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VOLPATO, E. L. Remoção de Nonilfenol Etoxilado em reator anaeróbio de leito granular 

expandido em codigestão de esgoto doméstico e glicerol. 2022. 126p. Dissertação (Mestrado) 

– Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2022. 

RESUMO 

Surfactantes são compostos orgânicos tóxicos, com propriedades de quebra da tensão superficial 

da água, fazem parte de diversos produtos de higiene pessoal e limpeza. O Nonilfenol etoxilado 

(NFEO) é um surfactante não-iônico, utilizado principalmente para síntese de produtos de 

limpeza, tintas e pesticidas. Seus impactos no ambiente e à saúde, estão ligadas aos subprodutos 

formados durante sua degradação, sendo a desregulação endócrina o principal impacto. Reator 

EGSB (reator anaeróbio de leito granular expandido) foi aplicado para a remoção deste 

surfactante. A digestão anaeróbia pode ser favorecida com utilização de cossubstratos, processo 

esse conhecido como codigestão. O glicerol é um resíduo da produção de biodiesel e pode ser 

utilizado como cossubstrato na digestão anaeróbia. Desta forma, o objetivo desta pesquisa foi 

avaliar a remoção de NFEO em reator EGSB em codigestão de esgoto doméstico e glicerol. 

Para tanto, foi usado reator EGSB com volume útil de 62,0 L, vazão de operação de 1,55 L h-1 e 

TDH de 40 ± 5h. O reator foi inoculado com lodo proveniente de reator UASB usado no 

tratamento de água residuária de abatedouro de aves (Pereiras, SP) e operado em condição 

mesofílica. Foi avaliada a influência do aumento de carga de glicerol na remoção do NFEO. 

Além das análises físico-químicas rotineiras de monitoramento, como matéria orgânica, sólidos 

suspensos totais e sólidos suspensos voláteis, pH, alcalinidade, biogás, ácidos orgânicos, LAS e 

NFEO, também foi caracterizada a comunidade microbiana (Domínios Archaea e Bacteria) do 

reator em diferentes fases de operação, utilizando as técnicas de biologia molecular 

(Sequenciamento do gene RNAr 16S). A operação do reator foi dividida em seis fases: Fase I - 

alimentação com esgoto doméstico (ED) e substrato sintético (SS); Fase II - alimentação com 

ED, SS e 5 mg L-1 de NFEO; Fase III - alimentação com ED, SS e 10 mg L-1 de NFEO; Fase IV 

- alimentação com ED, SS e 20 mg L-1 de NFEO; Fase V - alimentação com ED, SS, 20 mg L-1 

de NFEO e 0,5 g L-1 de glicerol; Fase VI - alimentação com ED, SS, 20 mg L-1 de NFEO e 1,4 g 

L-1 de glicerol. A maior remoção de matéria orgânica (M.O.) e NFEO ocorreram nas Fases V e 

VI, com glicerol. A remoção de M.O. foi de 94,4% e 96,6% para as Fases V e VI 

respectivamente, para 1.259,6 ± 50 e 2.952,5 ± 50 mg DQO L-1 afluente; sendo aumento 

significativo em relação as fases anteriores de ~92% para 684,7 ± 89,5 a 752,1 ± 61,1 mg DQO 

L-1 afluente. A remoção de NFEO foi maior a partir da adição de glicerol, sendo de 92,2% e 

94,0% para as Fases V e VI, respectivamente para concentração efluente de 1,78 ± 0,14 e 1,33 ± 

0,06 mg NFEO L-1. A maior produção de metano também foi observada nas Fases V e VI 

respectivamente de 432 ± 3,4 mL h-1 e 793 ± 7,9 mL h-1 para 5,2 ± 0,06 e 1,4 ± 0,06 mg L-1 de 

glicerol, respectivamente. A remoção do glicerol observada foi > 99%, nas fases comadição de 

glicerol. Durante todas as fases de operação observou-se pH entre 7,7 a 7,9. Diminuição da 

alcalinidade foi observada com o aumento do NFEO de 559,2 ± 73,8 mg de CaCO3 L-1 (Fase I) 

para 464,1 ± 22,7 mg de CaCO3 L-1 (Fase IV) e, com a adição de glicerol, aumentou de 464,1 ± 

22,7 mg de CaCO3 L-1 (Fase IV) para 582 ± 30,4 mg de CaCO3 L-1 (Fase VI). As maiores 

concentrações de ácidos voláteis totais foram observadas nas Fases V e VI (49,2 ± 8,6 e 59,1 ± 

7,95 mg de Hac L-1, respectivamente). Os gêneros mais abundantes identificados na Fase V 

foram Anaeromusa-Anaeroarcus, Lactivibrio e Synergistaceae, para o Domínio Bacteria, e 

Methanosaeta, Methanospirillum e Methanobacterium, para o Domínio Archaea. O uso do 

glicerol em codigestão com esgoto doméstico é alternativa para promover a remoção de NFEO e 

M.O., além de potencializar a produção de metano em reator EGSB.  

  

Palavras-chave: Surfactantes não-iônicos; remoção anaeróbia de compostos fenólicos; reator 

EGSB; codigestão de glicerol; Methanosaeta; Synergistaceae. 

 



VOLPATO, E. L. Removal of Ethoxylated Nonylphenol in an anaerobic expanded granular 

bed reactor in domestic sewage and glycerol co-digestion. 2022. 126p. Dissertação 

(Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 

2022. 

ABSTRACT 

Surfactants are toxic organic compounds, with water surface tension breaking properties, they 

are part of several personal hygiene and cleaning products. Nonylphenol ethoxylated (NPEO) is 

a non-ionic surfactant, mainly used for the synthesis of cleaning products, paints and pesticides. 

Its impacts on the environment and health are linked to the by-products formed during its 

degradation, with endocrine disruption being the main impact. EGSB reactor (anaerobic 

expanded granular bed reactor) was applied for the removal of this surfactant. Anaerobic 

digestion can be favored with the use of co-substrates, a process known as co-digestion. 

Glycerol is a residue from biodiesel production and can be used as a co-substrate in anaerobic 

digestion. Thus, the objective of this research was to evaluate the removal of NPEO in EGSB 

reactor in co-digestion of domestic sewage and glycerol. For this purpose, an EGSB reactor 

with a useful volume of 62.0 L, an operating flow of 1.55 L h-1 and a HRT of 40 ± 5h was used. 

The reactor was inoculated with sludge from a UASB reactor used in the treatment of 

wastewater from a poultry slaughterhouse (Pereiras, SP) and operated in a mesophilic condition. 

The influence of increased glycerol load on NPEO removal was evaluated. In addition to the 

routine physical-chemical analysis of monitoring, such as organic matter, total suspended solids 

and volatile suspended solids, pH, alkalinity, biogas, organic acids, LAS and NPEO, the 

microbial community (Archaea and Bacteria Domains) of the reactors in different phases of 

operation, using molecular biology techniques (16S rRNA gene sequencing). The reactor 

operation was divided into six operating phases: Phase I - feeding with domestic sewage (ED) 

and synthetic substrate (SS); Phase II - feeding with ED, SS and 5 mg L-1 of NPEO; Phase III - 

feeding with ED, SS and 10 mg L-1 of NPEO; Phase IV - feeding with ED, SS and 20 mg L-1 of 

NPEO; Phase V - feeding with ED, SS, 20 mg L-1 of NPEO and 0.5 g L-1 of glycerol; Phase VI - 

feeding with ED, SS, 20 mg L-1 of NPEO and 1.4 g L-1 of glycerol. The greatest removals of 

organic matter (M.O.) and NPEO occurred in Phases V and VI, with glycerol. Removal of M.O. 

it was 94.4% and 96.6% for Phases V and VI respectively, for 1,259.6 ± 50 and 2,952.5 ± 50 mg 

COD L-1; with a significant increase in relation to the previous phases from ~92% to 684.7 ± 

89.5 to 752.1 ± 61.1 mg COD L-1. The removal of NPEO was greater from the addition of 

glycerol, 92.2% and 94.0% for Phases V and VI, respectively for effluent concentration of 1.78 

± 0.14 and 1.33 ± 0, respectively. 06 mg NPEO L-1. The highest methane production was also 

observed in Phases V and VI, respectively, 432 ± 3.4 mL h-1 and 793 ± 7.9 mL h-1 for glycerol 

concentrations of 5.2 ± 0.06 and 1.4 ± 0.06 mg L-1, respectively. In the phases with the addition 

of glycerol, >99% removal was observed. The pH remained stable during all phases of 

operation (7.7 to 7.9). Alkalinity decreased with increasing NPEO from 559.2 ± 73.8 mg of 

CaCO3 L-1 (Phase I) to 464.1 ± 22.7 mg of CaCO3 L-1 (Phase IV) and, with the addition of 

glycerol increased from 464.1 ± 22.7 mg of CaCO3 L-1 (Phase IV) to 582 ± 30.4 mg of CaCO3 

L-1 (Phase VI). The highest concentrations of total volatile acids were in Phases V and VI (49.2 

± 8.6 and 59.1 ± 7.95 mg of Hac L-1, respectively). The most abundant genera of organisms 

identified in Phase V were Anaeromusa-Anaeroarcus, Lactivibrio and Synergistaceae, for the 

Bacteria Domain, and Methanosaeta, Methanospirillum and Methanobacterium, for the Archaea 

Domain. The use of glycerol in co-digestion with domestic sewage is an alternative to promote 

the removal of NPEO and M.O., in addition to increase the production of methane in an EGSB 

reactor. 

Keywords: Non-ionic surfactants; anaerobic removal of phenolic compounds; EGSB reactor; 

glycerol codigestion; Methanosaeta; Synergistaceae. 
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Ref.             referência 

SAO            yntrophic acetate oxidation 

SP              São Paulo 



SS       substrato sintético. 

T          temperatura operacional do reator 

TDH      tempo de detenção hidráulica 

V           volume de lodo no reator EGSB 

Vasc      velocidade ascensional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE SÍMBOLOS 

 

°C  Graus Celsius 

µg  Micrograma 

µm  Micrômetro  

atm  Atmosfera 

CH4  Metano 

cm  Centímetro 

CO2  Dióxido de carbono, Gás carbônico 

d  Dia 

g   Grama 

h  Hora 

H2  Hidrogênio 

kg  Quilograma 

KOH  Hidróxido de potássio  

L  Litro 

m  Metro 

mg  Miligrama 

min  Minutos 

mL  Mililitro 

mm  Milimetro 

N  Normalidade 

N2  Nitrogênio 

ƞg  Nanograma 

ƞm  Nanômetro 

Pa  Pascal 

%                    por cento 

%R                percentagem de remoção 

(-)                   não reportado 

~                     próximo 



<                     menor 

=                    igual  

>                    maior 

±                   mais ou menos 

≈                   aproximadamente igual 

≥                   maior o igual que 

®                   marca registrada 

μ                    média amostral 

μg                  microgramas 

μL                  microlitros 

A/O               anaeróbio/aeróbio 

atm                atmosferas 

C9                 olefina ramificada 

CaCl2.2H2O   cloreto de cálcio diidratado 

CaCO3           carbonato de cálcio 

CAS              chemical abstracts service 

g                   gramas 

H+                 Hídron 

H2O             água 

H2S              gás sulfídrico 

k                  graus kelvin 

KCl             cloreto de potássio 

KH2PO4      fosfato de potássio monobásico anidro 

L                 Litro 

LC50          contração letal ao 50% 

logKow      coeficiente de partição octanol/água expressos na forma logarítmica 

m                metro 

m2              metro quadrado 

m3              metro cubico 

mg             miligramas 



MgCl2.6H2O cloreto de magnésio hexahidrato 

min              minuto 

mL              mililitros 

mm             milimetros 

NaCl          cloreto de sódio 

Nº              número 

O2              gás oxigênio 

ºC             graus célsius 

P              pressão atmosférica 

pH            potencial hidrogeniônico 

SO4
2-        Sulfato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 
 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 26 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ................................................................................ 29 

2.1. Surfactantes ........................................................................................................ 29 

2.2. Impactos do nonilfenol na saúde pública e ambiente ..................................... 31 

2.3. Remoção de Nonilfenol Etoxilado .................................................................... 33 

2.4. Reator EGSB ...................................................................................................... 38 

2.5. Codigestão de Glicerol ....................................................................................... 40 

3. OBJETIVOS ............................................................................................................. 45 

3.1. Geral .................................................................................................................... 45 

3.2. Objetivos específicos .......................................................................................... 45 

4. MATERIAL E MÉTODOS ..................................................................................... 46 

4.1. Inoculação ........................................................................................................... 48 

4.2. Alimentação ........................................................................................................ 49 

4.2.1 Substratos ...................................................................................................... 49 

4.4. Reator EGSB ...................................................................................................... 52 

4.5. Análises físico-químicas e cromatográficas ..................................................... 54 

4.6. Análise de Biologia Molecular .......................................................................... 55 

4.6.1. Extração de DNA ......................................................................................... 55 

4.6.2. Sequenciamento ........................................................................................... 55 

4.7. Análise estatística ............................................................................................... 56 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................. 57 

5.1 Remoção de NFEO .............................................................................................. 57 

5.2. Remoção de LAS ................................................................................................ 61 

5.3. Dinâmica de produção/consumo de subprodutos para-fenólicos .................. 64 



5.4. Remoção de matéria orgânica .......................................................................... 66 

5.5. Alcalinidade, pH e Ácidos Voláteis Totais ....................................................... 72 

5.6. Glicerol ................................................................................................................ 78 

5.7. Temperatura ....................................................................................................... 79 

5.8. Sólidos Suspensos totais (SST) e Sólidos Suspensos Voláteis (SSV) .............. 81 

5.9. Biogás .................................................................................................................. 82 

5.10. Sulfato ............................................................................................................... 85 

5.11. Correlação entre as variáveis de estudo ........................................................ 86 

5.12.  Caracterização da comunidade microbiana ................................................. 88 

5.12.1. Índices de diversidade ............................................................................... 89 

5.12.2. Caracterização taxonômica do Domínio Bactéria e Archaea ................ 91 

5.12.3. Filos ............................................................................................................. 92 

5.12.4. Gêneros ....................................................................................................... 99 

6. CONCLUSÕES ....................................................................................................... 108 

8. RECOMENDAÇÕES ............................................................................................. 110 

9. REFERÊNCIAS ..................................................................................................... 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

1. INTRODUÇÃO 

Compostos orgânicos emergentes (COEs) são micropoluentes, caracterizados 

pela origem estrita de atividades antrópicas e pela presença em concentrações em 

microgramas e picogramas, em diferentes efluentes e ambientes. Tais compostos podem 

causar impactos na fauna, flora e saúde pública, por serem tóxicos e recalcitrantes. 

Nesta categoria estão incluídos os fármacos, produtos usados na agroquímica, além 

daqueles de cuidados pessoais e também os surfactantes. Os surfactantes são compostos 

que diminuem a tensão superficial da água devido à presença de grupos polares e 

apolares na sua estrutura. Surfactantes (aniônicos, não-iônicos, catiônicos e anfóteros) 

são substâncias químicas produzidas em grande escala e utilizados diariamente em 

múltiplas atividades industriais e domésticas, tais como indústria de detergentes, 

cosméticos, metalurgia, papel e indústria do couro. 

A ocorrência de surfactantes em corpos da água está vinculada a ação antrópica 

de lançamento de efluentes como esgoto doméstico e sanitário, águas cinzas, águas 

residuárias de lava jatos e lavanderias, os quais usam ampla diversidade e quantidade de 

surfactantes. Após a sua utilização, o efluente contendo estes compostos pode ser 

direcionado a estações de tratamento de esgoto (ETE) ou lançados diretamente nos 

corpos de água, ou no solo. Uma vez presentes nestas diferentes matrizes, os 

surfactantes podem sofrer ação por processos físico-químicos (por exemplo, sorção, 

degradação) ou migrar livremente no ambiente. Além disso, estes compostos podem se 

acumular em organismos vivos (bioacumulação), e causar efeitos indesejáveis sobre os 

elementos bióticos dos ecossistemas (por exemplo, toxicidade, perturbação do equilíbrio 

endócrino), assim como podem causar o aumento da solubilidade de poluentes 

orgânicos em fase aquosa, sua migração e acúmulo em diferentes compartimentos 

ambientais (OLKOWSKA et al., 2014).  

Um dos principais surfactantes usado mundialmente é o Nonilfenol Etoxilado 

(NFEO). O NFEO é classificado como um surfactante não-iônico. A sua utilização é, 

majoritariamente, para produção de produtos de limpeza, tintas inseticidas e processos 

industriais. A produção do NFEO representa aproximadamente 90% da produção total 

de Alquilfenois etoxilados (AFEO) (INDUSTRYARC, 2020). 
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O NFEO é um composto tóxico, desta forma, causa diversos impactos ao 

ambiente, como a redução do oxigênio dissolvido no meio aquático e à saúde humana. 

Produtos da degradação de NFEO, como Nonilfenol Monoetoxilado e 4-Nonilfenol (4-

NF) são persistentes no ambiente aquático, bioacumulativos e altamente tóxicos para 

organismos aquáticos (EPA, 2010). Além disso, podem perturbar os sistemas 

endócrinos de muitos organismos devido à semelhança da estrutura química com o 

hormônio estradio, ou seja, interferem com a síntese, secreção, transporte, união e 

metabolismo dos hormônios naturais, eventualmente desregulando os mecanismos 

homeostáticos, reprodução e desenvolvimento dos organismos, inclusive do ser humano 

(ANNAMALAI e NAMASIVAYAM, 2015). Os seres humanos são expostos ao NFEO 

e seus produtos de degradação, principalmente, através da água potável e da ingestão de 

alimentos contaminados. Outra via de exposição humana inclui o contato com 

detergentes e produtos de uso pessoal que contém NFEO na formulação. 

A remoção do NFEO pode ser realizada via processos oxidativos avançados, 

como ozônio, peróxido e radiação UV. Além disso, processos de adsorção podem ser 

aplicados para remoção desses compostos pela afinidade do NFEO com carvão ativado. 

Em alternativa a estes processos, tem-se a aplicação de sistemas anaeróbios, que além 

do menor custo operacional tem a possibilidade de produção de energia a partir do 

biogás (CH4). Dentre as possíveis configurações de reatores anaeróbios estão os reatores 

de leito granular expandido (EGSB), os quais por meio da sua aplicação pode-se obter 

remoção de matéria orgânica e poluentes, quando comparados com outros sistemas 

anaeróbios, devido à relação comprimento/largura e a recirculação (MOURA et al., 

2019).  

Os consórcios microbianos estabelecidos nestes sistemas realizam atividades 

metabólicas complexas de degradação de ampla variedade de compostos e este processo 

tem sido potencializado com adição de cossubstratos metabólicos e suplementação de 

vitaminas, a fim de favorecer a atividade das populações microbianas. Entretanto, o uso 

de cossubstratos comerciais (etanol) representa um aumento de custo e a codigestão 

com outros resíduos tem emergido como uma alternativa viável. A codigestão é um 

importante processo, que além de potencializar a produção de metano (CH4), auxilia na 

degradação de compostos recalcitrantes, pois há complementação de substratos e 

nutrientes os quais podem ser ausentes na água residuária e esgoto doméstico. 
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 O glicerol é um subproduto do processo de produção de biodiesel e pode ser 

utilizado na codigestão com outros resíduos. Ao ser lançado na natureza, este resíduo 

pode causar vários impactos, como poluição do solo e dos recursos hídricos. Assim, a 

codigestão também representa uma alternativa de uso deste produto industrial, o qual é 

gerado em larga escala. 

 Foram identificados microrganismos capazes de degradar surfactantes em 

reatores anaeróbios, dentre eles pode se destacar os gêneros Pseudomonas, 

Desulfovibrio, Syntrophorhabdus para o domínio Bacteria e Methanosaeta, 

Methanoregula e Methanobacterium para o domínio Archaea (TEIXEIRA, 2020; 

GUTIERREZ, et at., 2021). 

Diante disso, o objetivo deste estudo foi avaliar a remoção de NFEO em reator 

anaeróbio EGSB em escala aumentada, em codigestão de esgoto doméstico e glicerol. A 

caracterização da comunidade microbiana aliada a avaliação dos parâmetros 

físico/químicos, possibilitou conhecimento aprofundado do efeito do glicerol e da 

concentração de NFEO no bioprocesso. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Surfactantes 

Surfactantes são compostos com propriedades hidrofóbicas e hidrofílicas na 

mesma molécula, devido à presença de grupos polares e apolares em sua estrutura. As 

estruturas destes compostos podem estar em formas menos complexas, em monômeros, 

ou mais complexas, como os polímeros. Diversos produtos químicos estão incluídos 

entre os surfactantes, sendo utilizados para diminuição da tensão superficial de líquidos, 

a fim de promover a limpeza e solubilização (REBELLO et al., 2014). 

Os surfactantes são classificados em aniônicos, catiônicos, não-ionicos e 

anfóteros. Os mais utilizados comercialmente são Linear Alquil Benzeno Sulfonato de 

Sódio (LAS), Alquil Etoxi Sulfato (AES), Alquilsulfato (AS), Alquilfenol (AF), 

Alquilfenol etoxilado (AFE), Alquil etoxilado (AE) e compostos de amônio quaternário 

(SALAGUER, 2002; YING, 2004). Os principais compostos classificados como 

Alquilfenóis (AFs) e Alquilfenol etoxilados (AFEs) são, respectivamente, o Nonilfenol 

(NF) e Nonilfenol polietoxilados (NFEOs). Cerca de 80 a 85% dos AFE produzidos são 

NFEO (USEPA, 2010).  

NFEOs são usados em detergentes, emulsificantes, agentes umectantes e 

dispersantes, agentes antiestéticos, esmulsificantes e solubilizadores em produtos 

domésticos, agrícolas e industriais (SOARES et al., 2008; UESPA, 2010; LU, 2014). O 

4-Nonilfenol (4-NF) (Figura 2.1) é produzido em larga escala para síntese de Nonilfenol 

polietoxilados (NFEOs), sendo este composto o surfactante não-iônico mais 

amplamente utilizado.  

A principal fonte de 4-NF no ambiente vem a partir da degradação parcial do 

NFEOs (SOARES et al., 2008; GIGER et al., 2009), provinda de esgoto sanitário, 

efluentes industriais e escoamento superficial. A origem destes compostos nestas águas 

residuárias é explicada pelo uso de detergentes, produtos de limpeza e outros produtos 

que são amplamente utilizados, tanto em escala doméstica quanto industrial, como 

produção de cosméticos e produtos de cuidados pessoais, na indústria de têxteis e fibras, 

fabricação de couro e peles, produção de tintas, lacas e outros produtos de revestimento, 

indústria de fabricação de papel e celulose, mineração, indústrias de processamento de 

metal, produção de agroquímicos, produção e processamento de alimentos, indústria 

química, recuperação de petróleo e indústria farmacêutica. Os surfactantes também são 
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usados em outras áreas industriais e tecnológicas como, por exemplo, na fabricação de 

microcircuitos eletrônicos, novas tecnologias de exibição e impressão, mídia de 

armazenamento magnética e óptica (MYERS, 2005). 

