concentrações foram expressas pela identificação de picos e a integração pelo 

software Shimadzu Class-VP®. 

 A composição do biogás nas amostras gasosas foi determinada por análises de 

cromatografia gasosa utilizando cromatógrafo do modelo Shimadzu® GC-2010, com 

uma coluna capilar Carbonex® 1010 (30 m x 0,53 mm x 0,30 µm) e um detector de 

condutividade térmica (TCD), usando argônio como gás de arraste e ar comprimido 

sintético como make-up em 12 mL/min. As temperaturas do injetor e do detector eram 

de 220°C a 230°C, respectivamente. A temperatura aplicada do forno foi constituída em 

um programa em rampa inicial de 40°C por 2 minutos, seguida de elevação até 60°C a 

uma taxa de 5°C/min e então até 95°C a 25°C/min. A temperatura de 95°C era mantida 

durante 5 minutos até as extremidades de execução. O volume de biogás injetado nas 

análises era de 50 µL. Dessa forma, foi possível identificar as concentrações de 

hidrogênio, nitrogênio, dióxido de carbono e metano presentes na fase gasosa. 

 A vazão de biogás produzido foi medida por um instrumento MilligasCounter da 

Ritter®. 

4.4. Atividade metanogênica específica 

 A atividade metanogênica específica (AME) foi mensurada durante a 5ª fase 

operacional do reator, com intuito de avaliar a eficiência do reator em relação ao teste 

com condições pré-determinadas. 

 O teste foi realizado a partir do kit Oxitop®, que usualmente é empregado em 

determinações de demanda bioquímica de oxigênio (DBO), através de medições de 

pressão de oxigênio e dióxido de carbono na fase gasosa. O sistema Oxitop® é 

constituído por um frasco de vidro com duas aberturas laterais e um “cabeçote”, onde 

são realizadas as medições de pressão. O sistema é selado por um septo de borracha e 

por uma válvula de teflon hermético. 

 Para a realização do teste do AME, foi utilizada uma adaptação do sistema 

Oxitop®, conforme metodologia desenvolvida por Martins (2015). Durante os testes, os 
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frascos foram mantidos em estufa sob temperatura controlada (30ºC) e agitação (200 

rpm). Os cabeçotes de medição registravam a sobrepressão gerada devido à acumulação 

de biogás no headspace automaticamente. Dessa forma, o cálculo da AME foi realizado 

a partir do equipamento de leitura do sistema, considerando o volume do headspace, 

temperatura e equação de gases ideais. 

 O ensaio de AME foi realizado a partir do lodo que foi coletado através do fundo 

do reator. O ensaio foi realizado em triplicata, onde foram adicionados 22,7 g de lodo e 

completando até 100 mL com água destilada. Dessa forma, a concentração de SV nos 

testes foi de 5 g/L. 

 Foram adicionados 100 µL da solução de macro e micronutrientes, além de 

soluções de ácidos orgânicos. A composição das soluções de macro e micronutrientes 

está apresentada na Tabela 4.4. 

Tabela 4.4 – Soluções de macro e micronutrientes utilizadas nos testes de AME. 

Macronutrientes (mg/L) 

NH4Cl 73,6 

KH2PO4 13,3 

(NH4)2SO4 13,3 

Micronutrientes (mg/mL) 

FeCl2.4H2O 2000 

CoCl2.6H2O 2000 

MnCl2.4H2O 500 

CuCl2.2H2O 30 

(NH4)6.Mo7.O24.4H2O 50 

NiCl2.6H2O 10 

ZnCl2.H2O 50 

H3PO3 (saturada) 1 mL 

 

 Como fonte de carbono do teste foi utilizado 1 mL de solução de ácido acético, 

propiônico e butírico. A utilização desses ácidos orgânicos voláteis permite a 

quantificação da atividade metanogênica dos grupos acetoclásticos e hidrogenotróficos, 

a partir do sintrofismo de microrganismos consumidores e produtores de acetato 

(Aquino et al., 2007). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Carga Orgânica Volumétrica (COV) 

 O experimento contou com seis fases operacionais sequenciais, diferenciadas 

pela concentração de glicerol adicionado à alimentação com esgoto sanitário. O avanço 

de fases foi realizado conforme o reator apresentasse certa estabilidade operacional. Os 

valores médios de COV aplicada ao reator em cada fase estão apresentados na Tabela 

5.1 e a variação temporal dos valores aplicados está apresentada na Figura 5.1. 

 

Tabela 5.1 – Valores médios de COV ao longo das fases operacionais. 

Fase 
operacional 

COV (kgDQO/m³dia) Tempo de 
operação (dias) 

1 1,74 ± 0,25 57 

2 2,43 ± 0,26 46 

3 4,03 ± 0,72 52 

4 5,24 ± 0,41 75 

5 5,68 ± 0,59 35 

6 6,92 ± 0,57 18 

 

 

Figura 5.1 – Variação temporal dos valores de COV aplicados. 
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 A variação de valores de COV dentro de cada fase operacional observada na 

Figura 5.1 e na Tabela 5.1 se deu por dois fatores: a variação natural da qualidade do 

esgoto sanitário e pela alta concentração de DQO da solução de glicerol utilizada. 

 A Figura 5.2 mostra um gráfico na forma “box-plot” dos valores de COV 

aplicados em cada fase. Pode-se observar que houve uma tendência de maior variação 

conforme o aumento da carga aplicada, evidenciando a dificuldade para promover uma 

diluição precisa do glicerol. 

 

Figura 5.2 – Gráfico box-plot dos valores de COV aplicados. 
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 Em comparação com os dados apresentados na Tabela 3.1 e da Tabela 5.3, 

verifica-se que diversos estudos disponíveis na literatura sobre co-digestão com glicerol 

apresentaram COV de colapso em valores abaixo dos aplicados no presente trabalho. 

