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RESUMO 

ZAMBONI, Isabella Grando. Digestão anaeróbia de bagaço de cana-de-açúcar em batelada 

para produção de biogás. 2021. 289 p. Dissertação (Mestrado em Ciências)–Departamento de 

Engenharia Química da Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

Os efeitos da relação substrato-inóculo, do teor de sólidos totais e da presença de uma solução 

tampão e de um meio nutricional foram estudados em reatores de digestão anaeróbia 

alimentados com bagaço de cana-de-açúcar. Na primeira batelada, bagaço de cana de açúcar e 

lodo de um reator anaeróbio de fluxo ascendente de alta eficiência (UASB) de uma estação de 

tratamento de esgoto foram alimentados nos reatores anaeróbios utilizando diferentes relações 

substrato-inóculo. A partir da segunda batelada, o inóculo utilizado foi proveniente do líquido 

dos reatores da batelada anterior, a fim de promover uma adaptação dos microrganismos. Os 

reatores utilizados possuíram 1 L ou 2 L e foram mantidos em banho de água a 38 °C durante 

as bateladas. Foram determinados os volumes de biogás e metano produzidos pelos reatores e 

os valores de pH deles, ao longo das bateladas. O pH dos reatores foi corrigido quando 

necessário para manter o meio próximo a neutralidade. A composição química do bagaço de 

cana alimentado nos reatores e dos sólidos retirados de alguns deles foram determinadas. O teor 

de sólidos totais dos reatores foi diretamente proporcional a relação substrato-inóculo utilizada 

por eles. Um teor de sólidos totais elevado (10 % (m/m)) junto a uma relação substrato-inóculo 

elevada (8,2 gSVB∙gSVI
-1

) conduziu ao acúmulo de ácidos orgânicos e a falha dos reatores. 

Relações substrato-inóculo elevadas (4,0 gSVB∙gSVI
-1

 e 8,2 gSVB∙gSVI
-1

) conduziram a baixas 

produções específicas acumuladas de biogás e metano nas primeiras bateladas (produções 

específicas de biogás acumuladas iguais a 28,0 mLN∙gSVB
-1

 e 14,2 ± 3,97 mLN∙gSVB
-1

, 

respectivamente). No entanto, em bateladas posteriores, relações substrato-inóculo maiores (7,4 

a 15,9 gSVB∙gSVI
-1

) levaram a produções específicas acumuladas de biogás e metano maiores 

(produções específicas acumuladas de biogás de 111,2 ± 3,9 mLN∙gSVB
-1

 a 198,1 ± 4,1 

mLN∙gSVB
-1

). Esse resultado sustentou a teoria de adaptação da microbiota dos reatores ao longo 

das bateladas. A produções específicas acumuladas médias de biogás e metano foram maiores 

em reatores com solução tampão em relação a reatores sem solução tampão (5,4 % e 43,8 %, 

respectivamente). As produções específicas acumuladas médias de biogás e metano foram 

menores em reatores com meio nutricional em relação a reatores sem meio nutricional (43,9 % 



e 42,7 %, respectivamente). Houve uma degradação preferencial a hemicelulose do bagaço de 

cana em relação a celulose e a lignina total. 

Palavras-chave: Digestão anaeróbia. Bagaço de cana-de-açúcar. Biogás. 



ABSTRACT 

ZAMBONI, Isabella Grando. Sugarcane bagasse batch anaerobic digestion for biogas 

production. 2021. 289 p. Dissertação (Mestrado em Ciências)–Departamento de Engenharia 

Química da Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

The effects of substrate-inoculum ratio, total solids content and the presence of a buffer solution 

and a nutritional medium were studied in anaerobic digestion reactors fed with sugarcane 

bagasse. In the first batch, sugarcane bagasse and sludge from a sewage treatment plant upflow 

anaerobic sludge blanket reactor (UASB) were fed into the anaerobic reactors using different 

substrate-inoculum ratios. From the second batch, the inoculum used came from the liquid from 

the reactors of the previous batch, in order to promote an adaptation of the microorganisms. 

The reactors used had 1 L or 2 L and were kept in a water bath at 38 °C during batching. The 

volumes of biogas and methane produced by the reactors and their pH values were determined 

along the batches. The pH of the reactors was corrected when necessary to keep the medium 

close to neutrality. The chemical composition of the sugarcane bagasse fed into the reactors and 

the solids removed from some of them were determined. The total solids content of the reactors 

was directly proportional to the substrate-inoculum ratio used by them. A high total solids 

content (10% (m/m)) together with a high substrate-inoculum ratio (8.2 gSVB∙gSVI
-1

) led to the 

accumulation of organic acids and the failure of the reactors. High substrate-inoculum ratios 

(4.0 gSVB∙gSVI
-1

 and 8.2 gSVB∙gSVI
-1

) led to low specific cumulative biogas and methane 

yields in the first batches (accumulated specific biogas yields equal to 28.0 mLN∙gSVB
-1

 and 

14.2 ± 3.97 mLN∙gSVB
-1

, respectively). However, in later batches, ratios higher substrate-

inoculum (7.4 to 15.9 gSVB∙gSVI
-1

) led to higher specific cumulative biogas and methane yields 

(accumulated specific biogas yields of 111.2 ± 3.9 mLN∙gSVB
-1

 to 198.1 ± 4.1 mLN∙gSVB
-1

, 

respectively). This result supported the theory of adaptation of the microbiota of the reactors 

along the batches. The average cumulative specific productions of biogas and methane were 

higher in reactors with buffer solution compared to reactors without buffer solution (5.4% and 

43.8 %, respectively) The average cumulative specific productions of biogas and methane were 

lower in reactors with nutritional media compared to reactors without nutritional media (43.9 % 

and 42.7 %, respectively). There was a preferential degradation of sugarcane bagasse 

hemicellulose in relation to cellulose and total lignin. 



Keywords: Anaerobic digestion. Sugarcane bagasse. Biogas.
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo projeções, o consumo de energia mundial deve aumentar 28 % entre 2015 e 2040, 

(crescimento de 3,0 % por ano). Atualmente, os combustíveis fósseis suprem a maioria da 

demanda energética mundial (aproximadamente 85 %) e é esperado que esse cenário se 

mantenha (DITTMEYER et al., 2019; ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, 

2017). Os combustíveis fósseis são provenientes de fontes de energia não renováveis e geram 

material particulado e gases de efeito estufa, que contribuem para o aquecimento global e 

podem causar mortes por doenças respiratórias e cardiovasculares (DITTMEYER et al., 2019; 

KELLY; FUSSELL, 2019). 

Uma alternativa aos combustíveis fósseis é o biogás, constituído principalmente por metano (50 

– 75 %) e dióxido de carbono (25 – 50 %). O biogás é gerado a partir da digestão anaeróbia. De 

forma simplificada, a digestão anaeróbia é um processo biológico de conversão de compostos 

orgânicos complexos, que ocorre na ausência de oxigênio, em quatro etapas principais 

(hidrólise, fermentação primária, fermentação secundária e metanogênese), por grupos de 

microrganismos que atuam em sinergia (BITTON, 2005; GOMEZ, 2013). 

Ultimamente há uma tendência na utilização de materiais agroindustriais lignocelulósicos, 

como o bagaço de cana-de-açúcar, na digestão anaeróbia para produção de biogás. O bagaço de 

cana é gerado na etapa de moagem da cana-de-açúcar para obtenção do caldo utilizado para 

geração de açúcar e etanol (NOGUEIRA; GARCIA, 2013). Estima-se que aproximadamente 

161 milhões de toneladas de bagaço de cana tenham sido gerados no Brasil na safra de 

2019/2020 (LIMA; MARCONDES, 2002; OBSERVATÓRIO DA CANA, 2021). A maioria 

do bagaço de cana gerado é utilizado no processo de cogeração, processo em que o bagaço de 

cana é queimado para gerar a energia elétrica utilizada pela usina. A cogeração não utiliza todo 

o bagaço de cana gerado na produção de açúcar e etanol, levando a sobra desse material 

(excedente). O excedente de bagaço de cana pode ser utilizado como matéria-prima para 

fabricação do etanol de segunda geração. Essa aplicação vem ganhando destaque nos últimos 

anos (KUMAR et al., 2019). 

Em relação a produção de etanol de segunda geração, a digestão do bagaço de cana é neutra em 

carbono e gera outros produtos de valor agregado, como digestato líquido, digestato sólido e 

biogás (PAPADOPOULOU; MATRALIS; VERYKIOS, 2012). Além disso, a digestão 
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anaeróbia de bagaço de cana pode ser integrada a produção de etanol de segunda geração e/ou 

outros processos para geração de bioenergia, biocombustíveis e bioprodutos, empregando-se o 

conceito de biorrefinaria (SAWATDEENARUNAT et al., 2015). 

A produção de biogás por digestão anaeróbia depende de vários parâmetros operacionais, como 

temperatura do reator, mistura do meio, tempo de retenção hidráulico do reator, relação 

carbono-nitrogênio, relação substrato-inóculo, teor de sólidos totais, presença de nutrientes e 

pH, alcalinidade e presença de ácidos voláteis (BITTON, 2005; JØRGENSEN, 2009; 

PELLERA; GIDARAKOS, 2016). Trabalhos que avaliaram a variação da relação substrato-

inóculo e do teor de sólidos totais e a presença de meio nutricional e de solução tampão na 

digestão anaeróbia de bagaço de cana são escassos ou ausentes na literatura (LIMA et al., 2018). 

Também são escassos ou ausentes trabalhos que envolveram balanços de massas e cálculos de 

composição dos sólidos dos reatores entre o início e o fim de bateladas de digestão anaeróbia 

de bagaço de cana. 

Assim, o trabalho teve como objetivo geral avaliar a biodigestão anaeróbia de bagaço de cana-

de-açúcar em reatores em batelada para produção de biogás. Para isso, foram propostos os 

objetivos específicos listados abaixo. 

(a) Avaliar a influência da variação da relação substrato-inóculo e do teor de sólidos totais 

nas produções específicas acumuladas de biogás e metano e no pH do reator; 

(b) Avaliar a influência da adição de uma solução tampão nas produções específicas 

acumuladas de biogás e metano e no pH do reator; 

(c) Avaliar a influência da adição de um meio nutricional nas produções específicas 

acumuladas de biogás e metano e no pH do reator; 

(d) Avaliar as relações entre as variações de massa de sólidos totais, água e sólidos dos 

reatores (entre o início e o fim e entre o início e a amostragem das bateladas) e as 

produções específicas acumuladas de biogás e metano dos reatores; 

(e) Verificar a existência de degradação preferencial de um ou mais componentes principais 

do bagaço de cana digerido em relação ao alimentado nos reatores; 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste item foi realizada uma revisão da literatura sobre o bagaço de cana-de-açúcar, a digestão 

anaeróbia e a associação deles. 

2.1 BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR 

O bagaço de cana-de-açúcar é um subproduto da etapa de moagem da cana-de-açúcar, realizada 

em usinas sucroalcooleiras para se obter o caldo empregado na produção de açúcar e etanol 

(NOGUEIRA; GARCIA, 2013). Ele é classificado como resíduo classe II A (não perigoso e 

não inerte) segundo a NBR10004 e é o resíduo sólido do processamento de cana gerado em 

maior quantidade no setor sucroalcooleiro (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 

TÉCNICAS, 2004; HOJO et al., 2012; PERES, 1999). Segundo Hugot (1986), 24 % a 30 % em 

massa da cana-de-açúcar é constituída por bagaço, e esse valor pode ser aproximado a uma 

média de 25 % em massa, valor confirmado por Lima e Marcondes (2002). Considerando que 

na safra de 2019/2020 foram moídas 642 677 mil toneladas de cana no Brasil 

(OBSERVATÓRIO DA CANA, 2021), pode-se estimar que aproximadamente 161 milhões de 

toneladas de bagaço de cana foram geradas no Brasil nessa safra. 

2.1.1 PROCESSAMENTO DA CANA-DE-AÇÚCAR 

A cana-de-açúcar é uma gramínea pertencente ao gênero Saccharum, que engloba diferentes 

espécies e variedades. Morfologicamente, é composta por uma parte aérea, dividida em colmo, 

folhas e inflorescência, e uma parte subterrânea, dividida em rizomas e raízes (Figura 1). O 

colmo (Figura 1), é constituído por nós e entrenós (internódios ou gomos) e, por possui um teor 

apreciável de sacarose (de 10 % a 15 % em massa), é a fração utilizada para obtenção de açúcar 

(DE CASTRO; ANDRADE, 2007; MATSUOKA et al., 2010; SEGALLA, 1964). 

A cana-de-açúcar é colhida mecanicamente ou manualmente nos canaviais e é transportada por 

caminhões, treminhões e/ou vagões até a usina (Figura 1). Ao chegar na usina, os caminhões 

são pesados e amostras de cana são retiradas deles para análises. Após a cana ser descarregada 

no depósito, os caminhões são novamente pesados para determinar o peso líquido da carga. A 

cana é removida do depósito e colocada sobre uma mesa alimentadora, onde é lavada a seco ou 

com água (fria ou quente). Nas etapas seguintes, de preparo para moagem, a cana passa por um 
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picador (facas rotativas) e um desfibrador (desintegrador). Essas etapas visam principalmente 

romper a estrutura da cana e abrir suas células, para que o caldo possa ser extraído com maior 

facilidade. Um separador magnético (eletroímã) pode ser utilizado após essa etapa para remover 

materiais magnéticos que possam danificar o equipamento utilizado na etapa seguinte. Uma 

moenda ou um difusor é utilizado para extrair o caldo da cana, sendo a primeira mais utilizada 

no Brasil. A moenda é uma unidade esmagadora composta por quatro a seis ternos em série, 

cada qual composto por três cilindros horizontais com ranhuras agrupados de forma triangular, 

por onde a cana fracionada passa. A medida que a cana passa pelos ternos, menos caldo é 

extraído, por isso, o processo de embebição é utilizado. Nele, água ou caldo diluído é aplicado 

na cana a fim de retirar mais caldo. Por fim, o bagaço gerado, com 45 a 50 % de umidade, é 

transportado até pátios industriais à céu aberto, onde é armazenado para secagem e transporte 

às fornalhas utilizadas no processo de cogeração (DE CASTRO; ANDRADE, 2007; HOJO et 

al., 2012; HUGOT, 1986; LIMA; MARCONDES, 2002; LOPES, 2013; PEIXOTO et al., 

2002). 

Figura 1 – Esquema da cana-de-açúcar, de seu colmo e do processo de obtenção do caldo bruto e do bagaço 

de cana a partir dela 

 

Fonte: Adaptado de Trousset (1885). 

2.1.2 COMPOSIÇÃO 

Fisicamente, o bagaço de cana é constituído por partículas heterogêneas de tamanho variado, 

com dimensões entre 1 mm e 25 mm, e dimensão média de 20 mm (PEÑA et al., 2000). A 

composição química do bagaço é variável, principalmente, por causa das variedades de cana, 

tipos de solo e técnicas de colheita e manuseio, mas pode ser aproximada por 47,0 % de 
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carbono, 6,5 % de hidrogênio, 44,0% de oxigênio e 2,5 % de cinzas (HUGOT, 1986; PERES, 

1999). 

O bagaço de cana-de-açúcar é um material lignocelulósico. Esses tipos de materiais são os mais 

abundantes do planeta e podem ser resíduos agrícolas (alimentares ou não), municipais, 

residenciais e industriais, materiais e resíduos florestais, plantações energéticas, gramas 

herbáceas e algas marinhas (HU; HEITMANN; ROJAS, 2008; LEE; HAMID; ZAIN, 2014; 

LIMAYEM; RICKE, 2012). Os materiais lignocelulósicos são denominados assim por 

possuírem um componente complexo em suas paredes celulares chamado lignocelulose (Figura 

2), composto principalmente por celulose (35 – 50 %), hemicelulose (15 – 35 %) e lignina (10 

– 35 %) em quantidades variáveis (ZAMANI, 2015). Essa estrutura é extremamente 

recalcitrante (resistente à degradação), por fatores em escalas macro, micro e nano. Por 

exemplo, em escala macro, tem-se a anatomia da planta e a organização de seu tecido. Em 

escala micro, a presença, localização e concentração da lignina, o revestimento da celulose pela 

hemicelulose e a proteção da celulose pela lignina. Em escala nano, tem-se o comprimento e a 

cristalinidade das microfibras de celulose e a porosidade da matriz da parede celular (HSU, 

1996; SANT’ANNA; DE SOUZA; BRIENZO, 2014). 

Figura 2 – Esquema da estrutura da lignocelulose com seus principais 

constituintes em destaque 

 

Fonte: Adaptado de U.S. Department of Energy Genomic Science (2019). 

Os teores de celulose, hemicelulose e lignina variam entre espécies e variedades de plantas. 

Ogata (2013) caracterizou quimicamente o bagaço de 207 genótipos de cana, encontrando 

teores de celulose, hemicelulose e lignina variáveis entre 26,47 a 54,18 %, 16,71  a 25,97 % e 

17,7 % a 27,13 %, respectivamente. Em média, o bagaço de cana é constituído por 44,40 % de 

celulose, 21,67 % de hemicelulose e 23,49 % de lignina (OGATA, 2013). Os teores de 

hemicelulose do bagaço de cana variam com a região da cana em que foram obtidos. Brienzo 
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et al. (2014) extraiu e caracterizou as hemiceluloses no nó, no entrenó e na epiderme do bagaço 

de cana (Figura 1), obtendo teores de hemicelulose iguais a 27,67 %, 29,88 % e 16,07 %, 

respectivamente. Além de celulose, hemicelulose e lignina, outros constituintes encontrados em 

menores quantidades no bagaço de cana incluem pectinas, cinzas e extrativos. 

2.1.2.1 Celulose 

A celulose (Figura 3 (a)) é um homopolissacarídeo (carboidrato) linear constituído por unidades 

de β-D-glicopiranoses (Figura 3 (b)) anidras unidas por ligações β-1,4 glicosídicas (CHEN, 

2015; XI; DU; ZHONG, 2013). Esse polímero possui regiões alternadas cristalinas e amorfas 

(MANSOUR et al., 2016). Nas regiões cristalinas, existem pontes de hidrogênio entre as 

cadeias de um mesmo plano (lados hidrofílicos das cadeias) e forças de van der Waals entre as 

cadeias de planos diferentes (lados hidrofóbicos das cadeias), como mostrado na Figura 4. Essas 

interações aumentam a estabilidade da celulose e permitem o empacotamento ordenado de suas 

cadeias em fibrilas, reduzindo a solubilidade da celulose em água e dificultando seu ataque 

enzimático (BRANDT et al., 2013; CHEN, 2015; NISHIYAMA; LANGAN; CHANZY, 2002; 

XI; DU; ZHONG, 2013). 

Figura 3 – Estruturas químicas da celulose e da glicose 

 
 

(a) (b) 

Fonte: A Autora (2021), baseado em Fengel e Wegener (1989) e Reaxys (2019). 

Notas: (a) Celulose; (b) β-D-glicopiranose. 
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Figura 4 – Esquema indicando a hidrofobicidade da celulose e ligações intermoleculares 

  

(a) (b) 

Fonte: Adaptado de Xi, Du e Zhong (2013). 

Notas: (a) Indicação dos lados hidrofóbicos e hidrofílicos da celulose; (b) Indicação das ligações de 

hidrogênio entre as cadeias de celulose de um mesmo plano. 

2.1.2.2 Hemicelulose 

A hemicelulose (referida também por hemiceluloses e polioses) é um heteropolissacarídeo 

(carboidrato) ramificado amorfo. Ela é formada por uma cadeia principal e ramificações. A 

cadeia principal pode ser formada por um único monômero (homopolímero, Figura 5) ou 

diferentes monômeros (heteropolímero). As principais unidades encontradas nas hemiceluloses 

são grupos de pentoses (como D-xilose e L-arabinose), hexoses (como D-glicose, D-galactose 

e D-manose), deoxiexoses (como L-ramnose e L-fucose) e ácidos urônicos (como os ácidos 

hexurônicos D-galacturônico, D-glicurônico e 4-O-metil-D-glicurônico), como indicado na 

Figura 6. Esses açúcares possuem forma cíclica alicíclica, sendo piranoses (anéis com seis 

átomos) ou furanoses (anéis com cinco átomos) dependendo de sua posição (α ou β). Além 

disso, grupos acetil podem estar presentes na hemicelulose (FENGEL; WEGENER, 1989; 

SUN; SUN; TOMKINSON, 2004; TELEMAN, 2009). A hemicelulose se liga à superfície das 

fibrilas de celulose por meio de ligações não covalentes, fixando-as no lugar. Além disso, a 

hemicelulose é mais suscetível à degradação ácida, alcalina ou enzimática que a celulose, por 

causa de sua estrutura amorfa (BRANDT et al., 2013; LEE; HAMID; ZAIN, 2014). 
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Figura 5 – Exemplo da forma molecular de uma hemicelulose com cadeia principal 

formada por unidades de xilose e uma ramificação de ácido metilglicurônico 

 

Fonte: A Autora (2021), baseado Santos et al. (2012). 

Figura 6 – Formas moleculares das unidades presentes nas hemiceluloses 

 

Fonte: Adaptado de Fengel e Wegener (1989). 

A hemicelulose do bagaço de cana é uma L-arabino-(4-O-metil-D-glicurono)-D-xilana. Sua 

cadeia principal é formada por unidades de β-D-xilopiranose (Figura 6) unidas por ligações β-

(1,4). As ramificações ligadas a cadeia principal são principalmente unidades de 

arabinofuranosil (α-L-arabinofuranose; Figura 6), ácidos urônicos e grupos acetila. Um 

exemplo de unidade de ácido urônico encontrado na hemicelulose do bagaço de cana é o 4-O-

metil-glicopiranosil (ácido 4-O-metil- α-D-glicurônico; Figura 6) (BIAN et al., 2012; 

BRIENZO et al., 2016; SUN et al., 2004). Além de xilose, arabinose, ácidos urônicos e grupos 

acetila, a hemicelulose do bagaço de cana pode conter unidades de glicose, manose, ramnose e 

galactose. Os grupos ramificados na cadeia de xilose dependem da variedade do bagaço de cana 
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e do método de extração usado para extrair a hemicelulose (BENJAMIN; CHENG; GÖRGENS, 

2014; BRIENZO; SIQUEIRA; MILAGRES, 2009; BRIENZO et al., 2016). 

Bian et al. (2012) reportou que a hemicelulose do bagaço de cana é composta por 83,1 – 84,6 % 

de xilose, 11,0 – 12,1 % de arabinose, 2,1 – 3,1 % de glicose, 1,4 – 2,6 % de ácidos urônicos e 

0,5 – 0,7 % de galactose, indicando que a arabinoxilanose constitui-se como maioria na 

hemicelulose do bagaço de cana (94,50 %, em média). Brienzo et al. (2016), por comparação 

de diversos trabalhos, indicou que os teores de xilose, arabinose, glicose, galactose, ramnose, 

manose e ácidos urônicos variam de 43,1 – 93,2 %, 4,4 – 25,1 %, 1,1 – 9,8 %, 0,2 – 2,7 %, 0 – 

6,5 %, 0 – 4,0 % e 1,7 – 6,5 %, respectivamente. 

2.1.2.3 Lignina 

A lignina é um heteropolímero aromático tridimensional amorfo (Figura 7) constituído 

principalmente pelas subunidades guaiacila (Figura 8 (a)), siringila (Figura 8 (b)) e p-

hidroxifenila (Figura 8 (c)), provenientes dos monolinóis álcool coniferílico (guaiacil propanol; 

Figura 8 (d)), álcool sinapílico (siringil propanol; Figura 8 (e)) e álcool p-cumarílico (p-

hidroxifenil propanol; Figura 8 (f)), respectivamente. Como a composição e a quantidade das 

unidades que formam a lignina são variáveis entre os materiais lignocelulósicos, três tipos 

principais de lignina podem ser obtidos: madeiras moles (contém maior proporção de 

guaiacila), madeiras duras (contém maiores proporções de guaiacila e siringila) e gramas 

(contém as três subunidades). A lignina se une à hemicelulose por meio de ligações covalentes 

cruzadas, fixa a celulose à hemicelulose e fornece à planta hidrofobicidade, reforço estrutural e 

resiliência a ataques biológicos e físicos (BRANDT et al., 2013; BRIENZO et al., 2016; 

HENRIKSSON, 2009; LEE; HAMID; ZAIN, 2014; PÉREZ et al., 2002). A lignina do bagaço 

de cana é composta principalmente pelas subunidades siringila e guaiacila e por grupos 

hidroxila, sendo a relação molar p-hidroxifenila: guaiacila: siringila igual a 2: 38: 60 (DEL RÍO 

et al., 2015; KAUR; UPPAL, 2015). 
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Figura 7 – Exemplo da estrutura química da lignina de um eucalipto 

 

Fonte: Santos (2012). 

Figura 8 – Estruturas químicas das subunidades principais da lignina e seus respectivos 

monolignóis de origem 

   

(a) (b) (c) 

  
 

(d) (e) (f) 

Fonte: A Autora (2021), baseado em Brandt et al. (2013) e Reaxys (2019). 

Notas: (a) Subunidade guaiacila; (b) Subunidade siringila; (c) Subunidade p-

hidroxifenila; (d) Álcool coniferílico; (e) Álcool sinapílico; (f) Álcool p-cumarílico. 

2.1.2.4 Cinzas 

As cinzas representam a fração inorgânica da biomassa e são compostas por fósforo, magnésio, 

sílica, sódio, manganês, potássio, estrôncio e cálcio. O teor de cinzas do bagaço de cana 

geralmente varia em torno de 2 %, mas pode variar em função das características o solo, dos 



33 

equipamentos de processamento da cana e das condições de colheita, manuseio e transporte 

(BRIENZO et al., 2016; SZCZERBOWSKI et al., 2014). 

2.1.2.5 Extrativos 

Extrativos são componentes não ligados quimicamente à lignocelulose que podem ser 

removidos da biomassa utilizando solventes orgânicos (como etanol, cicloexano, benzeno e 

tolueno) ou água. Exemplos são compostos fenólicos, ácidos graxos, ceras, seivas, gorduras, 

resinas, proteínas, sacarose e materiais inorgânicos (como solo e fertilizantes). Vale ressaltar 

que solventes diferentes removem tipos de extrativos diferentes. A quantidade de extrativos no 

bagaço de cana é variável em função da espécie da cana de origem, de sua idade e condições 

de crescimento (BRIENZO et al., 2016; SLUITER; SLUITER; WOLFRUM, 2013). Brienzo et 

al. (2016), comparando diversas análises composicionais de bagaço de cana, mostrou que o teor 

de extrativos do bagaço de cana geralmente varia entre 3 e 14 %. 

2.2 DIGESTÃO ANAERÓBIA 

A digestão anaeróbia (Figura 9) é um processo biológico de conversão de compostos orgânicos 

complexos em biogás, que ocorre em ambiente livre de oxigênio e é realizado em uma série de 

etapas metabólicas (hidrólise, fermentação primária, fermentação secundária e metanogênese) 

por dois grupos principais de microrganismos (bactérias e arqueias), que atuam sinergicamente 

(BITTON, 2005; GOMEZ, 2013; KHANAL, 2008a). Os substratos para digestão anaeróbia 

incluem materiais brutos biodegradáveis, como resíduos sólidos municipais e agroindustriais, 

estrumes de animais, lodos de esgotos e subprodutos da produção de biodiesel 

(PAPADOPOULOU; MATRALIS; VERYKIOS, 2012). 

2.2.1 ETAPAS 

Nos itens a seguir, as etapas relacionadas à digestão anaeróbia (Figura 9) são explicadas. 
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Figura 9 – Esquema simplificado da digestão anaeróbia para produção de biogás 

 

Fonte: A Autora (2021), baseado em Madigan et al. (2010). 

Notas: Preto – Substâncias consumidas e produzidas; Vermelho – Etapas; Azul – Grupo de 

microrganismos envolvidos; A – Metanogênese acetoclástica; H – Metanogênese 

hidrogenotrófica. 

2.2.1.1 Hidrólise 

Na hidrólise, primeira etapa da digestão anaeróbia, compostos orgânicos complexos que 

formam o substrato, como proteínas, carboidratos e lipídeos, são convertidos em monômeros e 

oligômeros, como aminoácidos, açúcares e ácidos graxos, pela ação de bactérias hidrolíticas 

(ou fermentadores primários, em algumas literaturas). Esses microrganismos excretam enzimas 

extracelulares, como proteases, celulases e lipases, para romper os complexos orgânicos. A 

hidrólise pode ser a etapa mais longa e limitante da digestão anaeróbia, dependendo do substrato 

envolvido (BITTON, 2005; BOMBLE et al., 2017; KHANAL, 2008a; MADIGAN et al., 2016). 

2.2.1.2 Fermentação primária 

Na fermentação primária, segunda etapa da digestão anaeróbia, os produtos da etapa anterior 

são convertidos em hidrogênio, dióxido de carbono, acetato e outros intermediários por 
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fermentadores primários ou bactérias fermentativas primárias. Esses intermediários podem ser 

ácidos orgânicos (como os ácidos acético, butírico, propiônico, fórmico e lático), álcoois (como 

o etanol, o metanol, o butanol e o glicerol) e cetonas (como a acetona). Os produtos formados 

nessa etapa dependem das espécies de bactérias presentes nos consórcios e das condições do 

meio. Um gênero comum de bactéria presente nessa etapa é o Clostridium (BITTON, 2005; 

KHANAL, 2008a; MADIGAN et al., 2016). Alguns autores denominam essa etapa de 

acidogênese, pela formação de ácidos orgânicos (KHANAL, 2008a). 

2.2.1.3 Fermentação secundária 

Na fermentação secundária, terceira etapa da digestão anaeróbia, os ácidos orgânicos com três 

ou mais carbonos, álcoois e cetonas formados na etapa anterior são convertidos em acetato, 

hidrogênio e dióxido de carbono por fermentadores secundários (bactérias fermentadoras 

secundárias ou bactérias sintróficas). As Equações (1) e (2) ilustram as conversões de 

propionato e butirato a acetato, dióxido de carbono e hidrogênio e acetato e hidrogênio, 

respectivamente (BITTON, 2005; KHANAL, 2008a; MADIGAN et al., 2016; MÜLLER et al., 

2010). 

 CH3CH2COO
- + 2 H2O → CH3COO

-
+ CO2 + 3 H2 (1) 

 CH3CH2CH2COO
- + 2 H2O → 2 CH3COO

- + H+ + 2 H2 (2) 

Uma grande parte das reações envolvidas nessa fase são termodinamicamente desfavoráveis 

(variação da energia livre de Gibbs padrão positiva) e passam a se tornar favoráveis (variação 

da energia livre de Gibbs padrão negativa) quando a pressão parcial de hidrogênio é baixa. Para 

isso ocorrer, o hidrogênio deve ser consumido. O consumo é realizado pelas arqueias 

metanogênicas hidrogenotróficas (principalmente), pelas bactérias redutoras de sulfato, 

arqueias do gênero Archaeoglobus (item 2.2.1.6), e pelas bactérias acetogênicas (item 2.2.1.4). 

Essa relação entre produção e consumo de hidrogênio estabelece uma relação simbiótica 

(sintrófica) entre as metanogênicas hidrogenotróficas e os fermentadores secundários. Caso a 

pressão parcial de hidrogênio seja alta, ou seja, não haja consumo de hidrogênio pelas 

metanogênicas hidrogenotróficas, a conversão dos ácidos orgânicos e álcoois em acetato e 

hidrogênio não ocorre pelos fermentadores secundários, e consequentemente, não haverá 

formação de biogás. Exemplos de bactérias sintróficas são Syntrobacter wolinii, 
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Syntrophomonas woffei e Syntrophus gentianae (BITTON, 2005; KHANAL, 2008a; 

MADIGAN et al., 2016). Alguns autores denominam essa etapa de acetogênese (KHANAL, 

2008a), pela formação de acetato. 

2.2.1.4 Acetogênese 

Na acetogênese, o hidrogênio e o gás carbônico são convertidos em acetato por bactérias 

acetogênicas (Equação (3)). Diferentemente da fermentação secundária, a acetogênese gera 

acetato como único produto, é realizada por microrganismos autotróficos e não necessita de 

baixas pressões parciais de hidrogênio e sintrofia com as arqueias metanogênicas 

hidrogenotróficas para operar. Exemplos de bactérias envolvidas na homoacetogênese são 

Acetobacterium woodii e Clostridium aceticum (BITTON, 2005; KHANAL, 2008a; 

MADIGAN et al., 2016; SAADY, 2013). Alguns autores denominam essa etapa de 

homoacetogênese (KHANAL, 2008a), pelo acetato ser o único produto da reação. 

 4 H2 +2 CO2 → CH3COOH + 2 H2O (3) 

2.2.1.5 Metanogênese 

Na metanogênese, quarta etapa da digestão anaeróbia, o acetato, o hidrogênio e o dióxido de 

carbono formados na etapa anterior são convertidos em metano pelas arqueias metanogênicas. 

A metanogênese ocorre por duas rotas metabólicas distintas. Na metanogênese 

hidrogenotrófica, arqueias metanogênicas hidrogenotróficas convertem dióxido de carbono e 

hidrogênio em metano e água (Equação (4)). Na metanogênese acetotrófica ou acetoclástica, 

arqueias metanogênicas acetotróficas convertem acetato em metano e dióxido de carbono 

(Equação (5)). Cerca de 2/3 do metano gerado são produzidos pela rota acetotrófica, e o 1/3 

restante é produzido pela rota hidrogenotrófica. Exemplos de gêneros de arqueias 

hidrogenotróficas e acetoclásticas são Methanobacterium e Methanosaeta, respectivamente 

(BITTON, 2005; KHANAL, 2008a; MACKIE; BRYANT, 1981; MADIGAN et al., 2016; 

MÜLLER et al., 2010). 

 CO2 + 4 H2 → CH4 + 2 H2O (4) 
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 CH3COO
- + H+ → CH4 + CO2 (5) 

2.2.1.6 Sulfetogênese 

Na sulfetogênese, o sulfato do meio é convertido a sulfeto de hidrogênio pelas bactérias 

redutoras de sulfato e arqueias do gênero Archaeoglobus, utilizando como doador de elétrons 

hidrogênio e acetato, entre outros compostos (MADIGAN et al., 2016). Esse processo não é 

desejado, pois os doadores de elétrons utilizados por essas bactérias são os mesmos utilizados 

pelas arqueias metanogênicas para produção de metano. Assim, o doador de elétron que seria 

utilizado para gerar metano (objetivo da digestão anaeróbia) é utilizado para gerar gás sulfídrico 

(composto indesejado). Além da produção de gás sulfídrico diminuir a quantidade de metano 

produzida, esse gás é malcheiroso, corrosivo e tóxico (BITTON, 2005; PAPADOPOULOU; 

MATRALIS; VERYKIOS, 2012). 

2.2.2 FATORES QUE INTERFEREM NA DIGESTÃO ANAERÓBIA 

Existem vários fatores que podem afetar a digestão anaeróbia, como temperatura; pH, 

alcalinidade e presença de ácidos voláteis; presença de nutrientes; presença de substâncias 

tóxicas e/ou inibitórias; mistura do meio; tamanho da partícula de substrato; composição do 

substrato; competição entre grupos de microrganismos; relação carbono-nitrogênio; relação 

substrato-inóculo e teor de sólidos totais (BITTON, 2005; JØRGENSEN, 2009; PELLERA; 

GIDARAKOS, 2016). Nos itens abaixo, alguns desses fatores foram destacados. 

2.2.2.1 Temperatura 

A digestão anaeróbia pode ocorrer nas faixas psicrofílica, mesofílica e termofílica. As 

definições dessas faixas variam entre literaturas (Tabela 1), mas quase todas definem como 

35 °C ou 37 °C a temperatura ótima da faixa mesofílica e 55 °C a temperatura ótima da faixa 

termofílica (Figura 10) (JØRGENSEN, 2009; MATHERI et al., 2018). A maioria das arqueias 

metanogênicas são ativadas nas faixas de temperatura mesofílica e termofílica, e entre 40 e 

50 °C são inibidas (Figura 10). Em aproximadamente 42 °C (ponto mínimo da curva) há uma 

transição entre as arqueias metanogênicas mesofílicas e as termofílicas (GERARDI, 2003). 
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Tabela 1 – Faixas de temperatura da digestão anaeróbia definidas na literatura 

Referência 
Faixa de temperatura (°C) 

Psicrofílica Mesofílica Termofílica 

Jørgensen (2009) 0 – 20 15 – 45 40 – 65 

Matheri et al. (2018) 10 – 20 20 – 40 50 – 65 

Ruggeri, Tommasi e 

Sanfilippo (2015) 
15 – 25 35 – 40 50 – 55 

Fontes: Jørgensen (2009), Matheri et al. (2018) e Ruggeri, Tommasi e Sanfilippo (2015). 

Figura 10 – Taxa do processo de digestão anaeróbia em função da temperatura, 

com faixas de operação e temperaturas ótimas em destaque 

 

Fonte: Adaptado de Mata-Alvarez (2003). 

A operação na faixa termofílica constitui algumas vantagens sobre a operação na faixa 

mesofílica, como maior velocidade dos processos bioquímicos, maior taxa de alimentação 

possível e maior destruição de patógenos. Como consequência da maior velocidade dos 

processos bioquímicos, tem-se uma taxa maior de consumo de sólidos voláteis, levando a um 

menor tempo de retenção do reator ou a um menor volume do reator ou a uma maior taxa de 

produção de metano (GERARDI, 2003; JØRGENSEN, 2009; KANIMOZHI et al., 2016). 

No entanto, em relação à faixa mesofílica, a faixa termofílica é menos estável, mais sensível a 

variáveis operacionais e ambientais (como a presença de substâncias tóxicas e a temperatura) e 

demanda mais energia para aquecimento do digestor (conduzindo a um maior gasto 

operacional). As arqueias metanogênicas termofílicas são mais sensíveis a mudanças de 

temperatura que as arqueias metanogênicas mesofílicas (flutuações no digestor de 2 °C a 3 °C 

por dia são permitidas para as mesofílicas enquanto flutuações menores que 1 °C por dia são 

permitidas para as termofílicas). Como consequência da sensibilidade à temperatura, o controle 
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de temperatura na faixa termofílica é mais difícil que na faixa mesofílica. Além disso, as 

arqueias metanogênicas termofílicas são menos diversas que as arqueias metanogênicas 

mesofílicas (Tabela 2). Em vista das vantagens e desvantagens da operação na faixa termofílica, 

a faixa de operação mesofílica é a preferida em plantas de produção de biogás, principalmente 

em países em desenvolvimento (GERARDI, 2003; JØRGENSEN, 2009; KANIMOZHI et al., 

2016; MATA-ALVAREZ, 2003; MATHERI et al., 2018). 

Tabela 2 – Faixas de temperatura ótimas para o crescimento de alguns gêneros de 

arqueias metanogênicas 

Tipo de arqueia  Gênero da arqueia Faixa ótima de temperatura (°C) 

Mesofílica 

Methanobacterium 37 – 45 

Methanobrevibacter 37 – 40 

Methanosphaera 35 –40 

Methanococcus 35 – 40 

Methanocorpusculum 30 – 40 

Methanoculleus 35 – 40 

Methanogenium 20 – 40 

Methanoplanus 30 – 40 

Methanospirillum 35 – 40 

Methanohalophilus 35 – 45 

Methanolobus 35 – 40 

Methanosarcina 35 – 40 

Methanococcoides 30 – 35 

Termofílica 

Methanococcus 65 – 91 

Methanohalobium 50 – 55 

Methanothermus 83 – 88 

Methanosarcina 50 – 55 

Fonte: Adaptado de Gerardi (2003). 

2.2.2.2 pH, alcalinidade e ácidos voláteis 

O pH ou potencial hidrogeniônico é uma medida da concentração de íons de hidrogênio no 

meio. Os microrganismos que participam da digestão anaeróbia atuam em faixas de pH 

diferentes, mas a maioria deles operam bem em uma faixa de pH de 6,8 a 7,2. As bactérias 

fermentativas operam em uma faixa de 4,0 a 8,5, enquanto a maioria das arqueias 

metanogênicas, por suas características fisiológicas, operam bem em uma faixa de pH de 6,7 a 

7,4 (faixa ótima de 7,0 a 7,20) e são inibidas em valores de pH menores que 6 e maiores que 8 
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(Tabela 3) (BITTON, 2005; GERARDI, 2003; HASSAN et al., 2010; MATHERI et al., 2018; 

ZHANG et al., 2014). 

Tabela 3 – Faixas de pH ótimas para o crescimento de alguns 

gêneros de arqueias metanogênicas 

Gênero da arqueia Faixa ótima de pH 

Methanosphaera 6,8 

Methanothermus 6,5 

Methanogenium 7,0 

Methanolacinia 6,6 – 7,2 

Methanomicrobium 6,1 – 6,9 

Methanospirillium 7,0 – 7,5 

Methanococcoides 7,0 – 7,5 

Methanohalobium 6,5 – 7,5 

Methanolobus 6,5 – 6,8 

Fonte: Adaptado de Gerardi (2003). 

O pH está relacionado à alcalinidade e à presença de ácidos voláteis no meio. A alcalinidade é 

uma propriedade que representa a capacidade tamponante do meio, ou seja, a capacidade que 

um meio tem em manter seu pH, mesmo com adição ou remoção de ácidos ou bases. Uma alta 

alcalinidade confere mais estabilidade para o digestor, por evitar flutuações de pH. A 

alcalinidade em um digestor anaeróbio se apresenta na forma de bicarbonatos, carbonatos e 

amônia. Os dois primeiros são produzidos através da digestão anaeróbia da matéria orgânica 

(substrato), que conduz à formação de dióxido de carbono. O dióxido de carbono reage com a 

água presente no meio formando ácido carbônico (Equação (6)). O ácido carbônico pode ser 

convertido a bicarbonato (Equação (7)), que por sua vez, pode ser convertido a carbonato 

(Equação (8)). A degradação de compostos orgânicos nitrogenados (como aminoácidos e 

proteínas), libera grupos amina no meio. Os grupos amina geram a amônia, que reage com o 

dióxido de carbono (proveniente da degradação de matéria orgânica) e água, formando 

bicarbonato de amônio (Equação (9)) (GERARDI, 2003; HASSAN et al., 2010). 

 CO2 + H2O ⇋ H2CO3 (6) 

 H2CO3 ⇋ H+ + HCO3
-
 (7) 
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 HCO3
-
 ⇋ H+ + CO3

2-
 (8) 

 NH3 + H2O + CO2 ⇋ NH4HCO3 (9) 

Caso não haja compostos alcalinos ou percursores deles na alimentação do reator ou a taxa de 

produção de ácidos orgânicos for maior que a taxa de produção de metano, a alcalinidade do 

meio pode ser aumentada pela adição de alguns compostos. Podem ser utilizados: bicarbonato 

de sódio, bicarbonato de potássio, carbonato de sódio, carbonato de potássio, carbonato de 

cálcio, hidróxido de cálcio, amônia anidra ou nitrato de sódio. Dentre eles, os bicarbonatos de 

sódio e potássio devem ser preferenciados por terem manuseio mais simples e por causar menos 

impactos prejudiciais ao digestor (o bicarbonato é naturalmente produzido pelas arqueias 

metanogênicas e o sódio e o potássio são os cátions menos tóxicos aos microrganismos do 

digestor) (GERARDI, 2003). 

Os ácidos orgânicos produzidos durante as etapas de fermentação primária e secundária (itens 

2.2.1.2 e 2.2.1.3) diminuem a alcalinidade e o pH do meio. Isso ocorre, por exemplo, por meio 

da reação entre o ácido acético com o bicarbonato de amônio (Equação (10)) (GERARDI, 

2003). 

 3 CH3COOH + 3 NH4HCO3 → 3 CH4COONH4+ 3 H2O + 3 CO2 (10) 

2.2.2.3 Presença de nutrientes 

Alguns nutrientes são essenciais para o desenvolvimento da digestão anaeróbia e, 

principalmente, para o crescimento das arqueias metanogênicas. Eles podem ser classificados 

em macronutrientes (como carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre) e em 

micronutrientes (como ferro, manganês, boro, zinco, cobre, molibdênio, cobalto, níquel, selênio 

e tungstênio). A presença desses componentes em quantidade correta no meio pode levar a 

aumentos na produção de metano, no teor de metano no biogás e na estabilidade do processo. 

Isso porque eles são componentes essenciais para o crescimento e formação de células 

microbianas. Por exemplo, o níquel, o cobalto e o ferro são cofatores utilizados em várias 

enzimas envolvidas na metanogênese (KHANAL, 2008b; PARITOSH et al., 2021; ROMERO-

GÜIZA et al., 2016). No entanto, o excesso de alguns nutrientes pode prejudicar o 
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desenvolvimento da digestão anaeróbia. Por exemplo, altas concentrações de sal podem levar 

a desidratação das células (por pressão osmótica), consequente perda das mesmas e diminuição 

da produção de biogás (CHEN; CHENG; CREAMER, 2008; DE BAERE et al., 1984). 