 

Figura 2.1 - Estrutura química do 4-Nonilfenol 

 

Fonte: Sigma –Aldrich (2015) 

 

O 4-NF comercial tem solubilidade em água de 4,9 mg L-1, log Kow de 4,48, 

pressão de vapor de 2,07 × 10−2 Pa (25 °C) e pKa de 10,28 (ZHIJIANG, 2014). Em 

função do 4-NF possuir valor de log Kow de 4,48, é esperado elevada afinidade de 

sorção em sedimentos, lodo e acumulação potencial na cadeia alimentar, podendo 

causar impactos significativos (YING, 2006; KOERSMAN, 2015).  

O NFEO (Figura 2.2) é fabricado pelo processo de condensação do 4-NF com 

óxido de etileno. 4-NF por sua vez, é produzido via processo de alquilação do fenol com 

noneno usando catálise ácida e constituída do isômero para-posicional. Noneno é uma 

olefina C9 ramificada feita por trimerização de propileno e composta por mais de 22 

isômeros (SOARES et al., 2008). O número médio de moles de EO (óxido de etileno) 

por moles de NF varia entre 1 a 50, estas combinações determinam as propriedades do 

surfactante e seus possíveis usos (DOW, 2020). NFEO com até cinco unidades de EO 

são utilizados como limpadores solúveis em óleo, entretanto NFEO com até nove 

unidades de EO servem como base para detergentes de alta eficiência (BERGÉ et al., 

2012). 
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Figura 2.2 - Estrutura genérica do Nonilfenol Etoxilado (NFEO) 

 

Fonte: ZHANG, J. et al. (2008a) 

 

Em ETE, o NFEO é submetido a biodegradação e ocorre a redução das cadeias 

etoxiladas, levando a formação de 4-NF (ZHIJIANG, 2014). Cadeias curtas de NFEOs 

podem também ser oxidadas e formar ácido nonilfenoletoxiacético (NF2EC) e ácido 

nonilfenolacético (NF1EC). A degradação destes compostos pode também resultar na 

formação de 4-NF (GIGER et al., 2009).  

Durante o processo de degradação do NFEO, o tamanho da cadeia da sua 

ramificação etoxilada diminui, e os compostos gerados são mais tóxicos que seus 

compostos paternos. Desta forma, a recalcitrância deste composto aumenta com a 

redução do número de grupos etoxilados, portanto o Nonilfenol polietoxilado como 

apresenta mais grupos etoxilados, será menos recalcitrante que o 4-Nonilfenol 

(Nonilfenol polietoxilato < Nonilfenol dietoxilato < Nonilfenol monoetoxilato < 4-

Nonilfenol) (SOARES et al., 2008). 

 

2.2. Impactos do nonilfenol na saúde pública e ambiente 

O 4-NF é um desruptor endócrino, isto é, os mesmos sítios ativos de hormônios 

estrógenos naturais podem ser ocupados pelo composto, desregulando o sistema 

endócrino de várias espécies de animais, incluindo o ser humano (ZHAO et al., 2014; 

KOERSMAN, 2015).  O 4-NF pode ocupar o sítio ativo relativo ao hormônio 17β-

estradiol, com potencial (relativo ao 17β-estradiol) de 0,023 em bioensaios in vivo 

(ZHIJIANG, 2014). Bechi et al. (2010) relataram também, que a excreção de ocitocina 

em placentas humanas foi afetada em concentrações de 4-NF de 0,022 ng L-1 a 220 ng 

L-1. 
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O NFEO junto com o 4-NF no meio aquático apresentam um efeito toxico 

sinérgico a biota aquática, pois a ação do surfactante NFEO de reduzir a tensão 

superficial, favorece a transferência de massa, desta forma, o 4-NF fica mais solúvel e 

interage mais facilmente com os organismos (LAMICHHANE et al., 2017). 

A toxicidade do 4-NF e NFEO, e seu efeito tóxico sinérgico em organismos 

aquáticos foram demonstrados em estudos de laboratório, sendo o 4-NF 10%-20% mais 

tóxico do que NFEO. Por meio dos resultados também foi verificado efeitos tóxicos 

mais severos da mistura de NFEO e 4-NF, em relação aos compostos separados, 

afetando o crescimento, reprodução e sobrevivência do macro invertebrado aquático 

(Moina macrocopa), organismo indicador de toxicidade no ambiente (HU et al., 2014). 

Além disso, o 4-NF foi observado acima de concentrações de perigo para 5% das 

espécies de organismos aquáticos (HC5 de 0,84 µg L-1), indicando risco ecológico para 

algumas populações aquáticas (DIEHL et al., 2012; KORSMAN et al., 2015).  

A ocorrência de 4-NF e NFEO já foi relatada em diversas matrizes ambientais, 

como corpos hídricos, sedimentos de rios e mares, lodo de estações de tratamento de 

esgoto e até no solo (SOARES et al., 2008; GAO et al., 2014). De acordo com 

investigação conduzida pelo serviço geológico dos EUA em 139 corpos d’água, foram 

verificadas concentrações entre 0,8 e 40 μg L-1 de NF (KOLPIN et al., 2002).  

4-NF também foi observado em amostras de água potável da China, em 

concentração média e máxima de 27 e 558 ng L-1, respectivamente (FAN et al., 2013). 

A concentração de NF no lodo de estações de tratamento de esgoto dos EUA foi de 534 

± 192 mg kg-1. A carga média anual de NF no lodo de esgoto foi de 2.066 a 5.510 

toneladas, das quais 1.033 a 3.306 toneladas foram introduzidas no ambiente via 

aplicação no solo dos biossólidos (VENKATESAN; HALDEN, 2013). 

Outros valores de concentração de NF em água e sedimentos observados por 

alguns pesquisadores foram incluídos na Tabela 2.1. 

 

 

 

 

 



33 
 

Tabela 2.1 - Concentração de NF em sedimentos e água doce 

País 

Nonilfenol  

Referência  Água doce  

(μg L-1) 

Sedimento  

(*mg kg-1) 

Suíça 0,015 – 2,25 3.520 AHEL et al. (1994) 

Canadá 0,01 - 0,92 0,17 - 72 BENNIE et al. (1997) 

Espanha 15 0,022 - 0,645 PETROVIC et al. (2002) 

Taiwan 0,02 - 3,94 0,0066 – 47,8 LEE et al. (2013) 

Espanha 0,292 0,47 – 1,693 GORGA et al. (2015) 

Espanha 0,05 – 0,888 0,013 – 4,536 
SALGUEIRO-GONZÁLEZ et al. 

(2015) 

China 0,017 0,124 WANG et al. (2016) 

China 0,157 0,021 LIU et al. (2016) 

China 0,769 0,00043 - 0,047 LIU et al. (2017) 

Espanha - 0,0289 – 0,575 PINTADO-HERRERA et al. (2017) 

China 0,233 – 3,353 0,0075 – 0,0208 DIAO et al. (2017) 

China 5,05 0,0144 PENG et al. (2017) 

*Valores convertido para padronização 

Fonte: Autor 

 

A agência de proteção ambiental americana (U.S. EPA) estipula limites para o 

NF de 6,6 μg L-1 e 1,7 μg L-1 para águas doces e salgadas, respectivamente (EPA, 

2009). Na União Europeia (EU), o limite máximo de NF no lodo para uso agrícola é 

definido em 50 mg kg-1 (EUROPEAN COMMISSION, 2002) e o limite em águas 

superficiais é de 0,3 μg L-1 (EUROPEAN UNION, 2008). Os limites mais restritivos da 

EU, comparados com da EPA colocariam muitos dos corpos hídricos indicados na 

Tabela 2.1 em situação de alerta. 

 

2.3. Remoção de Nonilfenol Etoxilado 

A remoção de NFEO é avaliada principalmente em condições aeróbias (GAO et 

al., 2014; BINA et al., 2017). Existem poucas pesquisas sobre a degradação destes 

compostos e seus produtos intermediários, especialmente em condições anaeróbias, em 

sistema biológico contínuo (GUTIERREZ, 2021). Porém apesar de limitados, existem 

diversas pesquisas sobre remoção de 4-NF, principal subproduto de degradação do 

NFEO, em condições anaeróbias (BERTIN et al., 2007; DI GIOIA et al., 2009; 

DORNELLES et al., 2020a). 
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O 4-NF foi verificado em ETEs com concentrações entre 1,3 a 296 μg L-1 para 

afluente e de 0,6 a 90 μg L-1 para efluente. Na Tabela 2.2, estão listadas algumas das 

ocorrências de 4-NF em ETEs por diferentes países. 

 

Tabela 2.2 –  4-NF afluente e efluente de ETE em diferentes países 

País 

Concentração  

(μg L-1) 
Remoção 

(%) 
Referência  

Afluente Efluente 

Suíça 43,5 15 65,5 AHEL et al. (1994a) 

Japão 296 90 69,6 FUJITA et al. (2000) 

Japão 1,3 - 75 0,1 – 0,9 98,7 NASU et al. (2001) 

China 9,3 1,5 84,2 SHAO et al. (2003) 

Iran 3,78 – 5,57 0,6 – 2 ,12 62 - 93 BINA et al. (2017) 

China 3,9 – 7 2 78 GAO et al. (2017) 
Fonte: Autor 

 

Alguns pesquisadores apontam o potencial de aplicação de processos avançados 

como ozonização e radiação UV para remoção de NF e NFEO em ETE (FELIS; 

MIKSCH, 2015), porém, estas tecnologias têm alto custo de implantação e demandam 

manutenção periódica e pessoal técnico com capacitação especializada (LEVERENZ et 

al., 2006). Assim sendo, o tratamento biológico pode ser uma alternativa viável para 

remoção de surfactantes não iônicos e compostos relacionados que persistem no esgoto 

sanitário (BERTIN et al., 2007).  

Gao et al. (2017) avaliaram a remoção de 4-NF em esgoto sanitário, em sistema 

de tratamento composto por tanque anaeróbio seguido de reator anóxico, em TDH de 19 

dias, cuja concentração observada foi de 2 μg L-1 de 4-NF no efluente final para 3,9 - 7 

μg L-1 afluente.  

Devido ao caráter hidrofóbico do NF e NFEO, estes tendem a se acumular no 

lodo de ETE, por isso, Murdoch e Sanin (2016) monitoraram a degradação de 

Nonilfenol dietoxilado, Nonilfenol monoetoxilado e 4-Nonilfenol em digestores de lodo 

em escala de bancada. Os autores verificaram que a presença de 4-NF não influenciou 

no desempenho do digestor. Além disso, verificaram aumento de NF de 150 μg L-1 para 

360 μg L-1durante o período operacional, devido a degradação de seus precursores 
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Nonilfenol dietoxilado (de 400 μg L-1 para 60 μg L-1) e monoetoxilado (de 250 μg L-1 

para 160 μg L-1).  

Bina et al. (2017) avaliaram a concentração de NF em ETE do Iran em sistemas 

de lodos ativados, lodos ativados e wetlands, além de lodos ativados com leito móvel. 

Os autores observaram remoção de 62% a 93% para afluentes com 1,25 a 17,02 μg L-1, 

respectivamente (Tabela 2.3). 

Tabela 2.3 - NF afluente e efluente de ETE em diversas configurações reacionais 

Tratamento 

Concentração  

(μg L-1) 
Remoção 

(%) 
Afluente Efluente 

Lodos Ativados 4,1 0,768 81,27 

Lodos Ativados 3,78 0,605 83,99 

Lodos Ativados 4,72 0,924 80,42 

Lagoa Aerada 5,57 2,12 61,94 

Lagoa Aerada 2,56 0,932 63,59 

Lagoa Aerada 1,25 0,42 66,40 

Lodo ativado + Wetlands 17,02 1,163 93,17 

Lodos Ativados 4,02 0,807 79,93 

Lodo ativado com leito móvel 8,23 0,671 91,85 
Fonte: Adaptado de Bina et al. (2017) 

 

A remoção e concentração de NFEO em diferentes configurações reacionais 

podem ser observadas na Tabela 2.4. Chang et al. (2004) avaliaram a degradação de 

NFEO e NF em sedimento de rio em condição fermentativa-metanogênica, em reatores 

em batelada com 2,0 μg g-1 de NF ou NFEO adicionado em cada ensaio. Para NFEO 

obteve-se remoção de 62%, enquanto para NF ocorreu remoção completa. A velocidade 

de degradação foi de 0,033 L d-1 e 0,043 L d-1 para NFEO e NF, respectivamente. 

Segundo os autores a remoção de ambos os compostos foi integralmente devido à 

degradação microbiana. 

Em estudo semelhante conduzido por Chang et al. (2005) foi avaliada a 

degradação anaeróbia de NF (5,0 mg L-1) em lodo proveniente de ETE aplicada no 

tratamento de efluente de indústria alimentícia e petroleira. Em ambos os ensaios 

verificou-se remoção superior a 80% via degradação, a qual foi favorecida com o 

aumento da temperatura de 20 para 50 ºC e adição de extrato de levedura (5,0 mg L-1). 
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Soares et al. (2006) avaliaram a remoção de NF em reator aeróbio de leito fixo 

empacotado (RALFE) usando pérolas de vidro como meio suporte. O reator foi 

inoculado com amostra de solo contaminada, alimentado com meio mineral e operado 

em pH 7, em Tempo de Detenção Hidráulica (TDH) de 7 a 15 d e temperaturas de10, 

5,5 e 15 °C. A concentração afluente de NF aplicada foi na faixa de 2,41 a 31,71 mg L-1 

e para todas as condições testadas a eficiência de remoção foi superior a 84% por meio 

da degradação.  

Bertin et al. (2007) por sua vez, avaliaram a remoção de NFEO em água 

residuária sintética em reatores RALFE operados em bateladas sequenciais. Para tanto, 

utilizaram cepas de Pseudomonas sp. isolada a partir de amostra de lodo proveniente de 

estação de lodos ativados. Foram operados três reatores com diferentes meio suportes 

(esferas de vidro, esferas de sílica, e carvão granular ativado). Os autores observaram 

para 5 a 8 mg L-1 de NFEO eficiência de remoção acima de 75%, sendo 65% degradado 

e apenas 10% adsorvidos nos diferentes meios suportes.  

Cabana et al. (2007) avaliaram a degradação de NF por meio de tratamento 

enzimático a base de fungo Coriolopsis polyzona contendo NF (5 mg L-1), 5 µg L-1 de 

catalase de Aspergillus niger, ácido cítrico/tampão de hidrogenofosfato dissódico e 

metanol a 1% v/v. Em alguns casos, também adicionou-se a lacase ao tratamento. Além 

disso, testes foram realizados em diferentes temperaturas (20, 40 e 50 ºC) e pH (3, 4 e 

5). Sob tais condições o NF foi completamente removido. Todavia, a maior remoção foi 

a 50 ºC e em pH 5. 
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Tabela 2.4  - Remoção, degradação e adsorção de NFEO e NF em diferentes 

configurações reacionais 

Configuração Reacional 

Concentração  

(mg L-1) 

Remoção  

(%) Referência  

Biorreator de membrana <0,30 91 LI et al. (2000) 

Lodos ativados <0,30 80 LI et al. (2000) 

Digestão anaeróbia de Lodo 2 62 CHANG et al. (2004) 

Digestão anaeróbia de Lodo 2 100 CHANG et al. (2004) 

Digestão anaeróbia de Lodo 5 100 CHANG et al. (2005) 

Degradação anaeróbia (RALFE) 4,9 84 SOARES et al. (2006) 

Degradação anaeróbia (RALFE) 8 75 BERTIN et al. (2007) 

Reator enzimático 5 95 CABANA et al. (2007) 

Degradação anaeróbia (RALFE) 60 94 DI GIOIA et al. (2009) 

Degradação anaeróbia (RALFE) 60 80 DI GIOIA et al. (2009) 

Adsorção e biodegradação em 

microalgas 1 88 GAO et al. (2011a) 

Adsorção e biodegradação em 

microalgas 1 98 GAO et al. (2011b) 

Processo combinado 

Anaeróbio/Aeróbio <0,1 89 GAO et al. (2014) 

Filtro biológico aerado  <0,1 79 GAO et al. (2014) 

Degradação anaeróbia (RALF) 0,38 77.8 

DORNELLES et al. 

(2020a) 

Degradação anaeróbia (EGSB) 3,5 82 GUTIERREZ (2021) 

Fonte: Autor  

 

Dornelles et al. (2020a) avaliaram a degradação de 4-NF em reator anaeróbio de 

leito fluidificado (RALF) em escala aumentada (20L), utilizando areia como meio 

suporte, e etanol e extrato de levedura como fonte de matéria orgânica. Durante a 

operação do reator a concentração de 4-NF foi aumentada (0,13; 0,28; 0,38 mg L-1) 

mantendo-se o mesmo meio de cultura durante as duas primeiras fases. Na fase final o 

reator foi operado sem adição de etanol. A remoção de NF foi de 73,2%, 67,3% e 

77,8%, respectivamente.  

Por meio dos estudos anteriormente citados é possível inferir sobre a degradação 

e remoção de NFEO em reatores contínuos e descontínuos. Todavia, na literatura, os 

estudos realizados sobre a degradação anaeróbia destes compostos, particularmente em 

reator EGSB ainda são limitados. Este sistema tem grande potencial de aplicação e já 

foi utilizado com sucesso no tratamento de esgoto doméstico e águas residuárias 

industriais, obtendo-se satisfatória eficiência na remoção de compostos orgânicos, além 

de produção de biogás, sem a adição de fontes de carbono ou nutrientes exógenas 
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(SHELDON e ERDOGAN, 2016; MOURA et al., 2019; GRANATTO et al., 2019; 

GRANATTO et al., 2021).  

Portanto, é imperativo explorar o potencial deste sistema como uma alternativa 

de remoção de NFEO e seus produtos de degradação. Sendo que a presença e 

persistência destes contaminantes nas diferentes matrizes ambientais (águas superficiais, 

sedimentos, águas subterrâneas, solo e ar) têm sido reportadas em inúmeras pesquisas, 

podendo ser prejudicial à saúde pública e aos ecossistemas aquáticos.  

 

2.4. Reator EGSB 

  As principais características do Reator anaeróbio de leito granular expandido 

(EGSB) estão relacionadas com a simplicidade do design, baixa sofisticação de 

equipamentos para sua operação, baixa produção de lodo, possibilidade de remoção da 

matéria orgânica, baixo custo operacional, potencial de geração de energia renovável e 

remoção de compostos recalcitrantes (VAN LIER, et al., 2015; DELFORNO et al., 

2014; CRUZ-SALOMÓN, 2019; MOURA et al., 2019). 

O reator EGSB, variação do reator anaeróbio de manta de lodo e fluxo 

ascendente (UASB), tem como característica o maior contato entre a água residuária e o 

lodo anaeróbio granulado, contribuindo para redução da presença de zonas mortas, 

caminho preferencial e curto-circuito hidráulico que podem ocorrer em reator UASB 

(MAN et al., 1986; KATO et al., 2003; FUENTES et al., 2011).  

Esta configuração reacional é caracterizada como um reator de mistura 

completa, em função da alta recirculação, que também promove a diluição inicial do 

afluente e reduz cargas de choque do efluente (VAN LIER et al., 2001; CHAN et al., 

2009). Essa maior mistura favorece a auto-imobilização dos microrganismos, 

proporcionando a formação de lodo granular de alta densidade e boas propriedades de 

sedimentação, além da geração de maior velocidade ascensional para o líquido e gás. A 

alta velocidade ascensional do líquido promove a expansão da manta de lodo (VAN 

LIER et al., 2015; CRUZ-SALOMÓN, 2019). Estas características do reator EGSB, 

fazem dele uma alternativa mais eficiente ao reator UASB, para remoção de 

micropoluentes, como fármacos e surfactantes, das águas residuárias (industrias, 
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agroindústrias e outras) e esgotos domésticos/sanitários (DELFORNO et al., 2012; 

GRANATTO et al., 2019; GUTIERREZ et al., 2021; GRANATTO et al., 2021). 

 Delforno et al. (2014) avaliaram o efeito da adaptação da biomassa na remoção 

de Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio (LAS) em água residuária de lavandaria 

comercial em reator EGSB. Dois reatores EGSB foram operados com biomassa 

adaptada (EGSB-RBA) e biomassa não adaptada (EGSB-RBNA) em TDH de 38 h, 

velocidade ascensional constante de 4 m h-1 em condição mesofílica (30°C). O inóculo 

foi lodo granular proveniente de UASB escala real empregado no tratamento de efluente 

de abatedouro de aves. Observou-se remoção de matéria orgânica de 91 ± 3% para 813 

± 75 mg DQO L-1 afluente em EGSB-RBA. Entretanto, em EGSB-RBNA a remoção 

observada foi de 90 ± 4% para 815 ± 73 mg DQO L-1 afluente. Em relação ao LAS 

observou-se remoção de 64% e 76% para 13,2 mg L-1 e 11,2 mg L-1 de LAS afluente, 

no EGSB-RBA, respectivamente. No entanto, remoção de 78% para 11,5 mg L-1 de 

LAS afluente foi obtida em EGSB-RBNA alimentado com água residuária. A adaptação 

da biomassa não foi favorável para maior remoção do surfactante. 

EGSB tem sido empregado no tratamento anaeróbio de diversos efluentes 

domésticos e industriais (águas residuais de alimentos, cervejarias, fermentos, produtos 

farmacêuticos, papel, indústria química, efluente de lavanderia). Dezenas de unidades 

de EGSB têm sido construídas em várias partes do mundo (NICOLELLA et al., 2000; 

CORREIA et al., 2014). Desse modo, é de suma importância avaliar a eficiência destes 

sistemas na remoção de compostos recalcitrantes, tais como NFEO, a fim de diminuir os 

riscos que representam para o meio ambiente e sua diversidade biológica.  

Granatto et al. (2021) avaliaram degradação de Diclofenaco, ibuprofeno, 

propranolol, triclosan e LAS em reator EGSB escala piloto (69 L), alimentado com 

esgoto doméstico. Os autores variaram o TDH de operação e verificaram o uso do 

etanol como cossubstrato para degradação dos compostos. Os autores concluíram que o 

aumento do TDH não afetou de maneira significativa a remoção dos compostos. 

Observou-se maior remoção de LAS (65%) para fase sem adição de etanol. 
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Gutierrez et al. (2021) avaliaram a degradação de NFEO em reator anaeróbio de 

leito granular expandido (EGSB) em escala piloto (60L) e alimentado com água 

residuária de lavanderia, esgoto doméstico, extrato de levedura e etanol. Nas primeiras 

fases foi mantido o reator com apenas os substratos sintéticos, em seguida foi 

adicionada a água residuária de lavanderia comercial e na última fase esgoto doméstico 

em codigestão com a água residuária de lavanderia. Nas fases sem adição de água 

residuária de lavanderia ocorreram a maiores eficiências de remoção de NFEO, de 82% 

e 60%, para afluentes de 3,5 e 7,6 mg L-1, respectivamente. Quando a alimentação do 

reator foi alterada para esgoto doméstico e em seguida efluente de lavanderia em 

codigestão, foi verificado decréscimo da eficiência de remoção de NFEO de 48 e 49%, 

para afluente de 4,0 e 3,7 mg L-1, respectivamente. Portanto, o reator EGSB é 

alternativa tecnológica para remoção de NFEO de águas residuárias e esgoto doméstico, 

com o benefício adicional da produção de bioenergia. 