 

5.2. DQO 

5.2.1. DQO bruta 

 A variação de DQO afluente aplicada ao reator foi a variável de referência para o 

avanço das fases do trabalho, uma vez que a vazão era constante para que se pudesse 

manter o tempo de detenção hidráulico de 8 horas. Dessa forma, a vazão de 

bombeamento se manteve constante em 20,8 mL/min. 
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 A Tabela 5.2 mostra os valores médios de DQO bruta afluente e efluente de cada 

fase, assim como os seus respectivos valores médios de eficiência de remoção. 

 

Tabela 5.2 – Valores médios de DQO afluente e efluente ao longo das fases operacionais. 

Fase 
operacional 

COV 
(kgDQO/m³dia) 

DQO Eficiência de 
remoção (%) Afluente (mg/L) Efluente (mg/L) 

1 1,74 581 ± 83 155 ± 48 73% 

2 2,43 811 ± 87 220 ± 107 73% 

3 4,03 1346 ± 239 238 ± 76 81% 

4 5,24 1750 ± 142 170 ± 56 90% 

5 5,68 1895 ± 196 276 ± 124 85% 

6 6,92 2311 ± 190 470 ± 66 80% 

 

 A partir da Tabela 5.2, pode-se observar que a eficiência de remoção de DQO 

apresentou valores de 90%, 85% e 80% nas fases 4, 5 e 6, respectivamente. As fases 1, 

2 e 3 apresentaram valores respectivos de 73%, 73% e 81%, indicando uma menor 

eficiência percentual de remoção de DQO quando a carga aplicada era menor. As 

maiores eficiências nas fases com maior COV aplicada pode ter sido influenciada pelo 

período de adaptação dos microrganismos e pelo aproveitamento dos nutrientes 

presentes no esgoto com a carga do glicerol no processo co-digestivo. Além disso, a 

resistência à transferência entre massa entre biofilme e substrato foi superada por um 

provável aumento do grau de mistura no reator devido à maior produção de biogás. 

 Tendo em vista os valores absolutos, observa-se que houve o aumento dos 

valores de DQO efluente média, de acordo com a Tabela 5.2. O aumento desses valores 

absolutos de DQO efluente se dá naturalmente pelo fato de que o aumento da DQO 

aplicada acarretou também no aumento de matéria não-biodegradável no reator. 

 Os resultados apresentados na Tabela 5.2 – Valores médios de DQO afluente e 

efluente ao longo das fases operacionais. são similares aos obtidos por Nuchdang & 

Phalakornkule (2012) em trabalho sobre tratamento anaeróbio de glicerol com esterco 

de porco. Os autores observaram remoção de DQO acima de 80% mesmo nas condições 

mais críticas onde foi constatada diminuição da produção de metano e acúmulo de 

ácidos orgânicos. O pequeno tempo de operação na condição mais crítica do trabalho 

citado (cerca de 5 dias) e do presente trabalho (18 dias na 6ª fase operacional) pode 
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explicar as altas eficiências de remoção de DQO mesmo em condições críticas, 

deixando de apresentar os dados operacionais após desestabilização dos reatores. 

 Em termos de COV aplicada e remoção de DQO, a utilização de esgoto sanitário 

como co-substrato se mostrou melhor que a utilização de lodo de ETE em reatores de 

co-digestão com glicerol. Zahedi et al. (2018) obtiveram valores inferiores aos 

observados no presente trabalho, sendo que a eficiência de remoção de DQO bruta foi 

de aproximadamente 65%, 20% e de 4-10% para valores de COV de 2,03, 2,89 e 4,89 

kgDQO/m³.dia. Athanasoulia et al. (2014) observaram desestabilização do reator para 

COV acima de valores de 1,7 kgDQO/m³.dia. Baba et al. (2013) observaram remoção 

de DQO de 39,1% com COV de 1,48 kgDQO/m³.dia. A baixa eficiência apresentada no 

trabalho citado mostra a dificuldade de aplicação do processo em digestores reais de 

ETEs, uma vez que o trabalho foi realizado em reator em escala plena. 

 A Tabela 5.3 apresenta um levantamento de valores observados na literatura em 

trabalhos de co-digestão anaeróbia com glicerol. 

 

Tabela 5.3 – Levantamento de valores de remoção de DQO e tempos de detenção hidráulica em 
trabalhos de co-digestão anaeróbia com glicerol. 

Referência Co-substrato 
COV 

(kgDQO/m³.dia) 
TDH Remoção DQO 

Baba et al. (2013) Lodo ETE 1,48 (*) 39,1% 

Nuchdang & 
Phalakornkule (2012) 

Esterco suíno 
1,30 a 1,70 4 d > 90% 

2,9 a 5,0 2 a 1 d > 80% 

Athanasoulia et al. 
(2014) 

Lodo ETE 1,0 a 1,70 
12,3 a 
19,7 d 

>85% 

Rodríguez-Abalde et al. 
(2017) 

Resíduo de abatedouro 
de aves + Estrume de 

porco 
3,2 33 d  51% 

Zahedi et al. (2018) Lodo ETE 

2,03 9 d 60-65% 

2,89 7 d 14-20% 

4,05 5 d 4-10% 

(*): valor não apresentado. 

 

 Conforme evidenciado na Tabela 5.3, existe uma grande diferença entre o TDH 

aplicado no presente trabalho e dos trabalhos encontrados na literatura e, por outro lado, 

as COVs aplicadas são da mesma ordem de grandeza. Tal fato se dá porque os valores 
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absolutos de DQO aplicada são maiores nos dados da literatura, onde se objetivou a 

produção de metano em reatores análogos a biodigestores anaeróbios de lodo, enquanto 

que, nesta pesquisa, se buscou simular um reator tratando esgoto sanitário. A eficiência 

maior observada no menor TDH pode ter sido influenciada pela velocidade de 

escoamento dentro do reator, por diminuir a resistência à transferência de massa entre 

biofilme e substrato, além de proporcionar a quebra do substrato pela hidrólise. A maior 

variedade nutricional do esgoto sanitário em relação aos outros co-substratos também 

pode ter influenciado na maior eficiência no reator. 