2.2.2.4 Presença de substâncias tóxicas e inibitórias 

Substâncias tóxicas e/ou inibitórias são provenientes da alimentação dos digestores ou são 

subprodutos das atividades metabólicas dos microrganismos (KHANAL, 2008c). Exemplos 

são: oxigênio, hidrogênio, amônia, formaldeído, cianeto, sulfeto de hidrogênio, hidrocarbonetos 

clorados (como clorofórmio), compostos com benzeno (como tolueno, fenol e taninos), ácidos 

voláteis, ácidos graxos de cadeia longa, metais pesados, álcoois (como o álcool isopropílico), 

aceptores alternativos de elétrons (como nitrato e sulfato), agentes de ruptura celular (como 

lauril sulfato), conservantes de alimentos, detergentes, desinfetantes, compostos orgânicos 

nitrogenados (como acrilonila) e fármacos (como o antibiótico monensina) (BITTON, 2005; 

GERARDI, 2003). 

O oxigênio é uma substância tóxica para as arqueias metanogênicas (por serem anaeróbias 

estritas, são inibidas na presença dele) e pode conduzir à proliferação de microrganismos 

aeróbios nos digestores (como fungos aeróbios). Por esse motivo, recomenda-se que os 

digestores anaeróbios sejam hermeticamente fechados, não permitindo o contato do oxigênio 

presente no ar com o conteúdo do reator (CHEN et al., 2020a; JØRGENSEN, 2009; MADIGAN 

et al., 2016). 

No entanto, em concentrações muito baixas (oxigênio dissolvido do meio na faixa de 0,1 a 1,0 

mg/L), a presença de oxigênio pode ser benéfica para digestão anaeróbia (pode aumentar a 

eficiência da hidrólise, melhorar a produção de metano e remover sulfetos, entre outras 

vantagens). O procedimento de dosagem de pequenas quantidades de ar ou oxigênio (0,005 a 

5 L de O2/ L reator/ dia) em um sistema anaeróbio é chamado de microaeração. Nela, os 

microrganismos anaeróbios facultativos da digestão anaeróbia consomem rapidamente o 

oxigênio inserido no meio, evitando a inibição dos microrganismos anaeróbios estritos. (CHEN 

et al., 2020b; NGUYEN; KHANAL, 2018). 

Ácidos voláteis e hidrogênio, apesar de serem intermediários da digestão anaeróbia (Figura 9), 

podem ser tóxicos/inibitórios para ela (feedback inhibition). O excesso de hidrogênio eleva a 
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pressão parcial dele no meio, não permitindo a conversão de ácidos orgânicos, álcoois e cetonas 

em acetato, hidrogênio e dióxido de carbono, durante a fermentação secundária (item 2.2.1.3). 

O excesso de ácidos voláteis inibe a atividade das arqueias metanogênicas, seja diretamente 

pela presença de um ácido orgânico (como o ácido propiônico) ou indiretamente pela redução 

do pH (item 2.2.2.2) (GERARDI, 2003). 

2.2.3 DIGESTORES ANAERÓBIOS PARA RESÍDUOS SÓLIDOS OPERADOS EM BATELADA 

Os digestores anaeróbios para resíduos sólidos podem ser classificados quanto ao modo de 

operação, à temperatura de operação, à forma dos reatores e ao teor de sólidos totais. O modo 

de operação pode ser contínuo ou batelada, sendo o primeiro de estágio único ou múltiplos 

estágios. A temperatura de operação pode ser mesofílica ou termofílica (item 2.2.1.6) e a forma 

dos reatores pode ser vertical ou horizontal. O teor de sólidos totais do reator define se a 

digestão será “úmida” ou “seca” (NAYONO, 2010). Segundo Yang et al. (2015), a digestão 

úmida (wet anaerobic digestion) ou digestão anaeróbia líquida (L-AD – Liquid Anaerobic 

Digestion) compreende reatores com teores de sólidos totais menores que 15 %, enquanto a 

digestão seca (dry anaerobic digestion) ou digestão em estado sólido (SS-AD – Solid State 

Anaerobic Digestion) compreende reatores com teores de sólidos totais superiores a 15 %. 

Outras literaturas definem que o teor de sólidos totais de um reator operando em digestão seca 

pode variar entre 20 % e 40  % (LISSENS et al., 2001), 25 % e 40 % (LUNING; VAN 

ZUNDERT; BRINKMANN, 2003) ou 20 e 55 % (CUI; SHI; LI, 2011). Karthikeyan e 

Visvanathan (2013) definem três tipos de digestão quanto ao teor de sólidos totais no reator: 

úmida (teor de sólidos totais inferior a 10 %), semi-seca (S-AD – Semi-solid Anaerobic 

Digestion; teor de sólidos totais entre 10 % e 20 %) e seca (teor de sólidos toais superior a 

20 %). 

Algumas vantagens do modo de operação de batelada em relação ao modo contínuo são sua 

relativa simplicidade, sua mínima manutenção e seu custo capital mínimo. Uma desvantagem 

é o tempo e a energia consumidos no carregamento e descarregamento dos reatores 

(SCHÄFER; LEHTO; TEYE, 2006). 

2.2.4 SUBPRODUTOS DA DIGESTÃO ANAERÓBIA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Nos itens a seguir foram descritos os subprodutos da digestão anaeróbia e suas aplicações. 
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2.2.4.1 Biogás 

O biogás é uma mistura de gases na qual o metano (CH4) e o dióxido de carbono (CO2) são os 

principais componentes. O primeiro define o conteúdo energético do biogás e constitui entre 

50 % a 75 % dele, dependendo do substrato utilizado na digestão anaeróbia. O segundo constitui 

entre 25 % e 50 % do biogás. Outros componentes do biogás, que constituem entre 2 % a 8 % 

dele, são: nitrogênio (N2), oxigênio (O2), hidrogênio (H2), água (H2O), enxofre (S2), sulfeto de 

hidrogênio (H2S) e amônia (NH3) (GOMEZ, 2013). 

Atualmente, as aplicações do biogás se dividem em quatro categorias: combustão direta, 

separação do metano, reforma catalítica e fermentação (Figura 11). A primeira compreende a 

utilização do biogás em caldeiras (para uso doméstico), em máquinas de calor e energia (como 

uma turbina para geração de energia elétrica) e em flares (como o que ocorre em aterros). O 

teor de metano no biogás definirá qual dessas vias deverá ser utilizada. A segunda visa separar 

o metano dos outros componentes do biogás (principalmente o dióxido de carbono e o gás 

sulfídrico), transformando-o em biometano. Após a separação, ele pode ser utilizado como 

substituto do gás natural, ser comprimido ou ser liquefeito. A terceira aplicação envolve a 

produção do gás de síntese (mistura de dióxido de carbono e gás hidrogênio) por processos de 

reforma catalítica como a reforma a vapor, a reforma seca (DRM – Dry Reforming of Methane), 

a reforma autotérmica e a oxidação parcial. O gás de síntese pode ser utilizado para geração de 

eletricidade, através de sua queima em turbinas a gás, formação de combustíveis líquidos, como 

hidrocarbonetos, etanol, metanol e amônia, e utilização em células combustíveis. Essa aplicação 

possui a vantagem de utilizar o dióxido de carbono como um reagente da reação, fazendo com 

que sua remoção do biogás seja desnecessária. A quarta aplicação utiliza microrganismos 

metanotróficos para converter o metano presente no biogás em lipídeos, que são transformados 

em combustíveis líquidos como gasolina, diesel e biodiesel, através de processos tradicionais 

de conversão de biomassa (HANSON; HANSON, 1996; KOHN, 2012; PAPADOPOULOU; 

MATRALIS; VERYKIOS, 2012; REGALBUTO et al., 2017). 
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Figura 11 – Aplicações do biogás gerado por digestão anaeróbia 

 

Fonte: A Autora (2021), baseado em Regalbuto et al. (2017) e Kohn (2012). 

2.2.4.2 Digestato 

O digestato é uma mistura de componentes sólidos e líquidos, orgânicos e inorgânicos, que não 

foram convertidos ou foram formados durante a digestão anaeróbia. Algumas características do 

digestato incluem: forte odor, alta viscosidade, alta umidade, alto teor de sólidos voláteis e 

presença de patógenos (se as condições de geração dele não forem termofílicas) (WALKER; 

CHARLES; CORD-RUWISCH, 2009). O digestato pode ser aplicado diretamente no solo 

(MÖLLER; MÜLLER, 2012) ou ser separado (Figura 12). A separação do digestato (ou 

desidratação) pode ser realizada por meio de uma prensa-parafuso, uma centrífuga ou um filtro-

prensa de esteira. Ela reduz o custo de transporte do digestato e facilita a gestão dele, uma vez 

que as frações sólida e líquida possuem mais possibilidades de aplicação que a mistura (XIE et 

al., 2018). 

Figura 12 – Aplicações do digestato obtido da digestão anaeróbia 

 

Fonte: A Autora (2021). 
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Após a separação, são gerados os digestatos líquido (chamado também de filtrado ou 

concentrado de lodo) e sólido (chamado também de biossólidos) (STYLES et al., 2018; XIE et 

al., 2018). A utilização mais comum deles é a aplicação no solo, na forma de fertilizantes, 

adubos ou condicionadores (ou melhoradores) de solos (KRATZEISEN et al., 2010; NKOA, 

2014). No entanto, essa aplicação pode envolver problemas como contaminação de águas 

superficiais e subterrâneas por excesso de nitrogênio e fósforo, eutrofização de corpos d’água, 

contaminação de solos (principalmente química e biológica), contaminação atmosférica (por 

emissão de gases nitrogenados (amônia e óxido nitroso) e alto custo de transporte (para 

aplicações em locais distantes das plantas de biogás) (NKOA, 2014). A aplicação do digestato 

no solo também é dificultada pela composição do digestato. A composição do digestato (em 

termos de teores de nitrogênio, fósforo e potássio) e seu teor de sólidos totais é muito 

dependente dos substratos utilizados na digestão e do processo de digestão (DAHLIN; 

HERBES; NELLES, 2015; NKOA, 2014). 

Além de ser aplicado no solo, o digesto líquido pode ser utilizado como alimento para cultura 

de microalgas, ser diluído para fertirrigação, ser filtrado ou ser retornado ao digestor (Figura 

12). A primeira aplicação pode envolver ou não o borbulhamento do biogás produzido durante 

a digestão anaeróbia na cultura de microalgas, como forma de remoção de parte do dióxido de 

carbono do biogás (NAGARAJAN; LEE; CHANG, 2019; XU et al., 2015). A filtração do 

digestato pode ser realizada através de membranas e gera duas frações (efluente e concentrado) 

(MÖLLER; MÜLLER, 2012; SCHIMPF et al., 2019). O retorno do digestato líquido ao 

digestor oferece como vantagens a redução de geração de digestato líquido, a substituição 

parcial do consumo de água e novos inóculos e o uso de uma microbiota mais adaptada ao 

substrato do digestor. No entanto, oferece como desvantagem o acúmulo de sais (como a 

estruvita), amônia e metais, caso o reciclo de um mesmo digesto líquido for realizado por muito 

tempo (WU et al., 2016). 

O digestato sólido, além de ser aplicado no solo, pode ser seco e transformado em pellet, ser 

direcionado a um aterro, ser utilizado para compostagem e ser utilizado para processos de 

conversão química, entre outras aplicações (Figura 12). O pellet pode ser queimado 

(KRATZEISEN et al., 2010) ou aplicado diretamente no solo (MÖLLER; MÜLLER, 2012). 

Os processos de conversão química que envolvem a utilização do digestato são a incineração, 

a gaseificação, a pirólise e a carbonização hidrotérmica. Os produtos obtidos da gaseificação 

são o gás de síntese, o carvão e o alcatrão, e da pirólise, o gás de síntese, o líquido aquoso 
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pirolítico, o óleo de pirólise e o biocarvão. Os produtos obtidos da carbonização hidrotérmica 

são uma fração gasosa rica em dióxido de carbono, uma fração líquida contendo compostos 

orgânicos solúveis e um carvão (CORREA et al., 2017; KAN; STREZOV; EVANS, 2016; 

KLASS, 1998; PECCHI; BARATIERI, 2019; SCHIMPF et al., 2019). Outras aplicações do 

digestato sólido envolvem o tratamento de lixiviado de aterro (PENG et al., 2018), adsorção de 

metais pesados de águas residuárias (JOSEPH et al., 2009), granulação úmida para combustão 

e o cultivo de insetos (WEE; SU, 2019) e fungos (O’BRIEN et al., 2019). 

2.2.5 BIORREFINARIAS 

O conceito de biorrefinaria é análogo ao conceito de uma refinaria de petróleo. A biorrefinaria 

é uma instalação em que uma biomassa é separada em suas unidades básicas e essas unidades 

podem ser convertidas em bioenergia, biocombustíveis e bioprodutos (CHERUBINI, 2010). 

Ultimamente, as biorrefinarias tem sido estudadas como substitutas (parciais ou totais) das 

refinarias tradicionais (como a de óleo), pelas segundas utilizaram matérias-primas não 

renováveis e produtos que causam problemas ambientais (CHERUBINI, 2010). 

Durante a digestão anaeróbia de materiais lignocelulósicos, um consórcio de microrganismos 

opera de forma sinérgica para decompor a lignocelulose, estrutura recalcitrante, em seus 

componentes básicos. Um estudo realizado por Yue et al. (2010), mostrou que durante a 

digestão anaeróbia de estrume de vaca, o teor de hemicelulose das fibras se reduziu, enquanto 

os de celulose e lignina aumentam. Esse resultado sugere que os microrganismos degradaram 

a hemicelulose preferivelmente em relação à celulose e lignina, desestabilizando parte da 

estrutura lignocelulósica. Então, a hemicelulose, dentre os componentes que formam a 

lignocelulose, se tornou a única responsável pela produção de metano 

(SAWATDEENARUNAT et al., 2015; YUE et al., 2010). Com base nesse resultado, a digestão 

anaeróbia de um material lignocelulósico pode ser integrada a uma biorrefinaria (Figura 13). 
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Figura 13 –Exemplo de biorrefinaria integrada a digestão anaeróbia de materiais lignocelulósicos 

 

Fonte: A Autora (2021), baseado em Sawatdeenarunat et al. (2015) e Yue et al. (2010). 

Em uma biorrefinaria integrada a digestão anaeróbia de um material lignocelulósico, material 

lignocelulósico (como bagaço de cana) é alimentado em um digestor anaeróbio com inóculo 

(como lodo anaeróbio de estação de tratamento de efluentes). Controlando o tempo de retenção 

do digestor, o consórcio microbiano pode consumir exclusivamente a hemicelulose do material 

lignocelulósico, gerando biogás exclusivamente da hemicelulose e desestabilizando a estrutura 

da biomassa (SAWATDEENARUNAT et al., 2015; YUE et al., 2010). 

A biomassa fibrosa resultante do processo, rica em celulose e lignina, pode ser aplicada no solo 

ou pode passar por uma etapa de sacarificação enzimática. No segundo caso, a celulose é 

hidrolisada, formando glicose e um resíduo rico em lignina. A glicose formada pode ser 

utilizada com matéria-prima para fabricação de diversos produtos, como o etanol, butanol, 

acetato, ácido succínico e biopolímeros, dependendo da rota aplicada. O resíduo rico em lignina 

pode ser usado para calefação e geração de eletricidade, por exemplo. O efluente líquido 

resultante da digestão anaeróbia pode ser utilizado como alimento de uma cultura de algas por 

conter nitrogênio e fósforo. A biomassa resultante da cultura de algas pode ser utilizada na 

produção de biodiesel (MACLELLAN et al., 2013; SAWATDEENARUNAT et al., 2015; 

WILKIE; MULBRY, 2002; YUE et al., 2010). 
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2.3 BAGAÇO DE CANA COMO SUBSTRATO DA DIGESTÃO ANAERÓBIA 

A digestão anaeróbia de bagaço de cana promove a diminuição da quantidade de bagaço de 

cana excedente na indústria e de inóculo (geralmente um resíduo, como lodo anaeróbio de uma 

estação de efluentes); gera subprodutos rentáveis (biogás e digestato, item 2.2.4); é neutra em 

carbono (acúmulo de dióxido de carbono na atmosfera é nulo), pois utiliza resíduos 

agroindustriais lignocelulósicos; promove a criação de empregos e o retorno de capital para os 

sistemas rurais; e diversifica a matriz energética, conduzindo a um abastecimento mais seguro 

de energia. Além disso, para muitos países, o bagaço de cana e o inóculo são insumos para 

geração de energia mais disponíveis e de mais fácil acessibilidade que outros combustíveis 

(como o petróleo), e a regeneração do bagaço de cana é mais rápida que a de outros 

combustíveis, o que diminui a dependência em relação à matéria-prima para geração de energia 

(MCKENDRY, 2002; PAPADOPOULOU; MATRALIS; VERYKIOS, 2012; REGALBUTO 

et al., 2017). 

2.3.1 INÓCULO 

Os inóculos mais utilizados na digestão anaeróbia de bagaço de cana em batelada encontrados 

na literatura foram lodos anaeróbios (de estações de tratamento de esgoto ou plantas de biogás), 

fluidos de ruminantes (estrume, esterco ou líquido de rúmen) ou a mistura desses dois tipos 

(Tabelas 4). A vantagem da utilização de líquido de rúmen ou estrume bovino é a presença de 

uma microbiota adaptada a digestão de lignocelulósicos, principal base da dieta dos ruminantes 

(LIMA et al., 2018). Por outro lado, o lodo anaeróbio de uma estação de tratamento de esgotos 

municipais possui uma microbiota mais diversificada por ter tido contato com uma grande 

variedade de substâncias, e quanto maior a diversidade da microbiota, menores serão as 

limitações dela para digerir substratos diferentes (ANGELIDAKI et al., 2009; VEREIN 

DEUTSCHER INGENIEURE, 2016).  

Nesse ponto é importante diferenciar subcultivo de aclimatação. O subcultivo (também 

chamado de passagem ou transferência) é um procedimento de transferência de uma cultura de 

um meio para outro. A cultura no primeiro meio é chamada de cultura primária, enquanto a 

cultura que foi transferida para o novo meio é chamada de cultura secundária (ou linhagem 

celular). O subcultivo é necessário quando a cultura atingir uma determinada densidade, houver 

exaustão do meio (consumo de nutrientes do meio), o tempo desde o último subcultivo for 
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grande ou houver necessidade de outros procedimentos (como mudança do tipo de recipiente 

de cultura ou do meio). As vantagens da realização do subcultivo incluem a propagação, 

caracterização e armazenamento da cultura, aumento potencial em número de células e 

uniformidade celular (FRESHNEY, 2005; GIBCO, 2016).  

Tabela 4 – Inóculos utilizados nas digestões anaeróbias de bagaço de cana em batelada encontradas na literatura 

Referência Inóculo 

Badshah et al. (2012), Mehryar et al. (2017), Mustafa 

et al. (2018), Saboor et al. (2017) e Talha et al. (2016) 
LA de planta de biogás 

Bolado-Rodríguez et al. (2016) Efluente de digestor anaeróbio de ETE 

Costa et al. (2014) 
Mistura do líquido do rúmen de cabras e lodos de 

UASB 

Fu et al. (2015) e Joseph et al. (2009) LA de ETE 

Ghatak e Mahanta (2017) Estrume de vaca 

Lima et al. (2018) 

Lodo de um UASB com esgoto doméstico, sozinho 

ou misturado a líquido de rúmen ou estrume bovino 

fresco 

Liu et al. (2017) 
Suspensão anaeróbia adaptada em laboratório, 

proveniente de LA de esgoto doméstico 

Streitwieser e Cadena (2018) 
LA de processo contínuo e misturas adaptadas a 

partir desse experimento 

Fontes: Badshah et al. (2012), Bolado-Rodríguez et al. (2016), Costa et al. (2014), Fu et al. (2015), Ghatak and 

Mahanta (2017), Joseph et al. (2009), Lima et al. (2018), Liu et al. (2017), Mehryar et al. (2017), Mustafa et al. 

(2018); Saboor et al. (2017), Streitwieser and Cadena (2018) e Talha et al. (2016). 

Notas: LA – Lodo anaeróbio; ETE – Estação de tratamento de efluentes; UASB – Upflow Anaerobic Sludge 

Blanket (reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo – RAFA). 

Por outro lado, a aclimatação é uma técnica que permite a um organismo se ajustar (por 

mecanismos de seleção e adaptação) a um ambiente antes da condução de um estudo. Com ela, 

o microrganismo pode desenvolver a habilidade de degradar uma substância ou pode 

desenvolver tolerância a uma sustância (NORDBERG et al., 2009). Por exemplo, no caso da 

digestão anaeróbia, o inóculo pode ser colocado em contato com um substrato que contém 

substâncias difíceis de degradar biologicamente antes do experimento real (VEREIN 

DEUTSCHER INGENIEURE, 2016). Dessa forma, os microrganismos do inóculo tendem a se 

ajustar para degradar o substrato, e o próximo contato dessa população de microrganismos com 

o substrato poderá conduzir a uma degradação maior do substrato, levando a uma fase de start-

up menor do reator e a uma produção maior de biogás, por exemplo (VEREIN DEUTSCHER 

INGENIEURE, 2016). Uma das formas de ajuste nesse caso pode ser o aumento do número de 

organismos da população degradadora (CORK; KRUEGER, 1991). Alguns autores diferenciam 

aclimatação de adaptação. A adaptação, adaptação genética ou adaptação evolucionária, é 
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aquela em há modificação de genes que alteram funções fisiológicas, enquanto a aclimatação 

ou adaptação não genética há ajustes nas capacidades fisiológicas de organismos individuais a 

mudanças no ambiente (HELDMAIER; WERNER, 2003). 

O subcultivo de microrganismos pode conduzir à adaptação/seleção dos mesmos. Zhang et al. 

(2019) isolou populações microbianas (bactérias fermentativas hidrolíticas, bactérias sintróficas 

oxidantes de propionato, bactérias sintróficas oxidantes de butirato, bactérias sintróficas 

oxidantes de etanol, homoacetogênicas, metanogênicas acetoclásticas e metanogênicas 

hidrogenotróficas) de lodo anaeróbio de UASB, subcultivando amostras do lodo em substratos 

específicos (glicose, propionato, butirato, etanol, hidrogênio e dióxido de carbono e acetato). 

Após o esgotamento do substrato específico do meio, o lodo era transferido para um novo meio, 

e a partir do quinto subcultivo, as taxas específicas de degradação dos substratos foram 

consideradas uniformes. No caso da digestão anaeróbia do bagaço de cana, apenas dois dos 

trabalhos consultados citaram o subcultivo de inóculo (LIU et al., 2017; STREITWIESER; 

CADENA, 2018). O subcultivo nesse caso, é um procedimento vantajoso em escala industrial, 

por desenvolver uma microbiota mais adaptada à digestão do substrato escolhido e não 

necessitar da compra/transporte periódicos de inóculo. 

2.3.2 CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS 

A maioria dos trabalhos consultados sobre digestão anaeróbia de bagaço de cana sem pré-

tratamento (in natura) e em batelada utilizaram como reatores frascos de vidro hermeticamente 

fechados com volume de trabalho entre 200 mL e 900 mL (Tabela 5). Na maioria das vezes, a 

medida do volume de gás produzido foi realizada por sistema de deslocamento de volume de 

líquido ou equipamentos de medida de pressão. 

A maior parte dos trabalhos citou algum preparo do bagaço de cana antes da digestão (como 

lavagem, secagem, moagem e peneiramento) (Tabela 6). Dentre as formas de secagem, a 

secagem em condições ambientes (ar) e em estufa foram as mais utilizadas. Tendo em vista a 

futura aplicação industrial, a lavagem do bagaço não deveria ser realizada, uma vez que 

acrescenta uma etapa ao processo e há custos com a água utilizada e seu tratamento após o uso. 

A secagem na estufa e a moagem devem ser evitadas, uma vez que implicam em gastos de 

energia e movimentação da biomassa (SCHELL; HARWOOD, 1994). No entanto, Kivaisi e 

Eliapenda (1994) observaram um aumento em 30 % na produção de metano por digestão 
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anaeróbia quando houve uma redução de partículas de 5 mm de bagaço de cana para dimensões 

menores que 0,85 mm. Esse aumento de produção de metano pode compensar os gastos 

energéticos da etapa de moagem do bagaço. O peneiramento fraciona parte do bagaço, adiciona 

uma etapa ao processo e também implica em gastos de energia e movimentação da biomassa 

(SLUITER; SLUITER; WOLFRUM, 2013). 

Tabela 5 – Configurações dos sistemas de digestão anaeróbia de bagaço de cana em batelada encontrados na literatura 

Referência Tipo de biodigestor Capacidade Medida do biogás 

Badshah et al. (2012) 
Reator com rolha de 

borracha 
460 mL* – 

Bolado-Rodríguez et 

al. (2016) 

Frasco de vidro com septo 

e tampa de alumínio 
2 L, 400 mL* Transmissor de pressão manual 

Costa et al. (2014) Frasco de crimpagem 300 mL, 200 mL* Sensores de pressão 

Fu et al. (2015) Frasco de crimpagem 300 mL, 200 mL* DV (água) 

Ghatak e Mahanta 

(2017) 

Frasco de vidro com 

cortiça de borracha 
1 L, 900 mL* DV (salmoura acidificada) 

Joseph et al. (2009) 
Frasco de vidro com septo 

de borracha 
250 mL e 500 mL 

Transdutor de pressão e DV 

(água) 

Lima et al. (2018) 
Frasco de vidro com septo 

e tampa de alumínio 
500 mL Pressão acumulada 

Liu et al. (2017) 
Frasco de crimpagem com 

septo e tampa de alumínio 
500 mL Transdutor de pressão 

Mehyar et al. (2017) Erlenmeyer 1 L, 800 mL* 
DV (bicarbonato de sódio 

diluído) 

Mustafa et al. (2018) Reator de vidro 500 mL DV (ácido diluído) 

Saboor et al. (2017) 
Reator hermeticamente 

fechado 
1 L; 500 mL* – 

Streitwieser e Cadena 

(2018) 

Frasco de vidro 

hermeticamente fechado 
800 mL DV (ácido diluído) 

Talha et al. (2016) 
Frasco com tampa com 

duas conexões/saídas 
1 L, 800 mL* DV (bicarbonato de sódio) 

Fontes: Badshah et al. (2012), Bolado-Rodríguez et al. (2016), Costa et al. (2014), Fu et al. (2015), Ghatak e 

Mahanta (2017), Joseph et al. (2009), Lima et al. (2018), Liu et al. (2017), Mehyar et al. (2017), Mustafa et al. 

(2018), Saboor et al. (2017), Streitwieser e Cadena (2018) e Talha et al. (2016). 

Notas: DV – Sistema de deslocamento de volume com o líquido indicado. O símbolo “*” indica o volume de 

trabalho do reator. O símbolo “–” indica que a característica não foi exibida ou utilizada pela fonte. 

As relações substrato-inóculo utilizadas na digestão anaeróbia de bagaço de cana em batelada 

relatadas na literatura consultada foram iguais a 0,5; 0,75 e 2,0 gSVsubstrato∙gSVinóculo
-1

 

(BOLADO-RODRÍGUEZ et al., 2016; LIMA et al., 2018; LIU et al., 2017; MUSTAFA et al., 

2018). No entanto, o valor ótimo desse parâmetro ainda não foi determinado. Outro parâmetro 

pouco relatado na literatura consultada foi o teor de sólidos totais do reator, que define se o 

reator operará no modo úmido ou seco (item 2.2.3). Ghatak and Mahanta (2017), Streitwieser 



53 

e Cadena (2018) e Lima et al. (2018) relataram os maiores teores de sólidos totais utilizados em 

reatores de digestão anaeróbia de bagaço de cana em batelada, sendo iguais a 8 – 9 %, 10 % e 

15 %, respectivamente. Lima et al. (2018) foi o único trabalho que realizou digestão anaeróbia 

seca de bagaço de cana. 

As temperaturas utilizadas nas digestões de bagaço de cana em batelada se mantiveram na faixa 

mesofílica (35 °C a 38 °C), com exceção de um trabalho que realizou variação da temperatura 

de 35 °C a 55 °C (GHATAK; MAHANTA, 2017). O tempo de operação dos reatores se 

concentrou entre 20 e 40 dias. Em alguns trabalhos, o pH do meio foi ajustado para promover 

o crescimento das arqueias metanogênicas (FU et al., 2015; JAFARI; ZILOUEI, 2016; 

SABOOR et al., 2017; STREITWIESER; CADENA, 2018; TALHA et al., 2016). O gás mais 

utilizado para purgar o ar atmosférico do headspace dos reatores foi o nitrogênio (BADSHAH 

et al., 2012; FU et al., 2015; JAFARI; ZILOUEI, 2016; JOSEPH et al., 2009; MUSTAFA et 

al., 2018; SABOOR et al., 2017; STREITWIESER; CADENA, 2018). A agitação dos reatores 

foi intermitente (manual ou mecânica) ou contínua, quando citada. 
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Tabela 6 – Características das digestões anaeróbias de bagaço de cana sem pré-tratamento em batelada encontradas na literatura 

Referência 
Preparo do 

substrato 

Relação substrato-inóculo 

(gSVsubstrato∙gSVinóculo
-1 ) 

Teor de sólidos 

totais 

(% (m/m)) 

Temperatura 

(°C) 

Tempo total de 

operação (dias) 
Agitação 

Produção acumulada específica 

de metano (mLN/gSVsubstrato
(1)) 

Badshah et al. 

(2012) 
– 0,5(2) 2,37(2) 37 38(2) Intermitente 204,0(2) e 66,7(2) (4) 

Bolado-

Rodríguez et al. 

(2016) 

Lavado, seco 

e moído 
0,5 – 35,1 ± 0,3 31(2) Contínua 217,65(2) (4) 

Costa et al. 

(2014) 

Seco, moído 

e peneirado 
– – 35 ± 1 30 Contínua 35,6(4) 

Fu et al. (2015) – 4,77(2) (3) 4,20(2) (3) 37 72(2) Contínua 177,6(2) 

Joseph et al. 

(2009) 

Seco, moído 

e peneirado 
3,26(2) – 35 142(2) Manual 122,1(2) (4) 

Lima et al. 

(2018) 
– 2,0 15 35,1 ± 0,3 100 Contínua 

85 ± 2,8(4) (5); 100 ± 3,6(4) (5); 

143,3 ± 4,9(4) (5) 

Liu et al. (2017) Seco e moído 0,5 – 35 ± 2 – – 247,9(2) (4) 

Mehyar et al. 

(2017) 

Seco, moído 

e peneirado 
– 6 37 ± 1 40 Manual 

96,0 ± 1,94 

Mustafa et al. 

(2018) 
Moído 0,75 – 37 ± 1 35 – 

137,0(4) 

Saboor et al. 

(2017) 
– 0,25(2) 5,81(2) (3) – 20 – 

– 

Talha et al. 

(2016) 

Seco, moído 

e peneirado 
– – 37 ± 1 35 – 

76,0 

Fontes: Badshah et al. (2012), Bolado-Rodríguez et al. (2016), Costa et al. (2014), Fu et al. (2015), Joseph et al. (2009), Lima et al. (2018), Liu et al. (2017), Mehyar et al. 

(2017), Mustafa et al. (2018), Saboor et al. (2017) e Talha et al. (2016). 

Notas: (1) Massa inicial de sólidos voláteis de substrato (colocada no reator); (2) Valor estimado a partir dos dados da referência; (3) Adotou-se a densidade de inóculo como 

sendo igual a 1,0 g/mL; (4) Produção de metano subtraída da produção de metano do branco (respiração endógena); (5) Cada valor representa um inóculo utilizado. O símbolo 

“–” indica que a característica não foi exibida ou utilizada pela fonte. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste item foram descritos os materiais e métodos utilizados na condução das bateladas de 

digestão anaeróbia e na caracterização das frações gasosa, líquida e sólida dos reatores dessas 

bateladas. 

3.1 BATELADAS DE DIGESTÃO ANAERÓBIA 

Neste item foram apresentados o substrato e o inóculo brutos utilizados nas bateladas de 

digestão anaeróbia (item 3.1.1), a unidade de digestão anaeróbia (item 3.1.2) e a forma que os 

experimentos foram conduzidos (item 3.1.3). 

3.1.1 SUBSTRATO E INÓCULO BRUTOS 

Bagaço de cana-de-açúcar da safra de 2018/2019 (Figura 14 (a)) foi utilizado como substrato 

da digestão anaeróbia. O bagaço de cana úmido foi coletado manualmente, em agosto de 2018, 

da parte superior do monte de armazenagem da usina de açúcar e álcool Santa Maria (J. Pilon 

S/A), localizada em Cerquilho, São Paulo. Ele foi armazenado em sacos de fios de polipropileno 

(Figura 14 (b)) e transportado para o laboratório. Chegando ao laboratório, uma parte do bagaço 

de cana foi depositada em bandejas de polietileno (Figura 14 (c)), enquanto o restante foi 

mantido nos sacos abertos (Figura 14 (b)), à temperatura ambiente. A disposição de parte do 

bagaço de cana nas bandejas foi realizada para secar o bagaço a temperatura ambiente e utilizá-

lo nos reatores. A espessura do bagaço de cana nas bandejas não excedeu 15 cm (HAMES et 

al., 2008). Transcorreram-se 50 dias entre a disposição do bagaço de cana nas bandejas e sua 

utilização na primeira batelada. À medida que o bagaço de cana das bandejas foi sendo utilizado 

nos reatores, parte do bagaço de cana dos sacos era disposto nas bandejas vazias para ser seco. 

Lodo de um conjunto de reatores UASB (Figura 15 (a)) foi utilizado como inóculo inicial da 

digestão anaeróbia. Ele foi manualmente coletado do conjunto de reatores UASB da estação de 

tratamento de esgoto (ETE) Várzea Paulista, administrada pela Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O reator operava a temperatura ambiente, com uma 

vazão de alimentação igual a 300 L/s, pH do meio entre 6,8 e 7,2 e um tempo de residência 

hidráulico aproximado igual a 17 horas. A estação recebe o esgoto sanitário dos municípios de 

Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista. O lodo foi transportado e armazenado em bombonas 
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de polietileno de 20 L à temperatura ambiente por 8 dias até ser utilizado na primeira batelada 

(Figura 15 (b)). 

Figura 14 – Bagaço de cana-de-açúcar no monte de armazenagem da usina (a), em saco de fios de polipropileno 

(b) e em bandejas de polietileno (c) 

   

(a) (b) (c) 

Fonte: A Autora (2021). 

Figura 15 – Conjunto de reatores UASB da ETE Várzea Paulista (a) e lodo retirado de tal conjunto em 

bombonas de polietileno (b) 

  

(a) (b) 

Fonte: (a) Peixoto (2017); (b) A Autora (2021). 

3.1.2 UNIDADE DE DIGESTÃO 

Os experimentos foram executados em reatores anaeróbios operados em batelada, constituídos 

por frascos reagentes graduados de vidro borossilicato de 2 L (Figura 16 (1)) ou 1 L (Figura 16 

(17)) com duas ou três saídas. Os frascos de 2 L (Figura 16 (a) a (d)) foram usados nas bateladas 

1 a 5 e os frascos de 1 L (Figura 16 (e)) foram usados nas bateladas 6A e 6B. 
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Figura 16 – Esquemas simplificados dos reatores anaeróbios utilizados nas bateladas de digestão anaeróbia de 

bagaço de cana e seus componentes 

  

(a) (b) 

   

(c) (d) (e) 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: Esquemas dos reatores utilizados nas bateladas (a) 1; (b) 2 e 3; (c) 4; (d) 5 e (e) 6A e 6B. (1) Frasco de 

vidro de 2 L; (2) Saída de vidro; (3) Septo de borracha; (4) Tampa para selagem por crimpagem; (5) Tubo de 

silicone de diâmetro grande; (6) Tubo de silicone de diâmetro pequeno; (7) Conector de tubos com duas saídas; 

(8) Anel de silicone; (9) Tampa de rosca com furo; (10) Pinça de Mohr; (11) Tubo Marprene®; (12) Torneira de 

três vias; (13) Septo para cromatógrafo a gás; (14) Tampa de borracha; (15) Tubo de silicone de diâmetro menor; 

(16) Tubo de aço inoxidável; (17) Frasco de vidro de 1 L; (18) Bulbo de pipeta volumétrica de vidro de 10, 15 ou 

20 mL. 

Ambos os frascos possuíam duas saídas ligadas à tampa, mas apenas o frasco de 2 L possuía 

uma terceira saída, de vidro (Figura 16 (2)). As duas saídas da tampa dos reatores foram 

formadas por um conector de tubos com duas saídas (Figura 16 (7)) fixo por uma tampa de 

rosca com furo (Figura 16 (9)). As saídas conectadas à tampa estavam ligadas externamente à 

tubos de elastômero termoplástico Marprene® (Watson-Marlow, Falmouth, Reino Unido), 
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material que possui baixa permeabilidade à oxigênio e nitrogênio (Figura 16 (11)). A saída 

ligada ao tubo mais longo foi utilizada para direcionar o biogás produzido no reator a um 

medidor de gás (Figura 17). A saída conectada ao tubo mais curto foi utilizada para o 

borbulhamento de gás argônio técnico comprimido (Air products, Mogi das Cruzes, Brasil) e 

foi mantida fechada por uma pinça (Figura 16 (10)) enquanto não era utilizada. A essa saída, 

foi conectado um tubo de silicone (Figura 16 (5) e (15)) ou de aço inoxidável (Figura 16 (16)). 

Esses tubos foram usados para direcionar o gás argônio para o meio do reator, e assim retirar o 

ar atmosférico do meio e do headspace, uma vez que a presença dele prejudica a formação de 

biogás e altera a composição real do biogás produzido. 

A saída de vidro no frasco de 2 L continha um septo de borracha (Figura 16 (3)) fixado por uma 

tampa de crimpagem (Figura 16 (4)), e foi utilizada durante a batelada 1 para retirada de 

amostras gasosas. Devido ao entupimento dessa saída, durante a batelada 2, uma torneira de 

três vias com saída de septo (Figura 16 (12) e (13)) foi adicionada ao tubo mais longo conectado 

à tampa, para retirada de amostras gasosas (Tabela 7). 

Para criar e manter condições anaeróbias, além do uso de tubos com baixa permeabilidade à 

oxigênio e nitrogênio e do borbulhamento de gás argônio, as saídas dos reatores foram 

hermeticamente fechadas e a abertura deles foi limitada a uma vez por semana (geralmente). O 

fechamento hermético se deu por anéis de vedação de silicone (Figura 16 (8)) ou tampas de 

borracha com furos (Figura 16 (14)), tubos de silicone de diâmetro pequeno para conexão de 

tubos de diâmetro maior (Figura 16 (6)), fitas veda-rosca no bocal do frasco, e abraçadeiras e 

arames nas junções dos tubos. As aberturas dos reatores foram realizadas para medição e ajuste 

do pH ou início/amostragem/término de uma batelada. Após a abertura, gás argônio era 

borbulhado por 5 min no reator fechado. 

Além da troca do local de retirada de amostras gasosas, outras modificações dos reatores foram 

feitas durante as bateladas (Tabela 7). Durante a batelada 4, os anéis de silicone foram trocados 

por tampas de borracha com furos, por suspeitas de falha de vedação dos reatores. Devido a 

essa troca, não foi possível acoplar o tubo de silicone ao conector de tubos, então ele foi trocado 

por um tubo de silicone de diâmetro menor. Durante a batelada 5, o tubo de silicone de diâmetro 

menor foi trocado por um tubo de aço inoxidável, por ser mais rígido que o primeiro e evitar 

assim a dobra do mesmo, dada por um elevado teor de sólidos totais no meio. Os frascos dos 

reatores utilizados nas bateladas 1 a 5 foram os de 2 L, enquanto nas bateladas 6A e 6B foram 



59 

os de 1 L. Isso foi feito para que o líquido dos reatores misturado à água de lavagem dos sólidos 

dos mesmos da batelada 5 fosse suficiente em quantidade para ser utilizado como inóculo das 

bateladas 6A e 6B, operadas em paralelo. Antes do início das bateladas 6A e 6B, os tubos de 

aço inoxidável foram cortados para que ficassem menores e coubessem nos frascos de 1 L. No 

segundo dia das bateladas 6A e 6B, um bulbo de pipeta volumétrica de 10, 15 ou 20 mL (Figura 

16 (18)) foi acoplado à saída conectada ao tubo mais longo de cada reator, para prevenir a saída 

de líquido dos reatores por alta produção de biogás. 

Tabela 7 – Modificações realizadas nos reatores ao longo das bateladas de digestão anaeróbia de bagaço de cana 

Modificação Momento da modificação 

Adição de torneira de três vias Durante a batelada 2 

Troca do anel de silicone pela tampa de borracha Durante a Batelada 4 

Troca do tubo de silicone de maior diâmetro pelo de menor diâmetro Durante a Batelada 4 

Troca do tubo de silicone de menor diâmetro pelo tubo de aço inoxidável Durante a Batelada 5 

Volume dos frascos (de 2 L para 1 L) Início das bateladas 6A e 6B 

Diminuição do tubo de aço inoxidável Início das bateladas 6A e 6B 

Acréscimo do bulbo de pipeta Durante as bateladas 6A e 6B 

Adição de esferas de vidro (duas vezes) Durante as bateladas 6A e 6B  

Fonte: A Autora (2021). 

Após a amostragem das bateladas 6A e 6B, a quantidade de material a ser digerido em cada 

reator diminuiu, pois houve retirada de amostras sólidas e líquidas (amostragem), e a matéria 

mais facilmente digerida do reator foi consumida nos primeiros dias de operação, restando 

menos matéria para ser digerida. Como consequência, o headspace dos reatores aumentou e a 

quantidade de biogás produzido diminuiu. A quantidade de biogás produzido pelos reatores não 

foi suficiente para purgar o gás argônio que preenchia o headspace dos reatores (gás utilizado 

no borbulhamento antes do início de cada batelada). Isso ocorreu nas duas primeiras semanas 

de análise de amostras gasosas. Assim, grande parte do biogás analisado foi constituída por 

argônio (detalhes no item 3.3.2). Por isso, esferas de vidro foram adicionadas aos reatores para 

diminuir o headspace deles. As esferas foram lavadas com água de osmose reversa e secas em 

estufa antes de serem colocadas nos reatores. Em um primeiro momento (primeira semana após 

a amostragem), 80 esferas de vidro foram colocadas em cada reator. Tendo em vista que essa 

quantidade de esferas não foi suficiente para solucionar o problema, em um segundo momento 

(segunda semana após a amostragem), 75 esferas de vidro foram adicionadas a cada reator. 
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Quando preenchidos, os frascos de 2 L possuíam um volume de trabalho de 1,8 a 2 L e um 

headspace aproximadamente igual a 400 mL, enquanto os frascos de 1 L possuíam um volume 

de trabalho de 0,8 a 1 L e um headspace igual a aproximadamente 130 mL. 

Medidores de gás de acrílico foram utilizados na quantificação do biogás produzido nos reatores 

(Figura 17). Os medidores foram confeccionados e calibrados em laboratório com auxílio do 

pesquisador Dr. Paulo Firmino Moreira Júnior, do Departamento de Engenharia Química da 

Escola Politécnica da Universidade. O biogás produzido em um reator era direcionado a uma 

das câmaras submersas em água de um prisma triangular basculante (Figura 17 (1)) na forma 

de pequenas bolhas. Após completar determinado volume de gás, o prisma tombava para um 

dos lados. Um sensor Hall (Figura 17 (3)) identificava o tombamento do prisma através da 

passagem de um imã localizado no topo do prisma (Figura 17 (2)). O sinal era enviado a um 

arduino (Figura 17 (4) e Figura 18 (13)) que reconhecia o sinal e computava o intervalo de 

tempo entre a ida e volta do prisma. Nesse momento, o arduino recebia também o sinal de um 

sensor que media temperatura, pressão e umidade ambientes (Figura 17 (5)). O arduino enviava 

os dados (intervalo de tempo entre a ida e volta do prisma, temperatura, pressão e umidade) a 

um computador portátil conectado a ele (Figura 18 (15)). 
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Figura 17 – Esquema simplificado do medidor de gás utilizado nas bateladas de digestão anaeróbia de 

bagaço de cana 

 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: (1) Prisma triangular basculante com duas câmaras; (2) Imã de neodímio esmaltado; (3) Sensor Hall; 

(4) Arduino; (5) Sensor combinado de umidade, pressão e temperatura (acoplado ao arduino a partir da 

batelada 3). 