 

2.5. Codigestão de Glicerol 

 

  A fim de melhorar o desempenho de reatores anaeróbios para aumento da 

produção de metano, a digestão anaeróbia combinada com resíduos orgânicos tem sido 

prática interessante de aplicação no saneamento ambiental. A codigestão consiste na 

mistura de dois ou mais substratos com características complementares, empregada 

como opção para o aumento da produção de metano, sem prejuízos para a estabilidade 

dos reatores (NARTKER et al., 2014).  Além disso, a codigestão tem surgido como 

alternativa promissora não somente para otimização da produção de biogás, como 

também para destinação ambiental correta de rejeitos passíveis de serem utilizados 

como substratos (BUDYCH-GORZNA et al., 2016). 

A digestão de substratos distintos se dá pelo mecanismo do co-metabolismo, que 

é a principal forma de degradação dos compostos emergentes, como fármacos, por 

exemplo. Por meio deste metabolismo tem-se a degradação indireta de um composto 

complexo, a partir da degradação de um composto de fácil metabolização (FUCHS, 

2008; VIENO, 2014). 

Glicerol é um subproduto da produção de biodiesel e tem sido usado como um 

cossubstrato para o lodo de esgoto (FOUNTOULAKIS et al., 2010; RAZAVIARANI et 
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al., 2013), e tem elevada concentração de matéria orgânica, em torno de 1.260 g DQO 

L-1 (CHI et al., 2007). 

O glicerol é um álcool oficialmente chamado de 1,2,3-propanotriol 

(nomenclatura IUPAC). O glicerol é encontrado na forma combinada com glicerídeos, 

que são óleos graxos animais e vegetais. Para produção de biodiesel, são realizadas 

reações de transesterificação desses óleos graxos com algum álcool. A cada 10 kg de 

biodiesel formado, 1 kg de glicerol é gerado como subproduto (TAN; AZIZ; AROUA, 

2013). A origem do óleo utilizado como matéria prima para produção de biodiesel, 

influencia significativamente nas características do gicerol formado (ROBRA et al., 

2010). 

O glicerol pode ser metabolizado biologicamente por duas rotas fermentativas, 

sendo elas a via redutora e a oxidativa. Na via redutora, ocorre a desidratação do 

glicerol formando o 1,3- propanodiol (1,3 PDO). Pela rota oxidativa, ocorre a 

desidrogenação, do glicerol formando dihidroxiacetona, este composto é fosforilado e 

convertido a piruvato ou succinato, que posteriormente são convertidos a propionato 

(PAPANIKOLAOU et al., 2008; SILVAet al., 2009). 

O potencial médio de produção de metano a partir do glicerol (430 L de CH4 kg-

1 SV) é relativamente baixo quando comparado com potencial de outros resíduos 

(resíduos orgânicos, resíduos lipídicos, etc.). Entretanto, as vantagens do uso do glicerol 

em reatores anaeróbios estão relacionadas à fácil biodegradação (~100%), ser viscoso, 

facilitando sua mistura com outros substratos, ser um resíduo altamente concentrado, 

isto é, aumenta a Carga Orgânica Volumétrica sem afetar o TDH e não possuir outros 

usos mais rentáveis (JENSEN, 2014). 

Os componentes comuns do glicerol incluem glicerol, álcool, água, sais, metais 

pesados, ácidos graxos, mono-, di- e triglicerídeos, além de metil ésteres. Todavia, na 

sua composição são observados também compostos inibitórios como sais orgânicos 

(provindos da catálise e acidificação) e metanol (SILES et al., 2010; ROBRA et al., 

2010; CASTRILLON et al., 2011).  

No entanto, inibição por sobrecarga é tipicamente reportada como alto risco para 

estabilidade do processo durante a codigestão com glicerol (FOUNTOULAKIS et al., 

2010; ASTALS et al., 2011; NUCHDANG; PHALAKORNKULE, 2012). O limite para 
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sobrecarga de glicerol, em condições mesofílicas, é dependente do substrato utilizado, 

com limites observados de 1% v/v para lodo de esgoto (FOUNTOULAKIS et al., 2010), 

4% v/v para fezes de suínos (ASTALS et al., 2012), e 10% v/v para lodo bovino 

(ROBRA et al., 2010). 

Alguns estudos foram feitos com uso de glicerol como cossubstrato (Tabela 2.5). 

Na maioria dos experimentos foram utilizados lodos de estações de tratamento ou 

efluentes concentrados, com elevado tempo de detenção nos reatores.  

 

Tabela 2.5 - Codigestão de glicerol em diferentes águas residuárias 

COV 

ótima 

(kg DQO 

m-3 dia-1) 

COV 

crítica 

(kg DQO 

m-3 dia-1) 

Metano 

(mL de CH4 

g-1 DQO 

removida) 

Remoção 

de M.O 

(%) 

Cossubstrato Referência 

4,5 - 248 80-90 

Água residuária 

de indústria de 

Biodiesel 

SILES et al. (2010) 

1,48 3,69 328 90,40 

Lodo ativado de 

estação de 

tratamento de 

indústria de 

macarrão 

BABA et al. (2013) 

5,41 - 350 80,70 
Estrume 

Bovino 

CASTRILLÓN et al. 

(2013) 

1,7 2,4 343 96,40 

Lodo de estação 

de tratamento 

de esgoto 

sanitário 

ATHANASOULIA 

et al. (2014) 

2,97 3,44 434 - 

Lodo de estação 

de tratamento 

de esgoto 

sanitário 

NARTKER et al. 

(2014) 

1,65 2,48 75 78 
Esgoto 

Sanitário 
GARCIA (2017) 

Fonte: Autor 

 

Siles et al. (2010) avaliaram a codigestão anaeróbia de glicerol com água 

residuária de indústria de biodiesel, sob aplicação de carga orgânica volumétrica (COV) 

de 4,5 kg DQO m-3 d-1. O experimento foi desenvolvido em escala de bancada, em três 

reatores com volumes de 1 L cada, operados em batelada em temperatura mesofílica. A 

produção de metano observada foi de 310 mL CH4 g
-1 de DQO removida. 
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Castrillón et al. (2013) avaliaram a otimização da produção de biogás a partir da 

adição de glicerol residual de indústria de biodiesel em estrume bovino. A operação foi 

realizada em reator contínuo de mistura completa (Continuous Stirred-Tank Reactor, 

CSTR), em temperatura constante de 55oC. Os autores verificaram os melhores 

resultados em TDH de 20 dias, carga orgânica volumétrica afluente de 5,41 kg DQO m-3 

d-1 com produção de biogás de 350 mL CH4 g
-1 DQO removida e 67% de metano na 

composição do biogás. 

Baba et al. (2013) avaliaram a produção de metano a partir de glicerol bruto em 

processo de co-digestão com lodo de ETE de indústria de macarrão instantâneo. O 

reator tinha 30 m³ de volume útil e a carga de glicerol bruto foi aumentada 

progressivamente. A maior produção de metano foi alcançada com taxa de 

carregamento orgânico de glicerol de 1,48 kg de DQO m-3 d-1, que resultou em 358 mL 

de CH4 g-1 DQO removida. Os autores constataram que a produção de metano foi 

aumentada com o aumento da quantidade de glicerol adicionada. 

Athanasoulia et al. (2014) avaliaram a codigestão de lodo de estação de 

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

sob condições mesofílicas. Os pesquisadores variaram as porcentagens de glicerol 

afluente e tempo de detenção hidráulica. A concentração limite de glicerol observada foi 

de 4% (v/v), equivalente a 2,4 kg DQO m-3 d-1, condição em que foi observado acúmulo 

de ácidos orgânicos intermediários no reator. Para 1,7 kg DQO m-3 d-1 de glicerol 

obteve-se melhor produção de biogás e manutenção da estabilidade biológica.  

Nartker et al. (2014) relataram aumento da produção de biogás e do teor de 

metano na mistura gasosa, a partir da codigestão anaeróbia de lodo de esgoto sanitário. 

Os autores utilizaram glicerol bruto residual de indústria de biodiesel em reatores 

mesofílicos e as condições ótimas foram referentes à adição de glicerol na quantidade 

correspondente à COV (carga orgânica volumétrica) de 2,0 kg DQO m-3 d-1 e produção 

de 728 mLCH4 L-1 d-1 equivalente a 434 mLCH4 g-1 DQO removida (1 atm, 0oC), 

situação em que o teor de metano no biogás era cerca de 56%. 

Garcia (2017) avaliaram a codigestão anaeróbia de esgoto doméstico e glicerol, 

em condições mesofílicas, em reator anaeróbio de leito estruturado. A maior remoção de 

matéria orgânica ocorreu com COV de 1,65 kg DQO m-3 d-1 e remoção de 78%. Porém, 
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a maior produção de metano ocorreu com COV de 2,09 kg DQO m-3 d-1, com produção 

de 75 mLCH4 g
-1 DQO removida. A COV limite observada foi de 2,48 kg DQO m-3 d-1.  

Embora, a codigestão anaeróbia com glicerol seja amplamente relatada para 

favorecer a produção de metano, a utilização deste resíduo para favorecer a degradação 

de poluentes tem sido pouco explorada. Dessa forma, o uso de glicerol como 

cossubstrato no tratamento anaeróbio de águas residuárias é altamente atrativo, já que, 

apesar da composição do glicerol ter baixa quantidade de nutrientes demandada pela 

comunidade microbiana, esse resíduo contém elevada concentração orgânica 

prontamente biodegradável. Como o esgoto doméstico contém ampla variedade de 

nutrientes, a codigestão com glicerol pode suprir a deficiência nutricional deste resíduo 

e a alta carga orgânica pode favorecer maior produção de metano. 
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3. OBJETIVOS  

3.1. Geral  

Avaliar a remoção e degradação de NFEO em Reator Anaeróbio de Leito 

Granular Expandido (EGSB) aplicado ao tratamento de esgoto doméstico em codigestão 

com glicerol. 

 

3.2. Objetivos específicos  

a) Avaliar os efeitos do aumento da concentração de NFEO afluente na remoção de 

matéria orgânica; 

b) Avaliar a comunidade microbiana responsável pela degradação anaeróbia do NFEO 

em reator EGSB; 

c) Avaliar os efeitos do glicerol como cossubstrato na degradação do NFEO em reator 

EGSB; 

d) Avaliar a degradação do glicerol como cossubstrato na degradação de NFEO em 

reator EGSB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 Para responder os objetivos da pesquisa, um reator EGSB foi monitorado 

durante seis fases (Figura 4.1) de forma continua, durante 376 dias, em condição 

metanogênica e temperatura mesofílica. Inicialmente, para adaptação da biomassa, o 

reator foi mantido em circuito fechado durante 82h com uma mistura de substrato 

sintético e esgoto doméstico. Após esse período o sistema passou a ser alimentado de 

forma contínua com substrato sintético e esgoto doméstico. Após o período de 

adaptação da biomassa às condições hidrodinâmicas e nutricionais, com adequada 

eficiência de remoção de matéria orgânica (M.O.), adicionou-se NFEO de forma 

gradual com o intuito de propiciar a adaptação dos microrganismos ao composto. O 

NFEO foi adicionado na concentração de 6,85 ± 0,76 mg L-1 durante a Fase II, 12,70 ± 

1,56 mg L-1 durante a Fase III e 22,74 ± 0,90 mg L-1 durante a Fase IV.  O NFEO foi 

mantido em concentração de 22,71 ± 0,84 mg L-1 e 22,31 ± 0,82 mg L-1 durante as 

Fases V e IV. 

A partir da Fase V foi adicionado glicerol na alimentação do reator EGSB de 

forma gradual até a concentração de 0,52 ± 0,06 g L-1, referente a carga aplicada de 0,40 

± 0,05 kg de DQO m-3 dia -1. Na Fase VI a concentração de glicerol foi aumentada para 

1,4 ± 0,06 g L-1, referente a carga aplicada de 1,06 ± 0,05 kg de DQO m-3 dia -1. As 

cargas aplicadas foram definidas de acordo com valores estabelecidos por Garcia 

(2017).  
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Figura 4.1 - Fluxograma de operação do reator EGSB 

 

*DQO: demanda química de oxigênio; NFEO: nonilfenol etoxilado; LAS: linear alkylbenzene 

sulfonate; SS: substrato sintético; ED: Esgoto Doméstico 

Fonte: Autor 

 

 

 Os parâmetros operacionais de vazão de alimentação, tempo de detenção hidráulica, 

tempo de operação e vazão de recirculação do reator EGSB, estão expostos na Tabela 4.1.  
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Tabela 4.1 - Fases de operação do reator EGSB 

Fase 

Tempo 

(Dias) 

TDH 

(horas) 

Vazão afluente 

(L h-1) 

Vazão recirculação 

(L h-1) 

I 89 40 ± 4 1,55 ± 0,11 126 

II 63 41 ± 4 1,51 ± 0,11 126 

III 72 40 ± 5 1,55 ± 0,12 126 

IV 62 41 ± 3 1,51 ± 0,10 126 

V 42 42 ± 2 1,49 ± 0,09 126 

VI 45 40 ± 5 1,55 ± 0,12 126 
Fonte: Autor 

4.1. Inoculação  

O reator foi preenchido com substrato sintético e esgoto doméstico e, em seguida 

foi adicionado lodo granular anaeróbio oriundo de reator UASB aplicado ao tratamento 

de água residuária de abatedouro de aves, instalado na Avícola Ideal, Pereira (SP). O 

lodo foi armazenado em câmara fria a 4°C até o seu uso no reator EGSB. Tal lodo foi 

escolhido devido aos bons resultados obtidos em trabalhos anteriores na degradação de 

surfactante aniônico (LAS), 4-NF (DORNELLES et al., 2020a) e NFEO (GUTIERREZ 

et al., 2021). 

A carga orgânica aplicada ao reator foi de 0,065 g DQO g STV-1 d-1conforme 

recomendado por Chernicharo (2016) para a partida de reatores anaeróbios (0,05 a 0,15 

g DQO g STV-1 d-1). O sistema foi mantido em repouso por período de 24 horas para a 

adaptação gradual da biomassa à temperatura ambiente. Em seguida o reator foi 

mantido em recirculação em sistema fechado por 82h, mantendo o monitoramento da 

remoção de M.O. até a estabilidade. Após período em circuito fechado, o reator foi 

aberto e alimentado apenas com substrato sintético e esgoto doméstico (Fase I), dando 

início a operação em fluxo contínuo em condição fermentativa-metanogênica. O reator 

foi operado em temperatura ambiente (23 ± 4,2 ºC), TDH de 40 ± 4 horas, vazão de 

alimentação de 1,55 ± 0,11 L h-1. A vazão de recirculação aplicada foi de 126 L h-1, 

resultando em velocidade ascensional de 7 m h-1. 
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4.2. Alimentação  

 

 A alimentação do reator EGSB foi realizada a cada 2 dias. A composição do 

substrato sintético foi previamente pesada e o esgoto doméstico foi coletado 

imediatamente no momento alimentação. A composição da alimentação, incluindo o 

glicerol e NFEO, eram homogeinizados no tanque de alimentação e o volume 

completado com esgoto doméstico. O tanque de alimentação possuía capacidade de 100 

L e foi mantido dentro de um refrigerador (4oC) durante todo período de alimentação do 

reator.  

4.2.1 Substratos  

 

4.2.1.1 Composição do Substrato Sintético  

Substrato sintético foi utilizado como base da alimentação do reator em todas as 

etapas do experimento. A composição foi constituída por extrato de levedura como 

fonte de nitrogênio e vitaminas, além de bicarbonato de sódio e solução salina, 

conforme descrição nas Tabelas 4.2 e 4.3. 

Tabela 4.2 - Composição do substrato sintético 

Componente Quantidade adicionada 

Extrato de Levedura 300 mg L-1 

Bicarbonato de Sódio 400 mg L-1 

Solução de Sais 5,0 mL L-1 

Fonte: adaptado de Gutierrez (2021) 

 

Tabela 4. 3 - Composição da solução de sais adicionada ao substrato sintético 

Sais Inorgânicos Quantidade 

NaCl 50 mg L-1 

MgCl2.6H2O 1,4 mg L-1 

CaCl2.2H2O 0,9 mg L-1 

Fonte: adaptado de Gutierrez (2021) 
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A solução de sais (Tabela 4.3) foi preparada previamente em água destilada e 

mantida sob refrigeração, em aproximadamente 4°C. Os reagentes sólidos do substrato 

foram pesados semanalmente e mantidos em frascos hermeticamente fechados. 

4.2.1.2. Esgoto Doméstico 

O esgoto doméstico utilizado na pesquisa foi proveniente de uma derivação do 

coletor de esgoto municipal que passa pela Área 2 da Escola de Engenharia de São 

Carlos (EESC), da Universidade de São Paulo (USP). Essa derivação localiza-se 

próxima ao Laboratório de Processos Biológicos (LPB), local de instalação do 

experimento.  

A caracterização do esgoto doméstico em questão está apresentada na Tabela 

4.4. A composição do esgoto doméstico é muito variável, especialmente em relação à 

carga orgânica e de sólidos. Para evitar muita variação da composição do afluente, os 

sólidos presentes no esgoto foram sedimentados em uma caixa d’água, e o sobrenadante 

desse tanque foi utilizado para alimentação do reator. 

 

Tabela 4.4 - Caracterização físico-química do esgoto doméstico 

Parâmetro 
Concentração  

(mg L-1) 

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 

Fonte: Moura (2014) 
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4.2.1.3.  Glicerol 

O glicerol utilizado neste estudo é produto residual da indústria Biobrotas 

Oleoquímica (Brotas – SP). Esse composto tem elevada concentração de matéria 

orgânica (1.300,00 g de DQO L-1), alta viscosidade e densidade de 1,26 g cm-3 (Tabela 

4.5). 

Tabela 4.5 - Caracterização do glicerol bruto 

Parâmetros 
Composição 

(mg L-1) 

Teor de Glicerol (%) 95 

DQO 5.330 

Cobre 0,005 

Zinco 0,2 

Magnésio 0,3 

Cálcio 363,3 

Potássio 3 

Fosfato 2,5 

Metanol 33,6 

Nitrogênio Kjeldahl 73 
 

Fonte: Laboratório de Controle Ambiental, UFSCar São Carlos 

 

O glicerol era pesado em uma balança de precisão, e em seguida era diluído em 

água destilada. Após o preparo, a solução era armazenada em vidro âmbar e mantido 

sob refrigeração, em aproximadamente 4 °C. A solução preparada tinha 148,5 g L-1 de 

glicerol, e para alimentação, eram retiradas alíquotas de 333 mL desta solução.  

A alíquota da solução diluída era diretamente misturada no tanque de 

alimentação com esgoto doméstico e substrato sintético. A quantidade de glicerol 

adicionada foi de acordo com a Fase do reator (Figura 4.1). O glicerol foi adicionado a 

partir da Fase V, 0,5±0,06 g L-1, e na fase Fase VI em 1,4±0,06 g L-1.  
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4.2.1.4. Nonilfenol Etoxilado 

Para a alimentação do reator EGSB, foi utilizado o surfactante não-iônico, 

Nonilfenol Etoxilado comercial com 95% de pureza, grau técnico, CAS Nº 27177-08-8, 

fórmula molecular C9H19C6H4(OCH2CH2)nOH, com valor de n≈10, obtido da Destilaria 

Bauru, da cidade de Catanduva – SP (Brasil). A solução estoque foi preparada a partir 

de NFEO 95% dissolvido em água ultrapurificada e armazenada a 4 ºC em frasco 

âmbar, protegido da luz e refeita quinzenalmente. 

4.4. Reator EGSB  

 

O reator EGSB (Figura 4.2) utilizado neste estudo foi construído em PVC e 

acrílico, com 3,5 m de altura, 150 mm de diâmetro e volume útil de 62 L. Na base do 

reator foi instalado um distribuidor de vazão e no topo separador de fases (sólida, 

líquida e gasosa). A região de acúmulo de biogás (headspace) no topo do reator foi 

conectada a um medidor de vazão de biogás. O reator foi instalado em sala anexa ao 

Laboratório de Processos Biológicos, onde é mantido em temperatura ambiente. 
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Figura 4.2 - Diagrama esquemático do reator EGSB 

 
1- tanque de alimentação; 2- bomba de alimentação; 3- pontos de coleta amostral; 4-separador 

trifásico; 5- saída do efluente; 6 – saída de gás e selo hídrico; 7- tubulação de recirculação; 8- 

bomba de recirculação.  

Fonte: Autor 
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4.5. Análises físico-químicas e cromatográficas  

As amostras do afluente e efluente do EGSB foram analisadas de acordo com a 

frequência e parâmetros da Tabela 4.6. 

 

Tabela 4.6 - Análises físico-químicas do reator EGSB 

Variáveis  Método Frequência  Referência 

pH Potenciométrico 3x Semana APHA (2005) 

Alcalinidade Titulométrico  3x Semana RIPLEY et al. (1986) 

DQO Espectrofotométrico 3x Semana APHA (2005) 

Sólidos Suspensos   Gravimétrico  1x Semana APHA (2005) 

NFEO CLAE - DF 3x Semana DORNELLES (2020b) 

Ácidos voláteis Totais Titulométrico 3x Semana RIPLEY et al. (1986) 

LAS CLAE - DF 3x Semana Duarte et al. (2006) 

Glicerol Foto-enzimático  3x Semana GREENHILL (2004) 

Sulfato (SO4
3-) Turbidimetria 3x Semana APHA (2005) 

Vazão  Volumétrico 3x Semana - 

Vazão de Gás  Volumétrico 3x Semana - 

Biogás (CH4 e CO2) GC  3x Semana PERNA et al. (2013) 

*DQO: demanda química de oxigênio; NFEO: nonilfenol etoxilado; LAS: linear alkylbenzene 

sulfonate; CLAE-DF: cromatografia líquida de alta eficiência com detector de fluorescência; 

CG: cromatografia gasosa; 

Fonte: Autor 

 

A concentração de NFEO foi determinada por meio de cromatografia líquida de 

alta eficiência com detector de fluorescência conforme metodologia estabelecida por 

Dornelles et al. (2020b). A concentração de LAS foi determinada por meio de 

cromatografia líquida de alta eficiência com detector de fluorescência conforme 

metodologia estabelecida por Duarte et al. (2006).  

A determinação de Fenóis totais foi realizada com o reagente de Folin–

Ciocalteu, com adaptações a partir de Galvão et al. (2018) e Sánchez-Rangel et al. 