 A Figura 5.3 mostra o perfil dos valores de DQO bruta afluente e efluente ao 

longo da operação do reator. 

Figura 5.3 – Variação dos valores de DQO afluente e efluente. 
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 A partir da Figura 5.3, que mostra a variação de DQO afluente e efluente pode-

se observar diferentes comportamentos do reator a partir do avanço de fases. Após o 

aumento da COV aplicada nas fases 2, 3, 5 e 6 o reator apresentou certa instabilidade, 

evidenciada nos valores de DQO efluente. Já na fase 4, com COV de 5,24 

kgDQO/m³.dia, o reator não apresentou instabilidade e manteve-se com DQO efluente 

abaixo de 200 mg/L ao longo de toda a fase, chegando a apresentar valores abaixo de 

120 mg/L nos últimos 15 dias de operação, mostrando melhor adaptação do reator nesta 

fase. 

 A instabilidade apresentada nas fases 2 e 3 pode ser atribuída ao tempo de 

adaptação da comunidade microbiana à nova característica do afluente, que passou a 



31 

 

conter glicerol em sua composição. Os valores observados na fase 4 podem evidenciar 

uma adaptação dos microrganismos com a mistura esgoto com glicerol, após 150 dias 

de operação, e podem indicar um bom balanço nutricional. Apesar da remoção global 

média de 85% para a fase 5 e de 80% para a fase 6, o reator passou a apresentar indícios 

de sobrecarga orgânica, com valores de DQO efluente que iam de abaixo de 200 mg/L 

na fase 4, para valores médios de 270 mg/L e 470 mg/L nessas fases. A sobrecarga 

orgânica também pode ser evidenciada pela observação de outros parâmetros físico-

químicos observados nos itens posteriores. Os valores observados na 6ª fase de 

operação aumentaram significativamente mostrando que o reator já estava com 

tendência ao colapso por sobrecarga orgânica. 

 A Figura 5.4 mostra um gráfico box-plot dos valores de eficiência de remoção 

de DQO para as 6 fases operacionais. 

Figura 5.4 – Gráfico box-plot dos valores de eficiência de remoção de DQO. 
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 Conforme pode ser observado na Figura 5.4, a fase nº 4 (COV correspondente de 

5,24 kgDQO/m³.dia) foi a que apresentou a maior estabilidade e os maiores valores de 

eficiência de remoção de DQO, evidenciando também a melhor condição de adaptação 

dos microrganismos à co-digestão. A perda de eficiência na última fase mostra indícios 

de sobrecarga orgânica, evidenciada também pelos tópicos posteriores. 
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5.2.2. DQO filtrada 

 A Tabela 5.4 mostra os valores médios de DQO filtrada afluente e efluente 

observados durante as fases de operação, assim como suas respectivas eficiências de 

remoção. 

Tabela 5.4 - Valores médios de DQO Filtrada afluente e efluente ao longo das fases operacionais. 

Fase 
operacional 

COV 
(kgDQO/m³dia) 

DQO Filtrada Eficiência de 
remoção (%) Afluente (mg/L) Efluente (mg/L) 

1 1,74 238 ± 112 105 ± 25 51% 

2 2,43 374 ± 104 137 ± 64 64% 

3 4,03 551 ± 108 190 ± 75 66% 

4 5,24 409 ± 142 126 ± 48 68% 

5 5,68 548 ± 82 121 ± 106 79% 

6 6,92 639 ± 32 356 ± 69 44% 

 

 Conforme evidenciado na Tabela 5.4, os valores de eficiência de remoção foram 

crescentes até a fase operacional nº 5, indo de 51% a 79%. Já na fase 6, a eficiência caiu 

significativamente para o valor de 44%, mostrando que o reator passou a apresentar 

instabilidade operacional. 

 A Figura 5.5 mostra a variação temporal dos valores de DQO filtrada afluente e 

efluente ao longo da operação do reator. 

Figura 5.5 - Variação dos valores de DQO Filtrada afluente e efluente. 
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 De acordo com a Figura 5.5, os valores de DQO filtrada efluente não sofreram 

decréscimo conforme o avanço de fases até a fase nº 4. Além disso, observa-se que os 

valores de DQO efluente filtrada foram decrescentes dentro de cada fase, mostrando 

adaptação do reator a cada aumento de COV aplicada. 

 Na última fase, observa-se um aumento gradual do valor de DQO filtrada 

efluente, indo de 217 mg/L no dia 267 até 498 mg/L no dia 283, mostrando outro 

indício de instabilidade operacional nessa fase. Em comparação com os dados 

apresentados na Figura 5.3 e na Tabela 5.2, observa-se que não houve perda gradual de 

eficiência de remoção de DQO bruta. Tal fato evidencia que o reator passou a perder, 

inicialmente, a sua eficiência devido à menor capacidade de conversão de SSV. 

 A Figura 5.6 mostra um gráfico box-plot dos valores de eficiência de remoção 

de DQO filtrada ao longo das seis fases operacionais. 

 

Figura 5.6 - Gráfico box-plot dos valores de eficiência de remoção de DQO filtrada. 
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 Conforme apresentado na Tabela 5.4, Figura 5.5 e na Figura 5.6, a eficiência de 

remoção de DQO filtrada foi inferior à eficiência de remoção de DQO bruta em todas as 

fases operacionais. Observa-se também que houve uma maior variação de valores 

dentro de cada fase. Esses fatores se dão pela variação de valores de concentração de 

sólidos suspensos no esgoto sanitário, assim como a capacidade de retenção dos sólidos 

por sedimentação de reatores UASB. 
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5.3. pH e alcalinidade 

 A Tabela 5.5 mostra os valores médios de pH afluente e efluente ao longo das 

seis fases operacionais e a Figura 5.7 mostra a variação temporal dos valores de pH 

afluente e efluente. Ressalta-se que não houve controle de pH com adição de álcali em 

qualquer fase operacional. 