Três reatores de 2 L (Figura 16 (a) a (d); Figura 18 (8)) ou seis reatores de 1 L (Figura 16 (e)) 

foram mantidos em um tanque de água termostatizado a 38 ± 2 °C (Figura 18 (7)) pela 

recirculação externa de água de um banho termostático com refrigeração LS541 (Logen 

Scientific, Diadema, Brasil; Figura 18 (1)) que controlava a temperatura utilizando uma 

termorresistência tipo Pt-100 (IOPE, São Paulo, Brasil; Figura 18 (2)). A partir da batelada 3, 

o banho termostático e a termorresistência foram substituídos por um banho ultratermostatizado 

MA-184 (Marconi, Piracicaba, Brail). O tanque, o banho termostático, o reservatório (Figura 

18 (17)) e o funil (Figura 18 (19)) foram mantidos cobertos com isopor ou folhas de acetato 

cristal (Figura 18 (9)) para evitar perdas de água por evaporação. O tanque possuía uma escala 

numérica interna (Figura 18 (6)) e um termômetro (Figura 18 (12)), para verificar o seu nível 

de água e sua temperatura, respectivamente. Os detalhes construtivos dos reatores anaeróbios, 

dos medidores de gás e da unidade de digestão foram apresentados no Apêndice A. A 

explicação detalhada sobre o funcionamento dos medidores foi descrita no Apêndice B. 
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Figura 18 – Esquema da unidade de digestão anaeróbia utilizada nas bateladas de digestão anaeróbia de bagaço 

de cana 

 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: (1) Banho termostático; (2) Termorresistência; (3) Tubo de silicone; (4) Válvula antirretorno; (5) Pinça de 

Hoffman; (6) Escala de nível de água do tanque; (7) Tanque com furos em lados opostos para circulação da água; 

(8) Reator anaeróbio de 2 L (Figura 16 (a)); (9) Tampa de isopor; (10) Cabo manga que conecta os medidores de 

gás ao arduino; (11) Medidores de gás (atrás do tanque; Figura 17); (12) Termômetro; (13) Arduino dos medidores 

de gás e acessórios acoplados a ele; (14) Cabo USB AB; (15) Computador portátil; (16) Estante metálica; 

(17) Reservatório de polipropileno com furo; (18) Mesa; (19) Funil de vidro; (20) Mufa dupla com pinça; 

(21) Suporte universal; (22) Mangueira. Na figura foram representados três reatores de 2 L, mas poderiam ter sido 

representados seis reatores de 1 L. 

3.1.3 CONDUÇÃO DOS EXPERIMENTOS 

A primeira batelada de digestão anaeróbia de bagaço de cana utilizou bagaço de cana in natura 

seco à temperatura ambiente como substrato e lodo de UASB como inóculo (item 3.1.1), como 

indicado na Tabela 8 e na Figura 19. O substrato, o inóculo e água de osmose reversa foram 

alimentados em três reatores de 2 L (Figura 16 (a)) de modo que cada um dos reatores possuísse 

uma relação substrato-inóculo diferente (Reator 1: 0,5 gSVsubstrato∙gSVinóculo
-1

; Reator 2: 

2,0 gSVsubstrato∙gSVinóculo
-1

; Reator 3: 4,0 gSVsubstrato∙gSVinóculo
-1

). Ao fim dessa batelada, os 

reatores foram abertos e as frações líquidas (líquido do reator) foram separadas das frações 

sólidas (sólido do reator) dos reatores. Os sólidos dos reatores foram lavados com água de 

osmose reversa e separados delas. Os líquidos e águas de lavagem dos reatores 1 e 2 foram 

misturados para constituir o inóculo da próxima batelada (batelada 2), possibilitando um 
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subcultivo do meio e uma adaptação dos microrganismos presentes nele. O líquido e a água de 

lavagem do reator 3 foram misturados e a mistura formada foi armazenada em geladeira em um 

frasco reagente de 2 L. 

Na batelada 2, bagaço de cana moído e o inóculo obtido com o fim da batelada 1 foram 

alimentados em três reatores de 2 L, a fim de apresentarem um teor de sólidos totais igual a 

10 % (m/m) (Tabela 8 e Figura 19). Ao fim da batelada, os sólidos dos reatores foram separados 

dos seus líquidos, os sólidos foram lavados com água de torneira e separados dela, e os líquidos 

separados dos reatores foram misturados às águas de lavagem dos sólidos para constituir o 

inóculo da próxima batelada (batelada 3). 

Na batelada 3, bagaço de cana moído e o inóculo obtido com o fim da batelada 2 foram 

alimentados em três reatores de 2 L para apresentarem um teor de sólidos totais igual a 8 % 

(m/m)) (Tabela 8 e Figura 19). Ao fim da batelada, os sólidos dos reatores foram separados dos 

seus líquidos, lavados com água de torneira e separados dela. Os líquidos dos reatores 1 e 2 e 

águas de lavagem dos sólidos dos reatores 1 e 2 foram misturados para constituir o inóculo da 

próxima batelada (Batelada 5). O líquido do reator 3 e a água de lavagem dos sólidos do reator 

3 foram misturados e a mistura formada foi armazenada em geladeira em um frasco reagente 

de 2 L. 
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Tabela 8 – Condições de alimentação dos reatores das bateladas de digestão anaeróbia de bagaço de cana in natura 

Batelada Condição Substrato Inóculo Meio nutricional Água Solução tampão 

1 
Relação substrato-inóculo igual a 0,5; 2,0 

ou 4,0 gSVB∙gSVI
-1 

Bagaço de cana in 

natura não moído 
Lodo de UASB – 

Osmose 

reversa 
– 

2 Teor de sólidos totais igual a 10 % (m/m) 
Bagaço de cana in 

natura moído 

Líquido com água de lavagem 

dos reatores 1 e 2 da batelada 1 
– – – 

3 Teor de sólidos totais igual a 8 % (m/m) 
Bagaço de cana in 

natura moído 

Líquido com água de lavagem 

dos reatores da batelada 2 
– – – 

4 Teor de sólidos totais igual a 8 % (m/m) 
Bagaço de cana in 

natura moído 

Líquido com água de lavagem 

dos reatores 1 e 2 da batelada 3 
– – – 

5 Teor de sólidos totais igual a 8 % (m/m) 
Bagaço de cana in 

natura moído 

Líquido com água de lavagem 

dos reatores da batelada 4 
– – – 

6A 
Teor de sólidos totais igual a 8 % (m/m) 

com meio nutricional e solução tampão 

Bagaço de cana in 

natura moído 

Líquido com água de lavagem 

dos reatores da Batelada 5 

DIN EN ISO 

11734:1998 
– 

Bicarbonato de 

sódio 4 g/L 

6B 
Teor de sólidos totais igual a 8 % (m/m) 

com solução tampão 

Bagaço de cana in 

natura moído 

Líquido com água de lavagem 

dos reatores da Batelada 5 
– Ultrapura 

Bicarbonato de 

sódio 4 g/L 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: O meio nutricional foi preparado com base na norma DIN EN ISO 11734:1998. 
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Figura 19 – Esquema do início, fim e coleta de amostras substratos e inóculos das bateladas de digestão anaeróbia de bagaço de cana 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: Linhas contínuas (entradas): Amarelo – Bagaço de cana moído; Azul claro – Inóculo da batelada 4; Azul escuro – Mistura dos líquidos e águas de lavagem dos reatores 

da batelada 5; Cinza – Água de osmose reversa ou água ultrapura; Laranja – Meio nutricional; Rosa – Inóculo da batelada 5; Roxo – Inóculo da batelada 3; Verde claro – Inóculo 

da batelada 2; Verde escuro – Bagaço de cana in natura; Vermelho – Inóculo das bateladas 6A e 6B; Vinho – Lodo de UASB (inóculo da batelada 1); Violeta – Solução tampão. 

Linhas tracejadas (saídas): Amarelo – Sólidos lavados retirados dos reatores; Azul claro – Líquido e água de lavagem do reator 3 da batelada 1; Azul escuro – Água de lavagem 

dos sólidos dos reatores; Preto – Líquidos dos reatores da batelada 6A ou 6B misturados às suas respectivas águas de lavagem; Roxo – Líquido e água de lavagem do reator 3 

da batelada 3; Verde – Sólidos retirados dos reatores; Vinho – Líquidos retirados dos reatores. A – Armazenagem; CL – Coleta de amostras líquidas para análise; CS – Coleta 

de amostras sólidas para análise; D – Descarte; L – Lavagem; R1 – Reator 1; R2 – Reator 2; R3 – Reator 3. 



66 

Nos reatores da batelada 4, repetiu-se o mesmo teor de sólidos totais utilizado nos reatores da 

batelada 3, a fim de obter-se uma triplicata (não obtida na batelada 3). Três reatores de 2 L 

foram alimentados com bagaço de cana moído e inóculo de forma a apresentarem um teor de 

sólidos totais igual a 8 % (m/m) (Tabela 8 e Figura 19). No entanto, o inóculo utilizado foi 

proveniente da batelada 3, e não da batelada 2. Devido a problemas operacionais nessa batelada 

(medidores descalibrados), ela foi encerrada em menos de seis dias. Os sólidos dos reatores 

foram separados dos líquidos, lavados com água de torneira e separados de suas águas de 

lavagem. Os sólidos lavados foram descartados. Os líquidos dos reatores e as águas de lavagem 

dos sólidos dos reatores foram misturados em um balde de polipropileno de 20 L para constituir 

o inóculo da próxima batelada (batelada 5). 

Nos reatores da batelada 5, repetiu-se o mesmo teor de sólidos totais utilizado nos reatores das 

bateladas 3 e 4, a fim de obter-se uma triplicata (não obtida nas bateladas 3 e 4). Três reatores 

de 2 L foram alimentados com bagaço de cana moído e inóculo de forma a apresentarem um 

teor de sólidos totais igual a 8 % (m/m) (Tabela 8 e Figura 19). O inóculo utilizado foi 

proveniente da batelada 4. Ao fim dessa batelada, os sólidos dos reatores foram separados dos 

líquidos, lavados com água de torneira e separados de suas águas de lavagem. Os líquidos dos 

reatores e as águas de lavagem dos sólidos dos reatores foram misturados em um balde de 

polipropileno de 20 L para constituir o inóculo das próximas bateladas (bateladas 6A e 6B). 

O balde foi colocado em uma estufa modelo 116 (Fabbe, São Paulo, Brasil) a 38 °C por 

aproximadamente 85 h, para que parte da água do inóculo evaporasse, aumentando o teor de 

sólidos totais dele. Como os reatores das bateladas seguintes (6A e 6B) seriam alimentados com 

meio nutricional ou água ultrapura, que possuem um teor de sólidos totais muito baixo ou nulo, 

respectivamente, o teor de sólidos totais do reator diminuiria em relação a mesma quantidade 

de inóculo utilizada. Então o inóculo foi aquecido para eliminar a água que seria colocada pelo 

meio nutricional ou pela água ultrapura. A temperatura do aquecimento foi definida como sendo 

igual à temperatura de operação dos reatores, para que os microrganismos presentes no inóculo 

não fossem negativamente afetados pela variação de temperatura. 

Na 6A, bagaço de cana moído, o inóculo obtido com o fim da Batelada 5, solução tampão e 

meio nutricional foram alimentados em três reatores de 1 L (Figura 16 (b)) para apresentarem 

um teor de sólidos totais igual a 8 % (m/m) (Tabela 8 e Figura 19). Na 6B, bagaço de cana 

moído, o inóculo obtido com o fim da Batelada 5, solução tampão e água ultrapura foram 
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alimentados em três reatores de 1 L para apresentarem um teor de sólidos totais igual a 8 % 

(m/m) (Tabela 8 e Figura 19). As bateladas 6A e 6B, além de utilizarem o mesmo inóculo, 

foram conduzidas em paralelo. Ao fim das bateladas, os sólidos dos reatores foram separados 

dos seus líquidos, lavados com água de torneira e separados de suas águas de lavagem. Os 

líquidos de cada reator foram misturados às respectivas águas de lavagem dos sólidos e as 

misturas foram armazenadas em geladeira. 

As lavagens dos sólidos retirados dos reatores foram realizadas para retirar e recuperar 

quaisquer microrganismos que tenham se aderido aos sólidos durante a digestão (na forma de 

biofilme), limpar parcialmente os sólidos (preparo para caracterização dos mesmos) e obter 

quantidade suficiente de inóculo para a próxima batelada. 

Amostras líquidas foram retiradas dos inóculos, dos líquidos dos reatores durante as bateladas 

1, 6A e 6B (Figura 19) e dos líquidos dos reatores ao final das bateladas. Elas foram 

armazenadas em tubos tipo Falcon de 15 mL ou 50 mL identificados, sob congelamento, para 

posterior caracterização (item 3.4). Amostras sólidas foram retiradas do bagaço de cana moído, 

dos sólidos dos reatores durante as bateladas 6A e 6B e dos sólidos dos reatores ao final das 

bateladas (Figura 19). Elas foram secas, moídas (se necessário) e armazenadas em recipientes 

hermeticamente fechados a temperatura ambiente para posterior caracterização (item 3.5). 

No início, durante e no fim das bateladas, os valores de pH dos reatores foram medidos 

utilizando-se um medidor de pH de bancada K39-1014B (Kasvi, São José dos Pinhais, Brasil) 

com um sensor de pH SC09 (Sensoglass, São Paulo, Brasil). O medidor foi calibrado 

semanalmente utilizando soluções tampão com valores de pH iguais a 4,00 e 7,00. Os valores 

de pH medidos foram registrados e corrigidos para 7,15 ± 0,05, se necessário, por meio de 

soluções de hidróxido de sódio P.A. (Synth, Diadema, Brasil) 2 M e ácido clorídrico P.A. – 

A.C.S. (Synth, Diadema, Brasil) 2 M (FU et al., 2015), previamente preparadas. O ajuste do 

valor de pH foi feito a fim de manter um valor de pH favorável para o crescimento das arqueias 

metanogênicas (BITTON, 2005). Antes de introduzir o eletrodo do medidor de pH no reator, o 

conteúdo do reator foi homogeneizado manualmente, com movimentos verticais e/ou com um 

bastão de vidro. 
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3.2 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DAS BATELADAS 

Neste item foram apresentados o procedimento para determinação dos teores de sólidos totais 

e sólidos voláteis totais dos componentes dos reatores e os procedimentos operacionais de 

início, amostragem e fim de uma batelada. 

3.2.1 DETERMINAÇÃO DOS TEORES DE SÓLIDOS TOTAIS E SÓLIDOS VOLÁTEIS TOTAIS 

Os teores de sólidos totais e sólidos voláteis totais do bagaço de cana, dos sólidos dos reatores, 

dos inóculos, dos líquidos dos reatores, da solução tampão e do meio nutricional foram 

determinados nas etapas de início de uma batelada (item 3.2.2), amostragem (item 3.2.3) e fim 

de uma batelada (item 3.2.4). Os teores de sólidos totais e sólidos voláteis totais do meio 

nutricional e da solução tampão foram determinados somente nas bateladas 6A e 6B. Os teores 

de sólidos totais e sólidos voláteis totais dos sólidos e líquidos dos reatores se aplicam tanto aos 

sólidos e líquidos retirados dos reatores na amostragem (etapa realizada apenas nas bateladas 

6A e 6B) quanto aos sólidos e líquidos dos reatores no fim de uma batelada. 

Os teores de sólidos totais e sólidos voláteis totais do bagaço de cana e dos sólidos retirados 

dos reatores foram determinados com base no método 2540 G do Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION; 

AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION; WATER ENVIRONMENT 

FEDERATION, 2012). Os teores de sólidos totais dos inóculos, dos líquidos retirados dos 

reatores, da solução tampão e do meio nutricional foram determinados com base no método 

2540 B da mesma referência (AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION; AMERICAN 

WATER WORKS ASSOCIATION; WATER ENVIRONMENT FEDERATION, 2012). Os 

teores de sólidos voláteis totais dos inóculos, dos líquidos retirados dos reatores, da solução 

tampão e do meio nutricional foram determinados com base no método 2540 E também da 

mesma referência (AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION; AMERICAN WATER 

WORKS ASSOCIATION; WATER ENVIRONMENT FEDERATION, 2012). 

Os cálculos para obtenção dos teores basearam-se no método 1684 da Agência de Proteção do 

Meio Ambiente dos Estados Unidos (U.S. ENVIROMENTAL PROTECTION AGENCY, 

2001). Esse método utiliza base mássica na determinação dos teores de sólidos totais (ao invés 

de volume da amostra) e base mássica seca na determinação dos teores de sólidos voláteis totais 
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(ao invés de base úmida). Essas características são vantajosas na realização dos balanços de 

massa (pela determinação da densidade das amostras líquidas não ser necessária) e na 

comparação dos teores entre os artigos (a base mássica é mais comum na literatura). Os 

equipamentos utilizados foram uma balança analítica Adventurer AR2140 (Ohaus, Parsippany, 

EUA) com precisão de 0,1 mg, uma estufa de secagem Q-317B212 (Quimis, Diadema, Brasil) 

e uma mufla Q-318M24 (Quimis, Diadema, Brasil). O procedimento descrito a seguir foi 

realizado em triplicata para cada material. 

Cápsulas de porcelana identificadas a lápis nas bordas foram aquecidas na mufla a 550 °C por 

1 h, resfriadas em dessecador à temperatura ambiente por 50 min e pesadas em balança analítica, 

tendo suas massas registradas (MCP550
). Amostras de 1,005 ± 0,005 g de bagaço de cana ou 

sólido retirado do reator e amostras de 5,2000 ± 0,2000 g de inóculo, líquido retirado do reator, 

meio nutricional ou solução tampão, foram pesadas individualmente dentro das cápsulas em 

balança analítica, e suas massas foram registradas (MWST). No caso dos sólidos, houve mistura 

manual ou com uma espátula metálica e as quantidades citadas foram transferidas para as 

cápsulas com a espátula metálica. No caso dos líquidos, houve agitação mecânica com um 

misturador Mix HL3124 (Philips Walita, Barueri, Brasil) ou manual (quando estavam em tubos 

tipo Falcon ou frascos tipo Schott), e as quantidades citadas foram transferidas para as cápsulas 

com uma pipeta automática de capacidade máxima para 5000 μL. 

As cápsulas com amostras foram secas na estufa a 105 ± 5 °C por, no mínimo, 14 h (overnight), 

resfriadas em dessecador à temperatura ambiente por 30 min e pesadas em balança analítica, 

tendo suas massas registradas (MCPW,105
). Os teores de sólidos totais do substrato, dos sólidos 

do reator, do inóculo, do líquido do reator, da solução tampão e do meio nutricional foram 

determinados pela Equação (11). Os teores médios de sólidos totais foram calculados por média 

simples das triplicatas de cada material (ST̅̅̅̅
B, ST̅̅̅̅

Sa
, ST̅̅̅̅

Sf
, ST̅̅̅̅

I, ST̅̅̅̅
La

, ST̅̅̅̅
Lf

, ST̅̅̅̅
T e ST̅̅̅̅

M). 

 STW = 
MCPW,105

 - MCP550

MWST

 × 100 (11) 

Em que STW é o teor de sólidos totais de W (%), MCPW,105
 é a massa da cápsula de porcelana 

com amostra de W seca a 105 °C (g), MCP550
 é a massa da cápsula de porcelana calcinada a 

550 °C (g), MWST é a massa de amostra de W colocada na cápsula de porcelana (g) e W 
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representa o bagaço de cana (B), os sólidos do reator (S), o inóculo (I), o líquido do reator (L), 

a solução tampão (T) ou o meio nutricional (M). 

Para determinação de sólidos voláteis totais, as cápsulas com material seco foram colocadas na 

mufla a 550 °C por 4 h, resfriadas em dessecador à temperatura ambiente por 50 min e pesadas 

em balança analítica, tendo suas massas registradas (MCPW,550
). Os teores de sólidos voláteis 

totais do substrato, dos sólidos do reator, do inóculo, do líquido do reator, da solução tampão e 

do meio nutricional foram determinados pela Equação (12). Os teores médios de sólidos 

voláteis totais foram calculados por média simples das triplicatas de cada material (SV̅̅ ̅̅
B, SV̅̅ ̅̅

Sa
, 

SV̅̅ ̅̅
Sf

, SV̅̅ ̅̅
I, SV̅̅ ̅̅

La
, SV̅̅ ̅̅

Lf
, SV̅̅ ̅̅

T e SV̅̅ ̅̅
M). 

 SVW = 
MCPW,105

 - MCPW,550

MCPW,105
 -  MCP550

 × 100 (12) 

Em que SVW é o teor de sólidos voláteis totais de W (%), MCPW,550
 é a massa da cápsula de 

porcelana com amostra de W exposta a 550 °C (g) e W representa o bagaço de cana (B), os 

sólidos do reator (S), o inóculo (I), o líquido do reator (L), a solução tampão (T) ou o meio 

nutricional (M). 

3.2.2 INÍCIO DE UMA BATELADA 

O início de uma batelada (ou inoculação) consistiu na moagem do bagaço de cana in natura 

(item 3.2.2.1, caso o bagaço de cana moído fosse utilizado), no preparo da solução tampão e/ou 

do meio nutricional (item 3.2.2.2, caso fossem utilizados), no cálculo da massa de inóculo ou 

de bagaço de cana a ser alimentada no reator (item 3.2.2.3) e no procedimento experimental do 

início de uma batelada (item 3.2.2.4), que envolveu a pesagem dos componentes e a alimentação 

deles nos reatores. 

3.2.2.1 Moagem do bagaço de cana 

Para obtenção do bagaço moído, o bagaço in natura seco à temperatura ambiente (item 3.1.1) 

foi processado em três moinhos de facas: FA 2305 (Rone, São Paulo, Brasil), utilizando grelha 

de 10 mesh, MA 340 (Marconi, Piracicaba, Brasil), utilizando grelha de 20 mesh e MA 680 

(Marconi, Piracicaba, Brasil), utilizando grelha de 20 mesh. A fração processada no primeiro 
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moinho foi peneirada utilizando uma peneira para análise granulométrica de 20 mesh (A 

bronzinox, São Paulo, Brasil). A fração passante dessa peneira foi misturada a fração moída no 

segundo moinho e a mistura foi mantida em bandeja de polietileno coberta com papel alumínio 

até a inoculação. Essa mistura de bagaço de cana moído foi utilizada na alimentação dos 

reatores das bateladas 2 e 3. A fração moída no terceiro moinho também foi mantida em bandeja 

de polietileno coberta com papel alumínio até a inoculação e foi utilizada na alimentação dos 

reatores das bateladas 4, 5, 6A e 6B. Assim, todo o bagaço de cana moído alimentado nos 

reatores (bateladas 2, 3, 4, 5, 6A e 6B) apresentou tamanho menor ou igual a 0,85 mm 

(20 mesh). 

3.2.2.2 Preparo da solução tampão e do meio nutricional 

Uma solução tampão de bicarbonato de sódio de 4 g/L foi preparada e utilizada na alimentação 

dos reatores das bateladas 6A e 6B a fim de evitar grandes flutuações de pH no meio, tornando 

favorável o crescimento das arqueias metanogênicas. Um meio nutricional foi preparado e 

utilizado na alimentação dos reatores da 6A a fim de fornecer os nutrientes necessários ao 

desenvolvimento da digestão anaeróbia e assim, aumentar a produção de biogás. O preparo do 

meio nutricional foi baseado na norma DIN EN ISO 11734:1998 (EUROPEAN COMMITTEE 

FOR STANDARDIZATION, 1998) e em Suhartini (2014). A composição e o preparo da 

solução tampão e do meio nutricional foram detalhados no Apêndice C. A solução tampão foi 

preparada 5 dias antes de seu uso e o meio nutricional foi preparado 12 dias antes de seu uso. 

Ambos foram mantidos em frascos reagente e em geladeira até suas utilizações (início das 

bateladas 6A e 6B). 

3.2.2.3 Equacionamento do início de uma batelada 

Antes da aplicação das equações desse item, os teores de sólidos totais médios e sólidos voláteis 

totais médios do bagaço de cana, do inóculo, da solução tampão (se utilizada) e do meio 

nutricional (se utilizado) foram determinados conforme o item 3.2.1. Os valores dos teores 

obtidos foram exibidos no Apêndice D. Os valores de massa estipulados nas equações desse 

item ou calculados por elas foram apresentados no Apêndice E. As deduções para obtenção das 

equações apresentadas nesse item foram expostas no Apêndice F. 
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Na batelada 1 (variação da relação substrato-inóculo), fixaram-se os valores de massa de bagaço 

de cana a ser alimentada nos reatores e os valores das relações substrato-inóculo desejadas (0,5; 

2,0 ou 4,0  gSVsubstrato∙gSVinóculo
-1

), a fim de se determinar as massas de inóculo necessárias a 

serem alimentadas em cada reator para resultar na relação substrato-inóculo especificada 

(Equação (13)). 

 MIR
'  = 

MBR
'  ∙ ST̅̅̅̅

B ∙ SV̅̅ ̅̅
B 

RS/I
'  ∙ ST̅̅̅̅

I ∙ SV̅̅ ̅̅
I 

 (13) 

Em que MIR
'  é a massa de inóculo a ser alimentada no reator (g), MBR

'  é a massa de bagaço de 

cana a ser alimentada no reator (g), ST̅̅̅̅
B é o teor de sólidos totais médio do bagaço de cana (%), 

SV̅̅ ̅̅
B  é o teor de sólidos voláteis totais médio do bagaço de cana (%), RS/I

'  é a relação substrato-

inóculo em base de sólidos voláteis totais desejada do reator (gSVB∙gSVI
-1

), ST̅̅̅̅
I é o teor de 

sólidos totais médio do inóculo (%) e SV̅̅ ̅̅
I  é o teor de sólidos voláteis totais médio do 

inóculo (%). Na unidade do parâmetro “RS/I
' ”, o índice “B” representa o bagaço de cana 

(substrato) e o índice “I” representa o inóculo. 

Nas bateladas 2, 3, 4 e 5 fixaram-se os valores de massa de inóculo a ser alimentada nos reatores 

e os valores de teor de sólidos totais desejados (10 % (m/m) no caso da batelada 2 e 8 % (m/m) 

no caso das bateladas 3, 4 e 5), a fim de se determinar a massa de bagaço de cana a ser 

alimentada nos reatores (Equação (14)). Na batelada 2, para estimar a massa de inóculo a ser 

alimentada nos reatores, a massa total de inóculo disponível foi pesada e dividida pelo número 

de reatores utilizados (três). Nas bateladas 3, 4 e 5, a massa de inóculo a ser alimentada nos 

reatores foi estipulada de tal forma a resultar em um volume de trabalho igual a 

aproximadamente 1,8 L. 

 MBR
'  = 

MIR
' ∙(ST̅̅̅̅

I - STR
' )

STR
'

 - ST̅̅̅̅
B

 (14) 

Em que STR
'

 é o teor de sólidos totais desejado do reator (%). 

Na batelada 6A, fixaram-se os valores de massa de inóculo, solução tampão e meio nutricional 

a serem alimentados nos reatores e o valor de teor de sólidos totais desejado (8 % (m/m)), a fim 

de se determinar a massa de bagaço de cana a ser alimentada nos reatores (Equação (15)). A 
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massa de inóculo foi estipulada como sendo igual a 1/3 da massa total desejada para os reatores 

(aproximadamente 900 g). A massa de meio nutricional foi estipulada como sendo igual a 5 % 

da massa total desejada para os reatores (EUROPEAN COMMITTEE FOR 

STANDARDIZATION, 1998).  

 MBR
'  = 

MIR
' ∙ST̅̅̅̅

I + MTR
' ∙ST̅̅̅̅

T + MMR
' ∙ST̅̅̅̅

M - STR
'

∙(MIR
'  + MTR

'  + MMR
' )

STR
'

 - ST̅̅̅̅
B 

 (15) 

Em que MTR
'  é a massa de solução tampão a ser alimentada no reator (g), ST̅̅̅̅

T é o teor de sólidos 

totais médio da solução tampão (%), MMR
'  é a massa de meio nutricional a ser alimentada no 

reator (g) e ST̅̅̅̅
M é o teor de sólidos totais médio do meio nutricional (%). 

Na batelada 6B, fixaram-se os valores de massa de inóculo, solução tampão e água a serem 

alimentados nos reatores e o valor de teor de sólidos totais desejado (8 % (m/m)), a fim de se 

determinar a massa de bagaço de cana a ser alimentada nos reatores (Equação (16)). A massa 

de solução tampão foi estipulada como sendo igual a dos reatores da 6A. A massa de água foi 

estipulada como sendo igual a massa de meio nutricional utilizada na alimentação dos reatores 

da 6A. 

 MBR
'  = 

MIR
' ∙ST̅̅̅̅

I  + MTR
' ∙ST̅̅̅̅

T - STR
'

∙(MIR
'  + MTR

'  + MAR
' )

STR
'  - ST̅̅̅̅

B 

 (16) 

Em que MAR
'  é a massa de água a ser alimentada no reator (g). 

Após a inoculação dos reatores e registro das massas de bagaço de cana, inóculo, solução 

tampão, meio nutricional e/ou água, as relações substrato-inóculo de todas as bateladas foram 

recalculadas (Equação (17)). Os teores de sólidos totais dos reatores foram recalculados pela 

Equação (18) na batelada 1 e na batelada 2 (após adição de água), pela Equação (19) nas 

bateladas 2 (antes da adição de água), 3, 4 e 5, pela Equação (20) na 6A e pela Equação (21) na 

6B. 

 RS/I = 
MBR ∙ ST̅̅̅̅

B ∙ SV̅̅ ̅̅
B

MIR ∙ ST̅̅̅̅
I ∙ SV̅̅ ̅̅

I

 (17) 



74 

Em que RS/I é a relação substrato-inóculo em base de sólidos voláteis totais real do reator 

(gSVB∙gSVI
-1

), MBR é a massa de bagaço de cana alimentada no reator (g) e MIR é a massa de 

inóculo alimentada no reator (g). Na unidade do parâmetro “RS/I”, o índice “S” representa o 

bagaço de cana (substrato) e o índice “I” representa o inóculo. 

 
STR = 

MBR∙ST̅̅̅̅
B + MIR∙ST̅̅̅̅

I

MBR + MIR + MAR

 
(18) 

Em que STR é o teor de sólidos totais real do reator (%) e MAR é a massa de água alimentada 

no reator (g). 

 STR= 
MBR∙ST̅̅̅̅

B + MIR∙ST̅̅̅̅
I

MBR + MIR

 (19) 

 STR = 
MBR∙ST̅̅̅̅

B + MIR∙ST̅̅̅̅
I + MTR∙ST̅̅̅̅

T + MMR∙ST̅̅̅̅
M

MBR + MIR + MTR + MMR

 (20) 

Em que MTR é a massa de solução tampão alimentada no reator (g) e MMR é a massa de meio 

nutricional alimentada no reator (g). 

 STR = 
MBR∙ST̅̅̅̅

B + MIR∙ST̅̅̅̅
I + MTR∙ST̅̅̅̅

T

MBR + MIR + MTR + MAR

 (21) 

3.2.2.4 Procedimento experimental do início de uma batelada 

Os frascos de vidro dos reatores (Figura 16 (1) ou (12)) de uma batelada foram identificados 

com um código (R1, R2 ou R3) utilizando um marcador permanente para vidros. No caso dos 

frascos de 2 L, as saídas de vidro (Figura 16 (2)) foram fechadas com o septo de borracha 

(Figura 16 (3)) e crimpadas com tampa de alumínio (Figura 16 (a) (4)). Um dos frascos foi 

colocado sobre uma balança semianalítica com precisão de 0,01/0,1 g PRECISION Standard 

TS4KD (Ohaus, Parsippany, EUA) e sua massa foi tarada. Utilizando uma pá e um funil de 

papel alumínio, a massa aproximada calculada/estipulada de bagaço de cana in natura (item 

3.1.1) ou moído foi transferida para o frasco. O funil foi retirado do frasco, o frasco foi limpo 

com um pincel e retornado à balança. A massa de bagaço de cana no frasco foi ajustada para o 

valor calculado/estipulado usando uma espátula metálica na transferência do bagaço. A massa 
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de bagaço de cana alimentada no reator foi registrada (MBR) e a massa do conjunto foi 

novamente tarada (Figura 20 (a)). 

Figura 20 – Procedimento de inoculação e montagem de um dos reatores da batelada 5 de digestão anaeróbia de 

bagaço de cana 

      

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: (a) Adição de bagaço de cana moído ao reator (Figura 16 (1)); (b) Adição de inóculo ao reator; (c) Vedação 

do bocal do reator com fita veda-rosca; (d) Fechamento do reator com tampa de borracha (Figura 16 (14)), conector 

de tubos (Figura 16 (7)) acoplado ao tubo de aço inoxidável (Figura 16 (16)) e tampa de rosca com furo (Figura 

16 (9)); (e) Acoplamento de tubos externos Marprene® (Figura 16 (11)) com torneira de três vias (Figura 16 (12)) 

e septo (Figura 16 (13)) ao conector de tubos; (f) Fixação dos tubos externos por abraçadeiras e arames. 

O inóculo foi homogeneizado com um misturador Mix HL3124 (Philips Walita, Barueri, Brasil) 

e uma amostra dele foi retirada mergulhando-se um tubo tipo Falcon identificado nele. O tubo 

com amostra foi armazenado sob congelamento. Um funil de polietileno foi colocado sobre o 

frasco, o inóculo foi homogeneizado novamente com o misturador e a massa aproximada 

calculada/estipulada de inóculo foi transferida para o frasco utilizando um béquer. O funil foi 

retirado do frasco, o frasco foi limpo com toalhas de papel e retornado à balança. A massa de 

inóculo no frasco foi ajustada para o valor calculado/estipulado usando o béquer na 

transferência do inóculo. Depois, a massa de inóculo alimentada no reator foi registrada (MIR). 

As bateladas 1, 6A e 6B utilizaram água de osmose reversa, solução tampão, meio nutricional 

e/ou água ultrapura na alimentação dos reatores. Nessas bateladas, após a adição do inóculo, a 

massa do conjunto na balança foi tarada. Na batelada 1, a massa calculada de água de osmose 

reversa (necessária para completar 2 L do reator) foi transferida para o frasco utilizando um 

béquer. A massa de água alimentada no reator foi registrada (MAR) e o frasco foi retirado da 

balança. Nas bateladas 6A e 6B, a solução tampão contida no frasco reagente foi manualmente 

agitada e a massa estipulada dela foi transferida para o frasco utilizando um béquer. A massa 

de solução tampão alimentada no reator foi registrada (MTR) e o conjunto foi tarado. Na 6A, o 

meio nutricional contido no frasco reagente foi agitado manualmente e a massa calculada dele 
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foi transferida para o frasco utilizando uma pipeta automática com capacidade máxima para 10 

mL. A massa de meio nutricional alimentada no reator foi registrada (MMR) e o frasco foi 

retirado da balança. Na 6B, após a adição da solução tampão, a massa calculada de água 

ultrapura foi transferida para o frasco utilizando uma pipeta automática com capacidade 

máxima para 10 mL. A massa de água alimentada no reator foi registrada (MAR) e o frasco foi 

retirado da balança. 

Depois dos frascos serem alimentados, eles foram tampados e homogeneizados manualmente, 

verticalmente e/ou com um bastão de vidro (Figura 20 (b)). O pH dos meios foi medido, seus 

valores foram registrados e corrigidos (se necessário). Os bocais dos frascos foram envolvidos 

com fita veda-rosca (Figura 20 (c)) e os conectores de tubos (Figura 16 (6)) com tubos de 

silicone (Figura 16 (5)) ou aço inoxidádel (Figura 16 (13)) e anéis de silicone ou tampas de 

borracha foram colocados. As tampas de rosca (Figura 16 (7)) foram colocadas (Figura 20 (d)). 

Os tubos Marprene® (Figura 16 (9)) com ou sem torneira de três vias (Figura 16 (10)) com septo 

(Figura 16 (11)) e com ou sem bulbo de pipeta (Figura 16 (14)) foram acoplados (Figura 20 

(e)). Abraçadeiras e arames foram colocados nas junções dos tubos (Figura 20 (f)). 

Os reatores foram colocados no tanque termostatizado (Figura 18 (7)) e seus tubos mais longos 

foram conectados aos medidores de gás (Figura 16 (b)). Gás argônio foi borbulhado por 5 min 

em cada reator. Os valores de massa exatos de bagaço de cana, inóculo, solução tampão, meio 

nutricional e água utilizados na alimentação dos reatores, em todas as bateladas, foram 

indicados no Apêndice G. 

3.2.3 AMOSTRAGEM DE UMA BATELADA 

Neste item foram descritos os procedimentos de amostragem de uma batelada. Esse 

procedimento foi aplicado para as bateladas 1, 6A e 6B. 

3.2.3.1 Amostragem da batelada 1 

A amostragem da batelada 1 foi realizada quatro vezes (dias 16, 22, 30 e 37 da batelada). Os 

dados registrados no computador foram salvos (Figura 18 (15)), os reatores foram 

desconectados dos medidores de gás (Figura 17), tampados, retirados do tanque (Figura 18 (7)), 

secos, e tiveram suas conexões retiradas (Figura 16 (6) a (11), (13) e (14)). Três tubos tipo 
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Falcon, de 15 mL ou 50 mL foram identificados com os códigos dos reatores. Um dos reatores 

foi manualmente e vigorosamente agitado, sua tampa foi retirada e uma parte de seu conteúdo 

foi entornada no respectivo tubo tipo Falcon. A amostra foi mantida no congelador até sua 

caracterização química ser realizada (item 3.4). 

3.2.3.2 Amostragem das bateladas 6A e 6B 

A amostragem das bateladas 6A e 6B foi realizada uma vez (dia 35 das bateladas). Seu 

procedimento experimental (item 3.2.3.2.1) consistiu na separação e pesagem dos sólidos e 

líquidos dos reatores, seguido da retirada, separação e pesagem de amostras dos sólidos e dos 

líquidos. Após o procedimento experimental, foram feitos cálculos para a determinação das 

variações de massa de sólidos totais, água e sólidos dos reatores entre o início das bateladas e 

a amostragem (item 3.2.3.2.2). 

3.2.3.2.1 Procedimento experimental da amostragem de uma batelada 

Os dados registrados no computador foram salvos (Figura 18 (15)), os reatores foram 

desconectados dos medidores de gás (Figura 17), tampados, retirados do tanque (Figura 18 (7)), 

secos, e tiveram suas conexões retiradas (Figura 16 (6) a (11), (13) e (14)). Três recipientes de 

papel alumínio, três tubos tipo Falcon, três béqueres de 600 mL (destinados aos líquidos dos 

reatores) e três béqueres de 50 mL foram identificados com os códigos dos reatores. 

Uma peneira para análise granulométrica de 28 mesh (0,60 mm) Granutest (Telastem, São 

Paulo, Brasil) e os béqueres de 600 mL foram pesados em balança semianalítica com precisão 

de 0,01/0,1 g PRECISION Standard TS4KD (Ohaus, Parsippany, EUA) e tiveram suas massas 

registradas (MP e MBq
L  respectivamente). A peneira foi posicionada em cima de um dos béqueres 

de 600 mL. Um dos reatores foi manualmente e vigorosamente agitado e o conteúdo dele foi 

colocado sobre a peneira, permitindo a separação entre os sólidos do reator (retidos na peneira) 

e o líquido do reator (depositado no béquer). Uma parte do líquido separado foi retornada ao 

reator. O reator foi tampado, novamente agitado, e a mistura formada entre o líquido retornado 

e os sólidos remanescentes no reator foi colocada novamente sobre a peneira e separada. Os 

sólidos retidos na peneira foram prensados manualmente contra ela, de forma que o líquido 

retido neles se misturasse com o líquido do béquer. 
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Em seguida, a peneira contendo os sólidos do reator e o béquer contendo o líquido do reator 

foram pesados na balança semianalítica e tiveram suas massas registradas (MPSRa
 e MLRa

, 

respectivamente). Os sólidos e o líquido foram retornados ao reator. A peneira foi novamente 

posicionada sobre o béquer de 600 mL. O reator foi tampado, vigorosamente agitado e uma 

pequena fração da mistura dele foi colocada sobre a peneira, permitindo a separação entre os 

sólidos da fração (retidos na peneira) e o líquido da fração (depositado no béquer). Os sólidos 

retidos na peneira foram prensados manualmente contra ela, de forma que o líquido retido neles 

se misturasse com o líquido do béquer. A peneira contendo os sólidos da fração e o béquer 

contendo o líquido da fração foram pesados na balança semianalítica. A massa da peneira foi 

subtraída da massa da peneira contendo os sólidos para resultar na massa dos sólidos da fração. 

A massa do béquer foi subtraída da massa do béquer contendo o líquido para resultar na massa 

do líquido da fração. Se a massa dos sólidos da fração fosse próxima a 100 g1 e a massa do 

líquido da fração fosse próxima ou maior que 50 g2, as massas da peneira com a amostra de 

sólidos e do béquer com a amostra de líquido eram registradas (MPSRa

*  e MBqLRa

* , 

respectivamente) e o prosseguia-se com o procedimento. Caso contrário, os passos desde o 

posicionamento da peneira sobre o béquer (para retirada das amostras de sólido e líquido) eram 

repetidos. 

Um dos béqueres de 50 mL foi colocado sobre a balança semianalítica e sua massa foi tarada. 

Cerca de 3,5 g da amostra de sólidos da peneira foram transferidos para o béquer utilizando 

uma espátula metálica (as frações dessa amostra foram coletadas de várias regiões da peneira). 

O béquer foi fechado com um pedaço de filme plástico e colocado dentro de um dessecador até 

a determinação dos teores de sólidos totais e sólidos voláteis totais dos sólidos (item 3.2.1). O 

béquer de 600 mL contendo a amostra de líquido foi agitado manualmente e aproximadamente 

45 mL de seu conteúdo foram entornados para o tubo tipo Falcon. O tubo tipo Falcon foi 

 
1 A caracterização de bagaço de cana ou de sólidos do reator (item 3.5) requer 13,5 g de massa de amostra (3 g 

para extração seguida da hidrólise, 1 g para determinação do teor de cinzas e 0,5 g para a determinação do teor de 

sólidos totais, todas as etapas em triplicata). Adicionando-se uma margem de segurança, a caracterização requer 

cerca de 15 g de amostra para ser realizada. Os teores de sólidos totais médios dos sólidos dos reatores contidos 

na peneira no fim das bateladas 3 e 4 foram entre 15 % e 20 % (Tabela L. 1, Apêndice L). Admitindo-se o pior 

cenário, ou seja, com maior umidade e menor teor de sólidos totais (teor de sólidos totais igual a 15 %), seriam 

necessários 100 g de sólidos úmidos (da peneira) para obter 15 g de sólidos secos. Como a caracterização requer 

15 g de sólidos praticamente secos (com mais de 90 % de sólidos totais), 100 g de sólidos úmidos seriam suficientes 

para garantir uma quantidade suficiente da amostra para caracterização dos sólidos (item 3.5) e para determinação 

dos teores de sólidos totais e sólidos voláteis totais deles (item 3.2.1). 
2 O valor de 50 g para a amostra de líquido corresponde a aproximadamente a massa de líquido em um tubo tipo 

Falcon de 50 mL cheio. Essa massa garante uma quantidade suficiente de amostra para determinação dos teores 

de sólidos totais e sólidos voláteis totais (item 3.2.1) dela e para caracterização dela quanto aos ácidos orgânicos 

presentes (item 3.4). 
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armazenado em geladeira até a determinação dos teores de sólidos totais e sólidos voláteis totais 

do líquido (item 3.2.1), e depois foi armazenado em congelador para caracterização química do 

líquido (item 3.4). O líquido remanescente no béquer, se presente, foi descartado. 

A peneira contendo os sólidos foi colocada sobre o béquer de 600 mL novamente. Uma proveta 

de 500 mL foi completamente preenchida com água de torneira e seu conteúdo foi despejado 

na peneira, de modo a lavar os sólidos contidos nela. A água de lavagem foi depositada no 

béquer. A amostra de sólidos foi então prensada manualmente contra a peneira, de forma que o 

líquido retido nela se misturasse com o líquido do béquer. A amostra foi transferida para o 

recipiente de papel alumínio e colocada em estufa (início do preparo de amostras para 

caracterização da fração sólida, item 3.5.2). O líquido do béquer foi descartado. 

O procedimento descrito foi repetido para todos os reatores da batelada, a partir do primeiro 

posicionamento da peneira sobre um dos béqueres de 600 mL. A peneira foi rinçada com água 

de torneira e seca com toalhas de papel entre as amostragens dos reatores. Após a amostragem 

ter sido feita em todos os reatores, suas conexões foram recolocadas (Figura 16 (6) a (11), (13) 

e (14)), eles foram colocados no tanque (Figura 18 (7)) e foram conectados aos medidores de 

gás (Figura 17). Gás argônio foi borbulhado por 5 min em cada um deles e as marcações dos 

medidores foram reiniciadas pelo computador (Figura 18 (15)). 

Os valores de massa exatos da peneira, dos béqueres, da peneira contendo os sólidos, dos 

béqueres contendo os líquidos, da peneira contendo as amostras de sólidos e dos béqueres 

contendo as amostras de líquidos obtidos nessa etapa, para as bateladas 6A e 6B, foram 

indicados no Apêndice H. Após a finalização do procedimento de amostragem em todos os 

reatores, os teores de sólidos totais médios e sólidos voláteis totais médios dos sólidos e líquidos 

dos reatores foram determinados conforme o item 3.2.1. As amostras utilizadas para 

determinação de tais teores foram as dos béqueres de 50 mL (no caso dos sólidos) e as dos tubos 

tipo Falcon (no caso dos líquidos). Os valores dos teores obtidos foram apresentados no 

Apêndice I. 
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3.2.3.2.2 Equacionamento da amostragem de uma batelada 

Neste item foram apresentadas as equações utilizadas ao fim da amostragem das bateladas 6A 

e 6B. Para facilitar o entendimento, as variáveis referentes ao início, amostragem e fim das 

bateladas 6A e 6B foram expostas na Figura 21. 

Figura 21 – Esquema das variáveis utilizadas durante os procedimentos de início, amostragem e fim das bateladas 

6A e 6B de digestão anaeróbia de bagaço de cana 

 

Fonte: A Autora (2021). 