(2013). Foi utilizada solução de carbonato de sódio anidro (Na2CO3) a 10,75% (m/v) e a 

determinação foi realizada após 10 minutos de reação em absorbância de 765 nm, 

usando água destilada para ajuste zero. A concentração de fenóis totais foi calculada 

levando em consideração a interferência da composição do esgoto sintético, a qual foi 

subtraída da absorbância.  
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A análise da composição de biogás foi realizada em cromatógrafo gasoso 

modelo GC 2010 (Shimadzu®, Scientific Instruments®, Columbia, MD, EUA), 

equipado com detector de condutividade térmica (TCD), com coluna Supelco 

Carboxen® 1010 Plot (30 m x 0,53 mm de diâmetro externo, 0,30 μm de espessura), 

utilizando argônio como gás de arraste (5,66 mL min-1). As temperaturas do injetor e 

do detector foram de 220°C e 230°C, respectivamente. A rampa de aquecimento da 

coluna foi de 130 a 135°C, a 46°C min-1, com tempo de corrida aproximado de 6 min. A 

amostra do headspace (0,5 mL) foi coletada do selo hídrico com auxílio de uma seringa 

gastight com trava e imediatamente analisada. 

As análises de pH, DQO, SSV e sulfato foram realizadas de acordo com APHA 

(2005), as análises de Alcalinidade e ácidos orgânicos voláteis totais (AOVT) foram 

realizadas de acordo com Ripley et al. (1986), a análise de glicerol foi realizada pelo 

método Foto-enzimático de acordo com Greenhill (2003). 

 

4.6. Análise de Biologia Molecular  

4.6.1. Extração de DNA 

Foram coletadas amostras do reator EGSB ao final das fases de operação (I, IV e 

V). Após coleta, as amostras foram lavadas em solução tampão fosfato (PBS) (NaCl 

8%, KCl 0,2%, Na2HPO4 1,4%, KH2PO4 0,24%) (GREEN e SAMBROOK, 2012) e 

armazenadas a -20°C. O DNA foi extraído usando o kit FastDNA® SPIN for Soil DNA 

Extraction (MP, Biomedicals) de acordo com as recomendações do fabricante. A 

quantificação do DNA (ng/μL) e a pureza (relação 260/280 = 1,8 - 2,0) foram realizadas 

usando espectrofotômetro Nanodrop® 2000 (ThermoFisher Scientific). A integridade 

do fragmento de DNA foi analisada por eletroforese em gel de agarose 0,8%. 

 4.6.2. Sequenciamento  

As amostras de DNA foram enviadas para empresa NGS Soluções Genomicas 

na cidade de Piracicaba – SP (www.ngsgenomica.com.br) para realizar o 

sequenciamento do gene  RNAr 16S  (região V3+V4) pela plataforma Illumina® e a 

análise de bioinformática básica.   

http://www.ngsgenomica.com.br/
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O set primer 341F/806R (KLINDWORTH et al., 2013; CAPORASO et al., 

2011) foi usado para amplificação do gene 16S. Em seguida, os produtos da 

amplificação foram purificados com AMPure XP beads.  A ligação dos barcodes foi 

realizada com o kit Nextera XT. As bibliotecas de sequenciamento foram geradas 

usando a biblioteca de DNA UltraNBNext ®Kit para Illumina (New England Biolabs, 

Ipswich, EUA), seguindo as recomendações do fabricante. As análises dos dados foram 

realizadas de acordo com Callahan et al. (2016a), usando um conjunto de pacotes 

implementados na linguagem R (R Core Team, 2021).  

O processamento dos dados de sequenciamento foi realizado via programa 

DADA2 (CALLAHAN et al., 2016b), utilizado para modelagem e correção de erros de 

amplicons. A filtragem de arquivos fastq foi realizada para cortar as sequências dos 

primers de PCR e filtrar as leituras de baixa qualidade (Q<30), mas mantendo a 

sobreposição entre as leituras, para posterior junção e remontagem do fragmento da 

região amplificada. DADA2 não cria OTUs e diferencia as variáveis de sequência 

relacionadas.  Diferentemente de outros, esse pipeline realiza a fusão de paired-end 

reads.  

Após o processamento dos dados de sequenciamento pelo DADA2, as 

taxonomias foram atribuídas a cada ASV (Amplicon Sequencing Variants) utilizando 

uma implementação do programa DADA2 do método de classificador Bayesiano 

ingênuo para essa finalidade (WANG et al., 2007). A função que atribui a taxonomia 

toma como entrada um conjunto de sequências (ASVs) a serem classificadas a partir de 

sequências de referência com taxonomia conhecida.  O banco de dados SILVA foi 

utilizado como referência (GLÖCKNER et al., 2017).  

4.7. Análise estatística 

Os dados experimentais do reator EGSB foram submetidos a análise de variância 

(ANOVA) e, quando o conjunto atendeu a normalidade, a comparação entre as médias 

foi realizada usando o teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro (p-valor: 0,05). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados referentes à operação e 

monitoramento do Reator EGSB. Serão abordados os parâmetros físico-químicos de 

monitoramento e caracterização microbiana ao final das fases operacionais. 

 Um reator EGSB em escala aumentada (62 L) foi monitorado durante 376 dias. 

A etapa de inoculação foi realizada em circuito fechado durante 82h e então, teve início 

a operação em circuito aberto sendo, 89 dias na Fase I, 63 dias na Fase II, 72 dias na 

Fase III, 62 dias na Fase IV, 42 dias na Fase V e 45 dias na Fase VI. Em todas as fases 

experimentais o reator foi alimentado com esgoto doméstico e substrato sintético. A 

adição de NFEO teve início na Fase II (6,85 ± 0,76 mg L-1) com aumento da 

concentração de NFEO (12,70 ± 1,56 mg L-1) na Fase III e na Fase IV (22,74 ± 0,90 mg 

L-1). Na Fase V teve início a adição de glicerol (0,52 ± 0,06 g L-1). Na Fase VI foi 

adicionado 1,4 ± 0,06 g L-1 de glicerol e mantida a concentração de NFEO (22,31 ± 0,82 

mg L-1). 

 

5.1 Remoção de NFEO 

A concentração de NFEO Afluente na Fase I (0,53 ± 0,034 mg L-1) foi 

proveniente do próprio esgoto doméstico e a eficiência de remoção foi de 35,33 ± 

1,28%. Na Fase II, com adição de NFEO, a concentração afluente foi de 6,85 ± 0,76 mg 

L-1 e a eficiência de remoção aumentou para 86,27 ± 1,85%. Esta maior remoção pode 

ter sido causada pelo aumento da concentração de NFEO, o que pode ter favorecido 

populações com afinidade por este substrato. Este comportamento também foi 

verificado com aumento da concentração de NFEO nas Fases III (12,70 ± 1,56 mg L-1) e 

IV (22,74 ± 0,90 mg L-1), cujas eficiências de remoção foram de 88,19 ± 0,84% e 90,02 

± 1,19%, respectivamente. Os valores médios de NFEO afluente, efluente, eficiência de 

remoção e comparação estatísticas das médias podem ser verificadas na Tabela 5.1. 
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Tabela 5.1 - Valores de NFEO Afluente e Efluente e eficiência de remoção nas 

diferentes fases de operação do reator EGSB 

Fases 
NFEO (mg L-1) 

Remoção (%) 
Afluente  Efluente 

I 0,53 ± 0,034 a 0,35 ± 0,03 a 35,33 ± 1,28 a 

II 6,85 ± 0,76 b 0,94 ± 0,37 b 86,27 ± 1,85 b 

III 12,70 ± 1,56 c 1,47 ± 0,23 cd 88,19 ± 0,84 bc 

IV 22,74 ± 0,90 d 2,27 ± 0,55 e 90,02 ± 1,19 c 

V 22,71 ± 0,84 d 1,78 ± 0,14 d* 92,18 ± 0,47 d 

VI 22,31 ± 0,82 d 1,33 ± 0,06 c 94,04 ± 0,30 e 
*Médias seguidas da mesma letra não diferem pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade de erro. 

Fonte: Autor 

Fonte: Autor 

 
 

Na Fase V foi adicionado glicerol (0,52 ± 0,06 g L-1) a composição afluente e a 

eficiência de remoção de NFEO aumentou para 92,18 ± 0,47%, para concentração 

afluente de 22,71 ± 0,84 mg L-1. Na Fase VI a concentração de glicerol foi elevada para 

1,37 ± 0,06 g L-1 e foi verificada a maior eficiência de remoção de NFEO (94,04 ± 

0,30%). Por meio destes resultados pode-se inferir que o glicerol favoreceu a remoção 

de NFEO em reator EGSB.  

Provavelmente, a maior remoção de NFEO na presença de glicerol está 

relacionada com as reações de bio-oxidação e estimulação das enzimas funcionais, 

resultando no aumento da degradação dos compostos tóxicos recalcitrantes 

(NDAYISENGA et al., 2021) em função da disponibilidade de cossubstrato metabólico. 

O uso de cossubstratos facilmente biodegradáveis no processo de tratamento de 

surfactantes foi estudado em outros trabalhos, favorecendo a formação de consórcios 

microbianos capazes de degradar estes compostos (OKADA et al., 2014; TEIXEIRA, 

2020; DOENELLES et al., 2020a). A adição do glicerol proporcionou mudança 

metabólica relacionada com o aumento da concentração de ácidos orgânicos voláteis 

totais afluente (Tabela 5.7) e proporção de CO2 no biogás (Tabela 5.12). Sob tais 

condições, ocorreu maior atividade acidogênica no reator, em função da rápida 

degradação do glicerol por bactérias fermentativas gerando ácidos orgânicos 

(PAPANIKOLAOU et al., 2008). O aumento da atividade acidogênica, pode ter 

influência no processo de remoção do NFEO, pois consórcios de microrganismo 

acidogênicos foram identificados na remoção de compostos surfactantes (GRANATTO 

et al., 2019; GUTIERREZ et al., 2021). Além disso, a atuação de microrganismos em 
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meio fermentativo foi apontada como uma das principais vias da redução anaeróbia de 

compostos fenólicos, especialmente relacionados a quebra de anéis benzênicos 

(FUCHS, 2008; VIENO, 2014).  O glicerol por ser um álcool pode ter estimulado a 

produção das enzimas álcool desidrogenase e alcan-1-ol desidrogenase. Estas enzimas 

são oxidorredutases que atuam principalmente sobre o C3-C16 cadeia-linear de álcoois 

saturados primários, e também em C4-C7 de aldeídos e em surfactantes não-iônicos.  

Tais enzimas foram relacionadas à degradação do NFEO, como nonilfenol 

desidrogenase, que atua na quebra das cadeias etoxiladas (LIU et al., 2013). 

O percentual de remoção de NFEO deste estudo (94%) na presença de glicerol 

foi superior aqueles relatados por Zhang et al. (2008b). Os autores avaliaram a remoção 

de NFEO em reator UASB (4L) alimentado com esgoto doméstico e TDH de 18h, e 

verificaram eficiência de remoção de 79% para concentração afluente de 15 mg L-1. 

Dornelles et al. (2020a) obtiveram remoção de até 78% para 4-NF em 20L-RALF 

alimentado com substrato sintético e etanol como cossubstrato, com concentração deste 

surfactante de 0,38 mg L-1. Teixeira (2020) verificou remoção de 91% de NFEO em 

reatores batelada com concentração inicial de NFEO de 5,4 mg L-1, utilizando substrato 

sintético para alimentação e etanol como cossubstrato. 

Gutierrez, et al. (2021) obtiveram remoção de 82% para NFEO em reator EGSB 

(60L) alimentado com substrato sintético, similar a este trabalho, porém utilizando 

etanol como cossubstrato, e com concentração de NFEO afluente de 3,5 mg L-1. Os 

autores citados obtiveram remoção de NFEO menor que a verificada no presente 

trabalho, destacando que o cossubstrato utilizado pelos autores (etanol), tem alto valor 

agregado, enquanto o glicerol é um resíduo descartado pela indústria do biodiesel, 

tornando o glicerol uma alternativa viável como substituto dos cossubstratos comerciais. 

A variação temporal de NFEO Afluente, Efluente e Eficiência de Remoção pode ser 

verificada na Figura 5.1.  

 

 

 

 



60 
 

Figura 5.1 - Variação temporal da remoção e concentrações de NFO Afluente e 

Efluente 

 

Fonte: Autor 

 

A estabilidade operacional do processo de remoção do NFEO, no reator EGSB, 

foi verificada pelas baixas variações da concentração de NFEO afluente e efluente, 

dentro de cada Fase de operação (Figura 5.1).  O aumento da dosagem de NFEO da 

Fases I para a Fase IV, fases sem glicerol, provocou aumento da concentração de NFEO 

efluente de 0,35 ± 0,03 mg L-1 (Fase I) para 2,27 ± 0,55 mg L-1 (Fase IV). Porém, apesar 

do aumento da concentração de NFEO efluente, a eficiência de remoção observada foi 

de 35,33 ± 1,28 % (Fase I) para 90,02 ± 1,19% (Fase IV). Por meio deste 

comportamento pode-se indicar que o aumento da concentração de NFEO proporcionou 

aumento da sua remoção. Durante as Fases com adição de glicerol (Fases V e VI), foi 

observada a mesma concentração afluente de NFEO da Fase IV, porém a eficiência de 

remoção de NFEO aumentou de 90,02 ± 1,19 % (Fase IV), para 92,18 ± 0,47 % (Fase 

V) e 94,04 ± 0,30 % (Fase VI). Portanto, a maior remoção e pode estar correlacionada à 

adição de glicerol na alimentação do reator EGSB. A distribuição dos valores de NFEO 

afluente, efluente e eficiência de remoção por Fase de operação pode ser verificado na 

Figura 5.2. 

 



61 
 

Figura 5.2 - (A) Boxplot da concentração de NFEO Afluente; (B) Boxplot da 

concentração de NFEO Efluente; (C) Boxplot da Variação temporal da remoção de 

NFEO por fase de operação 

 

Fonte: Autor 

 

5.2. Remoção de LAS 

 

O LAS foi monitorado, porque é um surfactante comum no esgoto doméstico, 

assim como o NFEO, e o potencial de degradação de ambos estão muitas vezes 

associados, assim como seu efeito inibitório. O LAS não foi adicionado à alimentação 

do reator e a concentração afluente foi proveniente do próprio esgoto doméstico. 

Observou-se remoção de LAS de 34,75 ± 3,16%; 82,59 ± 2,62%; 84,10 ± 

1,27%; 78,01 ± 2,02%; 80,79 ± 1,26%; 84,81 ± 1,93%, para as fases I, II, III, IV, V e 

VI, respectivamente. As concentrações médias de LAS afluente foram de 6,36 ± 0,38 

mg L-1 para Fase I, 6,03 ± 2,08 mg L-1 para Fase II, 6,05 ± 2,01 mg L-1 para Fase III, 

6,06 ± 1,71 mg L-1 para Fase IV, 6,12 ± 1,9 mg L-1 para Fase V e 6,22 ± 1,71 mg L-1 
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para Fase VI. Os valores médios de LAS afluente, efluente, eficiência de remoção e 

comparação estatísticas das médias estão incluídos na Tabela 5.2. 

 
Tabela 5.2 - Remoção e Concentração de LAS Afluente e Efluente do reator EGSB 

Fases 
LAS (mg L-1) Remoção 

(%) Afluente  Efluente 

I 6,36  ± 0,38 a 4,16 ± 0,76 c 34,7 ± 3,2a 

II 6,03  ± 2,08 a 0,91 ± 0,12 a 82,6 ± 2,6 d 

III 6,05  ± 2,01 a 0,95 ± 0,48 a 84,1  ± 1,3 e 

IV 6,06  ± 1,71 a 1,33 ± 0,63 b 78,0  ± 2,0 b 

V 6,12  ± 1,90 a 1,10 ± 0,13 b 80,8  ± 1,3 c 

VI 6,22  ± 1,71 a 0,91 ± 0,23 a* 84,8  ± 1,9 e 
*Médias seguidas da mesma letra não diferem pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade de erro. 

Fonte: Autor 

 

A maior eficiência de remoção de LAS ocorreu na Fase III (84,10 ± 1,27%) e VI 

(84,81±1,93%). A partir da Fase II, com NFEO (6,85 ± 0,76 mg L-1) foi observada 

maior remoção de LAS de 34,75 ± 3,2% (Fase I) para 82,59 ± 2,6% (Fase II). Este 

padrão também foi observado na Fase III (84,10 ± 1,27%), para 12,70 ± 1,56 mg L-1 de 

NFEO afluente. Este efeito pode estar ligado a ação sinérgica do metabolismo dos 

microrganismos na utilização dos dois compostos. Porém, da Fase III para Fase IV, com 

22,74 ± 0,90 mg L-1 de NFEO foi observada diminuição da remoção de LAS de 84,10 ± 

1,3% para 78,0 ± 2,0%. Isso pode ter ocorrido por inibição da atividade microbiana em 

função dos maiores valores de LAS e NFEO.  Este efeito inibitório do LAS e NFEO 

juntos também foi verificado por Gutierrez et al. (2021), em reator EGSB, após a adição 

de água residuária de lavanderia, que contem elevadas concentrações de LAS, afetando 

a remoção de NFEO (de 60% para 48%). 

A partir da adição de glicerol nas Fases V (0,52 ± 0,06 g L-1) e VI (1,4 ± 0,06) 

verificou-se novamente maior remoção do LAS, provavelmente devido ao glicerol 

utilizado como cossubstrato, auxiliar da degradação do LAS, da mesma forma que pode 

ter contribuído para a degradação do NFEO. A variação temporal de LAS Afluente, 

Efluente e Eficiência de Remoção podem ser verificadas na Figura 5.3. 
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Figura 5.3 - Variação temporal da remoção e concentrações de LAS Afluente e 

Efluente 

Fonte: Autor 

 

Em comparação com outros trabalhos pode-se inferir que a remoção de LAS 

verificada na presente pesquisa foi elevada. Por exemplo, Delforno et al. (2014) 

obtiveram eficiência de remoção de 63,5 ± 10,3% em reator EGSB em escala de 

bancada, alimentado com meio sintético. Faria et al. (2017) obtiveram eficiência de 

remoção de 55,3 ± 18,4% de LAS em EGSB escala de bancada, alimentado com água 

residuária de lavanderia em codigestão com esgoto doméstico. Gutierrez et al. (2021) 

obtiveram eficiência de remoção de LAS de 50%, em reator EGSB alimentado com 

esgoto doméstico e água residuária de lavanderia. Delforno et al. (2019) verificaram 

remoção 54% de LAS em reator UASB com água residuária de lavanderia e 32 mgL-1 

de LAS. Granatto et al. (2021) verificaram remoção de 65% em reator EGSB, 

alimentado com esgoto doméstico. A distribuição dos valores de LAS afluente, efluente 

e eficiência de remoção pode ser verificada na Figura 5.4. 
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Figura 5.4 - (A) Boxplot da concentração de LAS Afluente; (B) Boxplot da 

concentração de LAS Efluente; (C) Boxplot da Variação temporal da remoção de LAS 

do reator EGSB 

Fonte: Autor 

 

 

5.3. Dinâmica de produção e consumo de compostos fenólicos 

A determinação de fenóis totais neste estudo foi realizada utilizando o reagente 

de Folin-Ciocalteu, pois, este método é sensível aos subprodutos para-fenólicos 

(SÁNCHEZ-RANGEL et al., 2013), que são gerados a partir da degradação do NFEO e, 

portanto, pode-se inferir a respeito da dinâmica de produção ou consumo destes.  

Os valores de fenóis totais afluente não variaram com a adição de NFEO, pois o 

método utilizado não é sensível a longas cadeias alquílicas ou etoxiladas, como NFEO e 

LAS (BLAINSKI et al., 2013; GALVÃO et al., 2018). Observou-se concentração de 

Fenóis afluente de 15,19 ± 3,12 mg L-1, 15,20 ± 2,87 mg L-1, 15,04 ± 1,91mg L-1, 15,10 

± 2,47 mg L-1, 15,03 ± 2,48 mg L-1, respectivamente para as Fases II, III, IV, V e VI. 

Verificou-se remoção de Fenóis Totais de 88,48 ± 0,71%; 86,74 ± 1,12%; 85,36 ± 

0,87%; 88,24 ± 0,75%; 91,50 ± 1,05%, para as Fases II, III, IV, V e VI, 
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respectivamente. Os valores médios de Fenóis Totais afluente, efluente, eficiência de 

remoção e comparação estatísticas das médias podem ser observados Tabela 5.3. 

 
Tabela 5.3 - Valores de Remoção e concentração de fenol afluente e efluente  

Fases 
Fenóis Totais (mg L-1) 

Remoção (%) 
Afluente Efluente  

I - - - 

II 15,19 ± 3,12 a 1,66 ± 0,20 b 88,48 ± 0,71 b 

III 15,20 ± 2,87 a 1,96± 0,17 c 86,74 ± 1,12 ab 

IV 15,04 ±  1,91 a 2,17 ± 0,39 d 85,36 ± 0,87 a 

V 15,10 ± 2,47 a 1,74 ± 0,09 b* 88,24 ± 0,75 b 

VI 15,03 ± 2,48 a 1,25 ± 0,31 a 91,50 ± 1,05 c 
*Médias seguidas da mesma letra não diferem pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade de erro. 

Fonte: Autor 

 

Verificou-se valores de Fenol efluente de 1,66 ± 0,20 mg L-1, 1,96± 0,17 mg L-1, 

2,17 ± 0,39 mg L-1, 1,74 ± 0,09 mg L-1, 1,74 ± 0,09 mg L-1, 1,25 ± 0,31 mg L-1, 

respectivamente para as Fases II, III, IV, V e VI. Observou-se maior concentração de 

Fenóis Totais efluente com o aumento da concentração de NFEO afluente. O maior 

valor de fenóis totais observado foi na Fase IV, onde houve maior adição de NFEO 

(22,74 ± 0,90 mg L-1).  Provavelmente, sob tais condições em função da degradação de 

NFEO ocorreu a formação de subprodutos, como por exemplo, o 4-NF, o principal 

subproduto da degradação do NFEO (SOARES et al., 2008). 

Os menores valores verificados foram nas Fases com adição de glicerol (Fase V 

e VI). Observou-se redução da concentração de Fenóis totais da Fase IV para Fase V (de 

2,17 ± 0,39 para 1,74 ± 0,09 mg L-1), para 0,5 ± 0,06 g L-1 de glicerol. Após aumento da 

concentração de glicerol para 1,4 ± 0,06 g L-1 (Fase VI) observou-se diminuição da 

concentração de fenóis efluente para 1,25 ± 0,31 mg L-1, sendo este o menor valor 

verificado. Portanto, a adição de glicerol favoreceu o consumo dos subprodutos, assim 

como favoreceu a remoção dos surfactantes NFEO e LAS. Este pode ser um diferencial 

do glicerol, porque pode ser usado como substituto de outros cossubstratos de alto valor 

comercial, como o etanol, para degradação de surfactantes. Além disso, também 

favoreceu a remoção de outros subprodutos metabólicos. A degradação dos subprodutos 

é relevante, porque o 4-NF, subproduto da degradação do NFEO, é um desruptor 
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endócrino que causa impactos a saúde humana e ao meio ambiente (ANNAMALAI e 

NAMASIVAYAM, 2015).  