Tabela 5.5 – Valores médios de pH afluente e efluente ao longo das fases operacionais. 

Fase 
COV 

(kgDQO/m³dia) 
pH afluente  pH efluente 

1 1,74 7,39 ± 0,27 7,63 ± 0,20 

2 2,43 6,87 ± 0,52 7,36 ± 0,35 

3 4,03 7,01 ± 0,55 7,36 ± 0,46 

4 5,24 6,98 ± 0,31 7,38 ± 0,19 

5 5,68 5,84 ± 0,27 6,78 ± 0,27 

6 6,92 5,48 ± 0,25 5,90 ± 0,28 

 

Figura 5.7- Variação de valores de pH afluente e efluente. 
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 Conforme evidenciado na Tabela 5.5 e na Figura 5.7, os valores de pH afluente 

tendiam a diminuir conforme o avanço de fases. A diminuição dos valores de pH já era 

esperada, uma vez que, com o aumento da quantidade de glicerol aplicada ao tanque de 

alimentação, também se esperava um aumento na concentração de ácidos orgânicos 

aplicados, que seriam naturalmente gerados a partir da fermentação do próprio glicerol 

dentro do tanque de alimentação. O tanque de alimentação do reator permanecia sempre 

tampado, era conservado em temperatura ambiente e a solução era produzida em 
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intervalos de 3 a 4 dias, a partir da solução de glicerol e de esgoto sanitário coletado 

diretamente da rede coletora municipal. 

 A partir da Figura 5.7 verifica-se também que os valores de pH efluente na 6ª 

fase de operação estavam diminuindo significativamente a cada dia de operação (de 

6,43 no dia 267 até 5,45 no dia 283), mostrando que o reator havia perdido o equilíbrio 

metabólico e tendia ao colapso por sobrecarga orgânica e acúmulo de ácidos. O 

decaimento gradual de pH também foi observado por Zahedi et al. (2018) em co-

digestão de glicerol com lodo de ETE em COV aplicada de 4,89 kgDQO/m³.dia. O 

mesmo comportamento foi observado por Fountoulakis et al. (2010) para adição de 3% 

de glicerol em reator contínuo tratando lodo de ETE. 

 Observa-se também que os valores de pH efluente, com exceção da 6ª fase, 

estiveram predominantemente acima dos valores de pH afluente, conforme esperado 

para processos anaeróbios tratando esgoto sanitário. As principais causas do aumento do 

pH dentro de um reator se dão pelo aumento da alcalinidade total gerada a partir da 

redução de proteínas (compostos nitrogenados), pela redução de sulfatos e sulfetos e a 

consequente geração de íons bicarbonato (Speece, 1996). 

 A Tabela 5.6 mostra os valores médios de alcalinidade total afluente e efluente 

das seis fases operacionais e a Figura 5.8 mostra a variação temporal dos valores de 

alcalinidade total. 

 

Tabela 5.6 - Valores médios de alcalinidade afluente e efluente. 

Fase 
COV 

(kgDQO/m³dia) 

Alcalinidade total 

Afluente (mgCaCO3/L) Efluente (mgCaCO3//L) 

1 1,74 110,23 ± 15,44 105,24 ± 7,77 

2 2,43 96,85 ± 16,46 96,84 ± 16,04 

3 4,03 92,97 ± 13,56 88,09 ± 11,70 

4 5,24 86,32 ± 10,58 89,81 ± 9,33 

5 5,68 56,64 ± 5,51 71,02 ± 8,31 

6 6,92 56,95 ± 5,40 49,00 ± 4,13 
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Figura 5.8 – Variação de valores de alcalinidade afluente e efluente. 
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 De acordo com a Tabela 5.6 e a Figura 5.8, evidencia-se que os valores de 

alcalinidade total afluente tendiam a diminuir com o aumento da COV aplicada. Tal fato 

se explica pelo aumento da concentração de glicerol afluente, que acarretava em uma 

maior concentração de ácidos orgânicos aplicados, evidenciando a baixa capacidade 

tampão do esgoto. 

 A adição de álcali no tanque de alimentação de reator tornaria as condições de 

operação mais próximas das ideais para um reator anaeróbio, porém optou-se pela não 

aplicação para não se desviar da proposta tecnológica envolvida no escopo do trabalho, 

uma vez que a aplicação de alcalis acarretaria num maior custo de operação em uma 

ETE. 

 O aumento de pH no efluente em relação ao afluente observado na Tabela 5.5 e 

na Figura 5.7 não foi acompanhada pelo aumento da alcalinidade, principalmente 

durante as fases operacionais 3, 4 e 5, conforme observado na Tabela 5.6 e na Figura 

5.8. Tal fato sugere que a alcalinidade gerada foi prontamente utilizada como solução 

tampão para neutralização dos ácidos presentes dentro do reator. Além disso, observa-se 

que os valores de alcalinidade efluente foram menores que os valores de alcalinidade 

afluente na última fase, evidenciando também que o reator havia perdido sua 

estabilidade. 

 A relação entre alcalinidade intermediária e alcalinidade parcial (AI/AP) ao 

longo das fases operacionais está apresentada na Figura 5.9. 
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Figura 5.9 – Variação de valores de AI/AP do efluente. 
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 A partir da Figura 5.9, observa-se que a relação AI/AP se manteve constante nas 

fases 1, 2, 4 e 5 indicando que o processo de digestão anaeróbia estava equilibrado. A 

fase 3 apresentou variação e elevados valores de AI/AP, ilustrando a fase de adaptação 

da biomassa, uma vez que, nas condições subsequentes, o processo retomou a 

estabilidade com cargas mais elevadas que as condições 1 e 2. Na fase 6, os valores de 

AI/AP não foram calculados porque não havia alcalinidade parcial. 