As Equações (22) e (23) determinaram as massas de sólidos e líquidos dos reatores na 

amostragem, respectivamente. As Equações (24) e (25) determinaram as massas de amostras 

de sólidos e líquidos retiradas dos reatores na amostragem, respectivamente. 

 MSRa
 = MPSRa

 - MP (22) 

Em que MSRa
 é a massa de sólidos do reator na amostragem (g), MPSRa

 é a massa da peneira 

contendo os sólidos do reator na amostragem (g) e MP é a massa da peneira (g). 

 MLRa
 = MBqLRa

 - MBq
L  (23) 
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Em que MLRa
 é a massa de líquido do reator na amostragem (g), MBqLRa

 é a massa do béquer 

contendo o líquido do reator na amostragem (g) e MBq
L  é a massa do béquer destinada ao líquido 

do reator (g). 

 MSRa

*  = MPSRa

*  - MP (24) 

Em que MSRa

*  é a massa de amostra de sólidos retirada do reator na amostragem (g) e MPSRa

*  é 

a massa da peneira contendo a amostra de sólidos retirada do reator na amostragem (g). 

 MLRa

*  = MBqLRa

*  - MBq (25) 

Em que MLRa

*  é a massa de amostra de líquido retirada do reator na amostragem (g) e MBqLRa

*  é 

a massa do béquer contendo a amostra de líquido retirada do reator na amostragem (g). 

A dedução da equação geral para o cálculo da variação de massa em um sistema em batelada 

foi descrita no Apêndice J. A Equação (26) indicou o cálculo da variação de massa de sólidos 

totais dos reatores entre a amostragem das bateladas 6A e 6B e o início delas. A massa de 

sólidos totais dos reatores no início de uma batelada foi calculada pela Equação (27) na 6A e 

pela Equação (28) na 6B. A massa de sólidos totais dos reatores na amostragem foi calculada 

pela Equação (29). 

 VarSTa
 = 

MSTa
 - MSTi

MSTi

 × 100   (26) 

Em que VarSTa
 é a variação de massa de sólidos totais do reator entre o início da batelada e a 

amostragem (%), MSTi
 é a massa de sólidos totais do reator no início da batelada (g) e MSTa

 é 

a massa de sólidos totais do reator na amostragem (g). 

 MSTi
 = MBR∙

ST̅̅̅̅
B

100
 + MIR∙

ST̅̅̅̅
I

100
 + MTR∙

ST̅̅̅̅
T

100
 + MMR∙

ST̅̅̅̅
M

100
 (27) 

 MSTi
 = MBR∙

ST̅̅̅̅
B

100
 + MIR∙

ST̅̅̅̅
I

100
 + MTR∙

ST̅̅̅̅
T

100
 (28) 
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 MSTa
 = MSRa

∙
ST̅̅̅̅

Sa

100
 + MLRa

∙
ST̅̅̅̅

La

100
 (29) 

Em que ST̅̅̅̅
Sa

 é o teor de sólidos totais médio da amostra de sólidos retirada do reator na 

amostragem (%) e ST̅̅̅̅
La

 é o teor de sólidos totais médio da amostra de líquido retirada do reator 

na amostragem (%). 

A Equação (30) indicou o cálculo da variação de massa de água dos reatores entre a amostragem 

das bateladas 6A e 6B e o fim delas. A massa de água dos reatores no início de uma batelada 

foi calculada pela Equação (31) na 6A e pela Equação (32) na 6B. A massa de água dos reatores 

na amostragem foi calculada pela Equação (33). 

 VarAa
 = 

MAa
 - MAi

MAi

 × 100   (30) 

Em que VarAa
 é a variação de massa de água do reator entre o início da batelada e a amostragem 

(%), MAi
 é a massa de água do reator no início da batelada (g) e MAa

 é a massa de água do 

reator na amostragem (g). 

 

MAi
 = MBR∙

(100 - ST̅̅̅̅
B)

100
 + MIR∙

(100 - ST̅̅̅̅
I)

100
 + MTR∙

(100 - ST̅̅̅̅
T)

100
 +  

MMR∙
(100 - ST̅̅̅̅

M)

100
 

(31) 

 MAi
 = MBR∙

(100 - ST̅̅̅̅
B)

100
 + MIR∙

(100 - ST̅̅̅̅
I)

100
 + MTR∙

(100 - ST̅̅̅̅
T)

100
 +  

MAR 

(32) 

 MAa
 = MSRa

∙
(100 - ST̅̅̅̅

Sa
)

100
 + MLRa

∙
(100 - ST̅̅̅̅

La
)

100
 (33) 

A Equação (34) indicou o cálculo da variação de massa de sólidos dos reatores entre a 

amostragem das bateladas 6A e 6B e o fim delas. 
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 VarSa
 = 

MSRa
∙
ST̅̅̅̅

Sa

100
 - MBR∙

ST̅̅̅̅
B

100

MBR∙
ST̅̅̅̅

B

100

 × 100 (34) 

Em que VarSa
 é a variação de massa de sólidos do reator entre o início da batelada e a 

amostragem (%). 

3.2.4 FIM DE UMA BATELADA 

O procedimento experimental descrito nessa seção (item 3.2.4.1) foi realizado no fim de todas 

as bateladas. Ele consistiu na separação, pesagem (apenas nas bateladas 3, 4, 6A e 6B) e coleta 

de amostras dos sólidos e líquidos dos reatores. Os cálculos descritos no item 3.2.4.2 foram 

realizados apenas para as bateladas 3, 4, 6A e 6B, no fim delas. 

3.2.4.1 Procedimento experimental do fim de uma batelada 

Os dados registrados no computador foram salvos (Figura 18 (15)), os reatores foram 

desconectados dos medidores de gás (Figura 17), tampados, retirados do tanque (Figura 18 (7)), 

secos, e tiveram suas conexões retiradas (Figura 16 (6) a (11), (13) e (14)). O pH dos reatores 

foi medido e seus valores foram registrados. Três recipientes de papel alumínio e três tubos tipo 

Falcon de 15 mL ou 50 mL foram identificados com os códigos dos reatores. 

Uma peneira para análise granulométrica de 28 mesh (0,60 mm) Granutest (Telastem, São 

Paulo, Brasil) foi colocada sobre um béquer de 2 L. Um dos reatores foi manualmente e 

vigorosamente agitado e o conteúdo dele foi despejado sobre a peneira, permitindo a separação 

entre os sólidos do reator (retidos na peneira) e o líquido do reator (depositado no béquer). Uma 

parte do líquido separado foi retornada ao reator. O reator foi tampado, novamente agitado, e a 

mistura formada entre o líquido retornado e os sólidos remanescentes no reator foi despejada 

novamente sobre a peneira e separada. Os sólidos retidos na peneira foram prensados 

manualmente contra ela, de forma que o líquido retido neles se misturasse com o líquido do 

béquer. A peneira contendo os sólidos do reator foi retirada de cima do béquer. O líquido do 

béquer foi agitado com um bastão de vidro e um dos tubos tipo Falcon foi mergulhado nele, 

possibilitando a coleta de uma amostra de líquido. A amostra foi armazenada em geladeira até 
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a determinação de seus teores de sólidos totais e sólidos voláteis totais (item 3.2.1), e depois foi 

armazenada em congelador para caracterização química (item 3.4). 

A peneira contendo os sólidos foi novamente colocada sobre o béquer contendo o restante do 

líquido do reator. Água foi despejada sobre a peneira, lavando os sólidos. A água de lavagem 

se misturou ao líquido no béquer. Os sólidos retidos na peneira foram prensados contra ela, de 

modo que o líquido retido neles se misturasse com o líquido do béquer. Depois os sólidos foram 

transferidos para um dos recipientes de papel alumínio e colocados em estufa (início do preparo 

de amostras para caracterização da fração sólida, item 3.5.2). Os líquidos misturados às suas 

respectivas águas de lavagem foram transferidos para frascos reagente e armazenados na 

geladeira ou foram misturados à líquidos e águas de lavagem de outros reatores da mesma 

batelada, para constituir um inóculo de outra batelada (Tabela 8 e Figura 19). O inóculo foi 

preparado entornando os conjuntos de líquido e água de lavagem dos reatores desejados em um 

balde de polipropileno de 20 L. O balde foi coberto com um pedaço de filme plástico com 

pequenos furos e deixado sobre a bancada à temperatura ambiente, até que inóculo fosse 

utilizado no início de uma batelada (item 3.2.2). O procedimento descrito foi repetido para todos 

os reatores da batelada, a partir do primeiro posicionamento da peneira sobre um dos béqueres. 

A peneira foi rinçada com água de torneira e seca com toalhas de papel entre as separações dos 

reatores. 

Nas bateladas 3 e 5, além da identificação dos recipientes de papel alumínio e dos tubos tipo 

Falcon, três béqueres de 2 L (destinados aos líquidos dos reatores) e três béqueres de 50 mL 

foram identificados com os códigos dos reatores. Antes de posicionar a peneira sobre um dos 

béqueres de 2 L, ela e os béqueres de 2 L foram pesados em balança semianalítica com precisão 

de 0,01/0,1 g PRECISION Standard TS4KD (Ohaus, Parsippany, EUA), tendo suas massas 

registradas (MP e MBq
L , respectivamente). Para cada um dos reatores dessas bateladas, após a 

prensagem manual dos sólidos não lavados contidos na peneira, a peneira contendo os sólidos 

e o béquer contendo o líquido foram pesados na balança semianalítica e tiveram as suas massas 

registradas (MPSRf
 e MBqLRf

, respectivamente). Cerca de 3,5 g dos sólidos retidos na peneira 

foram coletados utilizando uma espátula metálica e colocados em um dos béqueres de 50 mL 

(as frações dessa amostra foram coletadas de várias regiões da peneira). O béquer foi fechado 

com um pedaço de filme plástico e armazenado dentro de um dessecador até a determinação 

dos teores de sólidos totais e sólidos voláteis totais dos sólidos (item 3.2.1). A amostra do 

líquido do reator foi coletada como descrito anteriormente. 
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Nas bateladas 6A e 6B, além da identificação dos recipientes de papel alumínio e dos tubos tipo 

Falcon, três béqueres de 2 L (para os líquidos dos reatores), três béqueres de 1 L (para as esferas 

de vidro) e três béqueres de 50 mL foram identificados com os códigos dos reatores. Os 

béqueres de 2 L e 1 L foram identificados também com sua finalidade (para líquido ou para 

esferas). A peneira, os béqueres destinados ao líquido do reator e os béqueres destinados às 

esferas de vidro do reator foram pesados na balança analítica e tiveram suas massas registradas 

(MP, MBq
L  e MBq

e , respectivamente). Os reatores dessas bateladas continham esferas de vidro em 

seus interiores. Assim, a separação entre sólidos do reator e líquido do reator reteve as esferas 

na peneira. Para cada um dos reatores dessas bateladas, após a prensagem manual dos sólidos 

não lavados contidos na peneira, a peneira contendo os sólidos e as esferas e o béquer contendo 

o líquido foram pesados na balança semianalítica e tiveram as suas massas registradas (MPSRfe
 

e MBqLRf
, respectivamente). As amostras dos sólidos e dos líquidos foram coletadas e 

armazenadas como feito nas bateladas 3 e 4. 

Para cada um dos reatores das bateladas 6A e 6B, na etapa de lavagem dos sólidos com água, 

quatro a cinco esferas de vidro foram apanhadas manualmente da peneira, seguradas acima dela 

e rinçadas com parte da água destinada à lavagem de sólidos. Permitiu-se que a água de lavagem 

das esferas caísse na peneira, lavando os sólidos contidos nela e se misturando em seguida ao 

líquido do béquer. As esferas lavadas foram colocadas no béquer destinado à elas e o processo 

de lavagem das esferas e do líquido do reator foi repetido até todas as esferas do reator estarem 

lavadas e no béquer destinado à elas. 

Após o procedimento de finalização de batelada ter sido aplicado a todos os reatores das 

bateladas 6A e 6B, um dos béqueres contendo as esferas de um dos reatores foi preenchido 

completamente com água de osmose reversa e as esferas foram esfregadas manualmente 

embaixo d’água. Depois, elas foram transferidas para um béquer de 2 L e a água de lavagem 

do béquer de 1 L foi descartada e ele foi lavado. O béquer de 2 L foi preenchido com água de 

osmose reversa até aproximadamente a marcação de 1 L, e as esferas foram novamente 

esfregadas manualmente embaixo d’água. As esferas foram transferidas para o béquer de 

origem (de 1 L), a água de lavagem do béquer de 2 L foi descartada e ele foi lavado. Depois do 

procedimento de lavagem das esferas ter sido feito para todos os reatores, os béqueres contendo 

as esferas foram colocados em estufa a 60 ± 5 °C até secagem completa dos conjuntos (cerca 

de 24 h). Os conjuntos foram retirados da estufa e deixados sobre a bancada até atingirem 



86 

temperatura ambiente. Em seguida, foram pesados na balança semianalítica e tiveram suas 

massas registradas (MBqe). 

Na batelada 1, 500 mL de água de osmose reversa foram utilizados na etapa de lavagem dos 

sólidos, enquanto nas bateladas 2, 3, 4 e 5, 1 L de água de torneira foi utilizado. Nas bateladas 

6A e 6B, 1,5 L de água de torneira foi utilizado na lavagem dos sólidos. A medição do volume 

de água em todas as bateladas foi feita utilizando uma proveta de 500 mL. 

Os valores de massa exatos da peneira, dos béqueres, da peneira contendo os sólidos, da peneira 

contendo os sólidos e as esferas e dos béqueres contendo os líquidos obtidos nessa etapa, para 

as bateladas 3, 4, 5, 6A e 6B, foram indicados no Apêndice K. Após o término do procedimento 

de finalização em todos os reatores, os teores de sólidos totais médios e sólidos voláteis totais 

médios dos sólidos e líquidos dos reatores foram determinados conforme o item 3.2.1. As 

amostras utilizadas para determinação de tais teores foram as dos béqueres de 50 mL (no caso 

dos sólidos) e as dos tubos tipo Falcon (no caso dos líquidos). Os valores dos teores obtidos 

foram apresentados no Apêndice L. 

3.2.4.2 Equacionamento do fim de uma batelada 

Neste item foram apresentadas as equações utilizadas ao fim das bateladas 3, 5, 6A e 6B. As 

Equações (35) e (36) determinaram a massa de sólidos do reator no fim das bateladas 3 e 5 e 

6A e 6B, respectivamente. A diferença entre elas é a presença de esferas de vidro, cuja massa 

foi calculada pela Equação (37). A Equação (38) determinou a massa de líquido do reator no 

fim de uma batelada. 

 MSRf
 = MPSRf

 - MP (35) 

Em que MSRf
 é a massa de sólidos do reator no fim da batelada (g) e MPSRf

 é a massa da peneira 

contendo os sólidos do reator no fim da batelada (g). 

 MSRf
 = MPSRfe

 - MP - Me (36) 

Em que MPSRfe
 é a massa da peneira contendo os sólidos do reator no fim da batelada e as 

esferas de vidro dele (g) e Me é a massa das esferas de vidro colocadas no reator (g). 
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 Me = MBqe - MBq
e  (37) 

Em que  MBqe é a massa do béquer contendo as esferas de vidro do reator (g) e MBq
e  é a massa 

do béquer destinado às esferas de vidro do reator (g). 

 MLRf
 = MBqLRf

 - MBq
L  (38) 

Em que MLRf
 é a massa de líquido do reator no fim da batelada (g) e MBqLRf

 é a massa do béquer 

contendo o líquido do reator no fim da batelada (g). 

A dedução da equação geral para o cálculo da variação de massa em um sistema em batelada 

foi descrita no Apêndice J. As Equações (39) e (40) indicaram o cálculo da variação de massa 

de sólidos totais dos reatores entre o fim e o início das bateladas 3 e 5 e das bateladas 6A e 6B, 

respectivamente. A massa de sólidos totais dos reatores no início de uma batelada foi calculada 

pela Equação (41) nas bateladas 3 e 5, pela Equação (27) na 6A, e pela Equação (28) na 6B. A 

massa de sólidos totais dos reatores no fim de uma batelada foi calculada pela Equação (42). A 

massa de sólidos totais das amostras retiradas dos reatores das bateladas 6A e 6B na 

amostragem foi determinada pela Equação (43). 

 VarSTf
 = 

MSTf
 - MSTi

 

MSTi

×100   (39) 

Em que VarSTf
 é a variação de massa de sólidos totais do reator entre o início e o fim da batelada 

(%) e MSTf
 é a massa de sólidos totais do reator no fim da batelada (g). 

Em que MSTa

*  é a massa de sólidos totais das amostras retiradas do reator na amostragem (g). 

 

 VarSTf
 = 

 (MSTa

* + MSTf
) - MSTi

MSTi

×100   (40) 

 MSTi
 = MBR∙

ST̅̅̅̅
B

100
 + MIR∙

ST̅̅̅̅
I

100
 (41) 
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Em que MSRf
 é a massa de sólidos do reator no fim da batelada (g), ST̅̅̅̅

Sf
 é o teor de sólidos 

totais médio dos sólidos do reator no fim da batelada (%), MLRf
 é a massa de líquido do reator 

no fim da batelada (g) e ST̅̅̅̅
Lf

 é o teor de sólidos totais médio do líquido do reator no fim da 

batelada (%). 

 MSTa

*  = MSRa

* ∙
ST̅̅̅̅

Sa

100
 + MLRa

* ∙
ST̅̅̅̅

La

100
   (43) 

As Equações (44) e (45) indicaram o cálculo da variação de massa de água dos reatores entre o 

fim e o início das bateladas 3 e 5 e das bateladas 6A e 6B, respectivamente. A massa de água 

dos reatores no início de uma batelada foi calculada pela Equação (46) nas bateladas 3 e 5, pela 

Equação (31) na 6A, e pela Equação (32) na 6B. A massa de água dos reatores no fim de uma 

batelada foi calculada pela Equação (47). A massa de água das amostras retiradas dos reatores 

das bateladas 6A e 6B na amostragem foi determinada pela Equação (48). 

 VarAf
 = 

MAf
 - MAi

 

MAi

 × 100   (44) 

Em que VarAf
 é a variação de massa de água do reator entre o início e o fim da batelada (%) e 

MAf
 é a massa de água do reator no fim da batelada (g). 

 VarAf
 = 

(MAa

*  + MAf
) - MAi

MAi

 × 100   (45) 

Em que MAa

*  é a massa de água das amostras retiradas do reator na amostragem (g). 

 MAi
 = MBR∙

(100 - ST̅̅̅̅
B)

100
 + MIR∙

(100 - ST̅̅̅̅
I)

100
 (46) 

 
MAf

 = MSRf
∙
(100 - ST̅̅̅̅

Sf
)

100
 + MLRf

∙
(100 - ST̅̅̅̅

Lf
)

100
 

(47) 

 MSTf
 = MSRf

∙
ST̅̅̅̅

Sf

100
 + MLRf

∙
ST̅̅̅̅

Lf

100
   (42) 
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 MAa

*  = MSRa

* ∙
(100 - ST̅̅̅̅

Sa
)

100
 + MLRa

* ∙
(100 - ST̅̅̅̅

La
)

100
 (48) 

As Equações (49) e (50) indicaram o cálculo da variação de massa de sólidos dos reatores entre 

o fim e o início das bateladas 3 e 5 e das bateladas 6A e 6B, respectivamente. 

 VarSf
 = 

MSRf
∙
ST̅̅̅̅

Sf

100
 - MBR∙

ST̅̅̅̅
B

100
  

MBR∙
ST̅̅̅̅

B

100

 × 100   (49) 

Em que VarSf
 é a variação de massa de sólidos do reator entre o início e o fim da batelada (%). 

 VarSf
 = 

 (MSRa

* ∙
ST̅̅̅̅

Sa

100
 + MSRf

∙
ST̅̅̅̅

Sf

100
) - MBR∙

ST̅̅̅̅
B

100

MBR∙
ST̅̅̅̅

B

100

 × 100   (50) 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DA FRAÇÃO GASOSA DOS REATORES 

Neste item foram descritas as determinações do volume seco e normalizado produzido 

diariamente, da composição do biogás produzido e as produções específicas diárias e 

acumuladas de biogás e metano dos reatores. 

3.3.1 VOLUME SECO E NORMALIZADO DE BIOGÁS 

A determinação do volume de gás seco e normalizado de biogás produzido diariamente pelos 

reatores foi realizada de maneiras diferentes ao longo das bateladas, por dois motivos. O 

primeiro motivo foram adaptações feitas nos medidores de gás ao decorrer das bateladas para 

melhorar principalmente a precisão da aquisição de temperaturas e pressões ambientes (Quadro 

1). Antes do início da batelada 2, o sensor de temperatura acoplado ao arduino do medidor de 

gás e o barômetro foram substituídos por um sensor combinado de umidade, pressão e 

temperatura não acoplado ao arduino. Antes do início da batelada 3, esse sensor foi acoplado 

ao arduino e ao seu programa. O segundo motivo foram adaptações feitas no modo em que o 

programa do arduino determinava o volume de gás seco e normalizado produzido diariamente. 

Nas bateladas 1 e 2, os volumes foram determinados através de vazões volumétricas dos 
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movimentos de ida e volta dos prismas dos medidores de gás. Nas bateladas 3, 4, 5, 6A e 6B, 

os volumes foram determinados através de calibrações dos medidores de gás. 

Quadro 1 – Frequência de medição e instrumento utilizado para determinação da temperatura ambiente e da 

pressão ambiente em cada batelada 

Batelada 
Temperatura ambiente Pressão ambiente 

Frequência Instrumento Frequência Instrumento 

1 a cada medição de vazão Sensor1 uma vez durante a batelada Barômetro2 

2 uma vez ao dia Sensor3 uma vez ao dia Sensor3 

3, 5, 6A e 6B a cada tombamento do prisma Sensor4 a cada tombamento do prisma Sensor4 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: (1) Sensor de temperatura LM35 (Texas Instruments, Dallas, EUA) acoplado ao arduino; (2) Barômetro de 

mercúrio (Arthur H. Thomas, Philadelphia, EUA); (3) Sensor combinado de umidade, pressão e temperatura 

BME280 (Bosch Sensortec, Reutlingen, Alemanha) não acoplado ao arduino; (4) Sensor combinado de umidade, 

pressão e temperatura BME280 (Bosch Sensortec, Reutlingen, Alemanha) acoplado ao arduino (Figura 17 (5)). 

Nas bateladas 1 e 2, determinaram-se os tempos (em minutos) em que um dia da batelada 

começava e terminava. Para cada reator e condição (movimento de ida ou de volta do prisma 

do medidor de gás (Figura 17 (1))), a partir do primeiro tempo registrado pelo arduino, o tempo 

equivalente a um dia em minutos (24 h, 1440 min) foi somado até que o tempo de fim do último 

dia da batelada fosse obtido. Intervalos de tempo entre início e fim de um dia sem vazões 

registradas foram corrigidos. Por exemplo, se o início de um dia fosse em 4323 min e seu fim 

fosse em 5763 min, mas a última medição de vazão tiver sido em 4503 min e a próxima em 

8779 min, o tempo de fim desse dia será em 4503 min e não 5763 min. Isso foi feito para evitar 

problemas erros nos volumes calculados quando as curvas de vazão por tempo de batelada 

fossem integradas. 

Depois, para cada reator e condição, procuraram-se os tempos mais próximos dos definidos 

entre os tempos registrados pelo arduino ao longo da batelada. Esses novos tempos foram os 

definidos como tempos de início e fim de um dia. Para cada reator e condição, plotaram-se as 

vazões volumétricas (em mL/min) pelo tempo de batelada (em min), ambos registrados pelo 

arduino, utilizando o programa Origin® 2019 versão 9.6 (Figura 22 (a)). Vazões iguais a zero 

ou muito discrepantes das vizinhas foram descartadas. As dispersões geradas foram suavizadas 

pela ferramenta lowess do programa (Figura 22 (b)). Essa ferramenta ajusta uma curva aos 

pontos utilizando ponderamentos locais. A vantagem dela entre outras ferramentas de 

suavização de pontos é que a curva se ajusta a maior tendência dos dados sem ser seriamente 

influenciada por flutuações de pontos em faixas pequenas do eixo das abscissas (ORIGIN LAB, 

[s.d.]). 
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As curvas foram integradas nos intervalos de tempo definidos pelos tempos iniciais e finais dos 

dias estabelecidos anteriormente (Figura 22 (c)). A área de cada intervalo representou o volume 

de gás produzido em um dia em uma condição de um reator. Os volumes das condições 

(volumes de ida e volta do prisma) de um mesmo dia e reator foram somados, resultando nos 

volumes de gás produzidos diariamente em um reator. 

Figura 22 – Esquema simplificado do procedimento de determinação dos volumes diários produzidos em cada 

reator e condição nas bateladas 1 e 2 de digestão anaeróbia de bagaço de cana 

  
 

(a) (b) (c) 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: (a) Gráfico de dispersões de vazões volumétricas do biogás produzido em uma condição por um reator da 

batelada 1 ou 2 (mL/min) em função do tempo de duração da respectiva batelada (min); (b) Suavização das 

dispersões geradas em (a); (c) Integração da suavização gerada em (b) em intervalos de tempo de início e fim de 

um dia de uma batelada. 

Para determinar o volume de gás seco e normalizado produzido diariamente por cada reator, foi 

necessário determinar as temperaturas e pressões ambientes nos momentos das medições dos 

volumes de gás produzidos pelo reator. Na batelada 1, as temperaturas ambientes nos momentos 

das medições dos volumes foram consideradas como sendo iguais às médias das temperaturas 

ambientes dos respectivos dias da batelada. As temperaturas ambientes foram medidas a cada 

medição de vazão por um sensor de temperatura acoplado ao arduino (Quadro 1). Utilizando os 

intervalos de tempo de início e fim de um dia de batelada, determinaram-se as temperaturas 

ambientes registradas ao longo desse dia. Então, a média das temperaturas ambientes ao longo 

do dia foi feita. As pressões ambientes nos momentos das medições dos volumes, nessa 

batelada, foram consideradas como sendo iguais à pressão ambiente medida com um barômetro 

uma vez durante a batelada. Na batelada 2, as temperaturas e pressões ambientes nos momentos 

das medições dos volumes foram consideradas como sendo iguais, respectivamente, às 

temperaturas e pressões ambientes dos respectivos dias da batelada medidas uma vez por dia 

por um sensor combinado de umidade, pressão e temperatura não acoplado ao arduino (Quadro 

1). 
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Nas bateladas 1 e 2, as pressões de vapor diárias foram calculadas utilizando a fórmula de 

Magnus (Equação (51)) (VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE, 2016). Depois, os volumes 

de gás seco e normalizado produzidos diariamente foram calculados utilizando as temperaturas 

e pressões ambientes anteriormente definidas, as pressões de vapor diárias e o volume de gás 

produzido diariamente (Equação (52)) (VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE, 2016). 

 Pa
v = 6,11231∙exp (

17,5043 ∙ Tamb

241,2 + Tamb

) (51) 

Em que Pa
v é a pressão de vapor da água no momento da medição do volume de gás produzido 

pelo reator (hPa) e Tamb é a temperatura ambiente no momento da medição do volume de gás 

produzido pelo reator (°C). 

 VN = Vm∙
(Pgas - Pa

v)

PN

∙
TN

(Tamb + 273,15)
 (52) 

Em que VN é o volume de gás seco e normalizado produzido (mLN), Vm é o volume de gás 

produzido (mL), Pgas é a pressão da fase gasosa no momento da medição do volume de gás 

produzido pelo reator (hPa), PN é a pressão normal (1013 hPa), TN é a temperatura normal 

(273 K). A pressão da fase gasosa no momento da medição do volume de gás produzido pelo 

reator foi admitida como sendo igual a pressão ambiente no momento da medição do volume 

de gás produzido pelo reator, uma vez que os medidores de gás possuíam abertura para 

atmosfera (Figura 17). A temperatura normal e a pressão normal foram recomendadas pela 

norma VDI 4630 (VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE, 2016). 

Nas bateladas 3, 5, 6A e 6B, determinaram-se os volumes mínimos de gás necessários para 

tombar os prismas dos medidores de gás (calibração dos medidores de gás). A cada tombamento 

do prisma, o volume de gás produzido pelo reator e responsável pelo tombamento do prisma 

foi registrado. Além disso, a cada tombamento do prisma, as temperaturas e pressões ambientes 

foram medidas por um sensor combinado de umidade, pressão e temperatura acoplado ao 

arduino (Quadro 1) e registradas. Assim, a cada tombamento, o volume de gás seco e 

normalizado produzido podia ser calculado utilizando as Equações (51) e (52). O volume de 

gás seco e normalizado produzido diariamente no reator foi obtido pela soma dos volumes de 

gás secos e normalizados dos tombamentos ocorridos em períodos de 24 h (1 dia) a contar do 



93 

horário de conexão dos reatores nos medidores de gás (após o borbulhamento deles com gás 

argônio). 

3.3.2 COMPOSIÇÃO DO BIOGÁS 

Utilizando uma seringa Gastight SampleLock modelo 81656 (Hamilton, Reno, EUA), amostras 

gasosas de 8 mL (bateladas 1 e 3), de 10 mL (batelada 3) ou de 5 mL (a partir do dia 84 da 

batelada 3 e nas bateladas 4, 6A e 6B) foram retiradas do headspace dos reatores pela saída de 

vidro do frasco (Figura 16 (a) (2)), na batelada 1, ou pelo septo conectado à torneira de três vias 

(Figura 16 (a) (11)), nas bateladas 3, 4, 6A e 6B. As amostras coletadas foram injetadas em um 

cromatógrafo a gás com detector de condutividade térmica (Thermal Conductivity Detector – 

TCD), a fim de determinar os teores de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, metano e dióxido de 

carbono nas mesmas. As coletas e análises foram feitas em duplicata e em intervalos de cerca 

de uma vez por semana. Não houve coleta ou injeção de amostras gasosas durante a batelada 2 

(ausência de cromatógrafo a gás no laboratório). 

Um cromatógrafo a gás Clarus 500 (PerkinElmer ARNEL, Shelton, EUA) equipado com um 

loop e com uma coluna capilar Carboxen 1010 PLOT (Supelco, Bellefonte, EUA) foi utilizado 

durante a batelada 1 e até o dia 77 da batelada 3. Quatro condições foram utilizadas nesse 

cromatógrafo: uma para a batelada 1 (condição 1) e três para a batelada 3 (condições 2, 3 e 4). 

Em todas as condições, o detector operou a 160 °C. As alterações nas condições de operação e 

análise realizadas nas condições 2, 3 e 4 em relação à condição 1 foram feitas devido à troca do 

gás de arraste do cromatógrafo a gás. As alterações entre as condições 2, 3 e 4 foram feitas a 

fim de minimizar o tempo de corrida ou melhorar a aparência do cromatograma. Essas 

alterações não interferiram nas condições de análise, permitindo que uma mesma calibração 

fosse utilizada para essas três condições. 

Na condição 1, hélio foi utilizado como gás de arraste, a corrente de operação do detector foi 

igual a + 160 mA e sua atenuação foi igual a 8. O forno operou a 40 °C por 8 min, depois sua 

temperatura foi elevada para 220 °C a uma taxa de 20 °C/min, ficando nesse patamar de 

temperatura por 2 min (rampa de temperatura). As vazões do gás de arraste, da amostra e de 

make up foram iguais a 30 mL/min, 30 mL/min e 24 mL/min, respectivamente. O tempo de 

corrida nessa condição foi igual a 21 min ou 25 min. 
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Nas condições 2, 3 e 4 desse mesmo cromatógrafo, argônio foi utilizado como gás de arraste, a 

corrente de operação do detector foi igual a - 40 mA e sua atenuação foi igual a 8. As vazões 

do gás de arraste, da amostra e de make up foram iguais a 25 mL/min, 5 mL/min e 20 mL/min, 

respectivamente. Na condição 2, o forno operou a 40 °C por 8 min, depois sua temperatura foi 

elevada para 220 °C a uma taxa de 20 °C/min, ficando nesse patamar de temperatura por 8 min 

(rampa de temperatura). O tempo de corrida nessa condição foi igual a 25 min. Na condição 3, 

o forno operou a 40 °C por 8 min, depois sua temperatura foi elevada para 140 °C a uma taxa 

de 20 °C/min, sem patamar de temperatura (rampa de temperatura). O tempo de corrida nessa 

condição foi igual a 15 min. Na condição 4, o forno operou a 40 °C por 8 min, depois sua 

temperatura foi elevada para 180 °C a uma taxa de 20 °C/min, sem patamar de temperatura 

(rampa de temperatura). O tempo de corrida nessa condição foi igual a 15 min. 

Os teores dos gases das amostras injetadas nesse cromatógrafo foram determinados pelas áreas 

de seus picos nos cromatogramas gerados e por fatores de resposta dos respectivos gases 

(Equação (53)). Os fatores de resposta foram determinados conforme o Apêndice M. 

 
TeorX = 

AX

FRX∙ (
AH2

FRH2

+
AO2

FRO2

+
AN2

FRN2

+
ACH4

FRCH4

+
ACO2

FRCO2

)

 × 100 
(53) 

Em que TeorX é o teor de um gás X na amostra gasosa retirada do reator (base molar) (%), AX 

é a área do pico de um gás X no cromatograma de uma amostra (mV∙min), FRX é o fator de 

resposta de um gás X (Apêndice M), AH2
, AO2

, AN2
, ACH4

 e ACO2
 são as áreas dos picos de 

hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, metano e dióxido de carbono, respectivamente, no 

cromatograma da amostra (mV∙min), FRH2
, FRO2

, FRN2
, FRCH4

 e FRCO2
 são os fatores de 

resposta dos gases hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, metano e dióxido de carbono, 

respectivamente (Apêndice M), e X é um gás presente na amostra injetada no cromatógrafo e 

identificado no cromatograma (hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, metano ou dióxido de 

carbono). 

Um cromatógrafo a gás Trace GC Ultra (Thermo Fisher Scientific, Milano, Itália) equipado 

com um loop e com uma coluna empacotada ShinCarbon ST 100/120 de 2 m de comprimento 

(Restek, Bellefonte, EUA) foi utilizado a partir do dia 84 da batelada 3 e nas bateladas 5, 6A e 

6B. O detector operou a 100 °C com um ganho igual a 1, enquanto o forno operou a 40 °C (sem 
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rampa de temperatura). Argônio foi utilizado como gás de arraste e o tempo de corrida foi igual 

a 20 min. As vazões do gás de arraste, da amostra e de make up foram iguais a 30 mL/min, 

2 mL/min e 10 mL/min, respectivamente. Os teores dos gases das amostras injetadas nesse 

cromatógrafo foram determinados pelas áreas de seus picos nos cromatogramas das amostras e 

por curvas de calibração externas dos respectivos gases (Equação (63)). As curvas de calibração 

externas foram feitas e apresentadas no Apêndice N (bateladas 3 e 5) e o Apêndice O (bateladas 

6A e 6B). Os teores médios de metano nas amostras foram calculados pela média simples entre 

duas replicatas. 

 TeorX = 
AX - bX

aX

 (54) 

Em que bX é o coeficiente linear da curva de calibração externa de um gás X (mV∙min) 

(Apêndices N e O) e aX é o coeficiente angular da curva de calibração externa de um gás X 

(mV) (Apêndices N e O). 

Após a amostragem dos reatores das bateladas 6A e 6B (dia 35 dessas bateladas, item 3.2.3.2), 

as duas análises seguintes de biogás dos reatores dessas bateladas (dias 41 e 48 para batelada 

6A e dias 41 e 49 para batelada 6B) indicaram teores de metano médios iguais a 35,5 ± 2,1 % 

e 37,0 ± 2,5 %, para as bateladas 6A e 6B respectivamente. Esses teores de metano foram muito 

abaixo do esperado, visto que na análise anterior a amostragem, os teores de metano médios 

foram iguais a 70,2 ± 6,4 % e 68,8 ± 3,5 %, para as bateladas 6A e 6B respectivamente 

(Apêndice T). A soma dos teores médios dos gases analisados no cromatógrafo nas amostras 

das duas análises seguintes a amostragem foram abaixo de 63 % e 77 %, para as bateladas 6A 

e 6B respectivamente. Geralmente, o valor dessa soma foi próximo a 100 %. Esses resultados 

indicaram que outro gás talvez estivesse presente. 

Confirmou-se a presença de gás argônio nos reatores por análise de uma amostra de biogás de 

um desses reatores em um cromatógrafo a gás GC-2010 Plus (Shimadzu, Japão) utilizando hélio 

como gás de arraste3. A explicação para presença desse gás nas amostras gasosas dos reatores 

foi descrita no item 3.1.2. Os teores de metano nas amostras gasosas retiradas dos reatores nas 

duas primeiras análises após a amostragem das bateladas 6A e 6B foram corrigidos utilizando 

a Equação (55). A partir da terceira análise de biogás após a amostragem dessas bateladas, os 

 
3 Cromatógrafo a gás emprestado pelo Laboratório de Pesquisa e Inovação em Processos Catalíticos (LaPCat) 
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teores de metano nas amostras gasosas não necessitaram da correção, pois as somas dos gases 

analisados foi próxima a 100 %. 

 TeorCH4
 = 

S̅CH4+CO2
 ∙ TeorCH4Ar

SCH4+CO2

 (55) 

Em que TeorCH4
 é o teor do metano médio na amostra gasosa retirada do reator, corrigido nas 

duas primeiras análises após a amostragem das bateladas 6A e 6B (base molar) (%), S̅CH4+CO2
 

é a média das somas dos teores de metano e dióxido de carbono nas amostras gasosas dos 

reatores retiradas na primeira a última análise antes da amostragem das bateladas 6A e 6B (%), 

TeorCH4Ar
 é o teor de metano nas amostras gasosas do reator retiradas nas duas primeiras 

análises após a amostragem das bateladas 6A e 6B (contendo argônio) e SCH4+CO2
 é a soma dos 

teores de metano e dióxido de carbono nas amostras gasosas do reator retiradas nas duas 

primeiras análises após a amostragem das bateladas 6A e 6B. 

3.3.3 PRODUÇÕES ESPECÍFICAS DIÁRIAS E ACUMULADAS DE BIOGÁS E METANO 

Nas bateladas 1, 2, 3, 5 e até a amostragem das bateladas 6A e 6B, a produção específica diária 

de gás seco e normalizado de um reator foi determinada pela razão entre o volume de gás seco 

e normalizado produzido diariamente no reator e a massa de sólidos voláteis totais de bagaço 

de cana alimentada no reator (Equação (56)). Após a amostragem das bateladas 6A e 6B, o 

denominador da Equação (56) foi alterado para corresponder à massa de sólidos voláteis totais 

de bagaço de cana restante no reator após a amostragem (Equação (57)). A produção diária de 

cada reator foi plotada em função do respectivo tempo da batelada (em dia). 

 Prodgasd
 = 

VN

MSVBR

 (56) 

Em que Prodgasd
 é a produção específica diária de gás seco e normalizado do reator 

(mLN∙gSVB
-1

∙dia
-1

) e MSVBR
 é a massa de sólidos voláteis totais de bagaço de cana alimentada 

no reator (g). 
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 Prodgasd
 = 

VN

MSVBRR

 (57) 

Em que MSVBRR
 é a massa de sólidos voláteis totais de bagaço de cana restante no reator após a 

amostragem (apenas para as bateladas 6A e 6B) (g). 

A massa de sólidos voláteis totais de bagaço de cana alimentada no reator foi determinada pela 

Equação (58). Na amostragem das bateladas 6A e 6B, amostras de sólidos e líquidos foram 

retiradas dos reatores e o restante dos sólidos e líquidos neles foi utilizado na continuação das 

bateladas (Figura 21). Para determinar a massa de sólidos voláteis totais de bagaço de cana 

restante nos reatores após a amostragem, determinou-se a massa de sólidos voláteis totais de 

sólidos nos reatores no momento da amostragem (Equação (59)) e a massa de sólidos voláteis 

totais de sólidos na amostra de sólidos retirados durante a amostragem (Equação (60)). A 

diferença entre essas duas massas resultou na massa desejada (Equação (61)). 

 MSVBR
 = MBR∙

ST̅̅̅̅
B

100
∙
SV̅̅ ̅̅

B

100
 (58) 

 MSVSRa
 = MSRa

∙
ST̅̅̅̅

Sa

100
∙
SV̅̅ ̅̅

Sa

100
 (59) 

 MSVSRa

*  = MSRa

* ∙
ST̅̅̅̅

Sa

100
∙
SV̅̅ ̅̅

Sa

100
 (60) 

 MSVBRR
 = MSVSRa

 - MSVSRa

*  (61) 

Em que MSVSRa
 é a massa de sólidos voláteis totais de sólidos do reator na amostragem (g), 

SV̅̅ ̅̅
Sa

 é o teor de sólidos voláteis totais médio da amostra de sólidos retirada do reator na 

amostragem (%) e MSVSRa

*  é a massa de sólidos voláteis totais de sólidos na amostra de sólidos 

retirados durante a amostragem (g). 

Após a produção específica diária de biogás seco e normalizado ter sido determinada para cada 

reator e dia da batelada, calcularam-se as produções específicas acumuladas de biogás seco e 

normalizado para cada reator e dia da batelada (Equação (57)). A produção acumulada de cada 

reator foi plotada em função do respectivo tempo da batelada (em dia). 
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 Prodgasacuj
 = Prodgasacuj-1

 + Prodgasdj
 (62) 

Em que Prodgasacuj
 é a produção específica acumulada de biogás seco e normalizado do reator 

no dia j (mLN∙gSVB
-1

), Prodgasacuj-1
 é a produção específica acumulada de biogás seco e 

normalizado do reator no dia j - 1 (mLN∙gSVB
-1

), Prodgasdj
 é a produção específica diária de 

biogás seco e normalizado do reator no dia j (mLN∙gSVB
-1

) e j é um dia da batelada que tem 

início em 1 e fim no último dia da batelada (Prodgasacu0
= 0). 

A produção específica diária de metano no biogás seco e normalizado dos reatores das bateladas 

1, 3, 5, 6A e 6B foi determinada pelo teor de metano médio estabelecido para o respectivo dia 

da batelada e pela produção específica diária de biogás seco e normalizado do reator naquele 

dia (Equação (63)). O teor de metano do dia foi considerado igual ao teor de metano médio 

obtido no dia da análise de amostra de biogás mais próxima a esse dia. Por exemplo, se a análise 

do gás produzido pelo reator for feita no dia 14 da batelada desse reator, será considerado que 

o teor de metano médio obtido no dia 14 é o mesmo que aos teores de metano dos dias 11 a 17 

dessa batelada. Consideraram-se iguais os teores de metano consecutivos em faixas de 7 dias, 

geralmente. Os teores de metano médios das amostras de gás produzido nos reatores durante as 

bateladas 1, 3, 5, 6A e 6B foram apresentados no Apêndice S. A produção diária de metano de 

cada reator foi plotada em função do respectivo tempo da batelada (em dia). 

 ProdCH4d
 = 

TeorCH4
∙Prodgasd

100
 (63) 

Em que ProdCH4d
 é a produção específica diária de metano no gás seco e normalizado do reator 

(mLN CH4∙gSVB
-1

∙dia-1). 

Após a produção específica diária de metano no gás seco e normalizado ter sido determinada 

para cada reator e dia da batelada, calcularam-se as produções específicas acumuladas de 

metano no gás seco e normalizado para cada reator e dia da batelada (Equação (64)). A produção 

acumulada de metano de cada reator foi plotada em função do respectivo tempo da batelada 

(em dia). 
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 ProdCH4acuj
 = ProdCH4acuj-1

 + ProdCH4dj
 (64) 

Em que ProdCH4acuj
 é a produção específica acumulada de metano no gás seco e normalizado do 

reator no dia j (mLN CH4∙gSVB
-1

), ProdCH4acuj-1
 é a produção específica acumulada de metano no 

gás seco e normalizado do reator no dia j - 1 (mLN CH4∙gSVB
-1

), ProdCH4dj
 é a produção 

específica diária de metano no gás seco e normalizado do reator no dia j (mLN CH4∙gSVB
-1

) e j 

é um dia da batelada que tem início em 1 e fim no último dia da batelada (ProdCH4acu0
= 0). 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DA FRAÇÃO LÍQUIDA DOS REATORES 

A caracterização química da fração líquida dos reatores foi aplicada para as amostras de 

inóculos das bateladas 1, 2 e 3 (item 3.2.2.4), líquidos dos reatores retirados nas amostragens 

da batelada 1 (item 3.2.3) e líquidos dos reatores obtidos no fim das bateladas 1, 2 e 3 (item 

3.2.4.1). Essa caracterização envolveu o preparo das amostras (descongelamento, centrifugação 

e filtração) e a determinação de suas composições (análise por cromatografia líquida de alta 

eficiência). 

3.4.1 PREPARO DAS AMOSTRAS 

As amostras de frações líquidas dos reatores foram retiradas da geladeira ou descongelados e 

centrifugadas, e seus sobrenadantes foram filtrados. Foram utilizadas três condições de 

centrifugação. A primeira condição foi aplicada para a amostra de inóculo da batelada 1 e a 

segunda condição foi aplicada para as amostras de líquido retiradas dos reatores da batelada 1 

nos dias 16 e 22 (primeira e segunda coletas de amostras). A terceira condição foi aplicada para 

as amostras de líquido retiradas dos reatores da batelada 1 a partir do dia 30 (terceira coleta de 

amostras), para as amostras de inóculos dos reatores das bateladas 2 e 3 e para as amostras de 

líquido dos reatores das bateladas 2 e 3. A alteração das condições de centrifugação foi feita 

para obter uma melhor separação entre o sobrenadante e o sedimentado e assim utilizar menos 

filtros de seringa na etapa de filtração do sobrenadante. 