A remoção de subprodutos durante a operação do reator foi elevada quando 

comparada com Dornelles et al. (2020a), que verificaram remoção de 78% de 4-NF 

(subproduto da degradação de NFEO) em reator RALF (20L) alimentado com substrato 

sintético em codigestão com etanol, para 0,4 mg L-1 de 4-NF afluente.  

 

5.4. Remoção de matéria orgânica 

 

Após etapa inicial de inoculação em circuito fechado, iniciou-se a operação do 

reator em circuito aberto, no qual a duração das fases operacionais foi determinada de 

acordo com a estabilidade de remoção de matéria orgânica. Na etapa de inoculação 

(circuito fechado) a concentração inicial de matéria orgânica foi de 757,0 ± 7,7 mg 

DQO L-1 (esgoto doméstico e substrato sintético). Após 80h de operação a eficiência de 

remoção foi de 71,9 ± 2,0 %. Assim, foi iniciada as etapas com alimentação contínua 

sem adição de NFEO (Fase I), seguida da adição de NFEO (Fase II, III, IV) e NFEO 

com glicerol (V e IV). 

A adição de glicerol na alimentação do reator foi realizada durante as Fases V e 

VI, com o objetivo de avaliar a influência do cossubstrato na remoção de NFEO. A 

adição de cossubstrato ao meio reacional pode favorecer o estabelecimento de consórcio 

microbiano com potencial metabólico para degradar os compostos de interesse 

(OKADA et al., 2014). Os valores médios de matéria orgânica afluente, efluente e 

eficiência de remoção, bem como sua comparação estatística estão incluídos na Tabela 

5.4.  

Na Fase I, sem adição de NFEO, a DQO afluente foi de 737,3 ± 10,3 mg L-1. 

Para as fases com adição de NFEO os valores de DQO afluente foram de 752,1 ± 61,1 

mg L-1 (Fase II); 722,4 ± 87,4 mg L-1 (Fase III) e 684,7 ± 89,5 mg L-1 (Fase IV). Para as 

fases com adição de glicerol os valores de DQO afluente foram de 1.259,6 ± 50 mg L-1 

(Fase V) e 2.952,5 ± 50 mg L-1 (Fase VI). O aumento da matéria orgânica afluente 

verificada na Fase V e VI foi devido adição do glicerol na alimentação. 
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O maior valor de matéria orgânica efluente (94,4 ± 34 mg L-1) ocorreu na fase 

inicial (Fase I). Isto pode ter ocorrido devido à adaptação da comunidade microbiana a 

configuração reacional e composição nutricional do meio de cultura, o que resultou 

também na menor eficiência de remoção de matéria orgânica (89,2 ± 4,5%), em 

comparação com as demais fases de operação do reator EGSB (Fase II, III, IV, V, VI). 

A menor concentração de matéria orgânica efluente foi verificada para as Fases V (75,6 

± 22 mg L-1), seguida pela Fase III (79,4 ± 18,8 mg L-1), Fase VI (82,6 ± 10 mg L-1), 

Fase IV (83,2 ± 14 mg L-1), Fase II (83,6 ± 16 mg L-1) e Fase I (94,4 ± 34 mg L-1).  

 

 

Tabela 5.4 – Remoção e concentração de matéria orgânica afluente e efluente  

Fases 

DQO (mg L-1) 

Remoção (%) 
Afluente Efluente 

I 737,3 ± 10,3 a 94,4 ± 34 a 89,2 ± 4,5 a 

II 752,1 ± 61,1 a 83,6 ± 16 a 92,2 ± 1,3 bc 

III 722,4 ± 87,4 a 79,4 ± 19  a 91,4 ± 2,0 b 

IV 684,7 ± 89,5 a 83,2 ± 14 a 92,8 ± 1,3 bc 

V 1259,6 ± 50 b 75,6 ± 22 a 94,4 ± 1,8 cd 

VI 2952,5 ± 50 c 82,6 ± 10 a* 96,6 ± 0,8 d 

*Médias seguidas da mesma letra não diferem pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade de erro. 
Fonte: Autor 

 

As maiores eficiências de remoção de matéria orgânica foram verificadas para as 

Fases VI (96,6 ± 0,8%) e V (94,4 ± 1,8%), Fases com adição de glicerol, seguidas das 

Fases IV (92,8 ± 1,3%), II (92,2 ± 1,3 %), III (91,4 ± 2,0%) e I (89,2 ± 4,5 %). A adição 

do NFEO e seu aumento ao longo das Fases I, II, III e IV, não afetou a remoção de 

M.O. A variação temporal de matéria orgânica Afluente, Efluente e remoção durante as 

fases de operação do reator EGSB pode ser verificada na Figura 5.5.  
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Figura 5.5 - Variação temporal da remoção da matéria orgânica Afluente e Efluente 

durante as fases de operação do reator EGSB 

 

Fonte: Autor 

 
 

 

Os valores de eficiência de remoção de M.O. verificados no presente trabalho, 

foram atingidos devido às características do reator EGSB. Provavelmente, o sistema de 

mistura completa com alta recirculação, associado a biomassa em forma de lodo 

granular e diluição inicial do afluente, tenham favorecido o contato e disponibilidade do 

substrato para os microrganismos, em relação às outras configurações reacionais 

(DENG et al., 2016; CENTURION et al., 2018; GRANATTO et al., 2021; 

GUTIERREZ et al., 2021). A estabilidade desta configuração reacional (EGSB) 

proporcionou efluente clarificado, evidenciado pelas baixas concentrações de matéria 

orgânica no efluente. A distribuição dos valores de M.O. afluente, efluente e eficiência 

de remoção pode ser verificada na Figura 5.6. 
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Figura 5.6 - (A) Boxplot da concentração de matéria orgânica Afluente; (B) Boxplot da 

concentração de matéria orgânica Efluente; (C) Boxplot da remoção de matéria orgânica 

 
Fonte: Autor 

 

Observou-se Carga Orgânica Volumétrica (COV) aplicada ao reator EGSB de 

0,46 ± 0,062; 0,47 ± 0,038; 0,45 ± 0,054; 0,42 ± 0,056; 0,79 ± 0,031 e 1,83 ± 0,039 kg 

DQO m-3dia-1 para as fases I, II, III, IV, V e VI, respectivamente (Tabela 5.5). A 

variação da COV ocorrida nas fases sem glicerol (Fase I, II, III e IV) não teve diferença 

significativa. Nas Fases V e VI observou-se aumento significativo da COV em função 

da adição de glicerol. 

A COV removida do reator foi de 0,40 ± 0,065; 0,41 ± 0,037; 0,40 ± 0,055; 0,37 

± 0,057; 0,74 ± 0,033 e 1,78 ± 0,045 kg DQO m-3dia-1 para as fases I, II, III, IV, V e VI, 

respectivamente. A COV removida nas fases sem glicerol (Fase I, II, III e IV) não teve 

diferença significativa entre os valores. Todavia, nas fases com a adição de glicerol 

(Fase V e VI) foi verifica diferença significativa para COV removida. Durante as Fases 

com adição de glicerol (V e VI), a principal fonte de matéria orgânica do reator se 
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tornou o glicerol, e praticamente toda COV aplicada de glicerol foi removida no 

tratamento, isto ajuda a explicar o aumento dos valores de eficiências alcançados.  

 

Tabela 5.5 - Valores de COV aplicada e removida 

Fases 

COV 

Aplicada 

(kg de DQO 

m-3dia-1) 

COV 

Removida 

(kg de DQO m-

3dia-1) 

Carga de 

Glicerol Aplicada 

(kg de DQO m-

3dia-1) 

Carga de Glicerol 

Removida 

(kg de DQO m-3dia-1) 

I 0,46 ± 0,062 a 0,40 ±  0,065 a - - 

II 0,47 ± 0,038 a 0,41 ± 0,037 a - - 

III 0,45 ± 0,054 a 0.40 ±  0,055 a - - 

IV 0,42 ± 0,056 a 0,37 ± 0,057 a - - 

V 0,79 ± 0,031 b 0,74 ±  0,033 b 0,40 ± 0,046 a 0,40 ± 0,046 a 

VI 1,83 ±  0,039 c 1,78 ±  0,045 c* 1,06 ± 0,050 b 1,06 ± 0,050 b 

*Médias seguidas da mesma letra não diferem pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade de erro. 

Fonte: Autor 

 

Em função do aumento da COV aplicada observou-se maior remoção de matéria 

orgânica, como por exemplo, para a Fase IV (COV aplicada de 0,42 ± 0,056 kg m-3 dia-1 

e remoção de M.O. de 92,8 ± 1,3%), Fase V (COV aplicada de 0,79 ± 0,031 kg m-3 dia-1 

remoção de M.O. de 94,4 ± 1,8%) e Fase VI (COV aplicada de 0,79 ± 0,031 kg m-3 dia-1 

remoção de M.O. de 94,4 ± 1,8%).  

A remoção de M.O. no presente trabalho, especialmente na Fase VI (96,6 

±0,8%), foi maior quando comparadas com outras pesquisas. Por exemplo, Zhang et al. 

(2008b), avaliaram a remoção do surfactante NFEO em reator UASB em escala de 

bancada, alimentado com esgoto doméstico. Os autores verificaram remoção de M.O. 

de 60% para 15 mg L-1 de NFEO e232 ± 15 mg L-1 de matéria orgânica afluente.  

Delforno et al. (2012) relataram eficiência de remoção de M.O. de 97% na 

presença de surfactante LAS em reator EGSB alimentado com meio substrato sintético. 

Os autores constataram que a adição de surfactante não afetou a remoção de matéria 



71 
 

orgânica, o que também foi verificado por outros pesquisadores (MACEDO et al., 2015; 

MACEDO et al., 2017; ANDRADE et al., 2017a) que avaliaram a remoção de 

surfactante aniônico e não iônico em diferentes condições operacionais em reator 

anaeróbio de leito fluidizado (RALF). A remoção de M.O. observada pelos autores 

foram próximas do valor verificado na Fase VI (96,6 ±0,8%) do presente trabalho, fase 

com adição de 1,4 ± 0,06 g L-1 de glicerol. 

Centurion et al. (2018) observaram eficiência de remoção de M.O. de 61% em 

reator EGSB de tratamento de água residuária de lavanderia comercial em codigestão 

com esgoto doméstico. Da mesma forma, Granatto et al. (2019) observaram remoção de 

M.O. de 77%, em reator EGSB alimentado com esgoto sanitário tratando surfactantes e 

fármacos. Os valores verificados pelos autores foram inferiores aos observados no 

presente trabalho em todas as Fases de operação.  

Dornelles et al. (2020a) verificaram em reator RALF alimentado com substrato 

sintético e etanol, remoção de M.O. de 93% para concentração de 4-NF de 0,3 mg L-1 e 

COV aplicada de 1,2 kg m-3 dia-1, e remoção de M.O. de 91% para concentração de 4-

NF 0,4 mg L-1 e COV aplicada de 0,75 kg m-3 dia-1. Granatto et al. (2021) verificaram 

remoção de M.O. de 90% em reator EGSB de tratamento de esgoto doméstico em 

codigestão de etanol, com adição de surfactantes e fármacos, para uma COV aplicada de 

0,98 kg m-3 dia-1. Os valores observados de remoção de M.O. nas Fases com adição de 

glicerol como cossubstrato (Fase V e VI) foram superiores aos verificados pelos 

autores.  

Gutierrez et al. (2021) avaliaram a remoção de NFEO em reator EGSB aplicado 

a codigestão de esgoto doméstico e efluente de lavanderia com substrato sintético. Os 

autores constataram que a presença do surfactante não influenciou na remoção de M.O., 

assim como observado no presente trabalho. O sistema foi operado com de COV 

aplicada de 0,29 kg m-3 dia-1, concentração de NFEO afluente de 3,7 mg L-1 e a 

eficiência de remoção de M.O. foi de 90%. A remoção de M.O. observada no presente 

trabalho nas fases com adição de glicerol (Fase V e VI), foram superiores às verificada 

pelos autores.  
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Garcia (2017) observou em reator UASB remoção máxima de M.O. de 78% para 

o tratamento de esgoto doméstico em codigestão com glicerol com COV aplicada de 

1,75 kg m-3 dia-1. Porém, o aumento da COV aplicada (de 1,75 para 1,83 kg DQO m-3 

dia-1), gerado pelo acréscimo da carga de glicerol aplicada (de 1,22 para 1,33 kg DQO 

m-3 dia-1), provocou diminuição da remoção de M.O. (de 78% para 76%). Este 

comportamento pode indicar que a configuração reacional e condições de operação do 

reator verificados pelos autores, atingiu um limite de carga aplicada (COV crítica), ao 

qual seria possível fazer o tratamento sem comprometer a eficiência de remoção de 

M.O. Esta COV crítica não foi identificada no presente trabalho indicando que cargas 

maiores de glicerol poderiam ser aplicadas em reator EGSB, com condições de 

operação similares, sem comprometer sua eficiência de remoção de M.O.  

5.5. Alcalinidade, pH e Ácidos Orgânicos Voláteis Totais  

 

Verificou-se valores alcalinidade total de 493,3 ± 63,9 mg de CaCO3 L-1 para 

Fase I, 428,4 ± 34,1 mg de CaCO3 L
-1 para Fase II, 474,2 ± 55,8 mg de CaCO3 L

-1 para 

Fase III, 401,8 ± 39,4 mg de CaCO3 L
-1 para Fase IV, 415,7 ± 43,9 mg de CaCO3 L

-1 

para Fase V e 473,3 ± 22,7 mg de CaCO3 L
-1 para Fase VI.  Observou-se valores de pH 

afluente de 7,4 ± 0,11 para Fase I, 7,4 ± 0,11 para Fase II, 7,2 ± 0,10 para Fase III, 7,3± 

0,13 para Fase IV, 7,5 ± 0,11 para Fase V e 7,6 ± 0,13 para Fase VI. Os valores da 

relação Alcalinidade intermediária por Alcalinidade Parcial (AI/AP) foram de 0,44 ± 

0,08, 0,43 ± 0,07, 0,6 ± 0,1, 0,56 ± 0,06, 0,42 ± 0,07, 0,38 ± 0,05 para as Fases I, II, III, 

IV, V e VI, respectivamente. 

A variação verificada da Alcalinidade total, pH e relação AI/AP (Tabela 5.6) 

pode ter ocorrido devido a variação sazonal da composição do esgoto doméstico 

utilizado como meio de cultura. A adição do bicarbonato de sódio como alcalinizante 

(400 mg L-1) à composição do meio de cultura foi realizada para garantir a estabilidade 

do sistema, visto que estas variações sazonais, poderiam causar alterações não 

planejadas no experimento. 
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Tabela 5.6 - pH, Alcalinidade Total (mg de CaCO3 L
-1) e relação AI/AP, afluente do 

reator EGSB 

Fases pH Alcalinidade Total (mg de CaCO3 L-1) AI/AP 

Afluente 

I 7,4 ± 0,11 b 493,3 ± 63,9 c 0,44 ± 0,08 a 

II 7,4 ± 0,11 b 428,4 ± 34,1 ab 0,43 ± 0,07 a 

III 7,2 ± 0,10 a 474,2 ± 55,8 c 0,6 ± 0,1 b 

IV 7,3± 0,13 b 401,8 ± 39,4 a 0,56 ± 0,06 b 

V 7,5 ± 0,11 c 415,7 ± 43,9 ab 0,42 ± 0,07 a 

VI 7,6 ± 0,13 c 473,3 ± 22,7 bc 0,38 ± 0,05 a 

Efluente 

I 7,9 ± 0,10 c 559,2 ± 73,8 c 0,26 ± 0,05 a 

II 7,9 ± 0,06 c 514,1 ± 31,5 b 0,26 ± 0,02 a 

III 7,7 ± 0,09 a 518,6 ± 31,4 b 0,29 ± 0,03 a 

IV 7,8 ± 0,14 b 464,1 ± 22,7 a* 0,3 ± 0,05 a 

V 7,9 ± 0,11 c 506 ± 41,4 ab 0,28 ± 0,06 a 

VI 7,9 ± 0,10 c 582 ± 30,4 c 0,29 ± 0,04 a 
*Médias seguidas da mesma letra não diferem pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade de erro. 

Fonte: Autor 

 
Verificou-se valores efluente de pH de 7,9 ± 0,10; 7,9 ± 0,06; 7,7 ± 0,09; 7,8 ± 

0,14; 7,9 ± 0,11; 7,9 ± 0,10 para Fase I, II, III, IV, V e VI, respectivamente. Durante 

todo o período operacional os valores de pH efluente médio não diferiram 

significativamente, com exceção das Fases III e IV, que pode ter ocorrido pelo aumento 

de NFEO nestas fases (12,70 ± 1,56 mg L-1 Fase III e 22,74 ± 0,90 mg L-1 Fase IV), e 

sua retomada para o mesmo patamar nas fases seguintes, pode ter sido em função da 

adaptação da biomassa do reator e a adição do cossubstrato. Os valores de pH 

verificados estão na faixa ideal para a digestão anaeróbia, uma vez que a maioria dos 

microrganismos envolvidos na metanogênese se desenvolvem melhor em pH neutro ou 

ligeiramente alcalino (FORESTI, 1994; CHERNICHARO, 2007). 

 Gutierrez et al. (2021) observaram em reator EGSB valores de pH similares ao 

do presente trabalho. Os autores verificaram redução do pH de 7,8 para 7,7 após 

elevação da concentração de NFEO de 3,5 mg L-1 para 7,6 mg L-1, e também redução do 

pH de 7,7 para 7,6 após adição de água residuária de lavanderia, que contém outros 

surfactantes como LAS. Assim como verificado pelos autores, esta elevação do pH não 
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afetou o processo de digestão anaeróbia nem a eficiência de remoção NFEO, no 

presente trabalho.  

 Verificou-se redução da alcalinidade total efluente da Fase I (sem adição de 

NFEO) para Fase II (6,85 ± 0,76 mg L-1 de NFEO), de 559,2 ± 73,8 para 514,1 ± 31,5 

mg de CaCO3 L
-1, o mesmo comportamento foi observado da Fase III (12,70 ± 1,56 de 

NFEO) para Fase IV (22,74 ± 0,90 de NFEO), de 518,6 ± 31,4 para 464,1 ± 22,7 mg de 

CaCO3 L-1. A redução da alcalinidade total pode ter ocorrido pelo aumento da 

concentração de NFEO (22,74 ± 0,90 mg L-1).  

A partir da adição de glicerol ocorreu aumento da alcalinidade total da Fase IV 

(22,74 ± 0,90 de NFEO) para Fase V (22,71 ± 0,84 de NFEO e 0,52 ± 0,06 g L-1 de 

glicerol), de 464,1 ± 22,7 para 506 ± 41,4 mg de CaCO3 L
-1. O mesmo comportamento 

foi verificado da Fase V (22,71 ± 0,84 de NFEO e 0,52 ± 0,06 g L-1 de glicerol) para 

Fase VI (22,31 ± 0,82 de NFEO e 1,4 ± 0,06 g L-1 de glicerol), de 506 ± 41,4 para 582 ± 

30,4 mg de CaCO3 L
-1.  

O aumento da alcalinidade total efluente após adição de glicerol pode estar 

relacionado ao aumento da eficiência de remoção de M.O., as quais foram superiores 

em comparação as fases sem glicerol. Este processo reforça a resiliência do reator 

EGSB e sua capacidade de tratar efluentes com concentração de M.O. elevada. As 

variações da alcalinidade efluente não afetaram o desempenho do reator ao longo da 

operação. A distribuição dos valores de pH e alcalinidade total afluente e efluente pode 

ser observado na Figura 5.7. 
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Figura 5.7 - (A) Boxplot da variação do pH; (B) Boxplot da variação da concentração 

de alcalinidade total (mg de CaCO3. L
-1) 

 

Fonte: Autor 

 

Verificou-se aumento dos valores de pH e Alcalinidade Total efluente em 

comparação com os valores afluente. Este comportamento também foi verificado por 

outros trabalhos similares envolvendo remoção de surfactantes em reatores anaeróbios 

(MOTTERAN, 2013; BRAGA, 2015a; DELFORNO et al., 2019; DORNELLES et al., 

2020a; GUTIERREZ et al., 2021). Configurações de reatores anaeróbios com alta taxa 

de recirculação favorecem que o biogás produzido na manta de lodo seja rapidamente 

desprendido e levado ao headspace, devido à alta agitação do meio líquido. Isto 

proporciona uma menor concentração de biogás no líquido e consequentemente, 

aumento da alcalinidade e pH, já que o CO2 tem caráter ácido (SHIEH; KEENAN, 

1986; IZA, 1991).  

Valores de relação AI/AP de 0,36 ± 0,05; 0,26 ± 0,02; 0,29 ± 0,03; 0,30±0,05; 

0,28 ± 0,06 e 0,29 ± 0,04 foram verificados para Fase I, II, III, IV, V e VI, 

respectivamente. De acordo com Ripley et al. (1986), valores de relação AI/AP acima 

de 0,3 indicam ocorrência de distúrbios no processo de digestão anaeróbia. No presente 

trabalho foi observado valor médio da relação AI/AP menor que 0,3 e provavelmente 

ocorreu estabilidade no processo de digestão anaeróbia.  Gutierrez et al. (2021) 

verificaram valores da relação AI/AP próximos de 0,3 em reator EGSB para remoção de 

surfactantes de água residuária de lavanderia em codigestão com esgoto doméstico. A 

distribuição dos valores de AI/AP e ácidos voláteis totais estão representados na Figura 

5.8. 
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Figura 5.8 - (A) Boxplot da variação da concentração de ácidos voláteis totais; (B) 

Boxplot da variação da relação AI/AP 

 

Fonte: Autor 

As concentrações de AOV efluente observadas foram abaixo do limite de 

detecção, impossibilitado sua quantificação via CLAE. Isto pode ter ocorrido devido as 

altas eficiências de remoção de M.O. (> 90%) e baixas concentrações de M.O. efluente 

(75,6 a 94,4 mg L-1). Desta forma para inferir os ácidos orgânicos voláteis foi utilizado 

método analítico titulométrico adaptado de Ripley et al. (1986). Gutierrez et al. (2021) 

verificaram dificuldade em detectar AOV em amostras de esgoto, pelas baixas 

concentrações de matéria orgânica efluente. 

 Verificou-se concentração de ácidos orgânicos voláteis totais (AOVT) afluente 

de 151,9 ± 37,5 mg de Hac L-1 para Fase I, 127,7 ± 23,8 mg de Hac L-1 para Fase II, 

207,5 ± 37,7 mg de Hac L-1 para Fase III, 153,0 ± 35,3 para Fase IV, 112,3 ± 14,6 mg 

de Hac L-1 para Fase V. A variação dos AOVT afluente (Tabela 5.7) está relacionada a 

variação sazonal do esgoto doméstico utilizado na alimentação. 
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Tabela 5.7 - Ácidos Orgânicos Voláteis Totais 

Fases 
AOVT (mg de Hac L-1) 

Afluente Efluente  

I 151,9 ± 37,5 c 40,0 ± 14,3 a 

II 127,7 ± 23,8 c 31,6 ± 7,8 a 

III 207,5 ± 37,7 d 36,7 ± 8,9 a 

IV 153,0 ± 35,3 bc 35,2 ± 7,3 a 

V 112,3 ± 14,6 a  49,2 ± 8,6 b 

VI 117,7 ± 30,5 ab 59,1 ± 8,0 c* 
*Médias seguidas da mesma letra não diferem pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade de erro. 