 A adaptação da biomassa ilustrada pelos valores maiores de AI/AP observados 

ao longo da fase 3 pode ser explicado pelo aumento de COV de 2,43 para 4,03 

kgDQO/m³.dia. Esse acréscimo foi o maior observado ao longo da operação do reator 

em termos porcentuais, o qual foi de 66%. O maior aumento porcentual indica a maior 

diferença na composição da DQO afluente, justificando a necessidade de maior tempo 

de adaptação. 

 

5.4. Ácidos voláteis 

 A Tabela 5.7 mostra os valores médios de ácidos voláteis totais (AVT) afluente 

e efluente e a Figura 5.10 mostra a variação temporal dos valores de ácidos voláteis 

totais. Os valores nas duas primeiras fases não foram medidos, pois se esperava que os 

resultados cromatográficos fossem fornecer esses valores. Porém, após uma primeira 

“corrida” de amostras, os valores apresentados foram todos próximos à zero. Então, 

resolveu-se por realizar a análise de ácidos orgânicos através do método titulométrico.  
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Tabela 5.7 – Valores médios de ácidos voláteis totais afluente e efluente. 

Fase 
COV 

(kgDQO/m³dia) 

Ácidos voláteis totais 

Afluente (mg/L) Efluente (mg/L) 

1 1,74 - - 

2 2,43 - - 

3 4,03 171,11 ± 35,65 113,56 ± 47,61 

4 5,24 222,26 ± 66,76 142,04 ± 40,76 

5 5,68 346,65 ± 25,29 136,28 ± 57,79 

6 6,92 360,16 ± 31,13 218,19 ± 40,97 

 

Figura 5.10 – Variação dos valores de ácidos voláteis totais ao longo das fases operacionais. 
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 Conforme evidenciado na Tabela 5.7 e na Figura 5.10, os valores de AVT no 

afluente aumentaram com o avanço de fases, conforme o esperado pela geração de 

ácidos proveniente, por fermentação, da maior quantidade de glicerol aplicada no 

tanque de alimentação.  

 Entretanto, os valores de AVT no efluente não acompanharam esse aumento de 

concentração de AVT no afluente. A 4ª fase teve concentração média de AVT afluente e 

efluente de 222,26 e 142,04 mg/L, enquanto que a 5ª fase teve, respectivamente, valores 

de 346,65 e 136,28 mg/L, mostrando que o reator manteve estabilidade até COV de 

5,68 kgDQO/m³.dia e pH afluente de 5,84. 

 Assim como para outros parâmetros (produção de biogás, eficiência de remoção 

de DQO filtrada, alcalinidade e pH), o reator apresentou indícios graduais de 
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instabilidade na última fase, tendo sua concentração de AVT efluente de 165,15 mg/L 

no dia 267 e de 297,28 mg/L no dia 283, evidenciando também o colapso do sistema, ao 

contrário das outras fases operacionais, onde o reator apresentou capacidade de 

adaptação. 

 A Tabela 5.8 e a Tabela 5.9 mostram os valores de ácido acético, propiônico e 

butírico médios, afluente e efluente, respectivamente. A Figura 5.11 e Figura 5.12 

mostram essas mesmas variáveis ao longo dos dias de operação. 

 

Tabela 5.8 – Valores de ácido acético, propiônico e butírico afluente nas últimas fases operacionais. 

Fase 
COV 

(kgDQO/m³dia) 
Ác. Acético 

(mg/L) 
Ác. Propiônico 

(mg/L) 
Ác. Butírico 

(mg/L) 

4 5,24 41,30 22,53 0,00 

5 5,68 84,51 128,71 17,95 

6 6,92 97,37 131,75 31,81 

 

Tabela 5.9 - Valores de ácido acético, propiônico e butírico efluente nas últimas fases operacionais. 

Fase 
COV 

(kgDQO/m³dia) 
Ác. Acético 

(mg/L) 
Ác. Propiônico 

(mg/L) 
Ác. Butírico 

(mg/L) 

4 5,24 0,00 0,00 0,00 

5 5,68 16,97 21,89 0,46 

6 6,92 90,43 72,30 7,81 

 

Figura 5.11 – Variação dos valores de ácido acético, propiônico e butírico afluente. 
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Figura 5.12– Variação dos valores de ácido acético, propiônico e butírico efluente. 
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 As concentrações de ácidos voláteis totais efluente observadas na Tabela 5.7, em 

todas as fases, se apresentou maior em relação aos valores da Tabela 5.8 e Tabela 5.9. 

Tal discrepância se justifica pela imprecisão do método titulométrico de quantificação 

de ácidos voláteis em relação ao método cromatográfico, que no caso, superestimou as 

concentrações de ácidos. 

 Conforme Tabela 5.8, Tabela 5.9, Figura 5.11 e Figura 5.12, a fase 4 teve 

concentração dos ácidos iguais a zero no efluente. Dessa forma, o reator foi capaz de 

neutralizar completamente 41,53 mg/L de ácido acético e 22,53 mg/L de ácido 

propiônico em COV de 5,24 kgDQO/m³.dia. 

 Durante a 5ª fase (5,68 kgDQO/m³.dia), a concentração de ácidos afluente foi 

significativamente maior, porém o reator manteve baixas concentrações no efluente. A 

concentração de ácido acético foi de 84,51 mg/L no afluente para 16,97 mg/L no 

efluente, a de ácido propiônico foi de 128,71 para 21,89 mg/L e de ácido butírico foi de 

17,95 para 0,46 mg/L. Assim, ressalta-se que o reator manteve sua estabilidade 

operacional na 5ª fase. 