Na primeira condição de centrifugação, as amostras foram centrifugadas a 6000 rpm e 4°C por 

20 min. Na segunda condição de centrifugação, as amostras foram centrifugadas a 10000 rpm 

e 10 °C por 10 min em uma centrífuga refrigerada 5427R (Eppendorf, Hamburg, Alemanha) ou 



100 

5810R (Eppendorf, Hamburg, Alemanha), assim como realizado por Janke et al. (2016). Na 

terceira condição de centrifugação, as amostras foram centrifugadas a 12000 rpm e 10 °C por 

20 min em uma centrífuga refrigerada 5810R (Eppendorf, Hamburg, Alemanha). 

Os sobrenadantes das amostras foram filtrados e transferidos a outros tubos tipo Falcon de 

15 mL ou 50 mL utilizando seringas descartáveis e filtros de seringa. Os filtros utilizados foram 

hidrofílicos descartáveis não estéreis de celulose regenerada, de 15 mm de diâmetro e 0,20 μm 

de diâmetro de poro Minisart RC15 17761 (Sartorius Stedim Biotech, Goettingen, Alemanha). 

Os precipitados (nos tubos tipo Falcon originais) e os sobrenadantes foram armazenados sob 

congelamento. 

3.4.2 COMPOSIÇÃO DA FRAÇÃO LÍQUIDA 

Antes das análises por cromatografia, as amostras foram retiradas do congelador e aguardou-se 

que atingissem a temperatura ambiente. Depois, os tubos foram manualmente agitados e 

alíquotas de 1,0 mL das amostras foram transferidas individualmente para frascos de 

amostrador automático identificados, utilizando um pipetador automático com capacidade 

máxima para 1000 μL e ponteiras descartáveis. 

As amostras foram analisadas quanto às concentrações dos ácidos lático, fórmico, acético, 

propiônico, isobutírico, butírico, isovalérico e valérico por cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE ou High Performance Liquid Chromatography – HPLC). Para isso, um 

cromatógrafo líquido ultra rápido UFLC Prominence (Shimadzu, Kyoto, Japão), equipado com 

uma coluna Aminex HPX-87H de 300  7.8 mm (Bio-rad, Hercules, EUA) e um detector UV-

Vis com arranjo de fotodiodos (PDA) SPD-M20A (Shimadzu, Kyoto, Japão) em 210 nm foram 

utilizados (MESQUITA et al., 2013). O sistema de eluição foi isocrático, utilizando uma 

solução de ácido sulfúrico 5 mM como fase móvel a 0,6 mL/min. A temperatura do detector foi 

a ambiente e a da coluna foi igual a 40 °C. O volume de injeção da amostra foi igual a 10 μL e 

o tempo de análise foi igual a 60 min. 

As concentrações dos ácidos orgânicos (CY) nas amostras foram determinadas por curvas de 

calibração externas (Apêndice P) e pelas áreas dos picos dos respectivos ácidos orgânicos nos 

cromatogramas gerados das amostras (AY). As concentrações médias dos ácidos orgânicos em 
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cada reator foram obtidas através das médias simples das concentrações dos ácidos orgânicos 

das pseudotriplicatas de cada reator. 

 CY = 
AY - bY

aY

 (65) 

Em que CY é a concentração de um ácido orgânico Y na fração líquida de um reator (g/L), AY 

é a área do pico de um ácido orgânico Y no cromatograma gerado da análise da fração líquida 

de um reator (mAU∙min), bY é o coeficiente linear da curva de calibração externa de um ácido 

orgânico Y (mAU∙min) (Apêndice P) e aY é o coeficiente angular da curva de calibração externa 

de um ácido orgânico Y (mAU∙min∙L∙g-1) (Apêndice P) e Y representa o ácido lático, fórmico, 

acético, propiônico, isobutírico, butírico, isovalérico ou valérico. 

3.5 CARACTERIZAÇÃO DA FRAÇÃO SÓLIDA DOS REATORES 

A caracterização da fração sólida dos reatores foi aplicada para as amostras de bagaço de cana 

alimentado nos reatores no início das bateladas (item 3.1.1), para os sólidos dos reatores 1, 2 e 

3 retirados na amostragem da batelada 6A, para sólidos dos reatores 1 e 2 retirados na 

amostragem da batelada 6B (item 3.2.3.2.1) e para os sólidos dos reatores 1, 2 e 3 obtidos no 

fim da batelada 5 (item 3.2.4.1). 

A caracterização química do bagaço de cana-de-açúcar se baseia na determinação de seus teores 

de sólidos totais, umidade, cinzas totais, extrativos em solvente aquoso, em solvente orgânico 

e totais, ligninas solúvel e insolúvel em meio ácido, açúcares, ácidos orgânicos, furano-

aldeídos, celulose e hemicelulose (Figuras 23 e 24). O procedimento descrito nesse item foi 

realizado em triplicata real e as análises por espectrofotômetro e cromatografia líquida foram 

realizadas em pseudotriplicata (triplicatas das triplicatas reais). A determinação de sólidos totais 

e umidade foi realizada em paralelo às etapas de determinação do teor de cinzas totais, de 

extração e de hidrólise. Isso foi feito a fim de converter os teores de cinzas totais, extrativos, 

ligninas, açúcares, ácidos orgânicos, furano-aldeídos, celulose e hemicelulose para base seca. 
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Figura 23 – Esquema da caracterização química do bagaço de cana e dos sólidos dos reatores (continua) 

 

Fonte: A Autora (2021), baseado em Sluiter e Sluiter (2011). 

Nota: Referências de cores nas notas da conclusão desse esquema. 



103 

Figura 24 – Esquema da caracterização química do bagaço de cana e dos sólidos dos reatores (conclusão) 

 

Fonte: A Autora (2021), baseado em Sluiter e Sluiter (2011). 

Notas: Preto – Materiais sólidos; Azul escuro – item 3.5.2; Vermelho – item 3.5.3; Dourado – item 3.5.5; 

Roxo – item 3.5.4; Verde – item 3.5.6; Laranja – item 3.5.8; Rosa – item 3.5.7; Azul claro – item 3.5.9. 



104 

A validação dos tempos de secagem/queima na estufa/mufla dos recipientes de papel alumínio 

(sólidos totais e umidade), cápsulas de porcelana (cinzas), cadinhos de filtração (lignina 

insolúvel) e barquinhas com extratos foi realizada pela medição da massa dos respectivos 

materiais em intervalos regulares de aquecimento após resfriamento em dessecador. Os tempos 

em que o material atingiu massa constante, definida como diferença menor ou igual a 1,0 mg 

em balança analítica, foram acrescidos de uma margem de segurança (15 min a 1 h). No caso 

da secagem do bagaço de cana, na etapa de preparo das amostras, a massa constante do material 

foi definida como variação de massa, obtida em balança analítica, menor que 1 % em uma hora 

(HAMES et al., 2008) com uma margem de segurança de 1 h. 

Os métodos que se seguem utilizaram uma balança analítica com precisão de 0,1 mg 

[Adventurer AR2140 (Ohaus, Parsippany, EUA) ou AL104 (Mettler Toledo, Barueri, Brasil)], 

uma balança semianalítica com precisão de 0,01/0,1 g [PRECISION Standard TS4KD (Ohaus, 

Parsippany, EUA) ou PB3002-S (Mettler Toledo, Suíça)], uma estufa de secagem [Q-317B212 

(Quimis, Diadema, Brasil)], uma mufla [Q-318M24 (Quimis, Diadema, Brasil)], uma bomba 

de vácuo [XX5500000 (EMD Millipore, França) ou Q-355D2 (Quimis, Diadema, Brasil)] e 

água ultrapura de um sistema de purificação de água [Milli-Q® Direct 8 (EMD Millipore, 

França) ou PURELAB Classic UF (Veolia-Elga LabWater, Reino Unido)]. 

3.5.1 PREPARO DAS SOLUÇÕES 

Soluções de ácido sulfúrico 72,0 ± 0,1 % (m/m) (MOORE; JOHNSON, 1967) e 4,0 ± 0,2 % 

(m/m) foram utilizadas nas etapas de hidrólise ácida e filtração (item 3.5.6) e determinação do 

teor de lignina solúvel (item 3.5.7), respectivamente. Para o preparo das soluções, foram 

utilizados água ultrapura e ácido sulfúrico concentrado [P.A. 95 – 99 % (Vetec Sigma-Aldrich, 

Duque de Caxias, Brasil) ou P.A. ACS ISO Ph. Eur. 95 – 97 % (Fluka Honeywell, Alemanha)]. 

A padronização das soluções foi feita por densidade, utilizando-se um picnômetro. Os detalhes 

do preparo e da padronização das soluções foram descritos no Apêndice Q. 

3.5.2 PREPARO DAS AMOSTRAS 

O procedimento descrito nesse item foi baseado na norma E1757-01, da ASTM International 

(2015) e no método desenvolvido por Hames et al. (2008), do National Renewable Energy 

Laboratory (NREL). 
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No caso do bagaço de cana in natura, um recipiente de papel alumínio foi colocado sobre a 

balança semianalítica, sua massa foi tarada e nele foram pesados 20 a 25 g de bagaço de cana 

in natura seco à temperatura ambiente (item 3.1.1). O bagaço de cana foi disposto no recipiente 

de papel alumínio de forma que sua espessura não fosse superior a 1 cm. No início das 

aplicações da metodologia, o recipiente contendo o bagaço de cana foi colocado na estufa a 

40 ± 5 °C por 24 h. Depois, foi moído em um moinho de facas MA 340 (Marconi, Piracicaba, 

Brasil) utilizando grelha de 20 mesh (0,850 mm). Após a moagem, o recipiente com bagaço de 

cana retornou à estufa a 40 ± 5 °C por mais 7 h. Por fim, o bagaço de cana seco e moído foi 

armazenado em um recipiente de vidro hermeticamente fechado e mantido a temperatura 

ambiente. 

Depois de algumas aplicações da metodologia, após a pesagem do bagaço de cana, ele foi moído 

em um moinho de facas MA 680 (Marconi, Piracicaba, Brasil) utilizando grelha de 20 mesh 

(0,850 mm). O recipiente foi colocado na estufa a 40 ± 5 °C por 24 h. Depois, o bagaço de cana 

moído e seco foi transferido para um recipiente hermeticamente fechado identificado e mantido 

a temperatura ambiente. A diferença entre os modos de preparo das amostras de bagaço de cana 

in natura citados não tem influência nas etapas de caracterização seguintes. Essa etapa visa 

apenas secar e moer o bagaço de cana para que as etapas de extração e hidrólise ocorram 

adequadamente (SLUITER; SLUITER, 2011). 

No caso da batelada 1, os recipientes de papel alumínio contendo os sólidos retirados dos 

reatores foram secos em incubadora de ambiente controlado com shaker R-25 (New Brunswick 

Scientific, New Jersey, EUA) a 40 ± 5 °C por 24 h. Depois, os sólidos foram moídos em um 

moinho de facas MA 340 (Marconi, Piracicaba, Brasil) utilizando grelha de 20 mesh 

(0,850 mm). Os sólidos moídos foram retornados aos recipientes de papel alumínio e colocados 

na incubadora a 40 ± 5 °C por mais 6 h. Depois, os sólidos foram transferidos para recipientes 

hermeticamente fechados identificados e mantidos a temperatura ambiente. 

No caso das bateladas 2, 3, 5, 6A e 6B, os recipientes de papel alumínio contendo os sólidos 

retirados dos reatores foram secos na incubadora a 40 ± 5 °C por 72 h. Durante esse período, a 

cada 24 h aproximadamente, grumos formados nos sólidos foram desmanchados manualmente, 

a fim de permitir uma secagem mais homogênea do material. Após a secagem, os sólidos foram 

levemente macerados utilizando um almofariz e um pistilo, para que qualquer grumo 
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remanescente fosse desmanchado. Os sólidos foram transferidos para recipientes 

hermeticamente fechados identificados e mantidos a temperatura ambiente. 

3.5.3 TEORES DE SÓLIDOS TOTAIS E UMIDADE 

Para determinação dos teores de sólidos totais e umidade do bagaço de cana e dos sólidos dos 

reatores, uma adaptação da metodologia desenvolvida por Sluiter et al. (2008a), do National 

Renewable Energy Laboratory (NREL) foi utilizada. Esse procedimento deve ser realizado para 

amostras não extraídas (em paralelo a etapa de extração, item 3.5.5) e para amostras extraídas 

(em paralelo a etapa de hidrólise item 3.5.6), como indicado nas Figuras 23 e 24. 

Recipientes de papel alumínio foram confeccionados e identificados com fita crepe e 

marcadores permanentes para vidro. Eles foram aquecidos em estufa a 105 ± 5 °C por 1h 

30 min, resfriados em dessecador à temperatura ambiente por 20 min e pesados em balança 

analítica, tendo suas massas registradas (MR105
). Um dos recipientes foi colocado sobre a 

balança analítica, sua massa foi tarada, nele foram pesados 0,55 ± 0,05 g de amostra de bagaço 

de cana ou sólidos de um reator (preparados conforme o item 3.5.2) utilizando uma espátula 

metálica para transferência. A massa transferida foi registrada (MFNST ou MFEST). O 

procedimento foi repetido para os outros recipientes. Os recipientes com as amostras foram 

aquecidos em estufa a 105 ± 5 °C por no mínimo 8 h, resfriados em dessecador à temperatura 

ambiente por 20 min e pesados em balança analítica, tendo suas massas registradas (MRFN,105
 ou 

MRFE,105
). Os teores de sólidos totais das replicatas das amostras de fração sólida não extraída 

((STFN) e extraída (STFE) foram determinados pelas Equações(66) e (67), respectivamente. Os 

teores de umidade das replicatas das amostras de fração sólida não extraída (UFN) e extraída 

(UFE) foram determinados pelas Equações (68) e (69), respectivamente. Depois, médias simples 

e desvios padrões amostrais dos teores de sólidos totais e umidade foram determinados entre as 

replicatas. 

 STFN = 
MRFN,105

 - MR105

MFNST

 × 100 (66) 

Em que STFN é o teor de sólidos totais da amostra de fração sólida do reator não extraída na 

caracterização química (%), MRFN,105
 é a massa do recipiente de papel alumínio com amostra da 

fração sólida do reator não extraída seca a 105 °C (g), MR105
 é a massa do recipiente de papel 
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alumínio aquecido a 105 °C (g) e MFNST é a massa de amostra da fração sólida do reator não 

extraída utilizada na determinação dos teores de sólidos totais e umidade (g). 

 STFE = 
MRFE,105

 - MR105

MFEST

 × 100 (67) 

Em que STFE é o teor de sólidos totais da amostra de fração sólida do reator extraída na 

caracterização química (%), MRFE,105
 é a massa do recipiente de papel alumínio com amostra da 

fração sólida do reator extraída seca a 105 °C (g), MR105
 é a massa do recipiente de papel 

alumínio aquecido a 105 °C (g) e MFEST é a massa de amostra da fração sólida do reator extraída 

utilizada na determinação dos teores de sólidos totais e umidade (g). 

 UFN = 100 - STFN  (68) 

Em que UFN é o teor de umidade da amostra de fração sólida do reator não extraída (%). 

 UFE = 100 - STFE  (69) 

Em que UFE é o teor de umidade da amostra de fração sólida do reator extraída (%). 

3.5.4 TEOR DE CINZAS TOTAIS 

Para determinação do teor de cinzas totais, uma adaptação da norma E1755-01, da ASTM 

International (2016B), foi utilizada. Esse procedimento deve ser realizado para amostras não 

extraídas (em paralelo a etapa de extração, item 3.5.5) e para amostras extraídas (em paralelo a 

etapa de hidrólise item 3.5.6), como indicado nas Figuras 23 e 24. 

Cápsulas de porcelana foram identificadas a lápis nas bordas, colocadas na mufla a 575 ± 25 °C 

por 1 h, resfriadas em dessecador à temperatura ambiente por 50 min e pesadas em balança 

analítica, tendo suas massas registradas (MCP575
). Uma das cápsulas foi colocada sobre a balança 

analítica e sua massa foi tarada. Nela foram pesados 1,005 ± 0,005 g de amostra de bagaço de 

cana ou sólidos de um reator (preparados conforme o item 3.5.2) utilizando uma espátula 

metálica para transferência. A massa transferida foi registrada (MFNC ou MFEC). O 

procedimento foi repetido para as outras cápsulas. Após a pesagem das amostras em todas as 
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cápsulas, iniciou-se a pesagem das amostras para determinação dos teores de sólidos totais e 

umidade (item 3.5.3, realizado em paralelo). 

As cápsulas com amostras foram colocadas na mufla a temperatura ambiente. A temperatura da 

mufla foi ajustada para 250 °C e o aquecimento foi iniciado. Após a mufla ter atingido 250 °C, 

essa temperatura foi mantida por 30 min. Depois, a temperatura da mufla foi ajustada para 

575 ± 25 °C e cronometrou-se 5 h. Terminado esse tempo, as cápsulas foram retiradas da mufla, 

resfriadas em dessecador à temperatura ambiente por 50 min e pesadas em balança analítica, 

tendo suas massas registradas (MCPFN,575
 ou MCPFE,575

). A massa da fração sólida do reator 

utilizada nessa etapa foi corrigida para base seca utilizando o teor de sólidos totais médio da 

fração sólida, obtido no item 3.5.3 (Equações (70) e (71)). Os teores de cinzas totais das 

replicatas de amostras de fração sólida do reator não extraída e extraída, em base seca, foram 

calculados pelas Equações (73) e (73), respectivamente. Depois, uma média simples e um 

desvio padrão amostral dos teores de cinzas totais foram feitos entre as replicatas. 

 MFNSC = MFNC ∙ 
ST̅̅̅̅

FN

100
 (70) 

Em que MFNSC é a massa de amostra da fração sólida do reator não extraída em base seca 

utilizada na determinação do teor de cinzas totais (g), MFNC é a massa de amostra da fração 

sólida do reator não extraída utilizada na determinação do teor de cinzas totais (g) e ST̅̅̅̅
FN é o 

teor de sólidos totais médio da fração sólida do reator não extraída determinado na etapa de 

caracterização química (%). 

 MFESC = MFEC ∙ 
ST̅̅̅̅

FE

100
 (71) 

Em que MFESC é a massa de amostra da fração sólida do reator extraída em base seca utilizada 

na determinação do teor de cinzas totais (g), MFEC é a massa de amostra da fração sólida do 

reator extraída utilizada na determinação do teor de cinzas totais (g) e ST̅̅̅̅
FE é o teor de sólidos 

totais médio da fração sólida do reator extraída determinado na etapa de caracterização 

química (%). 
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 CTFN = 
MCPFN,575

 -  MCP575

MFNSC

 × 100 (72) 

Em que CTFN é o teor de cinzas totais em base seca da amostra de fração sólida do reator não 

extraída (%), MCPFN,575
 é a massa da cápsula de porcelana com amostra da fração sólida do 

reator não extraída exposta a 575 °C (g) e  MCP575
 é a massa da cápsula de porcelana calcinada 

a 575 °C (g). 

 CTFE = 
MCPFE,575

 -  MCP575

MFESC

 × 100 (73) 

Em que CTFE é o teor de cinzas totais em base seca da amostra de fração sólida do reator 

extraída (%) e MCPFE,575
 é a massa da cápsula de porcelana com amostra da fração sólida do 

reator extraída exposta a 575 °C (g). 

3.5.5 EXTRAÇÃO E TEORES DE EXTRATIVOS 

A etapa de extração e determinação de extrativos foi baseada na metodologia de Sluiter et al. 

(2008b), do National Renewable Energy Laboratory (NREL) e na norma NBR 16550 da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (2016). Ela foi dividida em quatro etapas: extração 

aquosa, extração orgânica, retirada e secagem das amostras de extratos e lavagem e filtração 

das amostras de material extraído (bagaço de cana ou sólidos do reator). É muito importante 

que os extrativos sejam removidos das amostras antes da etapa de hidrólise, pois podem ficar 

retidos no filtro durante a etapa de filtração, ocasionando tempo excessivo de filtração e valores 

de lignina incorretos (SLUITER; SLUITER, 2011). 

3.5.5.1 Extrações 

As etapas de extração foram realizadas em sistemas Soxhlet (Tabela 9). Os sistemas Soxhlet 

constituíram-se por uma bateria de Sebelin Q308.26 de 6 provas (Quimis, Diadema, Brasil) ou 

uma bateria de Sebelin Q308-23B de 3 provas (Quimis, Diadema, Brasil), balões de fundo chato 

de 250 mL, extratores e condensadores de bolas. 

Três balões foram identificados com pedaços de fita para autoclave e um marcador permanente, 

utilizando códigos. Depois, pedras de ebulição de politetrafluoroetilieno (Teflon®) ou esferas 
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de vidro foram colocadas em cada balão. Os balões foram pesados na balança semianalítica e 

suas massas foram registradas (Mbp). Cada balão foi preenchido com 150 ± 5 mL de água 

ultrapura utilizando uma proveta de vidro de 50 mL (Tabela 9). 

Tabela 9 – Condições das extrações de bagaço de cana utilizadas na etapa de extração da caracterização química 

da fração sólida 

Condições Extração aquosa Extração orgânica 

Solvente utilizado Água ultrapura 

Álcool etílico 95 % ou 96 % P.A. ACS 

(Dinâmica Química Contemporânea, 

Indaiatuba, Brasil) 

Volume de solvente por balão (mL) 150 ± 5 150 ± 5 

Duração (h) 6, 12, 18, 24, 48 ou 72 3 ou 7 

Faixa de tempo aproximada de 

duração de um ciclo sifão (min) 
20 a 25 7 a 9 

Faixa aproximada de ciclos sifão por 

hora (ciclos sifão/h) 
2,4 a 3,0 6,67 a 8,57 

Fonte: A Autora (2021). 

Cartuchos de celulose para extração Soxhlet de 25 mm ×100 mm (Germifolha, Ribeirão Preto, 

Brasil) foram identificados a lápis com os códigos definidos. Um dos cartuchos foi colocado 

dentro de um copo de papel alumínio e o conjunto foi colocado dentro da balança analítica. A 

massa do conjunto foi tarada. Foram transferidos 3,05 ± 0,05 g de bagaço de cana preparado ou 

sólidos de um reator preparados (item 3.5.2) utilizando uma espátula metálica. A massa pesada 

foi registrada (MFE). O cartucho contendo o material foi colocado dentro de um béquer de vidro 

de 100 mL. O procedimento de pesagem das amostras se repetiu para as outras replicatas. Após 

a pesagem das amostras para as etapas de extração, foram pesadas as amostras para 

determinação dos teores de sólidos totais e umidade (item 3.5.3) e as amostras para 

determinação do teor de cinzas totais (item 3.5.4), determinações feitas em paralelo à extração 

aquosa (Figura 23). 

Cada cartucho foi colocado dentro de um extrator. Os balões e os extratores foram fixados na 

bateria utilizando garras, hastes e fechos de arame plastificados. Quando necessário, algodão 

foi utilizado para aumentar o volume do pescoço do balão e permitir sua fixação com as garras. 

Os condensadores foram encaixados acima dos extratores e tubos de silicone foram conectadas 

a torneira, ao ralo e em série nos condensadores. Os balões e parte dos extratores foram cobertos 

com papel alumínio para melhor isolamento do calor e amarrados com barbante para fixar 

melhor papel alumínio. O aquecimento foi ligado (máximo) e a torneira de água foi aberta para 
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permitir a refrigeração do sistema. A contagem do tempo de extração se iniciou a partir do 

primeiro ciclo sifão de uma das replicatas, e, a partir do segundo ciclo, as taxas de ciclos sifão 

(Tabela 9) foram controladas visualmente utilizando cronômetros e retirando/cobrindo os 

balões com papel alumínio. 

Concluído o tempo de extração (Tabela 9), as chapas foram desligadas e os sistemas foram 

descobertos para permitir seu resfriamento. Após aproximadamente 1 h, quando as vidrarias 

estavam frias, os sistemas foram desmontados e os extratos residuais nos extratores foram 

transferidos para seus respectivos balões utilizando, se necessário, uma seringa descartável 

conectada a um tubo de silicone. As saída maiores dos extratores foram cobertas com pedaços 

de papel alumínio e os extratores foram colocados dentro de um béquer de 2 L. As saídas dos 

balões foram cobertas com pedaços de papel alumínio e os balões foram deixados sobre a 

bancada para esfriarem. Quando os balões atingiram temperatura próxima da temperatura 

ambiente, os pedaços de papel alumínio foram retirados deles e eles foram pesados em balança 

semianalítica, tendo suas massas registradas (MbpeAF
). Depois da pesagem, os pedaços de papel 

alumínio foram colocados novamente sobre os balões. 

Finalizada a etapa de extração aquosa, três balões de fundo chato de 250 mL foram identificados 

como realizado na etapa de extração aquosa. Depois, quatro pedras de ebulição de 

politetrafluoroetilieno (Teflon®) foram colocadas em cada balão e eles foram pesados na 

balança semianalítica, tendo suas massas foram registradas (Mbp). Cada balão foi preenchido 

com 150 ± 5 mL de álcool etílico utilizando uma proveta de vidro de 50 mL (Tabela 9). Os 

balões foram posicionados sobre as chapas da bateria de Sebelin e os extratores contendo os 

cartuchos utilizados na etapa de extração foram encaixados nos respectivos balões. Os sistemas 

foram montados e fixados como realizado na etapa de extração aquosa. O aquecimento foi 

ligado (máximo) e a torneira de água foi aberta para permitir a refrigeração do sistema. A 

contagem do tempo de extração se iniciou a partir do primeiro ciclo sifão, e, a partir do segundo 

ciclo, as taxas de ciclos sifão (Tabela 9) foram controladas visualmente utilizando cronômetros 

e retirando/cobrindo os balões com papel alumínio. 

Concluído o tempo de extração (Tabela 9), as chapas foram desligadas e os sistemas foram 

descobertos para permitir seu resfriamento. Após aproximadamente 1 h, quando as vidrarias 

estavam frias, os sistemas foram desmontados e os extratos residuais nos extratores foram 

transferidos para seus respectivos balões utilizando, se necessário, uma seringa descartável 
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conectada a um tubo de silicone. Os extratores foram colocados dentro de um béquer de 2 L. 

As saídas dos balões foram cobertas com pedaços de papel alumínio e os balões foram deixados 

sobre a bancada para esfriarem. Quando os balões atingiram temperatura próxima da ambiente, 

os pedaços de papel alumínio foram retirados deles e eles foram pesados em balança 

semianalítica, tendo suas massas registradas (MbpeOF
). Depois da pesagem, os pedaços de papel 

alumínio foram colocados novamente sobre os balões. 

Por divergências nos tempos de duração da extração aquosa do bagaço de cana encontrados na 

literatura (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2016; SLUITER et al., 

2008b), verificou-se necessário determinar o tempo ideal de extração aquosa do bagaço de cana 

experimentalmente. Ou seja, o número mínimo de horas de extração em solvente aquoso em 

que todos os extrativos são removidos do bagaço de cana. Para isso, extrações aquosas do 

bagaço de cana foram realizadas em seis tempos de duração diferentes (Tabela 10). Era 

esperado, que após um determinado número de horas de extração, a quantidade de extrativos 

em solvente aquoso retirada do bagaço de cana fosse praticamente constante, indicando que o 

material está pronto para a etapa de hidrólise. O menor tempo de extração em que todos os 

extrativos fossem removidos do bagaço de cana seria definido como o tempo ideal para extração 

por solvente aquoso. 

Tabela 10 – Tempos das extrações aquosas e orgânicas utilizadas nos testes 

da etapa de extração do bagaço de cana 

Teste Tempo da extração aquosa (h) Tempo da extração orgânica (h) 

1 6 7 

2 12 7 

3 18 7 

4 24 7 

5 48 7 

6 72 7 

7 Ideal 7 

8 Ideal 3 

Fonte: A Autora (2021). 

Por outro lado, os tempos de extração orgânica (etanol) de bagaço de cana encontrados na 

literatura não divergiram muito. Costa (2012), Ogata (2013) e Oliveira (2015) extraíram o 

bagaço de cana em etanol por 6 h e Neves, Pitarelo e Ramos (2016) extraíram por 7 h. Assim, 
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nos testes realizados para determinação do tempo ideal de extração aquosa do bagaço de cana, 

o tempo de extração orgânica do bagaço de cana foi fixado em 7 h (Tabela 10).  

Para determinar se houve diferença significativa entre os tempos de extração em água para os 

teores de extratos em solvente aquoso e em solvente orgânico, análises estatísticas foram 

aplicadas utilizando o programa Minitab® 19. Para aplicação dos testes, foram feitas as 

seguintes considerações: variáveis quantitativas contínuas, mais de três grupos independentes 

(6 grupos: 6 h, 12 h, 18 h, 24 h, 48 h e 72 h) e um único fator (tempo de extração em solvente 

aquoso). Primeiramente, aplicou-se o teste de Anderson-Darling para verificar se os teores de 

extrativos em solvente aquoso e orgânico, para cada condição, se aproximaram a uma 

distribuição normal com um nível de significância igual a 5 % (MONTGOMERY; RUNGER, 

2003). Em caso positivo, um teste paramétrico deve ser aplicado para verificar se a diferença é 

significativa. O teste mais indicado nesse caso é a análise de variância de fator único (ANOVA), 

e para aplicá-lo é necessário que as variâncias entre os grupos de amostras sejam 

aproximadamente iguais. Caso isso não ocorra, um teste T não pareado com a correção de 

Bonferroni pode ser aplicado (ABDI, 2007). 

Durante os testes de extração aquosa, notou-se que a coloração do etanol utilizado mudava 

apenas nos primeiros ciclos sifão (até 3 h). Dessa forma, utilizando o tempo ideal de extração 

aquosa do bagaço de cana, foram feitos mais dois testes: um utilizando 7 h de extração orgânica 

e outro utilizando 3 h (Tabela 10). Caso o valor do teor de extrativos da extração orgânica com 

tempo igual a 3 h fosse praticamente igual ao da extração orgânica com tempo igual a 7 h, o 

tempo definido para extração orgânica do bagaço de cana e dos sólidos dos reatores seria igual 

a 3 h. 

Uma análise estatística foi aplicada para verificar se houve diferença significativa entre os 

tempos de extração orgânica (3 h e 7 h) para os teores de extrativos orgânicos, utilizando o 

programa Minitab® 19. Para aplicação dos testes, foram feitas as seguintes considerações: 

variáveis quantitativas contínuas, dois grupos independentes (2 grupos: 3 h e 7 h) e um único 

fator (tempo de extração em solvente orgânico). Primeiramente, foi verificado se os teores de 

extrativos em solvente orgânico, para cada condição, se aproximaram a uma distribuição normal 

com nível de significância igual a 5 %, utilizando o teste de Anderson-Darling 

(MONTGOMERY; RUNGER, 2003). Em caso positivo, um teste paramétrico deve ser 
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aplicado para verificar se a diferença é significativa. O teste mais indicado nesse caso é o teste 

T não pareado. 

3.5.5.2 Retirada e secagem das amostras de extratos 

Essa etapa, quando aplicada para os extratos aquosos, foi realizada após a extração aquosa e em 

paralelo à extração orgânica e, quando aplicada para os extratos orgânicos, foi realizada após a 

extração orgânica e em paralelo à lavagem e filtração das amostras de material extraído. 

Barquinhas de pesagem de poliestireno foram identificadas com os códigos definidos utilizando 

o marcador permanente. Elas foram pesadas na balança analítica e suas massas foram 

registradas (MP). Uma das barquinhas foi colocada sobre a balança analítica e sua massa foi 

tarada. O balão contendo o extrato correspondente ao código da barquinha foi agitado 

manualmente, o pedaço de papel alumínio sobre ele foi retirado e 30,0 ± 1,0 g de extrato foram 

transferidos dele para a barquinha, utilizando uma pipeta automática de capacidade máxima 

para 10 mL para transferência. A massa de extrato pesada na barquinha foi registrada (MeAFP
 

ou MeOFP
). A barquinha foi retirada da balança analítica. O balão contendo o extrato 

remanescente foi agitado manualmente e cerca de 45 mL de extrato foram transferidos para um 

tubo tipo Falcon de 50 mL identificado. O procedimento de pesagem de extrato e transferência 

de parte dele para um tubo tipo Falcon foi repetido para os outros extratos. 

Os tubos tipo Falcon contendo os extratos aquosos foram congelados em freezer comum 

enquanto os tubos contendo os extratos orgânicos foram congelados em ultrafreezer (-80 °C). 

As barquinhas contendo os extratos foram colocadas na estufa citada ou em uma estufa modelo 

116 (Fabbe, São Paulo, Brasil) a 40 ± 5 °C, por no mínimo 74 h (no caso dos extratos aquosos) 

ou no mínimo 67 h (no caso dos extratos orgânicos). Após a secagem, as barquinhas foram 

resfriadas em dessecador à temperatura ambiente por 10 min e pesadas em balança analítica, 

tendo suas massas registradas (MPEAF
 ou MPEOF

). 

3.5.5.3 Lavagem e filtração das amostras de material extraído 

Essa etapa foi realizada após a extração orgânica e em paralelo com a retirada e secagem das 

amostras de extratos orgânicos. Um sistema de filtração à vácuo foi montado utilizando a 

bomba de vácuo, um frasco de segurança, um Kitasato, uma alonga, um funil de Büchner e 
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tubos de silicone para conexões. Um papel de filtro quantitativo de 8 μm (Química moderna, 

Barueri, Brasil), foi posicionado dentro do funil de Büchner utilizando uma pinça. Algumas 

gotas de álcool etílico (mesmo utilizado na etapa de extração orgânica, Tabela 9) foram 

transferidas para o papel utilizando uma pipeta de Pasteur com tetina, a fim de umedecê-lo. 

Utilizando a pinça, um dos cartuchos com material extraído (bagaço de cana ou sólidos do 

reator) foi retirado do extrator, colocado com a abertura virada para baixo sobre o funil e 

apertado e batido levemente, a fim de transferir todo o material do cartucho para o filtro. Uma 

proveta de vidro de 50 mL foi completada com álcool etílico. A bomba de vácuo foi ligada e o 

álcool contido na proveta foi utilizado para transferir o restante de material do cartucho para o 

funil. O cartucho foi descartado. A proveta foi novamente completada com álcool etílico e o 

álcool foi transferido para o funil, a fim de lavar o material contido nele. A amostra foi deixada 

no funil sob vácuo por 5 min para permitir sua secagem parcial. Depois, foi transferida para um 

béquer de 100 mL identificado utilizando uma espátula metálica. O papel de filtro foi 

descartado e o funil foi rinsado com água de torneira e seco parcialmente. O procedimento de 

lavagem e filtração foi repetido para as outras replicatas. Os béqueres com os materiais lavados 

foram armazenados dentro de um dessecador à temperatura ambiente. Durante 

aproximadamente uma semana, todos os dias, o material dos béqueres foi revolvido com uma 

espátula metálica, para facilitar a secagem do material. Após esse período, as replicatas foram 

misturadas em um recipiente hermeticamente fechado identificado que foi mantido a 

temperatura ambiente. 

3.5.5.4 Cálculos 

A massa da fração sólida utilizada nessa etapa foi corrigida para base seca utilizando o teor de 

sólidos totais médios da fração sólida, obtido no item 3.5.3 (Equação (74)). 

 MFSE = MFE ∙ 
ST̅̅̅̅

F

100
 (74) 

Em que MFSE é a massa de amostra da fração sólida do reator em base seca utilizada nas etapas 

de extração (g) e MFE é a massa de amostra da fração sólida do reator utilizada nas etapas de 

extração (g). 
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Os teores de extrativos em solvente aquoso e em solvente orgânico da fração sólida, ambos em 

base seca, foram determinados pelas Equações (75) e (76), respectivamente. 

 EAF = 
MPEAF

 -  MP

MFSE

 ∙ 
MbpeAF

 - Mbp

MeAFP

 × 100 (75) 

Em que EAF é o teor de extrativos em solvente aquoso e base seca da amostra de fração sólida 

do reator (%), MPEAF
 é a massa da barquinha de pesagem com extrativo aquoso da fração sólida 

do reator (g), MP é a massa da barquinha de pesagem (g), MbpeAF
 é a massa do balão com pedras 

de ebulição e extrato aquoso da fração sólida do reator (g), Mbp é a massa do balão com pedras 

de ebulição (g) e MeAFP
 é a massa de extrato aquoso da fração sólida do reator colocada na 

barquinha de pesagem (g). 

 EOF = 
MPEOF

 -  MP

MFSE

 ∙ 
MbpeOF

 - Mbp

MeOFP

 × 100 (76) 

Em que EOF é o teor de extrativos em solvente orgânico e base seca da amostra de fração sólida 

do reator (%), MPEOF
 é a massa da barquinha de pesagem com extrativo orgânico da fração 

sólida do reator (g), MbpeOF
 é a massa do balão com pedras de ebulição e extrato orgânico da 

fração sólida do reator (g) e MeOFP
 é a massa de extrato orgânico da fração sólida do reator 

colocada na barquinha de pesagem (g). 

O teor de extrativos total em base seca da fração sólida foi calculado pela Equação (77). Médias 

simples e desvios padrões amostrais foram feitos para os teores de extrativos (em solvente 

aquoso, em solvente orgânico e total) entre as replicatas. 

 ETF = EAF + EOF (77) 

Em que ETF é o teor de extrativos total em base seca da amostra de fração sólida do reator (%). 

3.5.6 HIDRÓLISE ÁCIDA E FILTRAÇÃO 

A etapa de hidrólise ácida e filtração e as que se seguem foram baseadas no procedimento 

desenvolvido por Sluiter et al. (2012), do National Renewable Energy Laboratory (NREL), na 
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norma NBR 16550 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (2016) e no procedimento 

desenvolvido por Rocha, Nascimento e Rossell (2014), do Laboratório Nacional de Ciência e 

Tecnologia do Bioetanol (CTBE). 

Cadinhos de fundo poroso para filtração P-37, de porcelana, com porosidade de 7 a 8 μm 

(Chiarotti, Mauá, Brasil) foram calcinados em mufla a 575 ± 25 °C por 1 h, resfriados em 

dessecador à temperatura ambiente por 50 min e pesados em balança analítica, tendo suas 

massas registradas. Frascos reagente de 100 mL (tipo Duran Schott®) com anéis corta-gotas 

foram identificados com os códigos das replicatas utilizando pedaços de fita para autoclave e 

um marcador permanente. Um pedaço de papel alumínio (de aproximadamente 7,5 cm × 

7,5 cm) foi dobrado em formato de barca, colocado sobre a balança analítica e sua massa foi 

tarada. Foram transferidos 0,30 ± 0,01 g de bagaço de cana extraído ou sólidos do reator 

extraídos para ele utilizando uma espátula metálica. A massa pesada foi registrada (MFH). O 

conteúdo da barca foi transferido para o respectivo frasco reagente e a barca foi descartada. O 

procedimento de pesagem foi repetido para as outras replicatas. Nesse momento, foram pesadas 

também as amostras para determinação dos teores de sólidos totais e umidade (item 3.5.3) e 

para determinação do teor de cinzas totais após extração (item 3.5.4) do bagaço de cana extraído 

ou sólidos do reator extraídos. 

Na primeira etapa de hidrólise, 3,00 mL de solução de ácido sulfúrico 72 % (m/m) (previamente 

preparada conforme o item 3.5.1) foram transferidos para cada frasco reagente utilizando uma 

pipeta volumétrica de vidro de 3,00 mL. As amostras foram homogeneizadas com bastões de 

vidro por aproximadamente 1 min. Depois os frascos foram colocados em um banho de 

aquecimento com agitação Q215 (Quimis, Diadema, Brasil) a 30 ± 3°C por 1 h. As amostras 

foram agitadas com os bastões de vidro a cada 7 min enquanto estavam dentro do banho. Após 

o término do tempo, os frascos foram retirados do banho, secos com toalhas de papel e deixados 

sobre a bancada. 

Uma proveta de 50 mL foi completamente preenchida com água ultrapura. A maior parte do 

material hidrolisado preso a um dos bastões de vidro foi retirada raspando o bastão na parte 

interna do respectivo frasco. O frasco foi colocado sobre a balança semianalítica (sem o bastão 

de vidro) e sua massa foi tarada. A água ultrapura da proveta foi transferida para o frasco sobre 

a balança por meio do bastão de vidro. Dessa forma, qualquer material hidrolisado 

remanescente no bastão seria transferido para o frasco. Utilizando uma pipeta de Pasteur com 



118 

tetina, mais água ultrapura foi transferida para o frasco, até que a massa de água nele fosse igual 

a 84,00 ± 0,04 g. O procedimento de limpeza do bastão de vidro e adição de água foi repetido 

para os outros frascos. Os frascos foram fechados fortemente com uma tampa de rosca de 

polipropileno (tipo Duran Schott® GL 45). 

Na segunda etapa de hidrólise, os frascos foram homogeneizados manualmente com 

movimentos circulares (para eliminar separação de fases) e posicionados dentro do cesto de 

uma autoclave [autoclave vertical AV-Plus (Phoenix Luferco, Araquara, Brasil)]. Os frascos 

foram autoclavados a 121 °C por 1 h. Após o término do tempo, os frascos foram retirados da 

autoclave e deixados sobre a bancada até atingirem temperatura próxima da ambiente. 

Um sistema de filtração à vácuo foi montado utilizando a bomba de vácuo, um frasco de 

segurança, um Kitasato, uma alonga e tubos de silicone para conexões. Um dos cadinhos de 

filtração calcinado foi colocado dentro da alonga (acima do Kitasato), a bomba de vácuo foi 

ligada e o conteúdo de um dos frascos foi filtrado. A bomba foi desligada e o tubo de silicone 

que ligava o Kitasato ao frasco de segurança foi desconectado lentamente. A alonga contendo 

o cadinho foi posicionada em um béquer de 50 mL identificado. O líquido filtrado contido no 

Kitasato foi homogeneizado manualmente com movimentos circulares. Parte do líquido (cerca 

de 45 mL) foi transferida para um tubo tipo Falcon de 50 mL identificado. O Kitasato foi 

conectado novamente ao frasco de segurança utilizando o tubo de silicone. A alonga contendo 

o cadinho foi colocada acima do Kitasato e a bomba de vácuo foi ligada. Os sólidos 

remanescentes no frasco e na tampa dele foram quantitativamente transferidos para o cadinho 

utilizando água ultrapura de uma pisseta. Depois, 50 mL de água ultrapura, medidos com uma 

proveta de 50 mL, foram transferidos para o cadinho. Essa etapa consistiu na lavagem dos 

sólidos retidos no cadinho. Após a filtração, a bomba foi desligada e o tubo de silicone que 

ligava o Kitasato ao frasco de segurança foi desconectado lentamente. A alonga foi retirada do 

cadinho e ele foi colocado no béquer identificado. O líquido contido no Kitasato foi descartado. 

A etapa de filtração do hidrolisado, coleta de amostra do líquido filtrado, transferência dos 

sólidos do hidrolisado para o cadinho e lavagem dos sólidos retidos no cadinho foi repetida para 

as outras amostras. 

Os cadinhos contendo os resíduos sólidos foram colocados na estufa a 105 ± 5°C (início a etapa 

de determinação do teor de lignina insolúvel em meio ácido, item 3.5.8). Os líquidos 

hidrolisados foram utilizados nas etapas de determinação dos teores de lignina solúvel em meio 
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ácido (item 3.5.7) e de açúcares, ácidos orgânicos e furano-aldeídos (item 3.5.9). Vale ressaltar 

que a determinação do teor de lignina solúvel foi realizada logo em seguida à etapa de hidrólise, 

uma vez que essa etapa deve ser realizada dentro de seis horas após a hidrólise (SLUITER et 

al., 2012). 

A massa da fração sólida utilizada nessa etapa foi corrigida para base seca utilizando o teor de 

sólidos totais médio da fração sólida, obtido no item 3.5.3 (Equação (78)). 

 MFSH = MFH ∙ 
ST̅̅̅̅

F

100
 (78) 

Em que MFSH é a massa de amostra da fração sólida do reator em base seca e livre de extrativos 

utilizada na etapa de hidrólise (g) e MFH é a massa de amostra da fração sólida do reator em 

base livre de extrativos utilizada na etapa de hidrólise (g). 

Os teores de umidade e cinzas totais das amostras extraídas (determinados em paralelo a etapa 

de hidrólise) devem ser checados ao fim dessa etapa. Eles devem ser inferiores a 10 %. Se forem 

superiores a esse valor, podem diminuir a concentração do ácido sulfúrico utilizado na etapa de 

hidrólise, ocasionando uma hidrólise incompleta da amostra (SLUITER; SLUITER, 2011). 