Fonte: Autor 
 

Observou-se concentração de AOVT efluente de 40 ± 14,3 para Fase I, 31,6 ± 

7,8 mg de Hac L-1 para Fase II, 36,7 ± 8,9 mg de Hac L-1 para Fase III, 35,2 ± 7,3 mg de 

Hac L-1 para Fase IV, 49,2 ± 8,6 mg de Hac L-1 para Fase V, 59,1 ± 8,0 mg de Hac L-1 

para Fase VI. Verificou-se aumento significativo da concentração de AOVT efluente a 

partir da adição de glicerol (Fases V e VI). Provavelmente, sob tais condições ocorreu 

aumento da da atividade acidogênica.  

O aumento da concentração de AOVT após a adição de glicerol se justifica pelo 

fato do composto ser um substrato que está prontamente disponível para bactérias 

acidogênicas (BIEBL, 2001), e é de fácil degradação. Isso porque a produção de ácidos 

orgânicos por bactérias fermentativas é mais rápida que o consumo de alguns deles 

pelas arqueias metanogênicas. Isso ocorre porque o coeficiente de produção celular das 

bactérias fermentativas é maior do que das arqueias metanogênicas (METCALF; 

EDDY, 2016). Como a configuração do reator EGSB é favorável a metanogênese, 

mantendo a estabilidade do processo (pH e alcalinidade) e uma alta remoção de M.O., é 

provável que os ácidos orgânicos produzidos foram consumidos ao longo do leito 

granular, e por isso não foi possível detectar e quantificar os subprodutos da 

fermentação do glicerol por CLAE. 

Garcia (2017) verificou em reator UASB de tratamento de esgoto doméstico em 

codigestão com glicerol, aumento da concentração de AOVT (de 37,0 para 104,1 mg de 

Hac L-1) após aumento da carga de glicerol (de 0,98 para 1,04 kg de Glicerol m-3dia-1). 

Assim como no presente trabalho, os autores verificaram o consumo de AOV efluente, 

não conseguindo quantificar por CLAE a concentração dos subprodutos da fermentação. 

Porém, ao contrário do presente trabalho, a acidificação do reator UASB comprometeu 
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a metanogênese, verificando diminuição do pH (de 7,36 para 6,87), da alcalinidade (138 

para 136 mg de CaCO3 L
-1) e da remoção de M.O (de 78% para 76%). 

 

5.6. Glicerol 

O glicerol foi utilizado como cossubstrato durante a operação do reator, para comparar a 

degradação do NFEO com e sem o cossubstrato. O glicerol foi adicionado a partir da 

Fase V (Tabela 5.8) em 516,40 ± 59,80 mg L-1. Na Fase VI aumentou a concentração de 

glicerol para 1.373,00 ± 64,00 mg L-1. A concentração efluente de glicerol para as fases 

V e VI foram respectivamente, 0,66 ± 0,21 mg L-1 e 0,45 ± 0,03 mg L-1. A remoção de 

glicerol foi de 99,87 ± 3,80 % para Fase V e 99,97 ± 0,30 para Fase VI.  

 

Tabela 5.8 – Remoção e concentração de glicerol afluente e efluente do reator EGSB 

Fases 

Glicerol (mg L-1) Remoção de 

Glicerol  

(%) Afluente Efluente 

I - - - 

II - - - 

III - - - 

IV - - - 

V 516,40 ± 59,80 a 0,66 ± 0,21 a* 99,87 ± 3,80 a 

VI 1.373,00 ± 64,00 b 0,45 ± 0,03 b 99,97 ± 0,30 b 
*Médias seguidas da mesma letra não diferem pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade de erro. 

Fonte: Autor 

 

As cargas de glicerol aplicadas durante as Fases V e VI foram respectivamente, 

0,32 ± 0,04 kg m-3 dia-1 e 0,85 ± 0,04 kg m-3 dia-1. As cargas de glicerol removidas 

durante as Fases V e VI foram respectivamente, 0,32 ± 0,04 kg m-3 dia-1 e 0,85 ± 0,04 

kg m-3 dia-1, isto é, toda carga de glicerol aplicada foi removida. As cargas de glicerol 

aplicadas e removidas estão incluídas na Tabela 5.9.  

   A remoção de glicerol foi elevada comparada com Garcia (2017), que 

verificaram em reator UASB de tratamento de esgoto doméstico em codigestão com 

glicerol, remoção de glicerol de 75% para carga de glicerol aplicada de 0,98 kg de 

Glicerol m-3dia-1 e de 80% para carga de glicerol aplicada de 1,33 kg de Glicerol m-3dia-

1. 
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Tabela 5.9 - Carga de glicerol, aplicada e removida 

Fases 
Carga de Glicerol Aplicada 

 (kg de Glicerol m-3 dia-1) 

Carga de Glicerol Removida  

(kg de Glicerol m-3dia-1) 

I - - 

II - - 

III - - 

IV - - 

V 0,32 ±  0,04 a 0,32 ±  0,04 a 

VI 0,85 ±  0,04 b 0,85 ± 0,04 b 
*Médias seguidas da mesma letra não diferem pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade de erro. 

Fonte: Autor 

 

 

5.7. Temperatura  

A temperatura ambiente média do período operacional de monitoramento do 

reator EGSB foi de 23,4 ± 2,7 °C. Os valores médios registrados em cada fase de 

operação para temperatura diária Máxima, Mínima e Média e comparação estatística 

estão apresentados na Tabela 5.10. 
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Tabela 5.10  - Temperaturas máximas, mínimas e médias, observadas durante as fases 

de operação do reator 

Fases 

Médias 
Temp. 

Máxima  

(oC) 

Temp. 

Mínima 

(oC) 
Temp. Médias 

(oC) 

Temp. Máximas  

(oC) 

Temp. Mínimas  

(oC) 

I 20,7 ± 2,7a 28,2 ± 2,4a 14,9 ± 3,2a 32,4 6,3 

II 20,7 ± 2,2a 28,9 ± 2,5a 14,1 ± 2,4a 33,5 7,5 

III 25,3 ± 4,2b 34,0 ± 4,8c 17,9 ± 3,9b 42,0 8,4 

IV 25,3 ± 2,1b 32,7 ± 2,6b 18,9 ± 2,8b 38,6 12,0 

V 25,4 ± 1,4b 31,6 ± 2,5b 20,1 ± 1,2bc 36,3 17,3 

VI 25,2 ± 1,5b 31,9 ± 2,7b 19,7 ± 0,7b 35,7 18,1 
*Médias seguidas da mesma letra não diferem pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade de erro. 

Fonte: Autor 

A maior média registrada para a temperatura máxima diária foi na Fase III (34,0 

± 4,8 °C). Entre as Fases I e II não foi observada tiveram diferença entre as médias, 

assim como para as Fases IV, V e VI. As menores médias registradas para a temperatura 

mínima diária foram nas Fase I e II (14,9 ± 3,2 °C e 14,1 ± 2,4°C), seguida das Fases 

III, IV, V e VI que não diferiram significativamente. 

Em relação a temperatura média, verificou-se os menores valores médios para as 

fases I e II (14,9 ± 3,2 °C e 14,1 ± 2,4°C), seguida das Fases III, IV, V e VI que não 

diferiram significativamente. Os valores registrados para temperatura diária média, 

máxima e mínima durante as fases operacionais podem ser visualizados na Figura 5.9. 
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Figura 5.9  - Variação temporal da Temperatura Máxima, Mínima e Média 

 

Fonte: Autor 
 

 

Neste estudo, a variação de temperatura não interferiu na eficiência de remoção 

de matéria orgânica (Figura 5.5) e pelos baixos desvios padrões dos box-plot da Figura 

5.6. 

 

5.8. Sólidos Suspensos totais e Sólidos Suspensos Voláteis  

A concentração de sólidos suspensos totais (SST) afluente foi de 115 ± 36,4 mg 

L-1 para Fase I, 133,0 ± 27,5 mg L-1 para Fase II, 138,0 ± 46,5 mg L-1 para Fase III, 

171,0 ± 2,2 mg L-1 para Fase IV, 117,0 ± 16,3 mg L-1 para Fase V e 127,0 ± 1,9 mg L-1 

para Fase VI. A concentração de sólidos suspensos voláteis (SSV) afluente foi de 113,0 

± 35,9 mg L-1 para Fase I, 133,0 ± 27,5 mg L-1 para Fase II, 137,0 ± 46,5 mg L-1 para 

Fase III, 170,0 ± 2,5 mg L-1 para Fase IV, 116,0 ± 16,0 mg L-1 para Fase V e 123,0 ± 

2,2 mg L-1 para Fase VI (Tabela 5.11). 

O esgoto doméstico utilizado na alimentação do reator EGSB passava por um 

processo de sedimentação de sólidos, antes de ser introduzido no tanque de alimentação. 

Em função disso, a quantidade de sólidos inorgânicos observada foi baixa, desta forma a 

diferença entre sólidos voláteis e totais é mínima. 
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Tabela 5.11 - Concentração de sólidos afluente e efluente do reator EGSB 

Fases 
Afluente  Efluente 

SST  

(mg L-1) 

SSV  

(mg L-1) 

SST  

(mg L-1) 

SSV  

(mg L-1) 

I 115,0 ± 36,4 a 113,0 ±  35,9 a 21,3 ±  6,4 a 21,1 ±  6,4 a 

II 133,0 ±  27,5 a 133,0 ±  27,5 a 16,1 ±  3,9 a 15,8 ±  3,7 a 

III 138,0 ±  46,5 a 137,0 ±  46,5 a 16,7 ±  4,9 a 15,5 ±  4,8 a 

IV 171,0 ±  2,2 a 170,0 ±  2,5 a 21,0 ±  1,9 a 19,0 ±  1,5 a 

V 117,0 ±  16,3 a 116,0 ±  16,0 a 36,5 ±  4,2 b* 34,5 ±  4,3 b 

VI 127,0 ±  1,9 a 123,0 ±  2,2 a 37,5 ±  6,1 b 35,5 ±  6,3 b 
*Médias seguidas da mesma letra não diferem pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade de erro. 

Fonte: Autor 

 

Verificou-se concentração de SST afluente de 21,3 ± 6,4 mg L-1, 16,1 ± 3,9 mg 

L-1, 16,7 ± 4,9 mg L-1 e 21,0 ± 1,9 mg L-1 para as Fases I, II, III e IV, respectivamente. 

Após adição de glicerol (Fase V e VI), observou-se aumento da concentração de SST 

para 36,5 ± 4,2 mg L-1 e 37,5 ± 6,1 mg L-1. 

Verificou-se concentração de SSV efluente de 21,1 ± 6,4 mg L-1, 15,8 ± 3,7 mg 

L-1, 15,5 ± 4,8 mg L-1 e 19,0 ± 1,5 mg L-1 para as Fases I, II, III e IV, respectivamente. 

Após adição de glicerol (Fase V e VI), observou-se aumento da concentração de SST 

para 34,5 ± 4,3 mg L-1 e 35,5 ± 6,3 mg L-1. Este aumento da concentração de SST e 

SSV efluente é diretamente relacionado ao acréscimo da COV aplicada nestas fases, que 

resultou em maior crescimento celular e, desta forma, maior desprendimento de células 

do biofilme. É perceptível que esta configuração de reator tem alta capacidade de 

retenção de sólidos.  

5.9. Biogás 

Observou-se produção de metano (CH4) de 242,3 ± 27,5 mL h-1, 241,4 ± 26,7 

mL h-1, 242,6 ± 20,3 mL h-1 e 246,49 ± 20,3 mL h-1, respectivamente para as Fases I, II, 

III e IV, Fases sem adição de Glicerol. A partir da adição de glicerol (Fases V e VI), 

observou-se aumento da produção de CH4 para 432 ± 3,4 mL h-1 na Fase V e para 793 ± 

7,9 mL h-1 na Fase VI.  

Verificou-se rendimento de metano (CH4) de 243,8 ± 22,5 mL de CH4 g
-1 DQO 

removida, 233 ± 25 mL de CH4 g
-1 DQO removida, 243,0 ± 23,7 mL de CH4 g DQO 

removida-1, 264,4 ± 35,5 mL de CH4 g
-1 DQO removida, respectivamente para as Fases 
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I, II, III e IV, Fases sem adição de Glicerol. A parti da adição de Glicerol (Fases V e 

IV), verificou-se rendimento de CH4 de 233,7 ± 24,5 mL de CH4 g
-1 DQO removida e 

199,4 ± 27,5 mL de CH4 g
-1 DQO removida.  

Observou-se proporção de metano e gás carbônico (CH4/CO2) para as fases sem 

glicerol (Fases I, II, III e IV) respectivamente de 94,0 ± 1,1%, 94,0 ± 1,0 %, 95,0 ± 0,96 

% e 93,0 ± 1,0 %. A partir da adição de glicerol (Fase V e VI), observou-se redução da 

proporção CH4/CO2 de 87,0 ± 0,7% para Fase V e 80,0 ± 0,8% para Fase VI. Não foram 

detectados outros gases (por exemplo, H2, H2S) na composição do biogás, apenas CH4 e 

CO2.  Os valores médios de produção de CH4, proporção de gases e produção teórica de 

CH4 estão contidos na Tabela 5.12. 

Tabela 5.12 - Biogás, proporção de CH4/CO2 e produção teórica de CH4 

Fases 
CH4  

(mL h-1) 

Rendimento de 

CH4  

(mL de CH4 g-1 

DQO removida) 

Proporção 

CH4/CO2  

(%) 

Produção teórica 

de CH4 

(mL h-1)  

I 242,3 ± 27,5 a 243,8 ± 22,5 b 94,0 ± 1,1 a 347,9 ± 56,6 a 

II 241,4 ± 26,7 a 233,0 ± 25 b 94,0 ± 1,0 a 362,7 ± 32,4 a 

III 242,6  ± 20,3 a 243,0 ± 23,7 b 95,0 ± 0,96 a 355,7 ± 48,4 a 

IV 246,49 ± 20,3 a 264,4± 35,5 b 93,0 ± 1,0 a 326,3 ± 49,8 a 

V 432,0 ± 3,4 b 233,7 ± 24,5 b 87,0 ± 0,7 b 646,9 ± 29,2 b 

VI 793 ± 7,9 c 199,4 ± 27,5 a 80,0 ± 0,8 c 1.392,2 ± 110,6 c 
*Médias seguidas da mesma letra não diferem pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade de erro. 

Fonte: Autor 

 

Nas Fase II, III e IV não foi observado alterações na produção de CH4 em 

função do NFEO, mesmo para as diferentes concentrações. Isso também foi observado 

para o rendimento de CH4 e proporção CH4/CO2. Sob tais condições, pode-se inferir que 

o processo foi estável e favorável a metanogênese, não sendo possível a partir das 

concentrações aplicadas de NFEO inferir sobre possível inibição do processo. Todavia, 

a partir da adição de Glicerol na Fase V (0,52 ± 0,06 g L-1 de Glicerol) ocorreu aumento 

da produção de CH4 e diminuição da proporção CH4/CO2; enquanto para o Rendimento 

de CH4 não foi observada alteração em relação as fases anteriores. Por outro lado, com 

o aumento da concentração de glicerol na Fase VI (1,4 ± 0,06 g L-1 de Glicerol) foi 

verificado aumento da produção de CH4, diminuição da proporção CH4/CO2 e também 

diminuição do rendimento de CH4. 
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O aumento da produção de CH4 ocorre pelo aumento da COV aplicada, advinda 

da adição de glicerol. A diminuição da proporção CH4/CO2 no biogás e do rendimento 

de CH4 pode ser explicado pela mudança da rota metabólica promovida pela adição de 

glicerol. Este composto é facilmente biodegradável, desta forma as bactérias 

fermentativas atuariam primeiro na sua degradação ocorrendo o crescimento dessas 

populações, produzindo maior quantidade de CO2 e desviando parte da rota da 

degradação de M.O. da metanogênese para acidogênese (BIEBL, 2001). Os resultados 

da concentração de AOVT efluente e da caracterização microbiana das amostras 

também corroboram com a hipótese do aumento da acidogênese no reator após a adição 

de glicerol.  

Gutierrez et al., (2021) avaliaram um reator EGSB alimentado com substrato 

sintético e relataram as seguintes possibilidades: (1) para a fase com somente substrato 

sintético observaram  208 mL CH4 h
-1, rendimento de 350 mL CH4 g

-1 DQO removida e 

proporção de CH4 de 96%; (2) para água residuária de lavanderia e substrato sintético 

observaram  83,3 mL CH4 h-1, rendimento de 130 mL CH4 g-1 DQO removida e 

proporção de 93%; (3) para água residuária de lavanderia e esgoto doméstico produção 

de 215 mL CH4 h
-1, rendimento de 300 mL de CH4 g

-1 DQO removida e proporção de 

CH4 de 91%. Os valores verificados pelos autores foram próximos aos do presente 

trabalho nas Fases sem adição de glicerol (Fase I, II, III e IV), porém não foi observado 

efeito inibitório dos surfactantes, no processo de metanogênese. A produção de metano 

verificada durante as Fases com adição de glicerol (Fases V e VI), foram superiores aos 

relatados por Gutierrez et al., (2021), porém com rendimento de metano inferior. 

Garcia (2017) verificou em reator UASB alimentado com glicerol e esgoto 

doméstico produção de CH4 de 189 mL h-1 e rendimento de 75 mL de CH4 g
-1 DQO 

removida para carga de glicerol de 0,98 kg de Glicerol m-3dia-1. Além disso, observou 

também produção de CH4 de 138 mL h-1 e rendimento de 50 mL de CH4 g-1 DQO 

removida para carga de glicerol de 1,04 kg de Glicerol m-3dia-1. Valores estes menores 

que os verificados no presente trabalho. 

Em relação à diferença entre a produção teórica e a observada isso pode ser 

explicado pela configuração do reator que tem muitas perdas atmosféricas, devido ao 

tamanho do headspace e a vedação, mas a principal causa está relacionada com as 
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perdas na saída de gás do reator, outra explicação poderia ser o método de medição da 

vazão de gás utilizado. Portanto, era de se esperar valores abaixo do teórico. 

 

5.10. Sulfato 

Verificou-se concentração de sulfato afluente de 37,4 ± 7,8 mg L-1, 31,5 ± 8,3 

mg L-1, 50,5 ± 12,8 mg L-1, 48,3 ± 3,6 mg L-1 e 47,0 ± 2,8 mg L-1 para as Fases II, III, 

IV, V e VI respectivamente; sendo que a variação da concentração de sulfato afluente 

está relacioanda a própria sazonalidade do esgoto doméstico.  

Observou-se valores de sulfato efluente de 33,3 ± 4,9 mg L-1 para Fases II e 34,5 

± 5,7 para Fase III, e aumento da concentração de sulfato para 56,2 ± 8,4 mg L-1, 55,8 ± 

14,4 mg L-1, 54,0 ± 10,7 mg L-1, respectivamente nas Fases IV, V e VI. As médias da 

concentração de sulfato, afluente e efluente, e a relação do sulfato com a matéria 

orgânica (DQO/Sulfato), para cada fase de operação podem ser observadas na Tabela 

5.13. 

Tabela 5.13 - Relação DQO/Sulfato e concentração afluente e efluente de sulfato em 

cada fase operacional do reator EGSB 

Fases 
Sulfato  (mg L-1) 

DQO/Sulfato 
Afluente  Efluente  

I - - - 

II 37,4 ± 7,8 ab 33,3 ± 4,9 a 20,89  ± 4,61b 

III 31,5 ± 8,3 a 34,5 ± 5,7 a 24,68  ±  7,07b 

IV 50,5 ± 12,8 c 56,2 ± 8,4 b 13,56  ± 2,55 a 

V 48,3 ± 3,6 b 55,8 ± 14,4 b* 26,44  ± 2,76b 

VI 47,0 ± 2,8 b 54,0 ± 10,7 b 62,81 ± 3,76d 
*Médias seguidas da mesma letra não diferem pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade de erro. 

Fonte: autor 

 

Observou-se valores da relação DQO/Sulfato de 20,89 ± 4,61 para Fase II, 24,68 

± 7,07 para Fase III, 13,56 ± 2,55 para Fase IV, 26,44 ± 2,76 para Fase V, 62,81 ± 3,76 

para Fase VI. O menor valor observado foi na Fase IV, valor próximo do considerado 

ideal para BRS (bactérias redutoras de Sulfato). 

Não foi detectado sulfeto de hidrogênio na composição do biogás, porém como o 

pH do reator foi superior a 7 em toda operação, o sulfeto tenderia a se manter na fase 
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líquida em sua maior parte, pelo balanço químico do composto, então o sulfeto não 

poderia ser monitorado por este método (LOPES; LENS, 2011). Como a saída do 

efluente líquido do reator tem contato direto com a atmosfera, também não foi possível 

monitorar a quantidade de sulfeto no meio líquido, de forma que, a quantidade de 

sulfato transformado em sulfeto no reator, não foi possível de ser calculada.   

Porém, como a relação DQO/sulfato se manteve acima de 10 em todas as fases, 

isto é um indicativo que o processo de sulfetogênese, pelas BRS, não foi favorecido 

durante a operação do reator, com exceção da Fase IV, onde poderia haver uma 

condição um pouco mais favorável para o crescimento destas bactérias. Todavia, os 

valores de sulfato foram extremamente baixos para sustentar redução desassimilativa de 

sulfato e provavelmente tenha sido favorecida somente a rota assimilativa.  

O ligeiro aumento da concentração de sulfato no efluente do reator pode ser 

relacionada a degradação do LAS do esgoto, uma vez que a remoção deste surfactante 

pode liberar diferentes formas de compostos sulfurosos (DELFORNO et. al., 2019; 

GRANATTO et al., 2021).  Observou-se maior remoção de LAS nas fases com adição 

de glicerol (Fases V e VI), assim como, maior concentração de sulfato efluente nestas 

fases. 

 

5.11. Testes de correlação entre as variáveis  

Para entender melhor a dinâmica operacional do reator EGSB foi realizado testes 

de correlação de Pearson (r) entre as variáveis avaliadas (Figura 5.10). 
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Figura 5.10 - Correlação de Pearson (r) entre as variáveis avaliadas do monitoramento 

do reator EGSB 

 
*Legenda: DQO: demanda química de oxigênio; M.O.: matéria orgânica; NFEO: nonilfenol 

etoxilado; LAS: linear alkylbenzene sulfonate; CH4: metano; CO2: Gás carbônico; SO4
-3: 

Sulfato 

Fonte: Autor 

 

Observou-se que a degradação do NFEO foi diretamente afetada pela carga 

aplicada de glicerol (0,92) e matéria orgânica (0,62), algo que foi possível de observar 

durante o monitoramento da remoção do em EGSB. Verificou-se que a remoção do 

LAS esteve diretamente ligada a remoção do NFEO (0,98). Provavelmente, a 

degradação destes compostos possa ser realizada pelas mesmas populações de bactérias.  
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Verificou-se que o aumento da carga de glicerol foi diretamente proporcional à 

remoção de LAS (0,79), NFEO (0,92), Fenol (0,86) e produção de CH4 (0,99); todavia 

foi inversamente proporcional à proporção CH4/CO2 (-0,62). 