 O reator não apresentou estabilidade na conversão de ácidos na última fase 

(COV de 6,92 kgDQO/m³.dia). A concentração de ácido acético foi de 97,37 mg/L no 

afluente para 90,43 mg/L no efluente, o ácido propiônico de 131,75 para 72,30 mg/L e o 

ácido butírico de 31,81 para 7,81 mg/L. Assim como os outros parâmetros, a 

concentração de ácidos também indicou instabilidade operacional na última fase.  



41 

 

5.5. Produção de Biogás 

 A Tabela 5.10 e a Figura 5.13 mostram os valores de produção de biogás 

medidos ao longo da operação do reator. Durante os primeiros dias de operação os 

valores não foram registrados pela dificuldade de instalação do equipamento de 

medição de biogás. Após a instalação, o registro dos valores foi prejudicado pela baixa 

produção observada, tendo valores que eram menores que a faixa de operação do 

equipamento. Por outro lado, a produção observada a partir da 2ª fase foi suficiente para 

que o equipamento pudesse registrar os valores com maior precisão. 

Tabela 5.10 - Valores de produção de biogás nas fases operacionais. 

Fase 
COV 

(kgDQO/m³dia) 

Produção de Biogás 

(mL/dia) 

1 1,74 - 

2 2,43 1246,57 ± 433,77 

3 4,03 1276,51 ± 591,18 

4 5,24 1452,68 ± 427,78 

5 5,68 2790,76 ± 542,55 

6 6,92 1430,23 ± 606,42 

 

Figura 5.13 – Variação de valores de produção de biogás. 
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 Conforme apresentado na Tabela 5.10 e na Figura 5.13, foi possível observar 

uma alta variação da produção de biogás dentro de cada fase operacional, 

principalmente pela imprecisão do equipamento de medição de gás em função dos 

intervalos de medida. 
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 O reator passou a produzir uma maior quantidade de biogás logo após o primeiro 

aumento de carga na transição da fase 1 para a 2, sendo que a produção passou de 

143,73 mL/dia para 1090,16 mL/dia instantaneamente. Durante o resto da 2ª fase, foi 

possível observar estabilidade de produção de biogás.  

 Durante a 3ª fase, o reator apresentou certo aumento de produção de biogás 

durante os primeiros dias e depois teve uma queda por volta do 127º dia de operação, 

tendo posteriormente um aumento gradual na sua produção. Esses valores podem ter 

explicação pelo maior aumento porcentual (66%) na COV aplicada, em que o reator 

apresentou uma primeira resposta com aumento da produção de biogás, mas precisou de 

um certo tempo para adaptação até retomar a estabilidade. O mesmo comportamento foi 

observado e discutido em relação ao parâmetro AI/AP. 

 A 4ª e a 5ª fase de operação apresentaram estabilidade em produção de biogás, 

com produção média de 1452,68 e 2790,76 mL/dia, respectivamente. Considera-se que 

o reator apresentou uma ótima resposta na transição entre essas fases, pois houve um 

aumento instantâneo na produção de biogás e, a partir disso, o reator passou a produzir 

praticamente o dobro de biogás na 5ª fase em relação à 4ª, com poucos dias de menor 

produção. 

  A 6ª fase apresentou diminuição rápida na produção de biogás, sendo que esses 

valores diminuíram gradualmente, mostrando colapso do reator devido à sobrecarga 

orgânica, assim como observado para outros parâmetros como pH, alcalinidade, 

remoção de DQO e acúmulo de ácidos orgânicos. 

5.6. Composição do biogás 

 A Tabela 5.11 mostra os valores médios da composição do biogás produzido em 

cada fase e a Figura 5.14 mostra a composição do biogás ao longo do tempo. 
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Tabela 5.11 - Valores médios da composição do biogás produzido. 

Fase 
COV 

(kgDQO/m³dia) %CH4 %CO2 
Produção de 

metano (L/dia) 

1 1,74 74,8% 0,59%  

2 2,43 96,4% 0,72% 1,20 

3 4,03 94,1% 1,27% 1,20 

4 5,24 96,5% 0,70% 1,40 

5 5,68 95,2% 1,92% 2,66 

6 6,92 95,1% 1,59% 1,36 

 

Figura 5.14 - Composição do biogás produzido ao longo das fases operacionais. 
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 Conforme pode ser observado na Tabela 5.11 e na Figura 5.14, a composição de 

biogás durante a 1ª fase foi de 74.8% de metano e de 23,94% de nitrogênio. A presença 

de nitrogênio nessas amostras se deu pela presença de ar atmosférico, pois o reator 

ainda apresentava baixa produção de biogás e precisou de alguns dias para “limpeza” 

das tubulações do sistema de medição e coleta de biogás. 

 Com o aumento da COV a partir da 2ª fase, o reator passou a produzir uma 

maior quantidade de biogás e, consequentemente, houve uma gradual predominância de 

metano, atingindo valores acima de 95% na composição do biogás. Nas demais fases 

operacionais, o reator não apresentou aumento da porcentagem de CO2, o que seria 

esperado como indicador de instabilidade operacional. 

 A observação de aumento de produção de CO2 em reatores anaeróbios é um 

parâmetro importante de monitoramento, pois indica que o reator está sofrendo 
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desbalanceamento, seja por variação nas condições da água residuária ou por variação 

nas condições ambientais (Speece, 1996). No presente trabalho, esperava-se que a 

condição de desbalanceamento seria o aumento de COV, que em algum momento 

acarretaria no aumento da produção de ácidos orgânicos e da concentração de H+, 

deslocando o equilíbrio de ácido carbônico pelo consumo de alcalinidade, representado 

na Equação 7, para a direita. 