3.5.7 TEOR DE LIGNINA SOLÚVEL EM MEIO ÁCIDO 

Balões volumétricos de 50,00 mL foram identificados com os códigos das amostras utilizando 

um marcador permanente. Alíquotas de 2,0 mL de cada replicata do líquido filtrado obtido na 

etapa de filtração (item 3.5.6) foram transferidas para o respectivo balão. A transferência foi 

realizada utilizando-se uma pipeta automática de capacidade máxima para 1000 μL e ponteiras 

descartáveis compatíveis. Os balões foram completados até a marcação com solução de ácido 

sulfúrico 4 % (m/m) previamente preparada (item 3.5.1). Os balões foram tampados e 

homogeneizados. A diluição de 2,0 mL de amostra em 50,00 mL corresponde a um fator de 

diluição igual a 25. Essa diluição foi escolhida porque os valores de absorbância resultantes 

respeitaram a faixa de absorbância de 0,2 a 0,7 (DENCE, 1992). 

As soluções foram analisadas em espectrofotômetro ultravioleta-visível (UV-Vis) 

microprocessado Q898U2M5 (Quimis, Diadema, Brasil), a fim de determinar a absorbância 

das amostras (AF205
). A análise foi realizada no comprimento de onda de 205 nm, utilizando 
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uma cubeta de quartzo de 1 cm de espessura e a solução de ácido sulfúrico 4 % (m/m) como 

branco. Cada replicata foi analisada em triplicata, obtendo assim pseudoreplicatas. A 

concentração e o teor de lignina solúvel em meio ácido da fração foram calculados conforme 

as Equações (79) e (80), respectivamente. Depois, uma média simples e um desvio padrão 

amostral dos teores de lignina solúvel em meio ácido foram feitos entre as replicatas. 

 CLSF
 = 

AF205

ε205∙ l
 ∙ FD (79) 

Em que CLSF
 é a concentração de lignina solúvel em meio ácido da amostra de fração sólida do 

reator (g/L), AF205
 é a absorbância do hidrolisado da fração sólida do reator a 205 nm, ε205 é a 

absortividade da lignina em 205 nm (L∙g-1∙cm-1), igual a 105 L∙g-1∙cm-1 (BRIENZO, 2010; 

DENCE, 1992), l é o caminho óptico (cm), igual a 1 cm, e FD é o fator de diluição, igual a 25. 

 LSF = 
CLSF

∙ VH

MFSH

 × 100 (80) 

Em que LSF é o teor de lignina solúvel em meio ácido em base seca e livre de extrativos da 

amostra de fração sólida do reator (%) e VH é o volume de hidrolisado produzido (L), igual a 

0,08673 L (SLUITER et al., 2012)4. 

3.5.8 TEORES DE LIGNINA INSOLÚVEL EM MEIO ÁCIDO E TOTAL 

Os cadinhos de filtração contendo os resíduos sólidos obtidos da etapa de filtração (item 3.5.6) 

foram deixados na estufa a 105 ± 5°C por no mínimo 12 h (overnight), resfriados em dessecador 

à temperatura ambiente por 30 min e pesados em balança analítica, tendo suas massas 

registradas (MCFRSF,105
). Depois, os cadinhos foram colocados na mufla a 575 ± 25 °C por 6 h, 

resfriados em dessecador à temperatura ambiente por 50 min e pesados em balança analítica, 

tendo suas massas registradas (MCFRSF,575
). 

 
4 O volume de hidrolisado foi determinado a partir da massa de água acrescentada ao frasco na segunda etapa de 

hidrólise (item 3.5.6), do volume de solução de ácido sulfúrico 72 % (m/m) utilizado na hidrólise (item 3.5.6) e 

das densidades da água e das soluções de ácido sulfúrico 72 % (m/m) e 4 % (m/m) a 20 °C (LILEY et al., 1997), 

conforme descrito por Sluiter et al. (2012). 
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Os teores de lignina insolúvel em meio ácido e lignina total da fração sólida foram determinados 

pela Equações (81) e (82), respectivamente. Depois, médias simples e desvios padrões 

amostrais dos teores de lignina insolúvel em meio ácido e total foram feitos entre as replicatas. 

 LIF = 
MCFRSF,105

 - MCFRSF,575

MFSH

 × 100 (81) 

Em que LIF é o teor de lignina insolúvel em meio ácido em base seca e livre de extrativos da 

amostra de fração sólida do reator (%), MCFRSF,105
 é a massa do cadinho de filtração com resíduo 

sólido da fração sólida do reator seco a 105 °C (g) e MCFRSF,575
 é a massa do cadinho de filtração 

com resíduo sólido da fração sólida do reator exposto a 575 °C (g). 

 LTF = LSF + LIF (82) 

Em que LTF é o teor de lignina total em base seca e livre de extrativos na amostra da fração 

sólida do reator (%). 

3.5.9 TEORES DE AÇÚCARES, ÁCIDOS ORGÂNICOS E FURANO-ALDEÍDOS 

Alíquotas de aproximadamente 1 mL dos hidrolisados obtidos na etapa de filtração (item 3.5.6) 

foram coletadas com seringas descartáveis de 1 mL. Os hidrolisados foram filtrados por filtros 

de seringa em direção a tubos de amostrador automático (vial) de 1,5 mL identificados. Os 

filtros utilizados foram hidrofílicos descartáveis não estéreis de PVDF, de 13 mm de diâmetro 

e 0,22 μm de diâmetro de poro (Millex Merck Millipore, Carrigtwohill, Irlanda) ou 0,45 μm de 

diâmetro de poro (Analítica, São Paulo, Brasil). Caso as amostras dos tubos não fossem 

analisadas no mesmo dia, eram armazenadas em geladeira até o dia da análise (armazenagem 

por menos de sete dias5). As soluções restantes nos tubos tipo Falcon foram congeladas. 

As alíquotas foram analisadas quanto a presença de açúcares (analitos celobiose, glicose, xilose 

e arabinose), ácidos orgânicos (analitos ácido acético e ácido fórmico) e furano-aldeídos 

(analitos furfural e hidroximetilfurfural) por cromatografia líquida de alta eficiência (High 

Performance Liquid Chromatography – HPLC). Não foram analisados os carboidratos 

 
5 Recomenda-se que as amostras sejam armazenadas em geladeira por no máximo duas semanas, pois o 

crescimento microbiológico pode comprometer a concentração dos componentes na amostra de hidrolisado 

(SLUITER et al., 2012). 
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galactose e manose e o ácido urônico glicurônico. A galactose, a manose e o ácido glicurônico 

constituem uma fração muito pequena da hemicelulose do bagaço de cana-de-açúcar, quando 

comparados aos carboidratos xilose e arabinose (item 2.1.2.2). Além disso, a coluna utilizada 

na análise das amostras separa com dificuldade os picos de xilose, galactose e manose, fazendo 

com que estes coeluam e a quantificação exata de cada composto na amostra seja difícil (BIO 

RAD LABORATORIES, 1994). 

Um cromatógrafo líquido ultra rápido UFLC Prominence (Shimadzu, Kyoto, Japão) equipado 

com um detector UV-Vis SPD-20A (Shimadzu, Kyoto, Japão) com dois canais e um detector 

de índice de refração RID-20A (Shimadzu, Kyoto, Japão) foi utilizado nas análises. Foram 

também usadas uma pré-coluna de cátion de hidrogênio Aminex (Bio-rad, Hercules, EUA) com 

suporte (holder) e uma coluna cromatográfica copolimérica de estireno e divinilbenzeno 

sulfonado com resina de troca iônica na foram de hidrogênio e tamanho de partícula 9 μm 

Aminex HPX-87H (Bio-rad, Hercules, EUA). 

O sistema de eluição foi isocrático, utilizando uma solução de ácido sulfúrico 5 mM como fase 

móvel a 0,6 mL/min. A temperatura dos detectores foi igual a 35 °C e a do forno foi igual a 

45 °C. O volume de injeção da amostra foi igual a 10 μL e o tempo de análise foi igual a 60 min. 

A solução de ácido sulfúrico utilizada como fase móvel foi preparada diluindo-se ácido 

sulfúrico concentrado [P.A. 95 – 99 % (Vetec Sigma-Aldrich, Duque de Caxias, Brasil) ou P.A. 

ACS ISO Ph. Eur. 95 – 97 % (Fluka Honeywell, Alemanha)] em água ultrapura a fim de atingir 

uma concentração igual a 5,000 ± 0,007 mM. O preparo dessa solução foi detalhado no 

Apêndice Q. Os carboidratos e os ácidos foram analisados no detector de índice de refração. 

Cada amostra foi analisada em triplicata (geração de pseudotriplicata). 

A princípio, os furano-aldeídos (hidroximetilfurfural e furfural) foram analisados no detector 

RID. Pelas baixas intensidades de pico resultantes desses compostos nas amostras, observaram-

se as intensidades dos picos desses compostos no detector UV-Vis a 210 nm. Apesar das 

intensidades dos picos dos furano-aldeídos nas amostras serem maiores no detector UV-Vis a 

210 nm, o método de análise desses componentes foi alterado para resultar em picos com 

intensidades ainda maiores. As amostras de hidrolisado armazenadas nos tubos tipo Falcon 

foram descongeladas, agitadas vigorosamente e transferidas e filtradas para tubos de 

amostrador como citado anteriormente. Utilizando o detector UV-Vis, as amostras foram 

analisadas a 284 nm (para quantificação do pico de hidroximetilfurfural) e a 275 nm (para 



123 

quantificação do pico de furfural) (LIU et al., 2012). A Figura 25 mostra as intensidades dos 

picos de hidroximetilfurfural e furfural observados nas três condições para as menores 

concentrações das curvas de calibração desses componentes (Apêndice R; 0,002 g/L de 

hidroximetilfurfural e 0,010 g/L de furfural). Nesse caso, quanto maior a intensidade do pico, 

maior é a área dele e maior a precisão com que ele pode ser quantificado na amostra. 

Figura 25 – Picos de hidroximetilfurfural a 0,002 g/L e furfural a 0,010 g/L analisados no detector de índice de 

refração e no detector UV-Vis a 210 nm, 275 nm e 284 nm 

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: (a) Cromatograma completo; (b) Ampliação dos picos de hidroximetilfurfural e furfural. 

HMF– Hidroximetilfurfural; F – Furfural; SPD – Detector UV-Vis; RID – Detector de índice de refração. 

As áreas dos picos dos analitos foram obtidas por integração manual dos picos. Os intervalos 

de integração utilizados foram indicados na Tabela R. 2 (Apêndice R). As concentrações dos 

analitos nas amostras (CZF
) foram determinadas pelos coeficientes angulares (aZ) e lineares (bZ) 

das curvas de calibração externas dos analitos (Apêndice R) e pelas áreas dos picos dos analitos 

nas amostras (AZF
), como indicado na Equação (83). Pela Equação (84), o teor de cada analito 
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nas amostras (TeorZF
) foi determinado, utilizando a concentração do analito e um fator de 

conversão (fZ; Tabela 11). Depois, médias simples e desvios padrões amostrais dos teores dos 

analitos foram feitos entre as replicatas reais e pseudoreplicatas. 

 CZF
 = 

AZF
 - bZ

aZ

  (83) 

Em que CZF
 é a concentração de um açúcar, ácido orgânico ou furano-aldeído Z na amostra de 

hidrolisado da fração sólida de um reator (g/L), AZF
 é a área do pico de um açúcar, ácido 

orgânico ou furano-aldeído Z na amostra de hidrolisado da fração sólida de um reator (mV∙min), 

bZ é o coeficiente linear da curva de calibração externa de um açúcar, ácido orgânico ou furano-

aldeído Z (mV∙min) (Apêndice R) e aZ é o coeficiente angular da curva de calibração externa 

de um açúcar, ácido orgânico ou furano-aldeído Z (mV∙min∙L∙g-1) (Apêndice R). 

 TeorZF
 = 

fZ∙ CZF
∙ VH

MFSH

 × 100 (84) 

Em que TeorZF
 é o teor de um açúcar, ácido orgânico ou furano-aldeído Z em base seca e livre 

de extrativos na amostra de hidrolisado da fração sólida de um reator (%) e fZ é o fator de 

conversão de um açúcar, ácido orgânico ou furano-aldeído Z (Tabela 11). 

Tabela 11 – Fatores de conversão dos açúcares, ácidos orgânicos e furano-aldeídos 

utilizados na caracterização química das frações sólidas dos reatores de digestão 

anaeróbia de bagaço de cana 

Analito Fator de conversão (fj) 

Celobiose 0,947 

Glicose 0,900 

Xilose e Arabinose 0,880 

Ácido fórmico 3,523 

Ácido acético 0,717 

Furfural 1,375 

Hidroximetilfurfural 1,286 

Fonte: A Autora (2021). 

Nota: Os detalhes da obtenção dos fatores foram ilustrados no Apêndice S. 
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3.5.10 TEORES DE CELULOSE E HEMICELULOSE 

O teor de celulose da fração sólida do reator foi determinado pela Equação (85) a partir dos 

teores de celobiose, glicose, ácido fórmico e hidroximetilfurfural, determinados no item 3.5.9. 

O teor de hemicelulose da fração sólida do reator foi determinado pela Equação (86) a partir 

dos teores de ácido acético, xilose, arabinose e furfural, determinados no item 3.5.9. Depois, 

médias simples e desvios padrões amostrais dos teores de celulose e hemicelulose foram feitos 

entre as replicatas reais e pseudoreplicatas. 

 CLF = TeorCBF
 + TeorGLF

 + TeorAFF
 + TeorHMFF

 (85) 

Em que CLF é o teor de celulose (%), TeorCBF
 é o teor de celobiose (%), TeorGLF

 é o teor de 

glicose (%), TeorAFF
 é o teor de ácido fórmico (%) e TeorHMFF

 é o teor de hidroximetilfurfural 

(%). Todos os teores estão em base seca e livre de extrativos e são referentes a amostra de fração 

sólida do reator. 

 HCF = TeorAAF
 + TeorXLF

 + TeorARF
 + TeorFRF

 (86) 

Em que HCF é o teor de hemicelulose (%), TeorAAF
 é o teor de ácido acético (%), TeorXLF

 é o 

teor de xilose (%), TeorARF
 é o teor de arabinose (%) e TeorFRF

 é o teor de furfural (%). Todos 

os teores estão em base seca e livre de extrativos e são referentes a amostra de fração sólida do 

reator. 

3.5.11 FECHAMENTO DO BALANÇO DE MASSA 

A soma dos teores de cinzas totais (amostras extraídas), extrativos totais, celulose, hemicelulose 

e lignina total da fração sólida dos retores resulta no fechamento do balanço de massa da 

caracterização química da fração sólida do reator (Figura 26 e Equação (87)). O valor da soma 

deve ser próximo a 100 %. 

 SOMA = CTFE + ETF + CLF + HCF + LTF  (87) 

Em que SOMA é a soma dos teores cinzas totais (amostras extraídas), extrativos totais, celulose, 

hemicelulose e lignina total das frações sólidas dos reatores, todos em base seca (%). 
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Figura 26 – Representação esquemática da composição química do bagaço de cana in natura e dos sólidos 

retirados dos reatores de digestão anaeróbia de bagaço de cana utilizada nesse trabalho para o fechamento 

do balanço de massa 

 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: Representação esquemática meramente ilustrativa (as áreas do esquema não são proporcionais ao 

teor dos componentes nas amostras). Amarelo – Extrativos totais; Azul claro – Cinzas totais antes da 

extração (áreas em cinza e marrom); Azul escuro – Hemicelulose; Cinza – Cinzas totais depois da extração; 

Marrom – Área pertencente as “cinzas totais antes da extração” e a “extrativos totais”; Verde – Celulose; 

Vermelho – Lignina total. “Lignina solúvel” representa a lignina solúvel em meio ácido. “Lignina 

insolúvel” representa a lignina insolúvel em meio ácido. 

Os teores de cinzas totais utilizados no fechamento do balanço de massa foram os medidos nas 

amostras extraídas, em paralelo com as etapas de hidrólise (Figura 24). O teor de cinzas totais 

de uma biomassa pode variar consideravelmente após as etapas de extração (SLUITER; 

SLUITER, 2011). Isso ocorre porque parte das cinzas totais da biomassa é constituída por 

componentes solúveis em solvente aquoso e/ou solvente orgânico (Figura 26). Esses 

componentes são solubilizados no solvente aquoso/orgânico utilizado na etapa de extração, 

sendo removidos da biomassa e passando para o extrato. Assim, eles são contabilizados como 

extrativos em solvente aquoso/orgânico. O teor de cinzas totais da biomassa extraída fica então 

menor que o teor de cinzas totais da biomassa não extraída. Se o teor de cinzas totais da 

biomassa não extraída for utilizado no lugar do teor de cinzas totais da biomassa extraída para 

o fechamento do balanço de massa, a parcela de cinzas totais solúveis em solvente 

aquoso/orgânico seria adicionada duas vezes ao balanço (uma vez como parcela do teor de 
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cinzas totais e uma vez como parcela do teor de extrativos totais). Por isso, a Equação (87) 

utiliza o teor de cinzas totais da amostra extraída. 

Vale ressaltar também que todos os teores utilizados na Equação (87) estão em base seca. Se 

não estivessem, seria necessário somar o teor de umidade da amostra, que representa a parcela 

de água, a equação. 

3.6 ANÁLISE DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

Essa análise foi realizada no Centro Avançado em Diagnóstico por Imagem (CADI) da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FMVZ) da Universidade de São Paulo (USP). 

Foram analisadas amostras de bagaço de cana in natura moído, amostras de sólidos secos não 

lavados e lavados retiradas do reator 1 da batelada 5 e amostras do sobrenadante e do 

precipitado do líquido retirado do reator 1 da batelada 5. 

Amostras do bagaço in natura moído no moinho MA 680 (item 3.2.2.1) e dos sólidos lavados 

retirados do reator 1 da batelada 5 (item 3.5.2) foram coletadas com espátulas e colocadas em 

placas de Petri. Placas de Petri identificadas foram colocadas sobre as placas anteriores e os 

sólidos foram deixados no dessecador a temperatura ambiente até o dia da análise. Após a 

determinação do teor de sólidos totais e sólidos voláteis totais dos sólidos não lavados do reator 

1 da batelada 5 (item 3.2.4.1), os sólidos foram secos em estufa Q-317B212 (Quimis, Diadema, 

Brasil) a 40 ± 5 °C por aproximadamente 90 h. Depois foram transferidos para uma placa de 

Petri e macerados levemente com uma espátula para remover os grumos formados. Uma placa 

de Petri identificada foi colocada sobre a placa anterior e os sólidos foram deixados no 

dessecador a temperatura ambiente até o dia da análise. 

A amostra do sobrenadante do líquido do reator (obtida da centrifugação e filtração do líquido 

do reator no item 3.4.1) foi descongelada e agitada. Uma alíquota de cerca de 2,5 mL da amostra 

foi coletada utilizando uma pipeta automática com capacidade máxima para 5 mL e uma 

ponteira descartável. A alíquota foi despejada em uma placa de Petri descartável. A amostra do 

precipitado do líquido do reator (obtida da centrifugação do líquido do reator no item 3.4.1) foi 

descongelada. Uma alíquota de cerca de 2,5 g dela foi colocada sobre outra placa de Petri 

descartável utilizando uma espátula e uma balança analítica. As placas de Petri foram secas em 



128 

estufa Q-317B212 (Quimis, Diadema, Brasil) a 40 ± 5 °C  por aproximadamente 21 h e deixadas 

em dessecador até o dia da análise. 

As amostras foram fixadas em fitas condutivas de carbono dupla face aderidas em porta-

amostras de alumínio (stubs), utilizando pinças e espátulas. Em seguida, as amostras foram 

metalizadas com ouro utilizando um metalizador EMITECH K550 (Quorum Technologies, 

Ashford, Inglaterra). O tempo de metalização foi igual a 2 minutos e a corrente utilizada foi 

igual a 50 mA. Depois as amostras foram analisadas no MEV 435VP (LEO Electron 

Microscopy, Cambridge, Inglaterra) com emissor de tungstênio como fonte de elétrons e com 

um detector de elétrons secundários (Secondary Electrons Detector – SED). Utilizou-se modo 

de operação de alto vácuo e tensão de aceleração de elétrons igual a 10 kV. No caso das 

amostras de bagaço de cana in natura e de sólidos, a abertura da lente objetiva foi igual a 200 pA 

e distância de trabalho foi igual a 15 mm. No caso das amostras de sobrenadante e precipitado 

do líquido, a abertura da lente objetiva foi igual a 100 pA e a distância de trabalho foi igual a 

17 mm. As resoluções (escalas) e ampliações variaram de imagem para imagem. 

3.7 ANÁLISE ELEMENTAR 

Os teores de outros elementos foram determinados para o inóculo inicial (utilizado na batelada 

1) e para o bagaço de cana, por laboratório externo (laboratório de caracterização tecnológica 

do Departamento de Engenharia de Minas e Energia da Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo). Os elementos analisados foram: alumínio, arsênio, bário, cálcio, cádmio, cobalto, 

cromo, cobre, ferro, potássio, magnésio manganês, molibdênio, sódio, níquel, fósforo, chumbo, 

enxofre, selênio e zinco. As amostras para determinação de tais elementos foram preparadas 

por digestão multiácida e dosadas em espectrômetro de emissão óptica (ICP-OES). O resultado 

dessas análises foi apresentado no Anexo A. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As relações substrato-inóculo e os teores de sólidos totais utilizados nos reatores, junto as 

produções específicas acumuladas de biogás e metano e valores de pH iniciais e após o início 

das bateladas dos reatores das bateladas 1, 2, 3, 5, 6A e 6B foram apresentados na Tabela 12. 

Na batelada 1, três reatores de digestão anaeróbia foram alimentados com bagaço de cana in 

natura, inóculo bruto e água, cada reator com sua relação substrato-inóculo (Tabela 8 e Figura 

19). O reator 1 apresentou a menor relação substrato-inóculo (0,5 gSVB∙gSVI
-1

), seguido pelo 

reator 2 (2,0 gSVB∙gSVI
-1

) e pelo reator 3 (4,0 gSVB∙gSVI
-1

). As maiores produções específicas 

acumuladas de biogás e metano foram obtidas pelo reator 1, seguido pelo reator 2 e pelo reator 

3 (Tabela 12 e Figura 27). Nos reatores 1 e 2, as produções específicas diárias de metano foram 

elevadas no início e diminuíram com o passar do tempo (Figura 27). No reator 1, a produção 

específica diária de metano decresceu continuamente. No reator 2, a produção específica diária 

de metano teve um pico de produção nos dias 10 e 11, e após isso, decresceu continuamente até 

o dia 32, quando praticamente cessou. No reator 3, a produção específica diária de metano foi 

apenas pontual, tendo início no dia 12 e praticamente cessando a partir do dia 14. 

A correção de pH foi necessária em todos os reatores até o dia 30, pois os valores de pH deles 

reduziram em relação aos valores corrigidos (Figura 27). Nos dias 37 e 43, os valores de pH se 

estabilizaram em 7,25 ± 0,05. As maiores reduções de pH em relação aos valores corrigidos 

foram observadas no dia 7 (primeira medição após o início da batelada), em todos os reatores. 

A partir desse dia, houve redução da intensidade das quedas de pH (aumento do pH) em relação 

aos valores corrigidos até o dia 30. As reduções de pH (dia 7 a dia 30) foram maiores para o 

reator 3, seguido pelo reator 2 e pelo reator 1. 
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Tabela 12 – Relações substrato-inóculo, teor de sólidos totais dos reatores, produções específicas acumuladas de biogás e metano e valores de pH nos dias de referência nos 

reatores das bateladas 1, 2, 3, 5, 6A e 6B de digestão anaeróbia de bagaço de cana in natura moído e não moído 

Parâmetro Reator 

Batelada 

1 
2 3 5 6A 6B 

1 2 3 

RS/I (gSVB∙gSVI
-1) – 0,5 2,0 4,0 8,2 ± 0,0 7,4 ± 0,0 12,0 ± 0,0 15,9 ± 0,0 

STR (% (m/m)) – 5,2 2,1 1,7 
10,0 ± 0,0 

(6,4 ± 0,0) 
8,0 ± 0,0 8,0 ± 0,0 8,0 ± 0,0 

Dia de referência Prod – 42 42 42 20 128 122 118 127 

Prodgasacu
 (mLN∙gSVB

-1) 

1 – – – 11,0 289,8 187,5 108,5 198,4 

2 – – – 18,6 157,8 173,0 114,0 202,0 

3 – – – 13,0 49,9 203,4 – 193,9 

Média 291,3 174,1 28,0 14,2 ± 3,97 165,8 ± 120,2 188,0 ± 15,2 111,2 ± 3,9 198,1 ± 4,1 

ProdCH4acu
 (mLN CH4∙gSVB

-1) 

1 – – – – 153,2 80,7 68,0 117,7 

2 – – – – 80,3 75,8 67,7 121,7 

3 – – – – 21,1 90,3 – 115,7 

Média 170,6 105,8 15,7 – 84,8 ± 66,2 82,3 ± 7,4 67,8 ± 0,2 118,3 ± 3,1 

Valor de pH inicial – 7,16 7,15 7,14 7,58 ± 0,07 7,14 ± 0,03 7,15 ± 0,05 7,16 ± 0,03 7,17 ± 0,04 

Dia de referência pH – 7 7 7 22 14 7 3 3 

Valor de pH após início – 6,52 5,64 5,34 4,92 ± 0,04 6,52 ± 0,18 5,69 ± 0,05 5,29 ± 0,04 5,42 ± 0,10 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: No caso da batelada 1, não foram feitas triplicatas dos reatores, logo os valores de produção “média” são os valores brutos. O “Dia de referência Prod” foi o dia utilizado 

para o cálculo das produções específicas de gás e metano acumuladas. Foi penúltimo dia antes de cessar a medição de gás na batelada 2 e o penúltimo dia de operação das 

bateladas 1, 3, 5, 6A e 6B. O “Valor de pH inicial” se refere ao valor de pH dos reatores logo após o preparo deles e correção do pH (se realizada). O “Dia de referência pH” 

foi o dia em que foi realizada a primeira medição de pH, alguns dias após o início da batelada. O “Valor de pH após início” se refere ao valor de pH dos reatores no “dia de 

referência pH”.  
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Figura 27 – Produções específicas acumuladas e diárias de metano e valores de pH medidos e corrigidos dos 

reatores 1, 2 e 3 em função do dia da batelada 1 de digestão anaeróbia de bagaço de cana in natura não moído 

 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: Azul: reator 1; Amarelo: reator 2; Vermelho: reator 3. Símbolo “”: valor medido do pH; Símbolo “”: 

valor corrigido do pH. Linha tracejada: valor médio desejado para correção do pH (7,15). Houve perda dos 

dados de medição nos dias 1 e 2 e dos dias 6 a 9 (queda de energia). 
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Notou-se que quanto maior foi a relação substrato-inóculo utilizada (0,5; 2,0; 4,0 gSVB∙gSVI
-1

), 

menores foram as produções específicas acumuladas de biogás e metano, maior foi a velocidade 

de cessação dessas produções e maiores foram as quedas de pH após o início da batelada. 

Durante a etapa de fermentação primária da digestão anaeróbia, monômeros e oligômeros são 

convertidos em ácidos orgânicos, entre outras substâncias, pelos fermentadores primários 

(Figura 28 (a)). Os ácidos orgânicos gerados reduzem o pH do meio. Em condições normais de 

operação do reator (sem excesso de substrato em relação ao inóculo, por exemplo), essa redução 

de pH não é muito acentuada [pH> 6,0 (BITTON, 2005)] por dois motivos. O primeiro é o 

equilíbrio entre a produção de ácidos orgânicos pelos fermentadores primários e o consumo 

deles pelos fermentadores secundários. O consumo dos ácidos depende do consumo de 

hidrogênio (principalmente) pelas arqueias metanogênicas hidrogenotróficas (item 2.2.1.3). O 

segundo motivo é a produção de agentes tamponantes pelas arqueias metanogênicas (BITTON, 

2005). O consumo dos ácidos orgânicos e o tamponamento do meio permitem que o valor de 

pH estabilize próximo da neutralidade, pH favorável a sobrevivência e ao crescimento das 

arqueias metanogênicas. Consequentemente, isso permite que a ocorrência da metanogênese e 

a formação de biogás e metano. 

Figura 28 – Digestão anaeróbia de bagaço de cana em (a) condições normais e em (b) condições anormais 

  

(a) (b) 

Fonte: A Autora (2021). 

Ou seja, em um pH neutro (favorável ao metabolismo das arqueias metanogênicas), as arqueias 

metanogênicas produzem tamponantes e as arqueias metanogênicas hidrogenotróficas 
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consomem hidrogênio, fazendo com que as reações da fermentação secundária se tornem 

favoráveis ao consumo de ácidos orgânicos. Os ácidos orgânicos são consumidos pelos 

fermentadores secundários e tamponados pelos arqueias, tornando o pH do meio estável. 

Em condições anormais de operação do reator, por exemplo com excesso de substrato em 

relação ao inóculo, a quantidade de substrato disponível para conversão em ácidos orgânicos é 

grande (Figura 28 (b)). Então a quantidade de ácidos orgânicos formada durante a fermentação 

primária é maior. Considerando que a velocidade de crescimento dos fermentadores primários 

é superior a velocidade de crescimento das arqueias metanogênicas (BITTON, 2005), os ácidos 

orgânicos são produzidos em uma velocidade maior do que são consumidos e tamponados. Isso 

conduz a um acúmulo de ácidos orgânicos e, consequentemente, a uma queda de pH drástica. 

Valores de pH baixos inibem as arqueias metanogênicas e, consequentemente, o consumo de 

hidrogênio e a produção de biogás e metano através da matanogêneses. Sem consumo de 

hidrogênio, o equilíbrio das reações realizadas durante a fermentação secundária é deslocado 

no sentido de formação de ácidos orgânicos, reduzindo ainda mais o pH do meio (BITTON, 

2005). 

Na batelada 1, todos os reatores foram alimentados com a mesma quantidade de bagaço de 

cana, mas a quantidade de inóculo e água utilizada neles foi diferente a fim de produzir relações 

substrato-inóculo diferentes. O reator 1 (0,5 gSVB∙gSVI
-1

) foi alimentado com maior quantidade 

de inóculo, seguido pelo reator 2 (2,0 gSVB∙gSVI
-1

) e pelo reator 3 (4,0 gSVB∙gSVI
-1

). No caso 

do reator 1, devido a maior quantidade de inóculo, a população de microrganismos nele foi a 

maior dentre os reatores. Assim, a microbiota foi suficiente para conter a queda de pH originada 

pela produção de ácidos orgânicos e permitir o estabelecimento de um pH superior a 6,0 durante 

todas as medições. Isso possibilitou uma produção contínua de metano. 

A população de microrganismos no reator 3 foi a menor dentre os reatores devido a menor 

quantidade de inóculo alimentada nele. A pequena microbiota desse reator não foi capaz de 

conter a queda de pH originada pela produção de ácidos orgânicos. Ou seja, os ácidos orgânicos 

foram produzidos em uma velocidade maior do que foram consumidos e tamponados nesse 

reator. Isso conduziu a um acúmulo de ácidos orgânicos e uma queda de pH maiores. O pH do 

meio se reduziu a um valor inferior a 6,0 na primeira medição de pH. Isso provavelmente levou 

a inibição de uma parte das arqueias metanogênicas e, consequentemente, a queda na produção 

de biogás e metano. 
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O cenário apresentado no reator 2 foi intermediário entre os cenários dos reatores 1 e 3. O reator 

2 foi alimentado com uma quantidade de inóculo menor que o reator 1 e maior que o reator 3. 

Assim, a quantidade de microrganismos nele foi intermediária entre os reatores 1 e 3. Apesar 

da microbiota desse reator não ter sido capaz de conter a queda de pH a um valor superior a 

6,0, o valor de pH desse reator foi superior ao do reator 3. Assim, comparado ao reator 3, uma 

quantidade inferior de arqueias metanogênicas foi inibida nesse reator, e uma produção maior 

de biogás e metano foi atingida. 

O perfil de quedas de pH dos reatores seguidas pelas diminuições das quedas (Figura 27), foi 

semelhante ao perfil de ácidos orgânicos dos reatores durante a batelada (Figura 29). Foram 

detectados os ácidos fórmico, acético e isobutírico nas amostras de inóculo e de líquido dos 

reatores coletadas durante a batelada. As concentrações dos outros ácidos analisados (ácidos 

lático, propiônico, butírico, isovalérico e valérico) permaneceram abaixo do limite de 

detecção/quantificação do equipamento/método. Após o início da batelada, em todos os 

reatores, as maiores concentrações dos ácidos fórmico e isobutírico foram detectadas no dia 16 

e decresceram até o fim da batelada. O ácido isobutírico não foi detectado nos reatores a partir 

do dia 30. O ácido acético foi detectado no reator 1 nos dias 30, 37 e 43, com uma concentração 

crescente. 

Figura 29 – Concentrações dos ácidos fórmico, acético e isobutírico nos reatores 1, 2 e 3 em função do dia da 

batelada 1 de digestão anaeróbia de bagaço de cana in natura não moído 

 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: Símbolo “”: concentração de ácido fórmico; Símbolo “”: concentração de ácido acético; Símbolo 

“◼”: concentração de ácido isobutírico. Cinza: inóculo; Azul: reator 1; Amarelo: reator 2; Vermelho: reator 3. 



135 

O comportamento dos ácidos fórmico e isobutírico foi semelhante ao comportamento do pH: 

em ambos houve dois períodos. O primeiro de aumento das concentrações de ácidos orgânicos 

e diminuição do pH, e o segundo de diminuição das concentrações de ácidos orgânicos e 

aumento do pH. Para os ácidos orgânicos, o primeiro momento ocorreu da inoculação até o dia 

16, e o segundo momento do dia 16 até o fim da batelada. No entanto, não foi possível relacionar 

a concentração dos ácidos com o pH entre os reatores. Por exemplo, apesar do reator 3 possuir 

os menores valores de pH do dia 16 ao dia 30 entre os reatores, ele não possuiu as maiores 

concentrações dos ácidos fórmico e isobutírico nesses dias em relação aos outros reatores. A 

relação de proporcionalidade entre esses ácidos e o pH do meio pode ser difícil de se encontrar, 

pelos ácidos em questão serem considerados fracos. 

Em resumo, quanto maior foi a relação substrato-inóculo, menor foi a quantidade de inóculo e 

microrganismos no reator e maior foi o desequilíbrio da microbiota (desequilíbrio inicial entre 

a produção de ácidos orgânicos e o consumo e tamponamento deles). Isso conduziu a quedas 

de pH maiores no início, produções específicas acumuladas de biogás e metano menores e 

maiores velocidades de cessação das produções de metano. 

Deve-se ressaltar que nessa batelada reatores contendo apenas inóculo e água (“brancos”) não 

foram feitos. Esses reatores geralmente são operados em paralelo aos reatores contendo inóculo, 

água e o substrato a ser avaliado e servem para descontar o efeito do inóculo nas produções de 

biogás/metano do reator contendo o substrato. Ou seja, produções líquidas de biogás/metano 

seriam obtidas descontando-se o valor da produção de biogás/metano do inóculo do valor de 

produção de biogás/metano do reator com o substrato. Como no caso da batelada 1 apenas as 

produções de biogás/metano dos reatores contendo o substrato foram avaliadas, não é possível 

afirmar que as produções de biogás/metano são relativas somente ao consumo do bagaço de 

cana. Uma parte da produção de biogás/metano foi resultado do consumo dos materiais do lodo. 

Ao fim da batelada 1, os sólidos dos reatores foram separados de seus líquidos. Os sólidos 

foram lavados com água. Os líquidos e águas de lavagem dos reatores 1 e 2 foram misturados 

para constituir o inóculo dos reatores da batelada 2 (Figura 19). 

Inicialmente, um dos objetivos do trabalho era obter um reator em estado sólido (teor de sólido 

totais superior a 15 % (m/m)). Para isso, pretendia-se aumentar aos poucos o teor de sólidos 

totais dos reatores a cada batelada. Assim, na batelada 2, três reatores foram alimentados com 
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bagaço de cana moído e o inóculo citado em quantidades tais que os reatores tivessem um teor 

de sólidos totais igual a 10 % (m/m). Diferentemente da batelada 1, em que três relações 

substrato-inóculo foram fixadas, nessa batelada o teor de sólidos totais do reator foi fixado. Não 

é possível fixar os dois parâmetros ao mesmo tempo, ou seja, só é possível definir um deles, e 

o outro é calculado através do primeiro (item 4.3). Desse modo, fixando-se o teor de sólidos 

totais dos reatores da batelada 2, a relação substrato-inóculo deles foi igual a 

8,2 ± 0,0 gSVB∙gSVI
-1

. 

Nos primeiros 22 dias da batelada 2, o volume de biogás produzido pelos reatores foi medido 

para se obter as produções específicas acumuladas e diárias de biogás. O reator 2 apresentou a 

maior produção específica acumulada de biogás da batelada, seguido pelo reator 3 e pelo reator 

1 (Tabela 12 e Figura 30). Em decorrência da pequena variação entre as produções específicas 

acumulas de biogás dos reatores, foi possível afirmar que eles representaram uma triplicata. 

As produções específicas acumuladas de biogás aumentaram do início da batelada até o dia 5, 

aproximadamente (fase I). Do dia 6 ao dia 15 aproximadamente (segunda fase), a produção de 

biogás foi muito baixa ou nula. Do dia 16 ao dia 20 (terceira fase), a produção de biogás foi 

retomada. As produções específicas diárias de biogás também apresentaram essas três fases. Na 

primeira fase, a produção foi decrescente, na segunda praticamente nula, e na terceira, 

crescente. As produções específicas acumuladas e diárias de metano dos reatores da batelada 2 

não foram obtidas (ausência de cromatógrafo a gás no laboratório). 
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Figura 30 – Produções específicas acumuladas e diárias de biogás e valores de pH medidos e corrigidos dos 

reatores 1, 2 e 3 em função do dia da batelada 2 de digestão anaeróbia de bagaço de cana in natura moído 

 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: Azul: reator 1; Amarelo: reator 2; Vermelho: reator 3. Símbolo “”: valor medido do pH; Símbolo “”: 

valor corrigido do pH. Linha tracejada: valor médio desejado para correção do pH (7,15). 
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Suspeitou-se que o alto teor de sólidos totais (e consequente alta relação substrato-inóculo) 

levaram a falta de água livre nos reatores. Isso ocasionou baixas produções de biogás (apesar 

das produções terem aumentado na terceira fase), o baixo valor de pH obtido no dia 22 (Tabela 

12) e o forte odor característico de sulfeto de hidrogênio. Então, água de torneira foi adicionada 

nos reatores até aproximadamente a marcação de 2 L e o pH dos reatores foi medido e corrigido. 

A adição de água levou a uma diminuição do teor de sólidos totais dos reatores para 6,4 ± 0,0 % 

(m/m) (Equação (18)), mantendo a relação substrato-inóculo inicial (Tabela 12). Devido a 

falhas técnicas nos medidores de gás, a medição de biogás foi cessada no dia 22. No dia 43, os 

valores de pH dos reatores foram medidos (6,69 ± 0,13). Eles se aproximaram aos valores 

corrigidos 21 dias antes. Os valores de pH dos reatores se aproximaram entre si nas três 

medições realizadas. 

A água é de extrema importância para os microrganismos, pois atua como solvente para 

absorção de nutrientes e faz parte de suas células. No caso de materiais lignocelulósicos, a água 

se apresenta em duas formas principais: água ligante e água livre (não ligante). O primeiro tipo 

de água se localiza dentro da parede celular do material lignocelulósico e se liga por pontes de 

hidrogênio aos grupos hidroxila das regiões amorfas da celulose. Essas ligações promovem o 

“inchaço” e aumento de volume do material. O segundo tipo de água se manifesta quando o 

material atinge seu “ponto de saturação da fibra”, ponto em que a capacidade máxima de 

absorção de água ligante é atingida. A água livre se localiza no lúmen celular e em cavidades e 

poros celulares e é a água utilizada pelos microrganismos durante a digestão (CHEN, 2015; 

GEZICI-KOÇ et al., 2017). 

Por ter sido gerado de uma moagem (com ou sem embebição), processo em que o máximo de 

líquido é extraído do material, o bagaço de cana se encontra em um estado de escassez de água. 

Por isso ele possui apreciáveis capacidades de absorção e retenção de água [3,20 ± 0,04 g água/g 

bagaço de cana e 3,10 ± 0,04 g água/g bagaço de cana, respectivamente (LEANG; SAW, 

2011)], que permitem a ele absorver grande parte da água do inóculo. 

Um elevado teor de sólidos totais e uma elevada relação substrato-inóculo levam a uma grande 

quantidade de bagaço de cana em relação ao inóculo. Isso conduz a uma pequena ou ausente 

quantidade de água livre e a uma pequena quantidade de microrganismos em relação ao 

substrato. A pequena ou ausente quantidade de água livre pode ocasionar a inibição dos 

microrganismos e impedir a ocorrência das reações de conversão do substrato em biogás 
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durante a digestão anaeróbia. Uma grande quantidade de substrato em relação ao inóculo pode 

levar ao acúmulo de ácidos orgânicos. 

Os ácidos orgânicos fórmico, acético, propiônico, isobutírico, isovalérico e valérico foram 

detectados no inóculo e/ou nas amostras de líquidos no fim da batelada 2 (Figura 31). As 

concentrações dos ácidos lático e butírico permaneceram abaixo do limite de 

detecção/quantificação do equipamento/método. Os ácidos propiônico, isobutírico, isovalérico 

e valérico não foram detectados no inóculo da batelada, mas foram detectados no líquido dos 

reatores no fim da batelada. Em especial o ácido propiônico, que apresentou as concentrações 

mais elevadas dentre os ácidos orgânicos detectados, em todos os reatores. As concentrações 

dos ácidos fórmico e acético diminuíram em relação ao inóculo. 

Figura 31 – Concentrações de ácidos orgânicos no inóculo e nos reatores 1, 2 e 3 no final da batelada 2 

de digestão anaeróbia de bagaço de cana in natura moído 

 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: Reatores 1, 2 e 3 – Líquidos dos respectivos reatores no final da batelada (após adição de água). 

Vermelho – Ácido fórmico; Amarelo – Ácido acético; Azul – Ácido propiônico; Verde – Ácido 

isobutírico; Rosa – Ácido isovalérico; Roxo – Ácido valérico. 

Vários autores reportaram altas concentrações de ácido propiônico em processos de digestão 

anaeróbia instáveis (falhos), como essa batelada (AMANI et al., 2011). Cargas orgânicas 

alimentadas elevadas podem conduzir a uma maior quantidade de ácidos orgânicos no meio, e, 

diferentemente de outros intermediários, o ácido propiônico é degradado lentamente e 

dificilmente. Isso ocorre devido ao lento crescimento das bactérias sintróficas oxidantes de 

propionato (SPOB – Syntrophic Propionate-Oxidizing Bacteria;  microrganismos degradadores 

de ácidos orgânicos da digestão anaeróbia com menor velocidade de crescimento) e a maior 

energia de Gibbs envolvida na reação de conversão de propionato a acetato quando comparada 
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a outras reações (Figura 32) (LI et al., 2012; MADIGAN et al., 2016; NIELSEN; 

UELLENDAHL; AHRING, 2007). Assim, em um cenário de elevada carga orgânica, a 

velocidade de produção de propionato é superior à velocidade de consumo dele, resultando em 

um acúmulo desse componente no meio. 

Figura 32 – Reações de conversão dos ânions dos ácidos propiônico, butírico e valérico que 

ocorrem na fermentação secundária e respectivas variações de energia livre padrão 

 

Fonte: A Autora (2021), baseado em Hickey e Switzenbaum (1991). 

Pind, Angelidaki e Ahring (2003) relataram aumento nas concentrações de isobutirato, butirato, 

isovalerato e valerato quando pulsos de propionato foram aplicados em um reator contínuo de 

tanque agitado (CSTR – Continuous Stirred Tank Reactor) alimentado com estrume de vaca. 

Smith e McCarty (1989a, 1989b) também relataram aumento nas concentrações de ácidos 

carboxílicos de cadeia linear com 4 a 7 carbonos (ácidos butírico, valérico, caproico e 

heptanoico) quando um CSTR metanogênico alimentado com lodo anaeróbio foi submetido a 

pulsos de ácido propiônico e etanol. Segundo os autores, concentrações de propionato elevadas 

conduzem a um aumento na concentração de hidrogênio, o que conduz a formação de ácidos 

carboxílicos de cadeia linear, como o ácido butírico e o ácido valérico, ao invés do consumo 

desses. Por isso um aumento das concentrações dos ácidos isobutírico, isovalérico e valérico 

foi identificado com um aumento da concentração de ácido propiônico. 