 

5.12.  Caracterização da comunidade microbiana 

O sequenciamento do gene 16S para caracterização taxonômica foi aplicado em 

amostras da Fase 1, Fase IV e Fase V. Destaca-se que para a amostra da Fase IV foi 

observada maior número organismos identificados para todos os níveis da classificação, 

em relação às Fases I e V (Tabela 5.14).  

 

Tabela 5.14 - Números de Domínios, Classes, Ordens, Famílias e Gêneros para 

biomassa do reator EGSB nas diferentes fases de operação 

Fases Domínio Filo Classe Ordem  Família Gêneros  

I 2 21 37 54 74 108 

IV 2 23 43 65 96 151 

V 2 19 34 49 69 108 

Fonte: Autor 

 

Por meio da análise das curvas de rarefação (Figura 5.11) foi observado número 

de sequências satisfatórias para representar a diversidade das amostras das Fases I (sem 

adição de NFEO e sem glicerol), IV (22,7 ± 0,9 mg NFEO L-1) e V (22,7 ± 0,8 mg 

NFEO L-1 e 0,51 ± 0,05 g glicerol L-1). Acima de 1.000 sequências notou-se tendência a 

estabilidade e em seguida a formação do platô.  
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Figura 5.11 - Curva de rarefação (similaridade de 95%) das sequências das amostras da 

Fase I, Fase IV e Fase V do EGSB 

 

Fonte: Autor 

 

5.12.1. Índices de diversidade 

Neste estudo verificou-se valores maiores de diversidade (3,36) e riqueza (151) 

para a amostra da Fase IV (22,7 ± 0,9 mg NFEO L-1). A maior dominância (0,176) foi 

observada na Fase I (sem adição de NFEO e sem Glicerol), o que resultou também no 

menor índice de diversidade (2,49); e menor distribuição uniforme das comunidades 

(equitabilidade = 0,53). A maior equitabilidade (0,68) foi observada na Fase V (22,7 ± 

0,8 mg NFEO L-1 e 0,51 ± 0,05 g glicerol L-1). Os valores referentes aos índices de 

diversidade para as amostras sequenciadas podem ser verificados na Tabela 5.15.  

Tabela 5.15 - Índices de diversidade para as amostras sequenciadas em cada fase 

operacional do reator EGSB 

Fase Dominância  
Diversidade 

(Shannon) 
Equitabilidade  Riqueza (Chao-1) 

I 0,176 2,49 0,53 108 

IV 0,077 3,36 0,67 151 

V 0,067 3,21 0,68 108 
Fonte: Autor 

 

A adição de 22,7 ± 0,9 mg NFEO L-1 ao reator (Fase IV) ocasionou redução da 

dominância (de 0,176 para 0,077), mas proporcionou aumento da diversidade (de 2,49 
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para 3,36), equitabilidade (de 0,53 para 0,67) e riqueza (de 108 para 151), em relação à 

Fase I, respectivamente. 

Aumento da equitabilidade, diversidade e riqueza foi observado após adição de 

22,7 ± 0,9 mg NFEO L-1 (Fase IV), em comparação à Fase I. Provavelmente, sob tais 

condições, em função do NFEO ocorreu aumento da diversidade e uniformidade da 

distribuição dos indivíduos (equitabilidade). Ao mesmo tempo em que o NFEO é tóxico 

para determinadas populações, outras delas podem se favorecidas, e consequentemente 

favorece a variação da equitabilidade e aumento do índice de diversidade.  

A adição de 0,51 ± 0,05 g L-1 de Glicerol (Fase V) diminuiu a dominância (de 

0,077 para 0,067), diversidade (de 3,36 para 3,21) e riqueza (de 151 para 108), porém 

proporcionou mínimo aumento da equitabilidade (de 0,67 para 0,68), em comparação 

com a Fase IV (sem adição de Glicerol), respectivamente. 

Diminuição da diversidade e riqueza foi observado após adição de 0,51 ± 0,05 g 

L-1 de Glicerol (Fase V), em comparação a Fase IV. Provavelmente, a adição do glicerol 

favoreceu a seleção de algumas populações de bactérias fermentativas.  

Dornelles et al. (2020a), verificaram em reator RALF, alimentado com substrato 

sintético, redução da dominância (de 0,06 para 0,05), aumento da diversidade Shannon 

(de 3,80 para 3,82), aumento da equitabilidade (de 0,69 para 0,70) e redução da riqueza 

Chao-1 (de 250 para 238) após a adição de 4-NF. Gutierrez et al. (2021) observaram em 

reator EGSB valores de diversidade Shannon e dominância de 3,9 e 0,94 para a fase 

sem adição de NFEO e alimentado com substrato sintético; 1,65 e 0,57 para 4 mg 

NFEO L-1 com substrato sintético e água residuária de lavanderia; 2,11 e 0,55 para 3,7 

mg NFEO L-1 alimentado com água residuária de lavanderia e esgoto doméstico. Os 

autores verificaram a redução da diversidade Shannon e da dominância após a adição de 

NFEO e água residuária de lavanderia. Todavia, com a adição de esgoto doméstico a 

alimentação verificou-se aumento da diversidade e redução da dominância. A redução 

da diversidade após a adição do NFEO não foi verificada no presente trabalho; todavia, 

o aumento da diversidade verificado por Gutierrez et al. (2021), pode ser indicativo que 

o esgoto doméstico favorece a diversidade de microrganismos. No presente trabalho 

procedeu-se a alimentação com esgoto doméstico desde a Fase I, provavelmente, pode 

ter favorecido maior diversidade das populações microbianas.  
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5.12.2. Caracterização taxonômica do Domínio Bacteria e Archaea 

 

 A abundância relativa (%) do Domínio Bacteria e Archaea de cada fase está 

mostrada na Figura 5.12. Em relação aos domínios verificou-se, maior abundância 

relativa para o domínio Archaea na Fase I (26%), sem adição de NFEO e sem glicerol, 

enquanto o maior percentual de representantes do domínio Bacteria foi observado na 

Fase V (96,9%), 22,7 ± 0,8 mg NFEO L-1 e 0,51 ± 0,05 g glicerol L-1.  

 

Figura 5.12 - Abundância relativa (%) para o Domínio Bacteria e Archaea em cada fase 

do reator EGSB 

 

Fonte: Autor 

 

Em relação a abundância relativa de representantes do domínio Archaea na 

biomassa do EGSB, após adição de NFEO (Fase IV) foi verificada diminuição em 

comparação com a Fase I, sem adição de NFEO. Provavelmente, este aspecto esteja 

relacionado a estratificação do leito e não a toxicidade do NFEO.   

Este comportamento também foi observado em pesquisas similares por 

Dornelles et al. (2020a), os quais verificaram redução da abundância relativa de 

representantes do domínio Archaea na biomassa do RALF após adição de 4-NF (2,9%), 

em comparação com a fase sem adição de 4-NF (5,36%), Gutierrez et al. (2021) 

identificaram redução da abundância reativa de representantes do domínio Archaea na 
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biomassa do EGSB, sem adição de NFEO (9,2%) e após adição de NFEO (0,5%). 

Apesar da menor abundância relativa nas fases com adição de NFEO (Fase I e IV) 

organismos que compõem o domínio Archaea podem desempenhar importante papel em 

processos de biorremediação, uma vez que podem sobreviver em condições extremas 

(temperatura, salinidade, toxicidade) e consumir subprodutos gerados por bactérias 

anaeróbias, promovendo a completa degradação de contaminantes (KRZMARZICK et 

al., 2018). 

A adição de 0,51 ± 0,05 g glicerol L-1 (Fase V) apesar de favorecer maior 

produção de metano, de 246,49 ± 20,3 mL h-1 (Fase IV) para 432,0 ± 3,4 (Fase V), 

propiciou diminuição da proporção de Archaea. Provavelmente, a adição do glicerol, 

promoveu o estabelecimento de bactérias acidogênicos, favorecendo seleção das 

populações. Este aspecto também foi verificado pelo aumento de AOVT, de 35,20 ± 

7,25 mg de Hac L-1 (Fase IV) para 49,20 ± 8,60 mg de Hac L-1 (Fase V), e aumento da 

proporção de CO2 no biogás, de 7,0 ± 1,0% (Fase IV) para 13,0 ± 0,7% (Fase V).   

 

5.12.3. Filos 

Identificou-se representantes de 25 filos em diferentes abundâncias relativas nas 

amostras das diferentes fases do reator EGSB. Os 13 filos com maior abundância 

relativa (> 0,5%) foram os seguintes: Chloroflexi, Halobacterota, Synergistota, 

Bacteroidota, Desulfobacterota, Firmicutes, Proteobacteria, Acidobacteriota, 

Caldisericota, Verrucomicrobiota, Fusobacteriota, Thermotogota e Sumerlaeota (Tabela 

5.16). Dentre os filos identificados com abundância relativa superior a 0,5%, apenas 

Halobacterota pertence ao Domínio Archaea, outro filo identificado nas amostras 

pertencente ao domínio Archaea, foi Euryarchaeota, porém com abundância relativa 

inferior à 0,5%. 
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Tabela 5.16 - Abundância relativa (> 0,5%) dos filos do Domínio Bacteria e Archaea 

identificados nas fases de operação do reator EGSB (> 0,5%) 

Filo 
Abundância relativa (%) 

I IV V 

Chloroflexi 31,66 8,28 2,97 

Halobacterota 25,63 8,34 2,93 

Synergistota 13,04 40,49 31,12 

Bacteroidota 10,11 5,21 12,96 

Desulfobacterota 6,72 10,56 6,62 

Firmicutes 4,06 7,66 30,60 

Proteobacteria 1,56 7,56 2,73 

Acidobacteriota 0,01 1,51 7,21 

Caldisericota 3,16 3,12 0,17 

Verrucomicrobiota 0,13 3,40 1,04 

Fusobacteriota 0,07 1,86 0,23 

Thermotogota 1,41 0,00 0,02 

Sumerlaeota 0,06 0,04 0,54 

Fonte: Autor 

 

A comparação entre a abundância relativa dos filos identificados nas Fases I 

(ED+SS), IV (ED +SS+ 22,7 ± 0,9 mg NFEO L-1) e V (ED +SS + 22,7 ± 0,8 mg NFEO 

L-1 + 0,51 ± 0,05 g glicerol L-1) estão contidas na representação circular da Figura 5.13.   
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Figura 5.13 - Representação circular da abundância relativa (>0,5%) dos filos do 

Domínio Bacteria e Archaea nas Fases I, IV e V 

 

 

Fonte: Autor 

 

Para a Fase I (sem adição de NFEO e sem Glicerol) verificou-se maior 

abundância relativa (>5%) dos filos: Chloroflexi (31,7%), Halobacterota (25,63%), 

Synergistota (13,0%), Bacteroidota (10,1%), Desulfobacterota (6,7%). Na Fase IV (22,7 

± 0,9 mg NFEO L-1) foram verificados os seguintes filos com maior abundância relativa 



95 
 

(>5%): Synergistota (40,5%), Desulfobacterota (10,6%), Halobacterota (8,3%), 

Chloroflexi (8,3%), Firmicutes (7,6%), Proteobacteria (7,7%), Bacteroidota (5,2%). 

Provavelmente, os representantes destes filos foram os organismos que mais se 

adaptaram ao NFEO.  

Na comparação da Fase I (sem NFEO) com a Fase IV (22,74 ± 0,90 mg NFEO 

L-1) verificou-se aumento da abundância relativa para os filos Synergistota (de 13,0% 

para 40,5%), Desulfobacterota (de 6,7% para 10,6%), Firmicutes (de 4,1% para 7,6%), 

Proteobacteria (de 2,1% para 7,7%), respectivamente. Enquanto, diminuição da 

abundância relativa da Fase I para Fase IV foi observada para Halobacterota (de 25,6% 

para 8,3%), Chloroflexi (de 31,7% para 8,3%) e Bacteroidota (de 10,1% para 5,2%), 

respectivamente.  

Na Fase V do reator (22,7 ± 0,8 mg NFEO L-1 e 0,51 ± 0,05 g L-1 glicerol) 

verificou-se maior abundância para representantes pertencentes aos filos Synergistota 

(31,2%), Firmicutes (30,6%), Bacteroidota (13,0%), Acidobacteriota (7,2%), 

Desulfobacterota (6,6%).  

Na análise comparativa entre a Fase IV (sem glicerol) com a Fase V (0,51 ± 0,05 

g glicerol L-1) observou-se aumento da abundância relativa para os filos Bacteroidota 

(de 5,2% para 13,0%), Firmicutes (de 7,6% para 31,2%) e Acidobacteriota (de 1,5 para 

7,2%), respectivamente. A diminuição da abundância relativa foi observada para 

Halobacterota (de 8,3% para 3,0%), Chloroflexi (de 8,3% para 2,9%), Synergistota (de 

40,5% para 31,1%), Desulfobacterota (de 10,6% para 6,6%) e Proteobacteria (de 7,7% 

para 2,7%), respectivamente. O aumento da abundância relativa do filo Acidobacteriota 

e Firmicutes pode ser um indicativo da acidogênese ocorrida com a introdução do 

glicerol. 

Os microrganismos do filo Chloroflexi foram identificados em maior abundância 

relativa (31,7%) na Fase I (sem adição de NFEO e Glicerol) e, em menor abundância 

para as Fase IV (8,3%), 22,7 ± 0,9 mg NFEO L-1 e Fase V (3%). Os microrganismos 

deste filo realizam a degradação de carboidratos complexos, proteínas e compostos 

aromáticos. Essas combinações de vias podem conferir vantagem de aptidão em 

ambientes, permitindo que atuem como fermentadores primários e acetogênicos, sem a 

necessidade de consumo sintrófico de H2, que pode ser bastante interessante no 

processo anaeróbio (FINCKER et al. 2020). Este filo foi identificado em reatores 
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anaeróbios aplicados na degradação de surfactantes, todavia em fases de operação 

controle, sem surfactantes (DORNELLES et al., 2020a; TEIXEIRA, 2020).  

Os microrganismos do filo Desulfobacterota identificados na Fase I (6,7%), Fase 

IV (10,6%) e Fase V (6,6%), são bactérias anaeróbias capazes de metabolizar ampla 

variedade de alcanos normais, iso- e cíclicos, bem como hidrocarbonetos aromáticos 

mono- e policíclicos, além de atuarem como redutoras de sulfato (BRS) (DAVIDOVA 

et al., 2019). Representantes deste filo também foram identificados em maior 

abundância relativa na remoção de NFEO em reator EGSB por Guitierrez et al. (2021). 

O aumento da abundância relativa do filo Desulfobacterota da Fase I para Fase IV pode 

estar relacionado à degradação do NFEO. Outro fator que pode ter influenciado é a 

diminuição da relação DQO/SO4
-3 para 13,56 ± 2,55 (Fase IV), que pode ser indicativo 

de um meio favorável para BRS. O aumento da COV a partir da adição de glicerol (Fase 

V) favoreceu maior relação DQO/SO4
-3 de 26,44 ± 2,76, e ocorreu diminuição da 

abundância relativa de representantes deste filo. 

Representantes de Synergistota identificados na Fase I (13,0%), Fase IV (40,5%) 

e Fase V (31,2%), são bactérias anaeróbia gram-negativas, frequentemente observadas 

em reatores anaeróbios e ambientes com ausência de oxigênio, principalmente intestino 

animal, sendo a fermentação de proteínas e aminoácidos sua principal via metabólica 

(JUMAS-BILAK et al., 2009). Este filo foi identificado no tratamento de águas 

residuárias de lavanderia CENTURION et al. (2018), em reatores em batelada de 

remoção de NFEO (TEIXEIRA, 2020) e na remoção de NFEO em reator EGSB 

(GUITIERREZ et al., 2021). O aumento da abundância reativa deste filo nas Fases IV e 

V pode ser indicativo da atuação destes microrganismos na degradação de NFEO.  

Outros filos do Domínio Bacteria identificados foram Proteobacteria (1,6% para 

Fase I; 7,6% para Fase IV; 2,7% para Fase V), Firmicutes (4,1% para Fase I; 7,7% para 

Fase IV; 30,6% para Fase V) e Bacteroidota (10,1% para Fase I; 5,2% para Fase IV; 

13,0% para Fase V). Estes microrganismos estão envolvidos no processo da digestão 

anaeróbia, sendo bastante versáteis com potencial metabólico diversificado. Dentre as 

rotas metabólicas envolvidas estão à hidrólise da celulose e acetogênese 

(VANWONTERGHEM et al., 2016). 
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Bactérias incluídas no filo Proteobacteria possuem ampla diversidade metabólica 

e seus membros realizam variedade de funções em ecossistemas microbianos diversos 

(aquáticos, solo, vegetal e animal), além de possuírem grande capacidade de realizar 

oxidação sintrófica de ácidos orgânicos voláteis, ou seja, são importantes para o 

processo de digestão anaeróbia, além de poderem atuar na redução do sulfato (MOON 

et al., 2018).  

Bactérias pertencentes aos filos Proteobacteria, Firmicutes e Bacteroidota têm 

sido associadas à degradação de compostos fenólicos em ambientes naturais. Cai et al., 

(2016) identificaram bactérias do filo Proteobacteria e Firmicutes como grupos 

dominantes em rios urbanos poluídos com BFA e NF. Wang et al. (2015) também 

sugeriram que a biodegradação de NF em sedimentos de rios é realizada principalmente 

por bactérias dos filos Proteobacteria, Firmicutes e Bacteroidota. Além disso, esses filos 

são frequentemente observados em estudos sobre a remoção de surfactantes de água 

residuária de lavanderia, esgoto sanitário e esgoto doméstico.  

Braga et al. (2015b) observaram maior abundância de Proteobacteria e 

Bacteroidota em Ralf de tratamento de águas residuárias de lavanderia com LAS. Da 

mesma forma, Andrade et al. (2017a) observaram maior remoção de LAS, ao mesmo 

tempo que Proteobacteria e Bacteroidota foram identificados em maior abundância 

relativa. Centurion et al. (2018) identificaram bactérias dos filos Proteobacteria, 

Bacteroidota, Synergistota e Firmicutes como os mais abundantes durante a codigestão 

anaeróbia de águas residuárias de lavanderia e esgoto doméstico visando a remoção de 

LAS. Algumas populações dos filos Acidobacteridota, Proteobacteria, Bacteroidota e 

Firmicutes também foram associadas à biodegradação do 4-NF (DORNELLES et al., 

2020a). Teixeira (2020) identificou em reatores em batelada, Proteobacteria e 

Firmicutes, em ensaios com a presença de NFEO.  Gutierrez et al. (2021) identificaram 

em reator EGSB, de tratamento de esgoto doméstico e água residuária de lavanderia, em 

maior abundância relativa os filos Proteobacteria, Bacteroidota, Firmicutes e 

Synergistota, durante a degradação do NFEO. 

A identificação de representantes dos filos Proteobacteria, Bacteroidota, 

Firmicutes, Synergistota e Desulfobacterota em maior abundância relativa durante as 

Fases IV e V, e os valores verificados de remoção de NFEO (Fase IV - 90,02 ± 1,19%; 

Fase V - 92,18 ± 0,47%), LAS (Fase IV - 78,0 ± 2,0%; Fase V - 80,8 ± 1,3%) e Fenóis 



98 
 

(Fase IV - 85,36 ± 0,87%; Fase V - 88,24 ± 0,75%), podem ser um indicativo que estes 

microrganismos foram os principais responsáveis pela degradação do NFEO.  

A identificação de bactérias dos filos Proteobacteria e Desulfobacterota da Fase 

IV, cuja relação DQO/SO4
3- verificada foi de 13,56 ± 2,55 pode ter favorecido o 

estabelecimento de populações redutoras de sulfato. Porém, essa rota metabólica não foi 

expressiva visto que não foi observado sulfeto de hidrogênio na composição do biogás. 

Essas populações também podem contribuir para degradação de NFEO e LAS.  

Acidobacteriota foi identificado com maior abundância relativa na Fase V (0,51 

± 0,05 g glicerol L-1). Bactérias pertencentes a este filo são Gram-negativas e podem 

atuar em condições termofílicas e mesofílicas, são fermentadores acidofílicos para 

variedade de carboidratos, ácidos orgânicos e proteínas em suas rotas metabólicas 

(DEDYSH et al., 2020). Estes microrganismos foram identificados em estações de 

tratamento de esgoto por Kristensen et al. (2021) e na remoção de NF em RALF por 

Dornelles et al. (2020a). 

A identificação de bactérias do filo Acidobacteriota está relacionada ao aumento 

da atividade acidogênica verificada no reator após adição do glicerol. Outras bactérias 

identificadas que também corroboraram com essa possibilidade são aquelas do filo 

Firmicutes, que tem como principal rota metabólica a fermentação, cuja abundância 

relativa foi maior na presença do glicerol (Fase V). Tais microrganismos podem 

degradar compostos fenólicos, especificamente os surfactantes, tais como, LAS, NF e 

NFEO. Provavelmente, tais microrganismos estiveram diretamente envolvidos na 

remoção de NFEO nas Fases V (92,18 ± 0,47%) e VI (94,04 ± 0,30%). 

Em relação ao Domínio Archaea foi identificado representantes pertencentes ao 

filo Halobacterota. Microrganismos deste filo são os mais diversos metabolicamente 

dentre os metanogênicos, e podem atuar nas vias hidrogenotrófica, acetoclástica e 

metilotrófica, sendo também capazes de promover a oxidação anaeróbia de alcanos em 

metano e butano (LYU; WHITMAN, 2019). Essa capacidade faz desses 

microrganismos importantes para remoção de M.O. em reatores anaeróbios (LYU et al., 

2018). A diminuição da abundância relativa de representantes deste filo nas Fases de 

operação (25,6% para Fase I; 8,3% para Fase IV; 2,9% para Fase V) do reator pode 

estar vinculada ao efeito do NFEO, adicionado a partir da Fase II. O efeito do 

surfactante em comunidade metanogênica também foi observado por Granato, et al. 
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(2019). Dornelles, et al. (2020a) identificaram menor valor de abundância relativa de 

organismos metanogênicos em RAFL com 4- NF. Teixeira (2020) também observou em 

reatores em bateladas a diminuição da abundância relativa desses microrganismos dos 

ensaios com NFEO e sem NFEO. Gutierrez et al. (2021) identificaram para o Domínio 

Archaea, membros do filo Halobacterota como os microrganismos com maior 

abundância relativa (9,02%) e também menor abundância relativa (0,05%) em condição 

com NFEO e água residuária de lavanderia.  

O filo Euryarchaeota também foi identificado nas amostras sequenciadas, porém 

em menor abundância relativa (< 0,2%). Representantes deste filo foram identificados 

em reatores envolvendo a degradação anaeróbia de surfactantes (TEIXEIRA et al., 

2020; DORNELLES et al., 2020a). 