 

H+ + HCO3
- ↔ H2CO3 ↔ H2O + CO2     (Equação 7) 

 Uma hipótese para que não tenha ocorrido o aumento da concentração de CO2 

no biogás é que houve consumo do mesmo por microrganismos acetogênicos autróficos, 

as bactérias homoacetogênicas. Os critérios para que essa hipótese seja válida são: as 

bactérias homoacetogênicas são persistentes e versáteis (Saady, 2013; Si et al., 2015), 

podem proporcionar uma maior proporção de metano no biogás (Zhang et al., 2009), 

podem existir em reatores acidogênicos ou metanogênicos e que o acetato produzido 

pode ser prontamente consumido pelas metanogênicas acetoclásticas (Liu et al., 2016). 

 Conforme apresentado na Tabela 5.11 e na Figura 5.14, não foi possível 

observar uma diferença significativa na proporção de metano no biogás durante as fases 

operacionais, seja quando o reator estava estável quanto instável. Tal fato sustenta a 

hipótese da presença das homoacetogênicas, pois os valores de metano estavam acima 

de 95% nas fases estáveis, o que representa um valor maior do que o geralmente é 

observado em reatores anaeróbios. Quando o reator estava entrando em colapso, a 

proporção se manteve a mesma pois as homoacetogênicas continuaram consumindo o 

CO2 produzido. Assim como no trabalho de Liu et al. (2016), acredita-se que a 

homoacetogênese tenha sido importante na maior proporção de metano no biogás, 

mesmo sem a ocorrência do aumento de acetato no efluente, que foi consumido pelas 

metanogênicas acetoclásticas.  

 Conforme discutido na revisão bibliográfica, as reações químicas de degradação 

do glicerol em metano podem ser representadas pela Equação 3 (Zhang et al., 2015), 

seguida pela Equação 6 (reação de homoacetogênese), que é seguida pela Equação 5 

(reação de metanogênese acetoclástica). A Equação 4 mostra a metanogênese 

hidrogenotrófica. 
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C3H8O3 → CH3COOH + 0,75CH4 + 0,25CO2 + 0,5H2O   (Equação 3) 

4H2 + CO2 → CH4 + H2O       (Equação 4) 

CH3COOH → CH4 + CO2       (Equação 5) 

2CO2 + 4H2 → CH3COOH + 2H2O      (Equação 6) 

 

 A relação de sinergismo entre as comunidades biológicas pode ser representada 

pela Equação 8, que consiste na combinação estequiométrica entre as Equações 3, 4, 5 e 

6. 

 

C3H8O3 → CH3COOH + 0,75CH4 + 0,25CO2 + 0,5H2O   (Equação 3) 

H2 + 0,25CO2 → 0,25CH4 + 0,5H2O      (Equação 4) 

2CH3COOH → 2CH4 + 2CO2      (Equação 5) 

2CO2 + 4H2 → CH3COOH + 2H2O      (Equação 6) 

C3H8O3+ 5H2 → 3CH4 + 3H2O      (Equação 8) 

 

 A reação representada pela Equação 8 mostra que é possível que ocorra a 

produção de CO2 nula a partir do glicerol. Estequiometricamente, a mesma reação 

poderia ser obtida a partir da Equações 3, 4 e 5, o que representaria um predomínio das 

metanogênicas hidrogenotróficas em relação às acetoclásticas. Porém, acredita-se que 

não seja esse o caso, considerando que em reatores anaeróbios cerca de apenas 33% do 

metano produzido provém da atividade metanogênica hidrogenotrófica e, que, 

convencionalmente a matéria orgânica é convertida em CO2 na ordem de 25 a 60% em 

reatores anaeróbios (Demirel & Scherer, 2008), devido à predominância das 

acetoclásticas. Assim como no estudo de Liu et al. (2016), acredita-se que a 

homoacetogênese tenha representado um papel essencial na predominância incomum de 

metano no biogás. No trabalho citado, a inibição dos organismos homoacetogênicos não 

foi capaz de proporcionar um aumento na atividade metanogênica hidrogenotrófica. 
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 Uma diferente hipótese é a de que o gás carbônico produzido na metanogênese 

acetoclástica foi convertido em outro composto não identificado, uma vez que a 

concentração de CO2 no gás não aumentou mesmo quando o pH diminuiu. 

5.7. Rendimento na produção de metano 

 O cálculo do rendimento na produção de metano se dá pela relação entre metano 

produzido e a DQO removida, apresentada na Tabela 5.12 e na Figura 5.15, e a Figura 

5.16 mostra um gráfico box-plot. 

 

Tabela 5.12 - Rendimento na produção de metano ao longo das fases operacionais. 

Fase 
COV 

(kgDQO/m³dia) 
Redimento na produção de metano 

(mLCH4/gDQOremovida) 

1 1,74 20,78 - 31,04 

2 2,43 70,02 ± 40,09 

3 4,03 36,99 ± 17,65 

4 5,24 36,20 ± 11,59 

5 5,68 66,64 ± 14,80 

6 6,92 31,00 ± 13,77 

 

 

Figura 5.15 – Rendimento da produção de metano. 
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Figura 5.16 – Gráfico box-plot do rendimento da produção de metano durante as fases 
operacionais. 
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 Sob condições normais de pressão e temperatura, a estimativa de produção de 

metano é de 350 ml a cada 1g de DQO removida. De acordo com os dados apresentados 

na Tabela 5.12 e na Figura 5.15, todas as fases tiveram o rendimento médio de produção 

de metano consideravelmente abaixo do rendimento teórico. 

 Após a adição de glicerol na alimentação, o reator apresentou um aumento 

instantâneo de rendimento de metano na 2ª fase para um valor médio de 70,02 

mLCH4/gDQOremovida. Apesar de apresentar os valores mais altos observados durante 

o experimento, observa-se que foi a fase com maior instabilidade, conforme Figura 

5.16. 

 Assim como para os parâmetros AI/AP e produção de biogás, o rendimento de 

produção de metano teve uma queda de eficiência na 3ª fase e uma melhora gradual a 

partir do 128º dia de operação com a adaptação dos microrganismos à maior variação na 

composição do afluente, apresentando um valor médio de rendimento de 36,99 

mLCH4/gDQOremovida. Durante a 4ª fase, o reator apresentou rendimento estável 

médio de 36,20 mLCH4/gDQOremovida, mantendo-se na mesma faixa da 3ª fase. 