O caso de operação anormal do reator foi o que ocorreu nos reatores da batelada 2. Muito 

provavelmente, na fase I (início ao dia 5; Figura 30) os microrganismos utilizaram a água livre 

do meio (não absorvida pelo bagaço de cana) e o bagaço de cana para iniciar o processo de 

digestão anaeróbia. Ao passar do tempo (fase II; dia 6 ao dia 15), a concentração de ácidos 

orgânicos aumentou (Figura 28 (b)), o pH do meio se reduziu, grande parte das arqueias 

metanogênicas foram inibidas pelo baixo pH e a produção de biogás praticamente cessou. Além 

disso, uma parte da água livre disponível no meio foi consumida e absorvida pelo bagaço de 
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cana, restando menos água livre, o que pode ter gerado inibição de parte da microbiota e ter 

impedido a ocorrência de reações da digestão anaeróbia. Na fase III (dia 16 ao dia 20), talvez a 

microbiota tenha passado por um processo de adaptação a ambientes com alto teor de sólidos 

totais e alta relação substrato-inóculo, por isso a produção de biogás foi retomada. No entanto 

a produção continuou baixa e o pH também (Tabela 12). A concentração de ácidos orgânicos 

foi alta, mesmo após a adição de água (Figura 31). Tendo em vista esse cenário falho, a batelada 

foi encerrada. Os sólidos dos reatores foram separados de seus líquidos, os sólidos foram 

lavados e as águas de lavagem dos sólidos foram misturadas aos líquidos dos reatores para 

constituir o inóculo da próxima batelada (batelada 3; Figura 19). 

Antes de iniciar a inoculação da batelada 3, um experimento simples qualitativo foi realizado 

para avaliar qual seria o teor de sólidos totais máximo de um reator para que houvesse 

quantidade visível de água livre. Cinco misturas de bagaço de cana moído e inóculo da batelada 

3 foram preparadas em béqueres de 250 mL utilizando cinco teores de sólidos totais (Tabela 

13). As relações substrato-inóculo de cada mistura foram calculadas. As misturas foram 

homogeneizadas com uma espátula e deixadas em repouso por 30 min (Figura 33). 

Figura 33 – Misturas de bagaço de cana moído e inóculo da batelada 3 com teores de sólidos totais iguais a 

8 %, 10 %, 20 %, 30 % e 40 % (m/m) 

 

Fonte: A Autora (2021). 

Houve homogeneização completa do bagaço de cana com o inóculo nas misturas de 8 % (m/m) 

e 10 % (m/m) de sólidos totais, sendo que a mistura com 8 % (m/m) de sólidos totais apresentou 

água livre visível e a de 10 % (m/m) não apresentou. Nas misturas com 20 %, 30 % e 40 % 

(m/m) de sólidos totais, todo o inóculo foi absorvido por uma parte do bagaço de cana, enquanto 
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a outra parte do bagaço de cana permaneceu sem contato com ele. Quanto menor o teor de 

sólidos totais da mistura, menor sua relação substrato-inóculo (Tabela 13), e menores são as 

chances de falha nos reatores pelo acúmulo de ácidos orgânicos. Considerando que a mistura 

de 8 % (m/m) de sólidos totais foi a única a apresentar água livre visível e foi a mistura com 

menor relação substrato-inóculo, esse valor de teor de sólidos totais foi o escolhido como o 

máximo possível para operação de reatores de digestão anaeróbia de bagaço de cana. 

Tabela 13 – Teores de sólidos totais e relações substrato-inóculo nas misturas de bagaço de cana moídos e inóculo 

Mistura 1 2 3 4 5 

STR (% (m/m)) 8 10 20 30 40 

RS/I (gSVB∙gSVI
-1) 7,4 9,9 24,4 43,7 70,5 

Fonte: A Autora (2021). 

Assim, na batelada 3, três reatores de 2 L foram alimentados com bagaço de cana moído e o 

inóculo citado, em quantidades a fim de resultar em um teor de sólidos totais igual a 8 % (m/m) 

(Tabela 8 e Figura 19). A relação substrato-inóculo, calculada a partir desse teor, foi igual a 

7,4 ± 0,0 gSVB∙gSVI
-1

 (Tabela 12). 

O reator 1 apresentou a maior produção específica acumulada de biogás e metano, seguida pelo 

reator 2 e pelo reator 3 (Tabela 12 e Figura 34). As produções específicas acumuladas de biogás 

dos reatores 2 e 3 foram 45,5 % e 82,8 % menores que a do reator 1, respectivamente. As 

produções específicas acumuladas de metano dos reatores 2 e 3 foram 47,6 % e 86,2 % menores 

que a do reator 1, respectivamente. Com base nesses valores, concluiu-se que houve diferença 

considerável entre as produções específicas acumuladas de biogás e metano dos reatores e por 

isso, eles não representaram uma triplicata. 

As produções específicas diárias de metano dos reatores 1 e 2 foram maiores no início e 

diminuíram até se estabilizarem por volta do dia 90 (Figura 34). Essas curvas apresentaram um 

pico por volta do dia 55. A produção específica diária de metano do reator 3 permaneceu baixa 

durante toda a operação do reator, com exceção dos dias 35 a 48. 
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Figura 34 – Produções específicas acumuladas e diárias de metano e valores de pH medidos e corrigidos dos 

reatores 1, 2 e 3 em função do dia da batelada 3 de digestão anaeróbia de bagaço de cana in natura moído 

 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: Azul: reator 1; Amarelo: reator 2; Vermelho: reator 3. Símbolo “”: valor medido do pH; Símbolo “”: valor 

corrigido do pH. Linha tracejada: valor médio desejado para correção do pH (7,15). Nos dias 77 a 84 de operação, 

não houve registro da produção de biogás do reator 2 (válvula de três vias fechada). 
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Como ocorreu nos reatores das bateladas anteriores, a maior queda de pH foi observada no dia 

em que a primeira medição de pH foi realizada (dia 14; Tabela 12 e Figura 34), para todos os 

reatores. Depois desse dia, os valores de pH de todos os reatores permaneceram praticamente 

constantes e próximos da neutralidade até o fim da batelada (6,78 ± 0,06). Uma correção de pH 

foi realizada no dia 70 para verificar se os reatores retornariam a valores próximos a 

neutralidade, o que ocorreu. Os valores de pH dos reatores foram muito próximos entre si em 

todas as medições. 

A primeira causa da diferença entre os valores de produção específica acumulada de biogás e 

metano entre os reatores pode ter sido a perda de líquido do reator 3. No dia 1 (durante as 

primeiras 24 h da batelada) cerca de 200 mL de líquido do reator 3 se deslocaram para o seu 

medidor de gás, devido à alta produção de biogás do reator. No entanto, essa causa não deve 

ter sido significante. Se uma perda significante de líquido tivesse ocorrido, outros efeitos além 

da redução da produção de biogás teriam se apresentado, tais como os vistos na batelada 2. Ou 

seja, a diminuição da quantidade de inóculo no reator levaria a teores de sólidos totais e relações 

substrato-inóculo menores, acúmulo de ácidos orgânicos, diminuição drástica de pH, inibição 

parcial ou total das arqueias metanogênicas e da metanogênese e redução da produção de biogás 

e metano. A drástica redução de pH não foi observada no reator 3, tampouco nos outros reatores 

(Figura 34). As concentrações de ácidos orgânicos no reator 3 no fim da batelada não foram 

maiores que as concentrações de ácidos orgânicos no inóculo (Figura 35). 

Figura 35 – Concentração de ácidos orgânicos no inóculo e nos reatores 1, 2 e 3 no final da batelada 3 

de digestão anaeróbia de bagaço de cana in natura moído 

 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: Reatores 1, 2 e 3 – Líquidos dos respectivos reatores no final da batelada. Reatores 1 e 3 – Ácidos 

orgânicos abaixo do limite de detecção do equipamento. Vermelho – Ácido fórmico; Amarelo – Ácido 

acético; Azul – Ácido propiônico; Verde – Ácido isobutírico; Rosa – Ácido isovalérico. 
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Foram detectados os ácidos fórmico, acético, propiônico, isobutírico e isovalérico na amostra 

de inóculo da batelada 3 (Figura 35). Na amostra de líquido do reator 2, foram detectados os 

ácidos propiônico e isovalérico (3117 mg/L). As concentrações dos ácidos orgânicos analisados 

permaneceram abaixo do limite de detecção do equipamento nas amostras de líquidos dos 

reatores 1 e 3. Nenhum ácido orgânico que não tenha sido detectado no início da batelada foi 

detectado no líquido dos reatores no fim dela. Com exceção do ácido isovalérico no reator 2, 

todas as concentrações dos ácidos orgânicos analisados nas amostras dos líquidos dos reatores 

no final da batelada diminuíram em relação ao início (inóculo), para todos os reatores. A 

redução das concentrações dos ácidos orgânicos no fim da batelada representou outro fator, 

além da estabilização da curva de produção específica acumulada de metano (Figura 34), que 

indicou o fim da digestão anaeróbia. 

A segunda causa da diferença entre os valores de produção específica acumulada de biogás e 

metano entre os reatores pode ter sido a falha na vedação dos reatores 2 e 3. Provavelmente, ela 

foi proveniente do desgaste dos anéis de silicone (Figura A. 1 (7)) dos reatores 2 e 3. Isso 

conduziu à entrada de grande quantidade de ar nesses reatores, levando a inibição de parte das 

arqueias metanogênicas, microrganismos anaeróbios estritos (MADIGAN et al., 2016). 

Consequentemente, a inibição das arqueias levou à inibição da metanogênese e à diminuição 

das produções específicas de biogás e metano. A contaminação por ar foi confirmada pelos 

elevados teores de oxigênio e nitrogênio detectados nesses reatores durante as três primeiras 

análises da composição do gás dos reatores (Tabela 14). 

Tabela 14 – Soma dos teores de gás oxigênio e gás nitrogênio em porcentagem molar nas amostras gasosas 

retiradas dos reatores 1, 2 e 3 nos dias 13, 21 e 28 da batelada 3 de digestão anaeróbia de bagaço de cana moído 

Reator 
Dia (%) 

13 21 28 

1 0,77 4,07 0,70 

2 0,88 2,53 30,86 

3 83,49 14,41 25,78 

Fonte: A Autora (2021). 

A fim de evitar que a perda de líquido dos reatores ocorresse novamente, os tubos de saída de 

gás dos reatores, conectados aos medidores, foram elevados com barbantes e amarrados na 

estante (Figura 18). Assim, caso uma parte do líquido dos reatores subisse pelo tubo, desceria 

por gravidade nos reatores. Para contornar o problema de falha de vedação dos reatores, durante 

a batelada 4, os anéis de vedação dos reatores (Figura 16 (8)) foram trocados por tampas de 
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borracha com furos (Figura 16 (14)). Além disso, durante a batelada 5, os tubos de silicone 

internos aos reatores (Figura 16 (15)) foram trocados por tubos de aço inoxidável (Figura 16 

(16)). Em teores de sólidos totais mais elevados (≥ 8 % (m/m)), o meio dos reatores fica com 

uma consistência dura (Figura 33). Por isso, o tubo interno de silicone do reator pode flexionar, 

dificultando a entrada de gás argônio quando necessária. Utilizando tubos de aço inoxidável, 

isso não ocorre. 

Ao fim da batelada 3, os sólidos dos reatores foram separados de seus líquidos. Os sólidos 

foram lavados com água. Os líquidos e águas de lavagem dos reatores 1 e 2 foram misturados 

para constituir o inóculo dos reatores da batelada 4 (Tabela 8 e Figura 19). 

Na batelada 4, três reatores de 2 L foram alimentados com bagaço de cana moído e o inóculo 

citado de forma a apresentarem um teor de sólidos totais igual a 8 % (m/m). Essa batelada foi 

encerrada em menos de seis dias por problemas operacionais (medidores descalibrados). Assim, 

os sólidos dos reatores foram separados de seus líquidos. Os sólidos foram lavados com água. 

Os líquidos e águas de lavagem dos reatores foram misturados para constituir o inóculo dos 

reatores da batelada 5. Na batelada 5, três reatores de 2 L foram alimentados com bagaço de 

cana moído e o inóculo proveniente dos reatores da batelada 4, de forma a apresentarem um 

teor de sólidos totais igual a 8 % (m/m). A relação substrato-inóculo obtida foi igual a 

12,0 ± 0,0 gSVB∙gSVI
-1

 (Tabela 12). 

Na batelada 5, o reator 3 apresentou as maiores produções específicas acumuladas de biogás e 

metano, seguido pelo reator 1 e pelo reator 2 (Tabela 12 e Figura 36). As produções específicas 

acumuladas dos reatores não apresentaram diferenças consideráveis entre si, assim, os reatores 

foram considerados triplicatas. As produções específicas diárias de metano foram maiores no 

início e diminuíram até se estabilizarem por volta do dia 100 (Figura 36). Elas apresentaram 

picos aproximadamente nos dias 12, 30 e 55. 

Para todos os reatores, a maior queda de pH foi observada no dia 7, quando a primeira medição 

de pH foi realizada (Tabela 12 e Figura 36). Depois desse dia, as intensidades das quedas 

diminuíram até o dia 36. A partir desse dia, a correção do pH não foi mais necessária e os 

valores se estabilizaram em 6,94 ± 0,04. Os valores de pH dos reatores se aproximaram entre 

si em todas as medições. 
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Figura 36 – Produções específicas acumuladas e diárias de metano e valores de pH medidos e corrigidos dos 

reatores 1, 2 e 3 em função do dia da batelada 5 de digestão anaeróbia de bagaço de cana in natura moído 

 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: Azul: reator 1; Amarelo: reator 2; Vermelho: reator 3. Símbolo “”: valor medido do pH; Símbolo “”: valor 

corrigido do pH. Linha tracejada: valor médio desejado para correção do pH (7,15). 
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Ao fim da batelada 5, os sólidos dos reatores foram separados de seus líquidos. Os sólidos 

foram lavados com água. Os líquidos e águas de lavagem dos reatores foram misturados para 

constituir o inóculo dos reatores das bateladas 6A e 6B (Tabela 8 e Figura 19). Antes da mistura 

ser utilizada como inóculo, foi colocada na estufa por alguns dias para que seu teor de sólidos 

totais fosse elevado. Na batelada 6A, três reatores de 1 L foram alimentados com bagaço de 

cana moído, o inóculo citado, solução tampão e meio nutricional para constituírem um teor de 

sólidos totais igual a 8 % (m/m) (Tabela 8 e Figura 19). Na batelada 6 B, três reatores de 1 L 

foram alimentados com bagaço de cana moído, o inóculo citado, solução tampão e água para 

constituírem o mesmo teor de sólidos totais que os reatores da batelada 6A. A relação substrato-

inóculo obtida nos reatores dessas bateladas foi igual a 15,9 ± 0,0 gSVB∙gSVI
-1

 (Tabela 12). 

No segundo dia das bateladas 6A e 6B, houve pequenos vazamentos dos líquidos dos reatores 

para os medidores de gás, indicando que a elevação dos tubos dos reatores com barbantes, 

realizada após a batelada 3, não foi suficiente para conter o vazamento de líquido nesses casos. 

Então bulbos de pipetas (Figura 16 (18)) foram colocados nesses tubos para conter os 

vazamentos. A amostragem dos reatores foi realizada no dia 35 das bateladas. O reator 3 da 

batelada 6A foi desmontado após a amostragem (perda do líquido do reator durante a 

amostragem). Esferas de vidro foram colocadas nos reatores nos dias 45 e 50 dessas bateladas. 

Isso foi feito para diminuir o volume vazio dos reatores (headspace), uma vez que a quantidade 

de biogás produzida não era suficiente para purgar todo gás argônio dos reatores, fazendo com 

que os gases que compunham o biogás ficassem diluídos em argônio e suas quantidades corretas 

produzidas não fossem determinadas. 

Na batelada 6A, no dia 34 (um dia antes da amostragem), o reator 3 apresentou as maiores 

produções específicas acumuladas de biogás e metano (75,8 mLN∙gSVB
-1

 e 47,0 

mLN CH4∙gSVB
-1

, respectivamente), seguido pelo reator 1 (59,7 mLN∙gSVB
-1

 e 38,6 

mLN CH4∙gSVB
-1

, respectivamente) e pelo reator 2 (59,2 mLN∙gSVB
-1

 e 35,6 mLN CH4∙gSVB
-1

, 

respectivamente). As produções específicas acumuladas médias de biogás e metano nesse dia, 

para o reatores dessa bateladas, foram apresentadas na Tabela 15. No dia 118, o reator 2 

apresentou a maior produção específica de biogás, enquanto o reator 1 apresentou a maior 

produção específica de metano (Tabela 12 e Figura 37). Os valores de produção foram muito 

similares entre os reatores. 
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Figura 37 – Produções específicas acumuladas e diárias de metano e valores de pH medidos e corrigidos dos 

reatores 1, 2 e 3 em função do dia da batelada 6A de digestão anaeróbia de bagaço de cana in natura moído 

 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: Azul: reator 1; Amarelo: reator 2; Vermelho: reator 3. Símbolo “”: valor medido do pH; Símbolo “”: valor 

corrigido do pH. Linha tracejada: valor médio desejado para correção do pH (7,15). Linha cinza contínua: dia da 

amostragem. 
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Tabela 15 – Produções específicas acumuladas médias de biogás e metano no dia 34 dos reatores das bateladas 6A 

e 6B de digestão anaeróbia de bagaço de cana in natura moído 

Batelada Prodgasacu
 (mLN∙gSVB

-1) ProdCH4acu
 (mLN CH4∙gSVB

-1) 

6A 64,9 ± 9,4 40,4 ± 5,9 

6B 89,1 ± 4,5 55,5 ± 3,8 

Fonte: A Autora (2021). 

As produções específicas diárias de metano nos reatores da batelada 6A aumentaram no dia 17 

aproximadamente. Para os reatores 1 e 2, houve um pico aproximadamente no dia 51, e após 

ele, as produções diárias diminuíram até se estabilizarem por volta do dia 75 (Figura 37). A 

maior queda de pH foi registrada no dia 3 (primeira medição de pH). A partir do dia 20, os 

valores de pH se estabilizaram em 7,2 ± 0,1, e a correção do pH não foi mais necessária. Os 

valores de pH dos reatores foram próximos entre si. Os valores de pH dos reatores se 

distanciaram mais entre si nos dias 8 e 14. 

Na batelada 6B, no dia 34 (um dia antes da amostragem), o reator 1 apresentou as maiores 

produções específicas acumuladas de biogás e metano (92,8 mLN∙gSVB
-1

 e 

58,1 mLN CH4∙gSVB
-1

, respectivamente), seguido pelo reator 2 (90,4 mLN∙gSVB
-1

 e 

57,2 mLN CH4∙gSVB
-1

, respectivamente) e pelo reator 3 (84,1 mLN∙gSVB
-1

 e 

51,2 mLN CH4∙gSVB
-1

, respectivamente). As produções específicas acumuladas médias de 

biogás e metano nesse dia, para o reatores dessa bateladas, foram apresentadas na Tabela 15. 

No dia 127, o reator 2 apresentou as maiores produções específicas de biogás e metano, seguido 

pelo reator 1 e pelo reator 3 (Tabela 12 e Figura 38). Os valores de produção foram muito 

similares entre os reatores. 

As produções específicas diárias de metano dos reatores da batelada 6B tiveram um pico 

próximo do dia 15, para todos os reatores, e depois dele, as produções diminuíram até se 

estabilizarem por volta do dia 100 (Figura 38). A maior queda de pH foi registrada no dia 3 

para todos os reatores (primeira medição de pH). A partir do dia 20, os valores de pH se 

estabilizaram em 7,1 ± 0,1, e a correção do pH não foi mais necessária. Os valores de pH dos 

reatores foram próximos entre si. 
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Figura 38 – Produções específicas acumuladas e diárias de metano e valores de pH medidos e corrigidos dos 

reatores 1, 2 e 3 em função do dia da batelada 6B de digestão anaeróbia de bagaço de cana in natura moído 

 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: Azul: reator 1; Amarelo: reator 2; Vermelho: reator 3. Símbolo “”: valor medido do pH; Símbolo “”: valor 

corrigido do pH. Linha tracejada: valor médio desejado para correção do pH (7,15). Linha cinza contínua: dia da 

amostragem. Nos dias 121 e 122 para o reator 2 e nos dias 123 a 128 para o reator 1, o medidor não operou 

corretamente (o volume de biogás produzido nesses dias foi zerado). Nos dias 36 a 45, 57 a 62, 76 a 79 e 104 a 

122, o medidor registrou a temperatura e/ou pressão ambiente errada, então utilizou-se a temperatura e/ou pressão 

ambiente do outro medidor (da batelada 6A) para determinar os volumes normalizados. 
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Com base nas produções específicas acumuladas médias de biogás e metano nos dias 34 (Tabela 

15) e 118 (Tabela 12), os reatores da batelada 6A produziram do início da batelada até a 

amostragem respectivamente 41,6 % e 40,4 % do biogás e do metano produzidos do início ao 

fim da batelada. Com base nas produções específicas acumuladas médias de biogás e metano 

nos dias 34 (Tabela 15) e 127 (Tabela 12), os reatores da batelada 6B produziram do início da 

batelada até a amostragem respectivamente 55,0 % e 53,1 % do biogás e do metano produzidos 

do início ao fim da batelada. 

4.1 TENDÊNCIAS GERAIS 

Uma tendência quase geral observada nos reatores foi a alta produção de biogás/metano inicial, 

seguida por sua diminuição e estabilização, e a maior queda de pH registrada na primeira 

medição após o início da batelada, seguida pela diminuição das quedas e estabilização do valor 

do pH (Figuras 27 e 30 e 34 a 38). Nas bateladas 1 e 3, esse pico de produção foi atingido até 

os primeiros 15 dias, na batelada 2, até o terceiro dia, e nas bateladas 6A e 6B nos dias 17 e 15, 

respectivamente. 

No início, há grande quantidade de biomassa a ser digerida, seja ela proveniente do inóculo ou 

do bagaço de cana. Essa biomassa é convertida em ácidos orgânicos (entre outras substâncias) 

durante a fermentação primária, o que faz com que o pH do meio se reduza (Figura 28 (a)). A 

grande quantidade inicial de biomassa é convertida em biogás. Com o passar do tempo, a 

quantidade de biomassa a ser digerida se torna menor, a quantidade de ácidos orgânicos 

produzidos diminui, as quedas de pH diminuem (os valores de pH aumentam) e a produção de 

biogás diminui. 

Segundo a Tabela 12, as produções específicas acumuladas de biogás seguiram a ordem (da 

maior para menor): reator 1 da batelada 1, reator 1 da batelada 3, reatores da batelada 6B, 

reatores da batelada 5, reator 2 da batelada 1, reatores da batelada 6A, reator 3 da batelada 1 e 

reatores da batelada 2. As produções específicas acumuladas de metano seguiram a ordem (da 

maior para menor): reator 1 da batelada 1, reator 1 da batelada 3, reatores da batelada 6B, reator 

2 da batelada 1, reatores da batelada 5, reatores da batelada 6A e reator 3 da batelada 1. Os 

reatores 2 e 3 da batelada 3 não foram considerados nessas análises porque houve falhas na 

operação desses reatores, e por isso eles apresentaram produções específicas acumuladas de 

biogás e metano muito mais baixas que as do reator 1 da mesma batelada. As produções de 
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biogás e metano seguiram a mesma ordem, com exceção do reator 2 da batelada 1 e dos reatores 

da batelada 5, que tiveram suas posições invertidas pelos teores de metano no biogás do reator 

2 da batelada 1 serem maiores, em média, que os teores dos reatores da batelada 5 (Apêndice 

T). 

As ordens de produção específica acumulada de biogás e metano não tem relação direta 

aparente com os teores de sólidos totais nos reatores ou com as relações substrato-inóculo nos 

reatores (Tabela 12). Ou seja, o aumento/diminuição dos teores de sólidos totais dos 

reatores/relações substrato-inóculo não seguiram diretamente o aumento/diminuição das 

produções específicas acumuladas de biogás e metano. 

A análise dos reatores da batelada 1 permitiu concluir que uma relação substrato-inóculo igual 

a 4,0 gSVB∙gSVI
-1

 não seria benéfica para produção de biogás e metano. No entanto, os reatores 

da batelada 6B tiveram relações substrato-inóculo quase 4 vezes maiores e as segundas maiores 

produções específicas acumuladas de biogás e metano. Isso também ocorreu para os reatores 

das bateladas 5 e 6A: suas relações substrato-inóculo e produções específicas acumuladas de 

biogás e metano também foram maiores que a relação substrato-inóculo e as produções do 

reator 3 da batelada 1. Acredita-se que houve uma adaptação dos microrganismos do inóculo. 

Com o passar das bateladas de digestão anaeróbia, os microrganismos do inóculo inicial se 

adaptaram geneticamente ou não, a digestão do bagaço de cana nas condições utilizadas, e 

assim, conseguiram produzir maior quantidade de biogás/metano. No caso dos reatores da 

batelada 1, acredita-se que os microrganismos no inóculo não estavam suficientemente 

adaptados para digestão do bagaço. Ainda, nesses reatores, quanto maior foi a quantidade de 

inóculo, maior foi a produção de biogás e metano, indicando que uma parte da produção de 

biogás e metano foi proveniente da digestão de materiais presentes no inóculo. 

4.2 FORMAS DAS CURVAS DE PRODUÇÃO DE BIOGÁS/METANO 

Observar a forma da curva de produção acumulada líquida de biogás de um reator é uma das 

formas qualitativas de avaliar o desempenho da digestão anaeróbia. O termo “líquida” se refere 

a produção de biogás do reator com substrato subtraída da produção de biogás do reator sem o 

substrato (produção referente ao inóculo, “branco”). Entre as principais formas de curvas estão 

as de produção normal, diáuxica, de degradação retarda e com inibição (Figura 39). A curva de 

produção normal é observada nos casos de substratos facilmente digeríveis, que são 
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rapidamente convertidos em biogás. A curva de produção diáuxica apresenta duas fases de 

produção de biogás, e entre elas uma fase com produção de biogás nula, chamada de plateau. 

Algumas razões para esse comportamento ocorrer são: degradação separada de substratos 

diferentes (um de complexidade menor, de digestão mais fácil, e outro de complexidade maior, 

de digestão mais difícil), adaptação de microrganismos, produção excessiva de ácidos orgânicos 

e presença de poluentes específicos e seus metabólitos (GOMES; STRANGFELD; MEYER, 

2021; VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE, 2016). 

Figura 39 – Formas típicas de curvas de produção acumulada líquida de biogás 

 

Fonte: Adaptado de Verein Deutscher Ingenieure (2016). 

A curva de produção de degradação retarda é geralmente observada para substratos que 

degradam com dificuldade, como aqueles que contém lignina. A curva de produção com 

inibição é observada quando a produção de biogás sem o substrato (“branco”) é superior a 

produção de biogás com o substrato. A inibição pode ser parcial ou completa. Existem também 

combinações desses quatro tipos de curvas (VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE, 2016). 

No caso dos reatores 1 e 2 da batelada 1 (Figura 27), observaram-se três fases nas curvas de 

produção específica acumulada de metano. Do início da batelada até o dia 5 (fase I), observou-

se uma fase inicial de produção de biogás/metano. Dos dias 6 a 9 (fase II), não houve registro 

da produção de biogás/metano, mas aparentemente há uma queda ou cessamento da produção. 

Do dia 10 ao fim da batelada (fase III), notou-se a retomada da produção de metano. Com base 

nesse comportamento, seria possível supor que essas curvas se assemelharam com uma 
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produção diáuxica (Figura 39), no entanto a produção específica diária de metano também deve 

ser levada em conta nessa discussão. 

No caso do reator 1, muito provavelmente durante a fase II, a produção de metano diminuiu 

levemente, mas não cessou. A produção específica diária desse reator no dia 10 foi levemente 

menor que sua produção no dia 5 (Figura 27), isso é um indício de ausência de um ponto mínimo 

de produção durante a fase II. Assim, se a produção tiver diminuído levemente durante a fase 

II (o que provavelmente ocorreu), não houve cessamento da produção nesse período, 

descaracterizando essa fase como plateau e o comportamento da curva como diáuxico. No caso 

do reator 2, a produção específica diária de metano no dia 10 foi maior que a produção no dia 

5. Isso pode sugerir a presença de um ponto de mínimo durante a fase II, até mesmo de produção 

nula. Assim, a hipótese dessa curva se assemelhar com uma diáuxica não pode ser descartada. 

Infelizmente, para as curvas de produção da batelada 1, seriam necessários os valores de 

produção dos dias 6 a 9 para afirmar tais suposições. 

Como discutido anteriormente, nos reatores da batelada 2, observaram-se três fases distintas 

nas curvas de produção específica acumulada e diária de biogás (Figura 30). Pela presença de 

duas fases de crescimento da produção de biogás separadas por uma fase de produção nula ou 

extremamente baixa em relação as outras, as curvas de produção de biogás da batelada 2 podem 

ser classificadas como diáuxicas. Como explicado anteriormente, há vários motivos para que o 

comportamento diáuxico ocorra. Entre eles estão a degradação separada de substratos 

diferentes, a adaptação de microrganismos e a produção excessiva de ácidos orgânicos 

(GOMES; STRANGFELD; MEYER, 2021). O primeiro caso seria o menos provável de ter 

ocorrido. Na batelada 1, os substratos mais fáceis de degradar (menor complexidade) seriam os 

materiais remanescentes no lodo, utilizado como inóculo, enquanto o substrato mais difícil de 

degradar (maior complexidade) seria o bagaço de cana, pela presença da lignocelulose. Durante 

a batelada 1, muito provavelmente os substratos mais fáceis de degradar foram consumidos, e 

como o inóculo da batelada 2 é a mistura dos líquidos dos reatores da batelada 1, é provável 

que não havia mais substratos facilmente degradáveis no inóculo da batelada 2. A adaptação de 

microrganismos é uma boa hipótese, uma vez que o teor de sólidos totais e a relação substrato 

inóculo dos reatores da batelada 2 foram diferentes dos reatores da batelada 1. A produção 

excessiva de ácidos orgânicos é outra hipótese válida, uma vez que notou-se grande aumento 

da concentração desses ácidos nos reatores ao fim da batelada (Figura 31). 
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Nas curvas de produção específica acumulada de metano dos reatores das bateladas 3 e 5, 

notaram-se várias fases de produção (Figuras 34 e 36). Na batelada 3, no reator 1, notaram-se 

3 fases, no reator 2, 4 fases e no reator 3, 3 fases. Nos reatores da batelada 5, notaram-se 3 fases 

de produção. Essas fases de produção formam patamares bem definidos nas curvas de produção 

de metano. Com exceção do reator 3 da batelada 3 (problemas de operação), foram raros os 

momentos em que a produção específica diária de metano foi nula durante um longo período 

(dias) (Figuras 34 e 36). Assim, fases plateau nas curvas de produção específica acumulada de 

metano não foram tão evidentes como na batelada 2 ou foram inexistentes. Assim, não seria 

possível classificar o comportamento dessas curvas como diáuxico puramente, mas como uma 

mistura entre o comportamento diáuxico e uma produção de degradação retarda.  

Provavelmente, os patamares nas curvas de produção dos reatores das bateladas 3 e 5 

representem a adaptação dos microrganismos ao tentar digerir um substrato complexo (bagaço 

de cana). Essa suposição pode ser reiterada ao observar a quantidade de patamares nas curvas 

de produção específica acumulada dos reatores das bateladas 6A e 6B (Figuras 37 e 38). A 

quantidade de patamares bem definidos nas produções de metano diminuiu na ordem: batelada 

3 > batelada 5 > batelada 6B (sem meio nutricional). Ou seja, com o passar dos subcultivos do 

inóculo, o número de patamares definidos das curvas de produção diminuíram e as curvas de 

produção se tornaram mais contínuas porque os microrganismos no inóculo estavam mais aptos 

a degradação do bagaço de cana. A produção específica acumulada de metano dos reatores da 

batelada 6A (com meio nutricional) apresentou patamares mais definidos que a produção da 

batelada 6B (sem meio nutricional). Pela presença do meio nutricional, os reatores da batelada 

6A tem um fator para adaptação a mais que os reatores da batelada 6B. 

4.3 RELAÇÃO ENTRE A RELAÇÃO SUBSTRATO-INÓCULO E O TEOR DE 

SÓLIDOS TOTAIS DO REATOR 

Para encontrar a relação entre a relação substrato-inóculo e o teor de sólidos totais do reator, a 

massa de bagaço de cana alimentada no reator (MBR) foi isolada da Equação (17) e substituída 

na Equação (20) acrescida da parcela de massa de água alimentada no reator (MAR) no 

denominador, gerando a Equação (88). 
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 STR = 

RS/I∙MIR∙ST̅̅̅̅
I∙SV̅̅ ̅̅

I

SV̅̅ ̅̅
B

 + MIR∙ST̅̅̅̅
I + MTR∙ST̅̅̅̅

T + MMR∙ST̅̅̅̅
M

RS/I∙MIR∙STI
̅̅ ̅̅̅∙SVI

̅̅ ̅̅ ̅

ST̅̅̅̅
B∙SV̅̅ ̅̅

B

 + MIR + MAR + MTR + MMR

 (88) 

Estipularam-se valores de relações substrato-inóculo de 0,1 a 16,0 gSVB∙gSVI
-1 em intervalos 

de 0,1 gSVB∙gSVI
-1. Calcularam-se os respectivos teores de sólidos totais dos reatores para cada 

valor de relação substrato-inóculo (Equação (88)), utilizando os parâmetros de cada reator da 

batelada 1 (variação da relação substrato-inóculo em cada reator) e das bateladas 2, 3, 5, 6A e 

6B (não houve variação da relação substrato-inóculo entre os reatores). Foram geradas oito 

curvas (Figura 40). 

Figura 40 – Teor de sólidos totais em função da relação substrato-inóculo nos reatores 

das bateladas 1, 2, 3, 5 e 6A de digestão anaeróbia de bagaço de cana 

 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: Azul escuro – Reator 1da batelada 1; Verde – Batelada 2; Preto – Batelada 3; 

Azul claro – Batelada 5; Amarelo – Reator 2 da batelada 1; Roxo – Batelada 6A; 

Vermelho – Reator 3 da batelada 1. A batelada 6B apresentou praticamente a mesma 

curva que a batelada 6ª, por isso apenas uma delas foi exibida. 

Para um único valor de relação substrato-inóculo há um único valor de teor de sólidos totais do 

reator, para cada reator, e vice-versa. À medida que a relação substrato-inóculo aumentou, o 

teor de sólidos totais do reator aumentou e vice-versa, para todos os casos (Figura 40). Para um 

mesmo valor de relação substrato-inóculo, os teores de sólidos totais dos reatores/bateladas 

foram diferentes entre si (Tabela 16). 
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Tabela 16 – Teores de sólidos totais dos reatores para uma relação substrato-inóculo igual a 

4,0 gSVB∙gSVI
-1 calculados com base na Equação (88) 

Batelada 1 
Batelada 2 Batelada 3 Batelada 5 Batelada 6A 

Reator 1 Reator 2 Reator 3 

12,5 % 3,3 % 1,7 % 6,1 % 5,1 % 3,4 % 2,7 % 

Fonte: A Autora (2021). 

Para um mesmo valor de sólidos totais, as relações substrato-inóculo dos reatores/bateladas 

também são diferentes entre si. Por exemplo, no caso das bateladas 3, 5 e 6A/6B o teor de 

sólidos totais dos reatores se manteve constante, mas a relação substrato-inóculo calculada a 

partir dos teores de sólidos totais aumentou com o passar das bateladas (Tabela 12). 

Isso ocorreu principalmente pela variação das massas de inóculo, água, solução tampão e teores 

de sólidos totais e sólidos voláteis do inóculo em cada reator/batelada. Por exemplo, se a massa 

de inóculo dos reatores da batelada 3 for utilizada para o cálculo da massa de bagaço de cana a 

ser alimentada nos reatores da batelada 5 (Equação(14)), a relação substrato-inóculo dos 

reatores da batelada 5 será 62,2 % maior que a relação substrato-inóculo dos reatores da 

batelada 3. Isso ocorre pela diferença entre os teores de sólidos totais e voláteis do inóculo 

(principalmente). Por exemplo, o teor de sólidos totais do inóculo da batelada 5 é 40,7 % menor 

que o teor de sólidos totais do inóculo da batelada 3. 

Uma maior inclinação na curva indica que para um mesmo valor de relação substrato-inóculo, 

o teor de sólidos totais do reator é maior. Por exemplo, no casos dos reatores 1, 2 e 3 da batelada 

1, quanto maior a massa de inóculo alimentada no reator, maior foi a inclinação da curva e 

maior foi o teor de sólidos totais do reator (para um mesmo valor de relação substrato-inóculo). 

4.4 INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE SOLUÇÃO TAMPÃO 

Esperava-se que a adição de solução tampão aos reatores aumentasse as produções específicas 

acumuladas de biogás e metano e reduzisse as quedas de pH (apesar das quedas de pH serem 

naturais no processo de digestão anaeróbia e terem sido dentro do esperado durante as bateladas 

realizadas). Soluções tampões aumentam a alcalinidade do meio, tornando-o mais capaz em 

manter seu pH. Isso faria com que o pH do meio se mantivesse mais próximo a neutralidade, 

dificultando a inibição das arqueias metanogênicas e possibilitando uma produção contínua de 

biogás e metano. 
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A influência da adição de uma solução tampão nos reatores de digestão anaeróbia de bagaço de 

cana foi verificada pela comparação entre as produções de biogás e metano das bateladas 5 e 

6B (Tabela 12 e Figuras 36 e 38). A produção específica acumulada de biogás média dos 

reatores da batelada 6B (com solução tampão) foi 5,4 % maior que a produção dos reatores da 

batelada 5 (sem solução tampão). A produção específica acumulada de metano média dos 

reatores da batelada 6B foi 43,8 % maior que a produção dos reatores da batelada 5. 

O aumento na produção específica acumulada de metano foi muito maior que o aumento na 

produção específica acumulada de biogás (quase insignificante). Isso ocorreu porque os teores 

de metano das amostras de biogás dos reatores da batelada 6B foram consideravelmente 

maiores, praticamente durante toda a batelada, que os teores de metano das amostras de biogás 

dos reatores da batelada 5 (Tabela 17). 

Tabela 17 – Teores de metano máximos e médios nas amostras de biogás dos reatores das 

bateladas 5 e 6B de digestão anaeróbia de bagaço de cana in natura moído 

Batelada Teor de metano máximo (%) Teor de metano médio (%) 

5 60,0 43,0 ± 6,7 

6B 78,5 58,8 ± 10,4 

Fonte: A Autora (2021). 

Nota: Teores de metano das amostras de biogás dos reatores retirados do Apêndice T. 

Com base nos dados apresentados, poderia se dizer que a adição de uma solução tampão nos 

reatores de digestão anaeróbia de bagaço de cana foi benéfica para as produções de biogás e 

metano. No entanto, além da presença de solução tampão, outro fator que diferenciou os 

reatores das bateladas 6B dos reatores da batelada 5 foi o inóculo. O inóculo utilizado nos 

reatores da batelada 6B foi proveniente da mistura dos líquidos com as águas de lavagem dos 

reatores da batelada 5, enquanto o inóculo utilizado nos reatores da batelada 5 foi proveniente 

da mistura dos líquidos com as águas de lavagem dos reatores da batelada 4 (Tabela 8). Assim, 

a microbiota utilizada nos reatores da batelada 6B provavelmente foi diferente, e talvez mais 

adaptada as condições de digestão, que a microbiota utilizada nos reatores da batelada 5. Logo, 

a presença de solução tampão não foi provavelmente o único fator que influenciou nas 

produções específicas acumuladas de biogás e metano dos reatores das bateladas 5 e 6B. 

As maiores quedas de pH dos reatores das bateladas 5 e 6B foram registradas na primeira 

medição de pH, que ocorreu no dia 7 para os reatores da batelada 5 e no dia 3 para os reatores 

da batelada 6B. A queda de pH foi maior nos reatores da batelada 6B que nos reatores da 
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batelada 5, o que não era esperado. No entanto, o pH dos reatores da batelada 5 foi medido dias 

depois que o pH dos reatores da batelada 6B. Provavelmente, no dia 3 da batelada 5, o pH dos 

reatores estava menor que no dia 7, pela quantidade maior de substrato disponível para 

conversão. Ainda, o pH dos reatores da batelada 5 no dia 3 poderia estar menor que o pH dos 

reatores da batelada 6B no mesmo dia. Assim, devido a diferença de dias entre as medições de 

pH dos reatores das bateladas 5 e 6B, não foi possível comparar com precisão se a queda de pH 

dos reatores da batelada 6B foi realmente maior que a queda de pH dos reatores da batelada 5. 

4.5 INFLUÊNCIA DA ADIÇÃO DE MEIO NUTRICIONAL 

A influência da adição de um meio nutricional nos reatores de digestão anaeróbia de bagaço de 

cana foi verificada pela comparação entre as produções de biogás e metano das bateladas 6A e 

6B (Tabela 12 e Figuras 37 e 38). A produção específica acumulada de biogás média dos 

reatores da batelada 6A (com meio nutricional) foi 43,9 % menor que a produção dos reatores 

da batelada 6B (sem meio nutricional). A produção específica acumulada de metano média dos 

reatores da batelada 6A foi 42,7 % menor que a produção dos reatores da batelada 6B. Assim, 

a adição de um meio nutricional nos reatores de digestão anaeróbia de bagaço de cana não foi 

benéfica para as produções de biogás e metano. 

A adição de nutrientes a um meio, em quantidades corretas, pode levar ao aumento de produção 

de biogás/metano. No entanto, o excesso de alguns nutrientes pode levar a inibição da 

metanogênese (ROMERO-GÜIZA et al., 2016). As concentrações de cálcio, cobalto, cobre, 

potássio, sódio, níquel e zinco nos reatores da batelada 6A (referentes ao meio nutricional) 

foram calculadas com base nas concentrações desses componentes no meio nutricional 

(Apêndice C), na massa de meio nutricional colocada nos reatores e no volume de líquido 

aproximado dos reatores (Tabela 18). Comparando-se as concentrações desses componentes 

nos reatores da batelada 6A com as suas respectivas faixas de concentrações inibitórias de 

metanogênese na literatura, nenhuma das concentrações se apresentou dentro da faixa de 

concentração inibitória. Pelo contrário, se apresentaram bem abaixo. Ou seja, com base nessas 

faixas, nenhum dos componentes na concentração utilizada no meio nutricional do reator seria 

capaz de inibir, ainda que parcialmente, a metanogênese. No entanto, deve-se ressaltar que essas 

concentrações foram calculadas considerando que somente o meio nutricional possui tais 

componentes, o que não foi verdade. O inóculo, a solução tampão, as soluções utilizadas para 
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a correção do pH, e, em menor quantidade, o bagaço de cana, apresentam pelo menos um dos 

componentes da Tabela 18. 

Tabela 18 – Faixas de concentrações inibitórias da metanogênese e concentrações do meio nutricional, inóculo e 

solução tampão nos reatores da batelada 6A de digestão anaeróbia de bagaço de cana moído para os componentes 

cálcio, cobalto, cobre, potássio, sódio, níquel e zinco 

Componente 
Faixa de concentração 

inibitória (mg/L) 

Concentração no reator (mg/L) 

Meio nutricional Inóculo 
Solução 

tampão 

Total 

Cálcio 300 – 8000 3,9 6627 – 6631 

Cobalto 35 – 950 0,05 8,28 – 8,34 

Cobre 12,5 – 350 0,002 272 – 272 

Potássio 400 – 28934 14,5 2000 – 2014 

Sódio 3500 – 8000 129 1793 1420 3343 

Níquel 35 – 1600 0,01 79,9 – 79,9 

Zinco 7,5 – 1500 0,002 621 – 621 

Fonte: A Autora (2021) e Romero-Guiza et al. (2016), baseado em outros autores. 

Notas: Meio nutricional, inóculo e solução tampão são parcelas dos reatores da batelada 6A, junto ao bagaço de 

cana e as soluções utilizadas na correção do pH. A parcela do inóculo foi calculada utilizando as concentrações 

dos elementos no inóculo inicial. 

Estimaram-se as concentrações dos elementos da Tabela 18 na parcela do inóculo dos reatores 

da batelada 6A, utilizando as concentrações do inóculo inicial (utilizado na batelada 1, Anexo 

A), a massa de inóculo colocada nos reatores da batelada 6 A e o volume de líquido aproximado 

dos reatores da batelada 6A. A concentração de sódio na parcela de solução tampão dos reatores 

foi estimada utilizando a concentração de sódio na solução tampão, a massa de solução tampão 

colocada nos reatores e o volume de líquido aproximado dos reatores. As concentrações dos 

elementos nas parcelas de bagaço de cana e soluções de ajuste de pH dos reatores foram 

consideradas insignificantes frente as concentrações desses elementos no inóculo, na solução 

tampão e no meio nutricional. Por isso, não foram determinadas. 

As concentrações dos componentes calculadas na parcela do inóculo (batelada 1) muito 

provavelmente foram muito diferentes das concentrações reais dos elementos no inóculo da 

batelada 6A. Como o inóculo da batelada 6A foi o resultado de líquidos de digestão anaeróbia 

de bateladas anteriores, iniciando pelo inóculo da batelada 1, sua composição deve ser muito 

diferente do inóculo inicial. Por exemplo, pela diluição do inóculo (bateladas 1 e 2), pela 

exclusão de líquidos de alguns reatores para formar o próximo inóculo (reatores 3 das bateladas 

1 e 3), pelo consumo de alguns nutrientes ao longo das bateladas e pela provável alteração da 
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microbiota do meio. Essas modificações podem ter ocasionado diminuições nas concentrações 

dos elementos. 

Os reatores da batelada 6B foram alimentados com o mesmo inóculo, bagaço de cana e solução 

tampão que os reatores da batelada 6A, praticamente nas mesmas quantidades (Tabela G. 5, 

Apêndice G) e foram operados em condições iguais. No entanto, os reatores da batelada 6B 

produziram quantidade considerável de biogás e metano a mais que os reatores da batelada 6A. 