 

5.12.4. Gêneros 

Identificaram-se representantes de 197 gêneros e famílias (quando não foi 

possível a classificação a nível de gênero) em diferentes abundâncias relativas, os 22 

com maior abundância relativa (>0,5%) foram: Família Anaerolineaceae, 

Methanosaeta, Família Synergistaceae, Família Bacteroidetes_vadinHA17, Lactivibrio, 

Syntrophorhabdus, Anaeromusa-Anaeroarcus, Anaerovibrio, Família Sporomusaceae, 

Macellibacteroides, Bacteroides, Smithella, Caldisericum, Mesotoga, Syner-01, 

Aminiphilus, Desulfovibrio, Pseudomonas, Família Pedosphaeraceae, Aminomonas, 

Família Holophagaceae, Família Eubacteriaceae.  

Dentre os gêneros identificados com abundância relativa superior à 0,5% apenas 

Methanosaeta, pertence ao Domínio Archaea, os outros gêneros identificados deste 

domínio, mas com abundância relativa inferior à 0,5%, foram Methanobacterium, 

Methanolinea, Methanospirillum e Methanobrevibacter. Os Gêneros com suas 

respectivas abundâncias relativas, por fase, podem ser observados na Tabela 5.17.  
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Tabela 5.17 - Abundância  relativa (> 0,5%) de famílias e gêneros identificados nas 

fases de operação do reator EGSB   

Famílias e Gêneros  
Abundância relativa (%) 

I IV V 

Anaerolineaceae  30,81 8,10 2,93 

Methanosaeta 25,45 7,43 2,50 

Synergistaceae  9,61 19,98 9.11 

Bacteroidetes_vadinHA17 F 5,80 0,83 0,28 

Lactivibrio 1,40 12,69 13,10 

Syntrophorhabdus 2,53 5,18 1,31 

Anaeromusa-Anaeroarcus 0,03 0,19 15,37 

Anaerovibrio 0,00 0,03 5,38 

Sporomusaceae  0,33 2,63 4,32 

Macellibacteroides 0,37 1,65 4,54 

Bacteroides 0,00 0,08 4,75 

Smithella 2,98 1,84 0,81 

Caldisericum 2,37 3,12 0,16 

Mesotoga 1,41 0,00 0,00 

Syner-01 0,75 2,60 1.67 

Aminiphilus 0,00 2,23 2,60 

Desulfovibrio 0,02 1,96 3,32 

Pseudomonas 1,03 1,55 0,70 

Pedosphaeraceae  0,01 1,50 0,42 

Aminomonas 0,00 0,78 3,20 

Holophagaceae  0,00 0,80 3,16 
Fonte: Autor 

 

Dentre os gêneros identificados, 30,5% deles foram observados em todas as 

amostras (Fase I, IV e V). Cerca de 15,1% dos gêneros identificados foram exclusivos 

da amostra da Fase I, sem adição de NFEO e sem glicerol. Para a amostra da Fase IV, 

com 22,7 ± 0,9 mg NFEO L-1 verificou-se 22,8% de gêneros exclusivos desta condição. 

Para a Fase V com 0,51 ± 0,05 g glicerol L-1 verificou-se 6,1% dos gêneros exclusivos 

desta fase. A distribuição percentual de similaridade dos gêneros identificados das Fases 

I, IV e V estão incluídos no diagrama de Venn da Figura 5.14. 
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Figura 5.14 - Diagrama de Venn dos gêneros identificados na Fase I, Fase IV e Fase V 

 

Fonte: Autor 

 

Para a construção da Figura 5.14 foram analisadas apenas presença ou ausência 

dos gêneros, sem considerar a abundância. Os gêneros mais abundantes (>4%) 

identificados na Fase I (sem adição de NFEO e sem glicerol) foram da Familia 

Anaerolineaceae (30,8%), Methanosaeta (25,5%), Família Synergistaceae (9,6%), 

Bacteroidetes_vadinHA17 (5,8%).  

Para a amostra da Fase IV (22,7 ± 0,9 mg L-1 de NFEO), os gêneros mais 

abundantes (>4%) identificados foram da Família Synergistaceae (20,0%), Lactivibrio 

(12,7%), Familia Anaerolineaceae (8,1%), Methanosaeta (7,4%) e Syntrophorhabdus 

(5,2%). A comparação entre os 22 gêneros com maior abundância relativa identificados 

nas Fases I, IV e V pode ser verificada na representação circular ilustrada na Figura 

5.15.   

 



102 
 

Figura 5.15 - Representação circular da abundância relativa (>0,5%) dos gêneros das 

Fases I, IV e V 

 

Fonte: Autor 

 

Na comparação da amostra da Fase I (sem NFEO) com aquelas da Fase IV (com 

NFEO) verificou-se aumento da abundância relativa para representantes da Família 

Synergistaceae (de 9,6% para 20,0%), Syntrophorhabdus (de 2,5% para 5,2%), 

Lactivibrio (de 1,4% para 12,7%), Família Sporomusaceae (de 0,3% para 2,6%), Syner-

01 (de 0,8% para 2,6%), Aminiphilus (de 0% para 2,2%), Desulfovibrio (de 0% para 

2,0%), Macellibacteroides (de 0,4% para 1,7%), Família Pedosphaeraceae (de 0% para 
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1,5%), respectivamente. Observou-se redução da abundância para representantes da 

Familia Anaerolineaceae (de 30,8% para 8,1%), Methanosaeta (de 25,5% para 7,4%) e 

Bacteroidetes_vadinHA17 (de 5,8% para 0,8%).  

Na Fase V (0,51 ± 0,05 g glicerol L-1) do reator verificou-se as seguintes 

famílias e gêneros com maior abundância relativa (>4%): Anaeromusa-Anaeroarcus 

(15,4%), Lactivibrio (13,1%), Família Synergistaceae (9,1%), Anaerovibrio (5,4%), 

Bacteroides (4,7%), Macellibacteroides (4,5%) e Família Sporomusaceae (4,3%). 

Na comparação da amostra da Fase IV (sem glicerol) com a amostra da Fase V 

(0,51 ± 0,05 g glicerol L-1), observou-se aumento da abundância relativa para as 

seguintes famílias e gêneros Anaeromusa-Anaeroarcus (de 0,2 para 15,4%), Lactivibrio 

(de 12,7% para 13,1%), Anaerovibrio (de 0 para 5,4%), Bacteroides (de 0,1 para 4,8%), 

Família Sporomusaceae (de 2,9 para 4,3%), Macellibacteroides (de 1,8 para 4,5%), 

TPD-58 (de 0,6 para 3,9%), Desulfovibrio (de 2,0 para 3,3%), respectivamente. 

Todavia, para alguns representantes verificou-se diminuição da abundância relativa, 

como descrito a seguir: Familia Anaerolineaceae (de 8,1% para 2,9%), Methanosaeta 

(de 7,4% para 2,5%), Família Synergistaceae (de 20,0% para 9,1%) e 

Syntrophorhabdus (de 5,2% para 1,3%).  

Microrganismos pertencentes à Família Anaerolineaceae (não foi classificado a 

nível de gênero) foram identificados na Fases I (30,8%), Fase IV (8,1%) e Fase V 

(2,9%). Tais microrganismos são anaeróbios, pertencentes ao filo Chloroflexi, e tem 

como principal rota metabólica a fermentação, sendo identificados em sedimentos 

marinhos e estão relacionados com a degradação de compostos recalcitrantes 

(FINCKER et al. 2020). Diversos microrganismos da família Anaerolineaceae foram 

isolados de digestores anaeróbios, realizam a fermentação de carboidratos e proteínas 

(SEKIGUCHI et al., 2003; YAMADA et al., 2007; SUN et al., 2016). Anaerolinea é um 

gênero pertencente à família Anaerolineaceae, e foram identificados por Donelles et al. 

(2021) na fase controle, sem adição de surfactantes em RALF. A maior abundância 

relativa destes microrganismos na Fase I, pode estar relacionada a fermentação da 

matéria orgânica do esgoto doméstico, pelo fato de terem sido identificados por outros 

autores em condições semelhantes (SEKIGUCHI et al., 2003; YAMADA et al., 2007; 

SUN et al., 2016; DONELLES et al., 2021).  
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Microrganismos pertencentes à Família Bacteroidetes_vadinHA17 (gênero não 

identificado) foram identificados nas Fases I (5,8%), IV (0,8%) e V (0,3%), são 

anaeróbios e pertencentes ao filo Chloroflexi, e degradam compostos complexos. Estes 

organismos foram identificados no solo e em reatores anaeróbios (DINIS et al., 2011; 

YOUSSEF et al., 2011).  

Lactivibrio foi identificado nas Fases I (1,4%), IV (12,7%) e V (13,1%), são 

bactérias gram-negativas, de metabolismo fermentativo encontrados em lodo granular 

de digestores anaeróbios, são pertencentes ao filo Synergistota, são produtores de 

acetato e H2, e tem interação sintrófica com Methanospirillum. Estes microrganismos 

crescem em meios com extrato de levedura (QIU et al., 2014).  O extrato de levedura foi 

utilizado como parte do substrato sintético para alimentação do reator em todas as fases 

e o Methanospirillum foi identificado nas amostras das Fases I, IV e V. 

Foram identificadas nas amostras os seguintes gêneros: Desulfovibrio (0% para 

Fase I; 2,0% Para Fase IV; 3,3% Para Fase V) e Syntrophorhabdus (2,5% para Fase I; 

5,18% Para Fase IV; 1,3% Para Fase V). Bactérias do primeiro gênero metabolizam 

ampla variedade de alcanos e hidrocarbonetos aromáticos (DAVIDOVA et al., 2019), 

enquanto as segundas são anaeróbios estritos e crescem apenas em sintrofia com 

microrganismos hidrogenotróficos (KUEVER, 2014b). Estes microrganismos têm sido 

identificados em consórcios microbianos de reatores anaeróbios em escala plena de 

tratamento de águas residuárias contendo fenol (CHEN et al., 2009). Syntrophorhabdus 

são capazes de degradar compostos aromáticos como o NFEO e LAS em sintrofismo 

com arqueias metanogênicas hidrogenotróficas, tais como Methanobacterium, que 

também foram identificadas com maior abundância nas fases com adição NFEO (Fase 

IV e V). Teixeira (2020), também identificou Methanobacterium e Syntrophorhabdus 

em reatores anaeróbios em batelada, com adição de NFEO. 

Desulfovibrio também são bactérias anaeróbias redutoras de sulfato e também de 

metabolismo facultativo. Além disso, oxidam substratos orgânicos incompletamente em 

acetato (KUEVER, 2014a). Estas bactérias são conhecidas como redutoras de sulfato e 

alguns membros deste gênero podem estar envolvidos na degradação de surfactantes 

não-iônicos (LOZANO et al., 2019). Por meio desses resultados pode-se inferir sobre a 

existência de uma relação sintrófica entre Syntrophorhabdus e Desulfovibrio, 

considerando este último como um parceiro sintrófico responsável pelo consumo de H2. 
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Estes gêneros também foram observados em maior abundância relativa no tratamento de 

NFEO em reator EGSB por Guitierrez et al. (2021). Além de degradar surfactantes, o 

aumento da abundância relativa do gênero Desulfovibrio, da Fase I para Fase IV, pode 

estar também relacionado com a rota de redução de sulfato. 

Microrganismos da Família Synergistaceae (gênero não identificado) foram 

identificados nas Fases I, IV e V. Estes microrganismos pertencem ao filo Synergistota 

e oxidam acetato sintroficamente com arqueias metanogênicas hidorgenotróficas (LV et 

al., 2019). Synergistaceae tem sido identificadas em situações adversas sob diferentes 

concentrações de compostos fenólicos (POIRIER et al., 2016). Bactérias pertencentes a 

esta família são identificadas em reatores anaeróbios empregados na degradação de 

LAS (DELFORNO et al., 2012; DELFORNO et al., 2014). Gutierrez et al. (2021) 

identificaram microrganismos pertencentes à Família Synergistaceae em reator EGSB, 

usado no tratamento NFEO e constataram diminuição da abundância relativa destes 

microrganismos com a adição do NFEO. Porém, na fase com adição de esgoto 

doméstico à alimentação do EGSB, verificou-se maior abundância relativa  

Foi identificado na Fase V (4,8%) o gênero Bacteroides, estes microrganismos 

pertencentes ao filo Bacteroidota, são bactérias gram-negativas, anaeróbias estritas e 

fermentativas, degradam fontes de carbono como glicerol, que estava presente no meio, 

para produção de ácido acético, propiônico e succínico (HATAMOTO et al., 2014; 

OZGUN et al., 2015). Este gênero tem sido verificado em elevada abundância relativa 

em reator EGSB de tratamento de surfactante aniônico LAS (GRANATTO et al., 2019; 

MOURA et al., 2019) e foi identificado em ensaios em batelada anaeróbias com NFEO 

(TEIXEIRA, 2020). Tais bactérias podem ter sido favorecidas pela adição de glicerol na 

Fase V (0,51 ± 0,05 g L-1 de Glicerol), os quais podem ter colaborado para maior 

degradação de NFEO, nas Fases V (92,18 ± 0,47%) e VI (94,04 ± 0,30%), quando 

comparado com a Fase IV (90,02 ± 1,19%).   

Foi identificado na Fase V (15,4%) o gênero Anaeromusa-Anaeroarcus, se 

tratam de microrganismos pertencentes ao filo Firmicutes, são bactérias anaeróbias 

fermentativas acidogênicas, semelhantes taxonomicamente e metabolicamente ao 

gênero Clostridium (STRÖMP, 2015). Clostridium são bactérias gram-positivas, 

anaeróbias facultativas e degradam carboidratos, álcool, aminoácidos, purinas, 

esteroides e outros compostos orgânicos (BRENNER et al., 2005). Este gênero também 
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pode estar relacionado à degradação do NFEO em condições anaeróbias como 

verificado em diversos estudos (CHANG et al., 2008; DE WEERT et al., 2011; WANG 

et al., 2015; DUAN et al., 2018; TEIXEIRA, 2020; DORNELLES et al., 2020a). Tais 

bactérias podem ter sido favorecidas pelo Glicerol (Fase V) e maior remoção de NFEO 

nas Fases V (92,18 ± 0,47%) e VI (94,04 ± 0,30%), quando comparado com a Fase IV 

(90,02 ± 1,19%), sem glicerol. 

Microrganismos pertencentes à família Sporomusaceae (gênero não identificado) 

foram identificados nas amostras das Fases IV (2,6%) e V (4,3%), são bactérias 

anaeróbias gram-negativas pertencentes ao filo Firmicutes. Estes microrganismos 

podem degradar compostos orgânicos e acumular ácido acético (Amano et al., 2018; 

Sanchez-Andrea et al., 2018). Provavelmente, membros desta família podem 

desempenhar um papel no fornecimento deste ácido para as arqueias metanogênicas 

durante a produção de metano (CH4). Podem ser encontrados em solo e sedimento 

aquático, mas também foram relatados em biomassa de reatores anaeróbios (ST-

PIERRE et al., 2017). Estes microrganismos atuam principalmente na rota de 

fermentação do lactato para propionato e acetato (AOYAGI et al., 2019). Por se 

tratarem de microrganismos do filo Firmicutes seu crescimento deve ter sido favorecido 

pela presença do glicerol na Fase V, devido ao aumento da abundância relativa a partir 

da Fase IV e como outros microrganismos desse filo podem atuar na degradação de 

surfactantes (NFEO, NF e LAS) (WANG et al. 2015; CAI et al., 2016; CENTURION et 

al., 2018; TEIXEIRA, 2020; DORNELLES et al., 2020a). Provavelmente, tal bactéria 

pode ter contribuído para remoção do NFEO, principalmente nas Fases V e VI.  

Microrganismos do gênero Macellibacteroides foram identificados em maior 

abundancia relativa nas Fases IV (1,7%) e V (4,5%), são anaeróbios estritos, e 

pertencem ao filo Bacteroidota, utilizam glicose, sacarose e peptona como doadores de 

elétrons, mas não acetato, lactato e piruvato (JABARI et al., 2012). Estes 

microrganismos foram identificados em reatores EGSB de tratamento de esgoto 

doméstico com adição de surfactantes e medicamentos, sendo observados em maior 

abundância relativa sem a presença do cossubstrato (etanol). Segundo Granato et al. 

(2021) os microrganismos do gênero Macellibacteroides contribuem para degradação 

de LAS e outros surfactantes. No presente estudo, o uso do glicerol como cossubstrato 

pode ter favorecido o estabelecimento destes organismos, já que membros do filo 

Bacteroidota são fermentadores de carboidratos, mas não conseguem metabolizar 
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ácidos orgânicos e álcoois para crescimento celular (SU et al., 2014). 

Macellibacteroides também foi identificado em reatores em batelada com adição de 

NFEO (TEIXEIRA, 2020).  

Microrganismos do gênero TPD-58 foram identificados na Fase V (3,9%). Estes 

microrganismos pertencem à família Thermoanaerobaculaceae, são bactérias acidófilas 

gram-negativas, e podem habitar condições termofílicas e mesofílicas. Estas bactérias 

utilizam açucares, ácidos orgânicos e proteínas para seu metabolismo (DEDYSH et al., 

2020). Microrganismos do gênero TPD-58 foram identificados em biomassa de reatores 

de tratamento de lodo de ETEs (KRISTENSEN et al., 2021). A identificação destes 

microrganismos na Fase V, pode estar relacionada com o aumento da atividade 

acidogênica provocado pela adição de glicerol. 

 Em relação ao Domínio Archaea, o principal gênero identificado nas Fases I 

(25,5%), IV (7,4%) e V (2,5%) foi Methanosaeta (filo Halobacterota). Estes 

microrganismos são metanogênicos acetoclásticos, sendo esta a principal via metabólica 

responsável pela remoção de M.O. em reatores anaeróbios (LYU; WHITMAN, 2019). 

Outros microrganismos do Domínio Archaea foram identificados em nível de gênero, 

porém com baixa abundância relativa (<1%): Methanobacterium, Methanolinea, 

Methanospirillum, Methanobrevibacter. Membros dos gêneros Methanospirillum, 

Methanobrevibacter e Methanobacterium são considerados metanogênicos 

hidrogenotróficos (YU et al., 2020) os quais produzem CH4 a partir de H2 e CO2, 

importantes para manter a estabilidade do reator, mantendo a entropia da metanogênese 

acetoclástica, e remoção de H2 do meio reacional. Estes microrganismos foram 

diretamente relacionados com a adição de glicerol na Fase V, isto porque houve 

aumento da atividade acidogênica (AOVT e proporção CH4/CO2 no biogás) e durante 

esse processo é provável que tenha ocorrido a produção de H2 e CO2, que serve de 

substrato para estes microrganismos.  

Após a adição de NFEO (Fase IV), verificou-se redução drástica na abundância 

relativa do gênero Methanosaeta. Este comportamento foi observado em outros 

trabalhos de tratamento anaeróbio visando a remoção de surfactantes. Gutierrez et al., 

(2020) constataram a redução da abundância relativa de Methanosaeta de 9,21% para 

0,05%, durante a operação do reator EGSB com NFEO e LAS. Methanospirillum, 

Methanobacterium e Methanobrevibacter, também foram identificados pelos autores, 
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sendo Methanobrevibacter o principal microrganismo metanogênico na última fase de 

operação (água residuária de lavanderia e esgoto doméstico).  A menor abundância e 

diversidade de arqueias metanogênicas ao longo do período de operação pode ser um 

indicador da baixa tolerância que possuem em relação à toxicidade a compostos 

surfactantes como NFEO e LAS. 

Granatto et al. (2019) identificaram menor abundância de Archaea (3,7%), 

principalmente Methanosaeta (2,5 %), em lodo anaeróbio de EGSB (62L) aplicado na 

remoção de surfactante em esgoto sanitário. Os autores também identificaram 

microrganismos do gênero Methanobacterium, com baixa abundância relativa (>0,5%). 

As principais arqueias metanogênicas (Methanosaeta, Methanobacterium e 

Methanobrevibacter) identificadas nesta pesquisa também foram observadas por 

(DORNELLES et al., 2020a) em RALF (20L) visando à remoção de 4-NF.  

Diminuição da abundância relativa de Methanosaeta da Fase IV para Fase V foi 

observada no reator EGSB. Provavelmente, além do efeito do NFEO, como foi 

discutido anteriormente, o glicerol pode ter contribuído com o aumento da abundância 

relativa de outros gêneros, porém a redução da abundância relativa das Archaeas, não 

afetou a produção de Metano durante as fases sem adição de glicerol (Fases I, II, II e 

IV) e com a adição de glicerol a produção bruta de metano aumentou significativamente 

(Fases V e IV), mesmo com a proporção de metano no biogás tendo sido reduzida. 

 

6. CONCLUSÕES  

 

Foi verificada a degradação de NFEO em reator EGSB em escala aumentada 

aplicado ao tratamento de esgoto doméstico e em codigestão de esgoto doméstico com 

glicerol. 

Concentrações crescentes de NFEO afluente não ocasionaram redução da 

eficiência de nenhum parâmetro operacional monitorado. 

A codigestão de esgoto doméstico favoreceu a eficiência de remoção de M.O., 

NFEO, LAS e a produção de metano, as quais foram significativamente superiores as 

fases sem a presença do glicerol. 
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O glicerol favoreceu a remoção de subprodutos fenólicos, gerados a partir da 

degradação do NFEO e LAS. 

A adição do glicerol favoreceu a produção de AOVT e CO2 no reator, sem afetar 

a remoção de M.O. e a estabilidade da metanogênese. A mudança metabólica 

promovida pela adição de glicerol foi a principal responsável pelo aumento na remoção 

de NFEO. 

Os principais gêneros de microrganismos associados a degradação de NFEO 

neste estudo foram Macellibacteroides, Bacteroides, Anaerovibrio, Lactivibrio, 

Synergistaceae, Sporomusaceae e Anaeromusa-Anaeroarcus. 

 O uso do glicerol como cossubstrato na codigestão anaeróbia com esgoto 

doméstico provou ser algo viável, podendo substituir outros cossubstratos de maior 

valor agregado (etanol), e pode ser usado em uma escala plena.  
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8. RECOMENDAÇÕES 

 

 Verificar a possibilidade de operar reator EGSB em codigestão de esgoto 

doméstico e glicerol, sem a suplementação de Substrato Sintético (Extrato de Levedura 

e Solução de sais), e diminuir ou até remover a adição de alcalinizante.  

 

 Verificar a possibilidade de operar reatores em etapas acidogênicas e 

metanogênicas separadas, para observar a influência de cada etapa isolada na 

degradação de compostos orgânicos emergentes (surfactantes, fármacos e outros). 

 

 Verificar a possibilidade de aumentar a carga de glicerol até a COV crítica, para 

condição de operação semelhante ao do presente trabalho, e determinar as 

possibilidades de uso desse tipo de sistema em escala real 

 

 Verificar e identificar os subprodutos da degradação de surfactantes e a 

capacidade de degradação destes em diferentes configurações reacionais e 

cossubstratos. 
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