 A 5ª fase apresentou um maior rendimento de produção de metano, atingindo 

valor médio de 66,64 mLCH4/gDQOremovida, principalmente pela maior produção de 

biogás, conforme apresentado na Tabela 5.10 e Figura 5.13, mostrando também que foi 

a fase em que foi alcançada a melhor condição de co-digestão. A 6ª fase apresentou 
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rendimento que baixou gradualmente, indicando desequilíbrio na digestão anaeróbia, 

assim como os outros parâmetros de monitoramento. 

 O rendimento de produção de metano abaixo do teórico foi influenciado pela 

perda de metano em forma de metano dissolvido no efluente do reator. Por ser uma água 

residuária diluída, o esgoto sanitário geralmente apresenta uma alta fração de metano 

que permanece dissolvida quando submetida a tratamento anaeróbio. Segundo 

simulação de Lobato et al. (2012), o valor de metano perdido em forma dissolvida em 

reatores UASB tratando esgoto, entre 20 e 30ºC, varia entre 22 e 46%. Tal fenômeno se 

comprova com o maior rendimento nas fases onde houve a adição de glicerol, em que o 

afluente possuía maior concentração de matéria orgânica e o rendimento na produção de 

metano pôde ser observado, ao contrário da 1ª fase. 

 O principal fator que influenciou nos baixos valores de rendimento de produção 

de metano foi o fato de que o reator UASB utilizado é aberto, tendo o sistema de coleta 

de biogás interligado apenas ao separador trifásico. Ocasionalmente, foi possível 

observar que algumas bolhas de gás passavam juntamente à fase líquida para a região de 

coleta de efluente do reator, onde o biogás era liberado para a atmosfera, não sendo 

contabilizado pelo equipamento de medição. 

 Além da perda de metano na forma dissolvida no efluente e da perda pelo 

sistema aberto, o baixo rendimento na produção de metano também pode ter sido 

influenciado pela hipótese do direcionamento da conversão da matéria orgânica a outro 

composto, e não para o processo de metanização, apesar da alta remoção de DQO. 

 

5.8. Atividade metanogênica específica 

 Os valores obtidos através do teste de AME foram: 0,1126, 0,1134 e 0,1136 

gDQO-CH4/gSSV.dia, sendo representados, portanto por um valor médio de 0,1132 

gDQO-CH4/gSSV.dia. Considerando as concentrações de sólidos do reator, o volume 

total de lodo e que 1 mol de gás ocupa 22,4 L, que correspondem a 64 g de DQO, os 

cálculos obtidos a partir do teste de AME estão apresentados na Tabela 5.13. 
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Tabela 5.13 – Cálculos realizados a partir do teste de AME. 

SST lodo 27,1 g/L 

SSV lodo 21,9 g/L 

SSV/SST 0,808  

Volume de lodo no reator 3,5 L 

Massa de SSV no reator 2,83 g 

Produção potencial teórica de metano 8,68 gDQO-CH4/dia 

Produção potencial teórica de metano 3,04 LCH4/dia 

 

 Conforme a Tabela 5.13, observa-se que o lodo utilizado possuía potencial 

teórico de produção de metano de 3,04 L CH4/dia. Comparando esse valor com os 

apresentados na Tabela 5.11, verifica-se que esse valor se aproxima da produção média 

de biogás observada na 5ª fase operacional, que foi de 2,66 L/dia, conforme Tabela 

5.11, ressaltando que a COV de 5,68 kgDQO/m³.dia na 5ª fase foi a que apresentou a 

melhor condição de co-digestão do experimento. 
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6. CONCLUSÕES 

 Os resultados experimentais obtidos mostram que a adição de glicerol ao 

afluente de reator UASB tratando esgoto sanitário é adequada para o aumento da 

produção de metano nas condições propostas. Com o aumento progressivo de carga 

orgânica aplicada, o processo foi estável até COV de 5,68 kgDQO.m-3.d-1, tendo 

alcançado produção cerca de três vezes maior que a condição de operação sem glicerol e 

eficiência de remoção de DQO de 85%. O bom desempenho do reator até essa COV 

ocorreu sem adição de álcali, com manutenção de pH próximo ao neutro, porcentagem 

de metano no biogás acima de 95%. Os resultados obtidos no teste de AME mostraram 

também o melhor desempenho do reator na COV de 5,68 kgDQO.m-3.d-1, por conta da 

proximidade dos valores obtidos com o valor de potencial teórico. Com a aplicação de 

COV de 6,92 kgDQO.m-3.d-1, o reator apresentou instabilidade na produção de biogás, 

na remoção de matéria orgânica e no pH, indicando sobrecarga orgânica 

 A baixa produção de CO2 representou um desempenho incomum do reator, tanto 

nas fases estáveis quanto nas instáveis e é sustentada pela hipótese da ocorrência de 

atividade homoacetogênica no reator, em uma relação de sinergismo com as diversas 

comunidades microbiológicas responsáveis pela digestão anaeróbia. 

 Diferentemente dos recentes estudos realizados sobre co-digestão anaeróbia no 

tratamento de efluentes, onde foram utilizados tempos de detenção hidráulica na ordem 

de dias, o presente trabalho se mostrou mais eficiente neste mérito, pois foi utilizado um 

tempo de detenção hidráulica de 8 horas, fato que representaria um melhor 

aproveitamento de volume e área em casos de unidades de reatores em escala plena. 

 O grande número de reatores anaeróbios no Brasil mostra que o processo co-

digestivo proposto no presente trabalho representou uma ótima solução para lidar com o 

aumento da geração de glicerol, proporcionando adequação ambiental do resíduo e pelo 

potencial de geração de energia a partir do aproveitamento do metano do biogás. 
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