O que diferenciou os reatores da batelada 6A dos reatores da batelada 6B foi a presença de meio 

nutricional, substituído por água, na mesma quantidade, nos reatores da batelada 6B. Assim, 

pode-se afirmar que a adição de meio nutricional foi o fator principal (e quase exclusivo) que 

conduziu a diferença nas produções de biogás e metano entre os reatores das bateladas 6A e 

6B. 

Muito provavelmente, durante a inoculação e os primeiros dias das bateladas 6A e 6B, o bagaço 

de cana absorveu e reteve grande parte da água disponível nos reatores, devido as suas 

apreciáveis capacidades de absorção e retenção de água. Isso fez com que o volume de água 

livre nos reatores diminuísse. Como as massas dos componentes em discussão antes e depois 

do contato dos líquidos presentes nos reatores com o bagaço de cana foram as mesmas, mas o 

volume de água livre nos reatores diminuiu, a concentração dos componentes nos reatores 

aumentou. Esse efeito de aumento de concentração de componentes foi mais pronunciável nos 

reatores da batelada 6A, pois possuíam meio nutricional no lugar da água dos reatores da 

batelada 6B. Assim, pelo menos uma das concentrações dos componentes obtidas nos reatores 

da batelada 6A pode ter se localizado dentro da faixa de concentração inibitória da 

metanogênese, fazendo com que a metanogênese fosse parcialmente inibida e as produções de 

biogás e metano diminuíssem. 

Não houve diferença considerável entre os valores de pH dos reatores da batelada 6A e da 

batelada 6B ao longo das bateladas (Figuras 37 e 38). 

4.6 VARIAÇÃO DE MASSA DURANTE A BATELADA 

A Tabela 19 indica os valores médios de variação de massa de sólidos totais, água e sólidos dos 

reatores entre o início e o fim das bateladas 3, 5, 6A e 6B. Nessa tabela, valores negativos 

indicariam que houve consumo ou retirada de massa do componente (sólidos totais, água ou 
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sólidos dos reatores) entre o início e o fim da batelada (massa do componente no fim menor 

que a massa do componente no início). Valores positivos indicariam que houve formação ou 

adição de massa do componente entre o início e o fim da batelada (massa do componente no 

fim maior que a massa do componente no início). A adição de massa de componente não foi 

realizada durante as bateladas, portanto, valores positivos indicam somente formação de um 

componente. 

Tabela 19 – Variações médias de massas de sólidos totais, água e sólidos dos reatores entre o início e o fim das 

bateladas 3, 5, 6A e 6B de digestão anaeróbia de bagaço de cana in natura moído 

Batelada VarSTf
 (%) VarAf

 (%) VarSf
 (%) 

3 -37,56 ± 0,88 4,74 ± 8,15 -42,72 ± 1,76 

5 -28,88 ± 2,93 -8,84 ± 0,47 -33,10 ± 4,37 

6A -25,29 ± 3,211 -20,70 ± 2,881 -27,11 ± 3,771 

6B -30,06 ± 2,96 -17,95 ± 5,40 -33,38 ± 2,36 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: (1) Médias e desvios padrões de duas replicatas (dois reatores). 

Em todos os reatores das bateladas analisadas, houve consumo de sólidos totais e sólidos dos 

reatores. O consumo de sólidos totais entre o início e o fim de uma batelada nos reatores variou 

de 25,29 % a 37,56 %. O consumo de sólidos nos reatores entre o início e o fim de uma batelada 

variou de 27,11 % a 42,72 %. O consumo de sólidos totais e sólidos dos reatores era esperado, 

uma vez que são componentes necessários para que a digestão anaeróbia ocorra e haja formação 

de biogás. Yue et al. (2010) reportaram uma redução de 33 % de sólidos totais em um balanço 

de massa realizado para um digestor anaeróbio mesofílico de fluxo pistonado alimentado com 

estrume de vaca. Esse valor foi muito próximo aos reportados nesse trabalho. Infelizmente, não 

foram encontrados trabalhos na literatura que mostrassem valores de variação de massa durante 

bateladas de digestão anaeróbia de bagaço de cana. 

As variações de massa de sólidos totais e sólidos dos reatores seguiram a ordem (da maior para 

menor): reator 1 da batelada 3, reatores da batelada 6B, reatores da batelada 5 e reatores da 

batelada 6A. Os reatores 2 e 3 da batelada 3 não foram considerados nessas análises porque 

houve falhas na operação desses reatores. A ordem seguida pelas variações de massa de sólidos 

totais e sólidos dos reatores foi a mesma ordem seguida pelas produções específicas acumuladas 

médias de biogás e metano (Tabela 12), excluindo-se os reatores para os quais as variações de 

massa não foram determinadas. Ou seja, quanto maior foi o consumo de sólidos totais e sólidos 

dos reatores nessas bateladas, maiores foram as produções específicas acumuladas médias de 
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biogás e metano. Esse resultado indicou que o consumo de sólidos totais e sólidos dos reatores 

das bateladas 3 (reator 1), 5, 6A e 6B foi diretamente proporcional as produções específicas 

acumuladas de biogás e metano nesses reatores. 

Durante a digestão anaeróbia, água é consumida e produzida (Equações do item 2.2.1). Nos 

reatores das bateladas 5, 6A e 6B, o consumo de água nos reatores foi maior que a sua produção, 

comparando-se as massas de água do fim das bateladas em relação as do início. O consumo de 

água nos reatores entre o início e o fim dessas bateladas variou de 8,84 % a 20,70 %. Os valores 

de variação de massa de água dos reatores 1 e 2 da batelada 3 (9,42 % e 9,48 %, 

respectivamente) foram os únicos a apresentarem valores positivos em toda a tabela. O reator 

3 da mesma batelada não apresentou valor positivo (-4,67 %), e por isso, o desvio padrão da 

variação foi maior que a média (4,74 ± 8,15). O valor de variação de massa de água negativo 

do reator 3 deve ter sido uma consequência da perda de líquido desse reator durante o dia 1 da 

batelada (item 4). Isso fez com que a massa de água final fosse menor que a inicial, resultando 

em uma variação de massa negativa. 

Notou-se uma relação entre a variação de massa de água e a relação substrato-inóculo nos 

reatores. Todos os reatores dessa batelada possuíram teor de sólidos totais igual a 8,0 ± 0,0 % 

(m/m) (Tabela 12). No entanto, as relações substrato-inóculo seguiram a ordem (da menor para 

maior): batelada 3, batelada 5 e batelada 6A/6B. A mesma ordem foi seguida para variação de 

massa de água (Tabela 19). Ou seja, quanto maior foi a relação substrato-inóculo do reator, 

maior foi o consumo de água em relação a sua produção. 

A Tabela 20 indica os valores de variação de massa de sólidos totais, água e sólidos dos reatores 

entre o início e a amostragem das batelada 6A e 6B. Todos os valores de variação de massa de 

sólidos totais e sólidos dos reatores entre o início e a amostragem das bateladas foram negativos, 

indicando que houve consumo ou retirada de massa do componente. Os valores das variações 

médias de massa de água do início a amostragem nos reatores das bateladas 6A e 6B também 

foram negativos e indicaram que o consumo de água nesses reatores foi maior que a sua 

formação. 
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Tabela 20 – Variações médias de massas de sólidos totais, água e sólidos dos reatores entre o início e a 

amostragem das bateladas 6A e 6B de digestão anaeróbia de bagaço de cana in natura moído 

Batelada VarSTa
 (%) VarAa

 (%) VarSa
 (%) 

6A −15,85 ± 3,201 −14,87 ± 0,841 −15,38 ± 3,87 

6B −14,44 ± 4,962 −11,35 ± 1,43 −15,01 ± 5,752 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: (1) Médias e desvios padrões de duas replicatas (dois reatores); (2) Se essas variações referentes ao reator 

2 dessa batelada forem eliminadas, as variações de massa médias de sólidos totais e sólidos dos reatores seriam 

iguais a −16,97 ± 3,24 % e −18,06 ± 3,21 %, respectivamente. 

Como indicado na Tabela 21, nas bateladas 6A e 6B, entre o início e a amostragem dos reatores, 

foram consumidos aproximadamente 40 % (batelada 6A) e 45 % (batelada 6B) de sólidos totais 

e sólidos dos reatores do total consumido (entre o início e o fim das bateladas). Nas mesmas 

bateladas, entre o início e a amostragem dos reatores, foram produzidos cerca de 40 % (batelada 

6A) e 50 % (batelada 6B) de biogás e metano do total produzido (entre o início e o fim das 

bateladas). Por exemplo, em torno de 40 % dos sólidos totais ou sólidos dos reatores da batelada 

6A foram consumidos do início a amostragem da batelada em relação ao total consumido e 

aproximadamente o mesmo valor foi gerado de biogás do início a amostragem da batelada em 

relação ao total de biogás gerado. Pode-se afirmar que houve uma relação diretamente 

proporcional entre o consumo de sólidos totais e sólidos dos reatores e as produções específicas 

acumuladas de biogás e metano, do início a amostragem das bateladas. 

Tabela 21 – Porcentagens de consumo de sólidos totais, água e sólidos dos reatores e de produção específica 

acumulada de biogás e metano do início a amostragem das bateladas 6A e 6B em relação ao início ao fim das 

bateladas 6A e 6B de digestão anaeróbia de bagaço de cana in natura moído 

Batelada VarSTa
 (%) VarAa

 (%) VarSa
 (%) Prodgasacu

 (%) ProdCH4acu
 (%) 

6A 37,41 28,11 43,3 41,6 40,4 

6B 43,51 36,8 45,91 55,0 53,1 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: (1) Baseado em uma média entre dois valores (dois reatores). No caso dos reatores da batelada 6B, esses 

valores foram calculados desconsiderando as variações de massa de sólidos totais e sólidos do reator do reator 2 

(notas da Tabela 20). 

A variação de massa de sólidos totais foi o parâmetro mais confiável entre os parâmetros de 

variação de massa. Durante a separação dos sólidos e líquidos dos reatores, na amostragem ou 

no fim de uma batelada, parte dos sólidos atravessou a peneira e foi tratada como líquido do 

reator. Essa fração de sólidos possuiu tamanho inferior a 0,60 mm (abertura da peneira igual a 

28 mesh). Logo, o parâmetro “variação de massa de sólidos do reator” se aplica a sólidos com 

tamanho superior a 0,60 mm. Não se sabe sobre a degradação das partículas inferiores a 

0,60 mm. 
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A variação de massa de água foi o parâmetro menos confiável entre os parâmetros de variação 

de massa. As massas de água utilizadas para o cálculo desse parâmetro foram obtidas 

indiretamente, através do teor de sólidos totais dos componentes dos reatores. Ainda, perdas 

ocasionais e pequenas de líquido de reator (por uma produção de gás excessiva, por exemplo) 

geraram variações de massa de água consideráveis. 

4.7 COMPOSIÇÃO DA FRAÇÃO SÓLIDA DOS REATORES 

Para determinar o tempo ideal de extração aquosa da fração sólida do reator (item 3.5.5), bagaço 

de cana in natura moído foi submetido a extração em água por diferentes tempos de extração 

(6 h, 12 h, 18 h, 24 h, 48 h e 72 h). O tempo ideal para extração aquosa da fração sólida do 

reator foi definido como sendo igual a 6 h. Em seguida, para determinar o tempo ideal de 

extração orgânica da fração sólida do reator, bagaço de cana in natura moído extraído em água 

por 6 h foi submetido a extração em etanol por diferentes tempos de extração (3 h e 7 h). O 

tempo ideal para extração orgânica da fração sólida do reator foi definido como sendo igual a 

3 h. Os resultados e a discussão sobre a definição desses tempos de extração foram expostos no 

Apêndice U. 

Os tempos de extração definidos foram aplicados nas etapas de extrações da análise química 

das frações sólidas dos reatores. Essa análise foi aplicada para o bagaço de cana in natura moído 

(bagaço alimentado nos reatores), para os sólidos dos reatores 1, 2 e 3 retirados na amostragem 

da batelada 6A, para sólidos dos reatores 1 e 2 retirados na amostragem da batelada 6B e para 

os sólidos dos reatores 1, 2 e 3 obtidos no fim da batelada 5. Neste item foram apresentados os 

teores de cinzas totais, extrativos totais, celulose, hemicelulose e lignina total das frações 

sólidas citadas, necessários para os fechamentos do balanço de massa (item 3.5.11). Os teores 

de extrativos em meio aquoso e orgânico, lignina solúvel e insolúvel em meio ácido, 

carboidratos, ácidos orgânicos e furano-aldeídos das frações sólidas citadas foram apresentados 

no Apêndice V. 

A Tabela 22 indica os valores de teores de cinzas totais, extrativos totais, celulose, hemicelulose 

e lignina total e os valores do fechamento do balanço de massa (soma dos teores) no presente 

trabalho e na literatura para o bagaço de cana in natura. Os teores de cinzas totais encontrados 

na literatura variaram de 0,91 a 20,9 % de um estudo a outro, enquanto os teores de extrativos 

totais variaram de 2,22 a 5,1 %. Os teores de cinzas totais variam consideravelmente em função 
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da variedade da cana, do tipo de colheita (como mecanizada ou manual), da tecnologia de 

processamento (como por moagem ou por difusão) e da composição do solo, entre outros 

fatores (NEVES; PITARELO; RAMOS, 2016). Os teores de celulose, hemicelulose e lignina 

total encontrados na literatura variaram de 29,7 a 50,21 %, 18,3 a 29,4 % e 15,3 a 27 %, 

respectivamente. 

Tabela 22 – Composição mássica do bagaço de cana-de-açúcar in natura no presente trabalho e na literatura 

Referência 
Cinzas totais 

(%) 

Extrativos 

totais (%) 

Celulose  

(%) 

Hemicelulose 

(%) 

Lignina total 

(%) 
Soma (%) 

A Autora 

(2021) 
4,39 ± 0,08 5,05 ± 0,15 40,68 ± 0,53 29,13 ± 0,30 20,21 ± 0,05 99,46 ± 0,64 

Adarme et al. 

(2017)2, 3, 4 
1,50 2,22 42,20 25,80 25,50 – 

Badshah et al. 

(2012) 
– 4 43 25 27 – 

Bolado-

Rodríguez et 

al. (2016)7 

1,19 ± 0,10 – 46,21 ± 0,10 20,86 ± 0,05 22,67 ± 0,04 – 

Brienzo 

(2010)2, 4 
1,6 4,11 44,9 27,5 22,1  – 

De 

Assumpção 

(2015)6, 10 

0,91 – 39,58 20,50 22,57 – 

Guilherme et 

al. (2015)2 
8,80 ± 0,02 – (5) 38,59 ± 3,45 27,89 ± 2,68 17,79 ± 0,62 – 

Liu et al. 

(2017)2, 10 
3,2 ± 0,2 – (5) 29,7 ± 0,1 18,3 ± 0,1 15,3 ± 0,2 – 

Marabezi 

(2009)1, 4, 8 
0,93 2,9 50,21 27,14 20,70 99,0 

Nascimento 

(2011)2, 4 
4,9 ± 1,1 5,1 ± 0,4 38,8 ± 1,4 29,4 ± 1,7 21,7 ± 0,3 99,9 

Ogata  

(2013)2, 4, 9 
– – 44,20 21,67 23,49 – 

Oliveira 

(2015)2, 4 
4,81 ± 0,11 3,87 ± 0,25 42,37 ± 0,47 22,35 ± 0,17 26,72 ± 0,45 96,25 

Rezende et al. 

(2011)2, 4 
20,9 ± 4,3 – 35,2 ± 0,9 24,5 ± 0,6 22,22 ± 0,1 102,8 ± 2,6 

Rocha et al. 

(2011)2, 4, 11 
2,2 ± 0,1 4,6 ± 0,3 45,5 ± 1,1 27,0 ± 0,8 21,1 ± 0,9 100,4 ± 0,4 

Fontes: A Autora (2021), Adarme et al. (2017), Badshah et al. (2012), Bolado-Rodríguez et al. (2016), Brienzo 

(2010), De Assumpção (2015), Guilherme et al. (2015), Liu et al. (2017), Marabezi (2009), Nascimento (2011), 

Ogata (2013), Oliveira (2015), Rezende et al. (2011) e Rocha et al. (2011). 

Notas: Os valores citados são composições médias em porcentagem mássica. (1) O solvente orgânico foi uma 

mistura de cicloexano e etanol; (2) O solvente orgânico foi etanol; (3) O solvente orgânico utilizado não foi 

identificado; (4) Somente extração com solvente orgânico foi realizada; (5) Valores de extrativos calculados 

separadamente (Tabela V. 2, Apêndice V); (6) Etapa de extração não realizada, apenas lavagem; (7) Etapa de 
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extração não citada; (8) Valores determinados para hidrólise em ácido sulfúrico 72 %; (9) Valores médios de mais 

de 200 genótipos de cana; (10) Essa referência reporta “outros” como um tipo componente, cujo valor foi calculado 

para resultar em balanço de massa completo; (11) O valor de cinzas foi considerado como sendo igual ao que a 

referência denomina de “compostos minerais”. Nas referências que especificam a diferença usada, os valores após 

o símbolo “±” representam os desvios padrões ou médios. O símbolo “–” indica que o valor não foi exibido ou 

analisado pela fonte. 

Os teores de cinzas totais, extrativos totais, celulose, hemicelulose e lignina total desse trabalho 

para o bagaço de cana in natura se apresentaram dentro das respectivas faixas de valores 

encontradas na literatura. As somas dos teores encontrados na literatura para o bagaço de cana 

in natura variaram de 96,25 a 102,8 %. A soma dos teores nesse trabalho, para o bagaço de 

cana in natura, também se apresentou dentro da faixa de valores encontrada na literatura. Todos 

os valores desse parâmetro foram próximos a 100 %. 

A Tabela 23 compara os teores médios de cinzas totais, extrativos totais, celulose, hemicelulose 

e lignina total encontrados na amostra de bagaço de cana alimentado no reator com os 

encontrados nas amostras de sólidos retirados dos reatores. Além disso, indica a soma dos teores 

em todos os casos (fechamento do balanço de massa). A Tabela 24 compara as variações entre 

os teores médios de cinzas totais, extrativos totais, celulose, hemicelulose e lignina total em 

relação ao bagaço de cana alimentado nos reatores. 

Tabela 23 – Teores médios de cinzas totais, extrativos totais, celulose, hemicelulose e lignina total, e suas somas, 

nas amostras de bagaço de cana in natura moído e sólidos retirados dos reatores nas amostragens das bateladas 

6A e 6B e no fim da batelada 5, bateladas de digestão anaeróbia de bagaço de cana in natura moído 

Teor (%) 
Bagaço de cana  

in natura moído 

Sólidos dos reatores 

Batelada 5 
Batelada 6A 

(amostragem) 

Batelada 6B 

(amostragem)2 

Cinzas totais1 4,39 ± 0,08 5,49 ± 0,24 4,11 ± 1,13 3,64 ± 0,23 

Extrativos totais 5,05 ± 0,15 5,29 ± 0,48 5,73 ± 0,493 4,96 ± 0,81 

Celulose 40,68 ± 0,53 38,52 ± 0,854 40,25 ± 1,004 40,64 ± 0,174 

Hemicelulose 29,13 ± 0,30 25,90 ± 0,424 25,90 ± 1,20 26,67 ± 0,25 

Lignina total 20,21 ± 0,05 24,50 ± 0,28 22,34 ± 0,30 22,65 ± 0,11 

Soma 99,46 ± 0,64 99,70 ± 1,12 98,32 ± 2,01 98,56 ± 0,90 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: A amostragem ocorreu no dia 35 das bateladas 6A e 6B. (1) Teor de cinzas totais depois da extração; 

(2) Amostras dos reatores 1 e 2 apenas; (3) uma replicata de uma amostra faltante; (4) no mínimo uma replicata 

analítica de uma amostra faltante. 
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Tabela 24 – Variações dos teores médios de cinzas totais, extrativos totais, celulose, hemicelulose e lignina total 

das amostras de sólidos retirados dos reatores nas amostragens das bateladas 6A e 6B e no fim da batelada 5 em 

relação aos teores médios da amostra de bagaço de cana in natura moído 

Teor (%) Batelada 5 
Batelada 6A 

(amostragem) 

Batelada 6B 

(amostragem)2 

Cinzas totais1 25,0 -6,5 -17,1 

Extrativos totais 4,7 13,4 -1,8 

Celulose -5,3 -1,0 -0,1 

Hemicelulose -11,1 -11,1 -8,4 

Lignina total 21,2 10,5 12,1 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: A amostragem ocorreu no dia 35 das bateladas 6A e 6B. (1) Teor de cinzas totais depois da extração; 

(2) Amostras dos reatores 1 e 2 apenas. 

Na Tabela 24, valores de diferenças negativos indicam que o teor médio do componente no 

sólido retirado do reator foi menor que o teor médio do componente no bagaço de cana. Ou 

seja, houve consumo do componente durante a digestão anaeróbia ou o componente foi 

removido durante a etapa de separação, lavagem e secagem dos sólidos. Valores de diferenças 

positivos indicam que o teor médio do componente no sólido retirado do reator foi maior que o 

teor médio do componente no bagaço de cana. Isso não significa necessariamente que houve 

formação do componente durante a digestão anaeróbia. Por exemplo, bagaço de cana foi 

alimentado em um reator e somente a celulose e a hemicelulose dele foram consumidas 

parcialmente. Para realização da análise química, massas iguais de amostras do bagaço de cana 

alimentado no reator e de sólidos retirados do reator foram coletadas. O resultado da análise 

dessas amostras indicou que os sólidos retirados do reator possuem um teor médio de lignina 

total maior que o bagaço de cana que foi alimentado nele. Esse resultado não indicou que a 

lignina foi formada durante a digestão anaeróbia, mas sim que ela não foi consumida. Para 

compensar a perda de celulose e hemicelulose e manter a massa total de amostra coletada 

constante, mais massa de lignina foi coletada, por isso seu teor médio na amostra foi maior. 

Isso ocorreu para todas as amostras. 

Todos os valores das somas das frações sólidas analisadas foram superiores a 98 % (Tabela 23). 

Esse dado indica que praticamente toda a fração sólida dos reatores foi identificada como 

pertencente a uma das categorias (cinzas totais, extrativos totais, celulose, hemicelulose e 

lignina total). 
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As variações dos teores médios de cinzas e extrativos totais entre os sólidos retirados dos 

reatores e o bagaço de cana alimentado neles foram variadas (Tabela 24). Apesar dos sólidos 

dos reatores terem sidos separados dos seus líquidos, lavados com água e secos, resíduos dos 

líquidos dos reatores podem ter ficado aderidos a eles. Esses resíduos podem ter sido 

contabilizados como cinzas ou extrativos. No primeiro caso, se forem compostos por elementos 

como sílica, sódio, manganês, etc. (item 2.1.2.4). No segundo caso, se foram solúveis em água 

ou etanol e não estiverem ligados a matriz lignocelulósica (item 2.1.2.5). Por exemplo, se 

houver extrativos no resíduo proveniente líquido do reator aderido ao sólido do reator, o teor 

médio de extrativos dos sólidos dos reatores pode ser maior que o teor médio de extrativos do 

bagaço de cana alimentado no reator. Isso faz com que a diferença desse teor seja positiva. O 

mesmo pode ocorrer para o teor médio de cinzas. Ainda, a diferença desses teores pode ter sido 

positiva para compensar as diferenças negativas dos outros teores médios na amostra (como 

ocorreu no caso da lignina, anteriormente citado). O sinal de diferença dos teores médios de 

extrativos dependeu da quantidade de extrativos no sólido do reator provenientes do líquido do 

reator e da compensação de teores. 

A peneira usada para separar os sólidos dos líquidos dos reatores possuiu abertura igual a 

0,60 mm (28 mesh). Após separação, lavagem e secagem dos sólidos, as análises químicas 

foram aplicadas neles. Assim, os teores dos sólidos apresentados nesse item e no Apêndice V 

foram referentes a partículas maiores que 0,60 mm. Não foram feitas análises químicas das 

partículas de sólidos abaixo de 0,60 mm. Essas partículas não possuíam dimensão e quantidade 

suficiente (na amostra) para aplicação do método de análise química. Em alguns materiais 

lignocelulósicos, uma grande parte das partículas pequenas (< 0,18 mm) são compostas por 

cinzas (SLUITER; SLUITER, 2011). Partículas pequenas (parte das cinzas) podem ter 

atravessado a peneira durante a separação dos sólidos e líquidos dos reatores, e não ter sido 

analisada junto aos sólidos. Então o teor médio de cinzas dos sólidos dos reator foi menor que 

o do bagaço de cana, levando a uma diferença negativa. Diferenças negativas nos teores médios 

de cinzas foram apresentadas nos reatores das bateladas 6A e 6B (Tabela 24). Assim, o sinal da 

diferença dos teores médios de cinzas dependeu da quantidade de partículas pequenas e da 

quantidade de cinzas que as compõem, da quantidade de cinzas no sólido do reator provenientes 

do líquido do reator e da compensação de teores. 

Os teores médios de celulose e hemicelulose dos sólidos retirados dos reatores diminuíram em 

relação aos do bagaço de cana alimentado nos reatores (Tabelas 23 e 24). A diminuição do teor 
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médio de celulose foi mais pronunciada para os sólidos retirados dos reatores da batelada 5 do 

que para os sólidos retirados das batelada 6A e 6B. Diferentemente do que ocorreu para 

celulose, a diferença dos teores de hemicelulose entre os sólidos retirados dos reatores das 

bateladas 6A e 6B e o bagaço de cana alimentado (-3,23 % e -2,46 %) foi praticamente igual a 

diferença do teor de hemicelulose entre os sólidos retirados dos reatores da batelada 5 e o 

bagaço de cana alimentado (-3,23 %). 

Os sólidos dos reatores da batelada 5 foram retirados dos reatores no dia 123 (fim da batelada), 

quando as produções diárias de metano dos reatores eram baixas e as curvas de produção 

acumulada de metano estavam estáveis (Figura 36). Isso indicou que toda a matéria disponível 

para ser digerida nos reatores foi consumida. Em contraste, os sólidos dos reatores das bateladas 

6A e 6B foram retirados dos reatores no dia 35 (amostragem), quando as curvas de produção 

acumulada de metano dos reatores estavam em crescimento (Figuras 37 e 38). Isso indicou que 

nem toda matéria disponível para ser digerida foi consumida. De fato, após a retirada das 

amostras de sólidos dessas bateladas, os reatores retomaram as produções de biogás e metano, 

indicando que ainda havia matéria a ser digerida neles. 

Os resultados indicaram que houve um consumo preferencial de hemicelulose a celulose nos 

primeiros 35 dias das bateladas 6A e 6B. Ainda, como praticamente a mesma quantidade de 

hemicelulose foi consumida nos reatores da batelada 5, 6A e 6B, e a quantidade de celulose 

digerida foi maior com um tempo maior que 35 dias de batelada (batelada 5), pode-se supor 

que toda a hemicelulose disponível para digestão tenha sido consumida nos primeiros 35 dias 

e que o consumo da celulose seja realizado mais intensamente nos reatores após 35 dias de 

batelada. A hemicelulose, diferentemente da celulose, é um heteropolímero amorfo e isso a 

torna mais suscetível a degradação microbiana que a celulose (BRANDT et al., 2013). 

Os teores médios de lignina total dos sólidos retirados dos reatores aumentaram em relação ao 

teor de lignina médio do bagaço de cana alimentado nos reatores, em todos os casos (Tabelas 

23 e 24). Ou seja, a lignina do bagaço de cana alimentado nos reatores não foi digerida. Esse 

resultado era esperado, uma vez que a lignina é mais dificilmente degradada em meios 

anaeróbios que a celulose e a hemicelulose (MULAT; HORN, 2018). Isso ocorre devido a sua 

composição química e estrutural (ZOGHLAMI; PAËS, 2019). A lignina é um polímero não 

linear, que possui subunidades diferentes (item 2.1.2.3). As diferentes subunidades requerem 

diferentes enzimas para degradá-las, tornando mais difícil a degradação da lignina. Ainda, as 
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ligações entre suas subunidades são menos reativas que as da maioria dos polímeros biológicos 

(WENG et al., 2008). 

Yue et al. (2010) realizaram uma análise química de fibras retiradas de um digestor anaeróbio 

mesofílico de fluxo pistonado alimentado com estrume de vaca. Assim como ocorreu nesse 

trabalho, houve redução no teor de hemicelulose e um aumento no teor de lignina da fibra em 

relação aos respectivos teores no estrume de vaca alimentado. Diferentemente do que ocorreu 

nesse trabalho, houve um aumento no teor de celulose em relação ao teor de celulose do 

estrume. O tempo de retenção do digestor utilizado no trabalho foi igual a 20 dias, tempo 

inferior ao da amostragem dos reatores das bateladas 6A e 6B. Esses dados reforçam os 

resultados desse trabalho, pois a hemicelulose foi degradada preferencialmente à celulose e à 

lignina, e o consumo de celulose não foi realizado até 20 dias de digestão (nesse trabalho, pouca 

celulose foi consumida em até 35 dias de digestão). 

A digestão preferencial da fração de hemicelulose às frações de celulose e lignina do bagaço de 

cana indicou que o tempo de retenção do reator pode ser controlado (para menos de 35 dias, 

por exemplo) a fim de que praticamente apenas a hemicelulose seja consumida. Com o consumo 

praticamente exclusivo de hemicelulose, há possibilidade da digestão anaeróbia de bagaço de 

cana ser integrada a uma biorrefinaria (item 2.2.5) e assim gerar outros produtos que a tornem 

mais rentável. 

4.8 ANÁLISE DE MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

Amostras de bagaço de cana in natura moído, de sólidos secos não lavados e lavados retirados 

do reator 1 da batelada 5 e do sobrenadante e do precipitado do líquido retirado do reator 1 da 

batelada 5 foram analisadas por microscopia eletrônica de varredura. 

Não foram encontradas alterações visíveis na microestrutura do bagaço de cana alimentado no 

reator, uma vez que as estruturas nas imagens dos sólidos retirados do reator (Figura 41 (c) a 

(f)) foram muito semelhantes às microestruturas identificadas no bagaço de cana alimentado no 

reator (Figura 41 (a) e (b)). 
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Figura 41 – Imagens de microscopia eletrônica de varredura de amostras de bagaço de cana in natura 

moído e de sólidos secos lavados e não lavados retirados do reator 1 da batelada 5 de digestão 

anaeróbia de bagaço de cana in natura moído 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

  

(e) (f) 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: (a) e (b) Amostra de bagaço de cana in natura moído; (c) e (d) Amostra de sólidos secos não 

lavados retirados do reator 1 da batelada 5; (e) e (f) Amostra de sólidos secos lavados retirados do 

reator 1 da batelada 5. Ampliações: (a) 1110×; (b) 3490×; (c) 846×; (d) 1170×; (e) e (f) não 

determinados. 

Foram identificadas estruturas fibrosas, rígidas, compactas e com feixes arranjados. Esses 

resultados foram reportados também por Rezende et al. (2011) e Thite e Nerurkar (2019), para 

o bagaço de cana in natura. Em algumas dessas estruturas (Figura 41 (b) e (e)) foram 
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encontradas pontoações (poros que conectam células adjacentes). Por exemplo, na Figura 41 

(b), as pontoações são de células parenquimáticas. Na Figura 41 (c), foi possível identificar 

células parenquimáticas da bainha vascular (células retangulares). Um elemento de vaso foi 

identificado na Figura 41 (d). 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura do sobrenadante e do precipitado do líquido 

do reator 1 da batelada 5 não revelaram muitas informações (Figura 42). Foi possível identificar 

um cordão de fibras na Figura 42 (c). 

Figura 42 – Imagens de microscopia eletrônica de varredura de amostras de sobrenadante e precipitado 

do líquido do reator 1 da batelada 5 de digestão anaeróbia de bagaço de cana in natura moído 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: (a) Amostra de sobrenadante do líquido retirado do retor 1 da batelada 5; (b), (c) e (d) Amostra 

de precipitado do líquido retirado do retor 1 da batelada 5. Ampliações: (a) 110×; (b) 345×; (c) 2720× 

(d) 8750×. 



175 

5 CONCLUSÕES 

O teor de sólidos totais e a relação substrato-inóculo de um reator são parâmetros dependentes 

e diretamente proporcionais, para uma mesma condição. Na batelada 1, quanto maior foi a 

relação substrato-inóculo do reator (0,5; 2,0 e 4,0 gSVB∙gSVI
-1

), maior foi o desequilíbrio inicial 

da microbiota em relação a produção e o consumo/tamponamento de ácidos orgânicos. 

Consequentemente, menores foram as produções específicas acumuladas de biogás e metano e 

maiores foram as quedas de pH após o início das bateladas. Na batelada 2, o elevado teor de 

sólidos totais (10 % (m/m)) e a elevada relação substrato-inóculo (8,2 gSVB∙gSVI
-1

) dos reatores 

conduziram ao acúmulo de ácidos orgânicos e à falha dos reatores. Nas bateladas 3, 5, 6A e 6B, 

teores de sólidos totais intermediários entre as bateladas 1 e 2 e relações substrato-inóculo 

maiores que as utilizadas nas bateladas 1 e 2 conduziram, muitas vezes, a produções específicas 

acumuladas de biogás e metano maiores que as dos reatores das bateladas 1 e 2. Esse resultado 

junto a identificação de patamares nas curvas de produção específica acumulada de metano 

indicaram uma possível adaptação dos microrganismos do inóculo ao longo das bateladas. 

A adição de uma solução tampão foi benéfica para as produções específicas acumuladas de 

biogás e metano, no entanto, não foi o único fator que determinou o aumento nas produções. A 

adição de um meio nutricional não foi benéfica para as produções específicas acumuladas de 

biogás e metano. 

As variações de massa de sólidos totais e sólidos dos reatores entre o início e o fim das bateladas 

3, 5, 6A e 6B e entre o início e a amostragem das bateladas 6A e 6B foram diretamente 

proporcionais as produções específicas acumuladas de biogás e metano dos mesmos períodos. 

Os teores de cinzas totais, extrativos totais, celulose, hemicelulose e lignina total do bagaço de 

cana in natura encontraram-se dentro das respectivas faixas de valores da literatura. Em 

comparação com o bagaço de cana in natura, nos sólidos retirados dos reatores houve consumo 

de celulose e hemicelulose, mas não houve consumo de lignina. Notou-se consumo preferencial 

de hemicelulose em relação a celulose nos sólidos retirados dos reatores. 

 





177 

REFERÊNCIAS6 

ABDI, H. The Bonferonni and Šidák Corrections for Multiple Comparisons. In: SALKIND, 

Neil J. (org.). Encyclopedia of Measurement and Statistics. Thousand Oaks: Sage, 2007. p. 

103–107. DOI: 10.4135/9781412952644. Disponível em: 

http://knowledge.sagepub.com/view/statistics/SAGE.xml. 

ADARME, Oscar Fernando Herrera; BAÊTA, Bruno Eduardo Lobo; LIMA, Diego Roberto 

Sousa; GURGEL, Leandro Vinícius Alves; DE AQUINO, Sérgio Francisco. Methane and 

hydrogen production from anaerobic digestion of soluble fraction obtained by sugarcane 

bagasse ozonation. Industrial Crops and Products, [S. l.], v. 109, n. September, p. 288–299, 

2017. DOI: 10.1016/j.indcrop.2017.08.040. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.indcrop.2017.08.040. 

ALVIRA, P.; TOMÁS-PEJÓ, E.; BALLESTEROS, M.; NEGRO, M. J. Pretreatment 

technologies for an efficient bioethanol production process based on enzymatic hydrolysis: A 

review. Bioresource Technology, [S. l.], v. 101, n. 13, p. 4851–4861, 2010. DOI: 

10.1016/j.biortech.2009.11.093. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2009.11.093. 

AMANI, T.; NOSRATI, M.; MOUSAVI, S. M.; KERMANSHAHI, R. K. Study of syntrophic 

anaerobic digestion of volatile fatty acids using enriched cultures at mesophilic conditions. 

International Journal of Environmental Science and Technology, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 83–

96, 2011. DOI: 10.1007/BF03326198. 

AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION; AMERICAN WATER WORKS 

ASSOCIATION; WATER ENVIRONMENT FEDERATION. Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater. 22. ed. Washington, DC: American Public Health 

Association, 2012.  

ANGELIDAKI, I.; ALVES, M.; BOLZONELLA, D.; BORZACCONI, L.; CAMPOS, J. L.; 

GUWY, A. J.; KALYUZHNYI, S.; JENICEK, P.; VAN LIER, J. B. Defining the biomethane 

potential (BMP) of solid organic wastes and energy crops: a proposed protocol for batch assays. 

 
6 De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 6023:2018). 



178 

Water Science and Technology, [S. l.], v. 59, n. 5, p. 927–934, 2009. DOI: 

10.2166/wst.2009.040. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10004: Resíduos Sólidos: 

ClassificaçãoRio de Janeiro, 2004.  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16550: bagaço de cana-de-

açúcar: caracterização química.Rio de Janeiro, 2016.  

ASTM INTERNATIONAL. ASTM E1757-01: Standard Practice for Preparation of 

Biomass for Compositional AnalysisWest Conshohocken, 2015. a. DOI: 10.1520/E1757-

01R15.2. 

ASTM INTERNATIONAL. ASTM E1755-01: Standard Test Method for Ash in 

BiomassWest Conshohocken, 2015. b. DOI: 10.1520/E1755-01R15.2. 

BADSHAH, Malik; LAM, Duong Minh; LIU, Jing; MATTIASSON, Bo. Use of an Automatic 

Methane Potential Test System for evaluating the biomethane potential of sugarcane bagasse 

after different treatments. Bioresource Technology, [S. l.], v. 114, p. 262–269, 2012. DOI: 

10.1016/j.biortech.2012.02.022. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2012.02.022. 

BENJAMIN, Y.; CHENG, H.; GÖRGENS, J. F. Optimization of dilute sulfuric acid 

pretreatment to maximize combined sugar yield from sugarcane bagasse for ethanol production. 

Applied Biochemistry and Biotechnology, [S. l.], v. 172, n. 2, p. 610–630, 2014. DOI: 

10.1007/s12010-013-0545-z. 

BIAN, Jing; PENG, Feng; PENG, Xiao Peng; XU, Feng; SUN, Run Cang; KENNEDY, John 

F. Isolation of hemicelluloses from sugarcane bagasse at different temperatures: Structure and 

properties. Carbohydrate Polymers, [S. l.], v. 88, n. 2, p. 638–645, 2012. DOI: 

10.1016/j.carbpol.2012.01.010. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2012.01.010. 

BIO RAD LABORATORIES. Guide to Aminex HPLC Columns: For Food and Beverage, 

Biotechnology, and Bio-Organic Analysis. [s.l: s.n.]. Disponível em: 



179 

http://www.hplc.sk/pdf/Biorad/Guide_to_Aminex_HPLC_columns.pdf. 

BITTON, Gabriel. Wastewater microbiology. 3. ed. Florida: John Wiley & Sons, 2005.  

BOLADO-RODRÍGUEZ, Silvia; TOQUERO, Cristina; MARTÍN-JUÁREZ, Judit; 

TRAVAINI, Rodolfo; GARCÍA-ENCINA, Pedro Antonio. Effect of thermal, acid, alkaline and 

alkaline-peroxide pretreatments on the biochemical methane potential and kinetics of the 

anaerobic digestion of wheat straw and sugarcane bagasse. Bioresource Technology, [S. l.], v. 

201, p. 182–190, 2016. DOI: 10.1016/j.biortech.2015.11.047. 

BOMBLE, Yannick J. et al. Lignocellulose deconstruction in the biosphere. Current Opinion 

in Chemical Biology, [S. l.], v. 41, p. 61–70, 2017. DOI: 10.1016/j.cbpa.2017.10.013. 

Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.cbpa.2017.10.013. 

BRANDT, Agnieszka; GRÄSVIK, John; HALLETT, Jason P.; WELTON, Tom. 

Deconstruction of lignocellulosic biomass with ionic liquids. Green Chemistry, [S. l.], v. 15, 

n. 3, p. 550–583, 2013. DOI: 10.1039/c2gc36364j. Disponível em: 

http://xlink.rsc.org/?DOI=c2gc36364j. 

BRIENZO, M.; SIQUEIRA, A. F.; MILAGRES, A. M. F. Search for optimum conditions of 

sugarcane bagasse hemicellulose extraction. Biochemical Engineering Journal, [S. l.], v. 46, 

n. 2, p. 199–204, 2009. DOI: 10.1016/j.bej.2009.05.012. 

BRIENZO, Michel. Extração da hemicelulose do bagaço de cana-de-açúcar para produção 

de xilo-oligossacarídeos. 2010. Universidade de São Paulo, Lorena, 2010. 134 p. Tese 

(Doutorado em Ciências, Microbiologia Aplicada) - Escola de Engenharia de Lorena, 2010. 

BRIENZO, Michel; CARVALHO, Ana Flavia Azevedo; DE FIGUEIREDO, Franciane 

Cristina; DE OLIVA NETO, Pedro. Sugarcane Bagasse Hemicellulose Properties, Extraction 

Technologies and Xylooligosaccharides Production. In: RILEY, Garrett Leonard (org.). Food 

Waste: Practices, Management and Challenges. [S.l.]: Nova Science Publishers, Inc., 2016. 

p. 155–188. Disponível em: 

https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=60351. 

BRIENZO, Michel; FERREIRA, Solange; VICENTIM, Marcos P.; DE SOUZA, Wanderley; 



180 

SANT’ANNA, Celso. Comparison Study on the Biomass Recalcitrance of Different Tissue 

Fractions of Sugarcane Culm. Bioenergy Research, [S. l.], v. 7, n. 4, p. 1454–1465, 2014. DOI: 

10.1007/s12155-014-9487-8. 

CANILHA, L.; CARVALHO, W.; ROCHA, G. J. M.; ALMEIDA E SILVA, J. B.; GIULIETTI, 

M. Caracterização do bagaço de cana-de-açúcar in natura, extraído com etanol ou 

ciclohexano/etanol. In: IN: CONGRESSO BRASILEIRO DE QUÍMICA, 47., 2007, NATAL. 

TÓPICO TEMÁTICO... 2007, Anais [...]. : ABQ RN, 2007. Disponível em: 

http://www.abq.org.br/cbq/2007/trabalhos/11/11-570-713.htm. Acesso em: 29 mar. 2018. 

CHEN, Hongzhang. Lignocellulose Biorefinery Engineering. Cambridge: Woodhead 

Publishing Limited, 2015.  

CHEN, Qing; WU, Wanqing; QI, Dacheng; DING, Yihong; ZHAO, Zihao. Review on 

microaeration-based anaerobic digestion: State of the art, challenges, and prospectives. Science 

of the Total Environment, [S. l.], v. 710, p. 136388, 2020. a. DOI: 

10.1016/j.scitotenv.2019.136388. Disponível em: 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.136388. 

CHEN, Qing; WU, Wanqing; QI, Dacheng; DING, Yihong; ZHAO, Zihao. Review on 

microaeration-based anaerobic digestion: State of the art, challenges, and prospectives. Science 

of the Total Environment, [S. l.], v. 710, p. 136388, 2020. b. DOI: 

10.1016/j.scitotenv.2019.136388. 

CHEN, Ye; CHENG, Jay J.; CREAMER, Kurt S. Inhibition of anaerobic digestion process : A 

review. Bioresource Technology, [S. l.], v. 99, n. 10, p. 4044–4064, 2008. DOI: 

10.1016/j.biortech.2007.01.057. 

CHERUBINI, Francesco. The biorefinery concept: Using biomass instead of oil for producing 

energy and chemicals. Energy Conversion and Management, [S. l.], v. 51, n. 7, p. 1412–

1421, 2010. DOI: 10.1016/j.enconman.2010.01.015. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.enconman.2010.01.015. 

CORK, Douglas J.; KRUEGER, James P. Microbial Transformations of Herbicides and 

Pesticides. Advances in Applied Microbiology, [S. l.], v. 36, p. 1–66, 1991. DOI: 



181 

10.1016/S0065-2164(08)70450-7. 

CORREA, Catalina Rodriguez; BERNARDO, Maria; RIBEIRO, Rui P. P. L.; ESTEVES, 

Isabel A. A. C.; KRUSE, Andrea. Evaluation of hydrothermal carbonization as a preliminary 

step for the production of functional materials from biogas digestate. Journal of Analytical 

and Applied Pyrolysis, [S. l.], v. 124, p. 461–474, 2017. DOI: 10.1016/j.jaap.2017.02.014. 

Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.jaap.2017.02.014. 

COSTA, A. G.; PINHEIRO, G. C.; PINHEIRO, F. G. C.; DOS SANTOS, A. B.; SANTAELLA, 

S. T.; LEITÃO, R. C. The use of thermochemical pretreatments to improve the anaerobic 

biodegradability and biochemical methane potential of the sugarcane bagasse. Chemical 

Engineering Journal, [S. l.], v. 248, p. 363–372, 2014. DOI: 10.1016/j.cej.2014.03.060. 

Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.cej.2014.03.060. 

COSTA, Thales Henrique de Freitas. Avaliação da recalcitrância de diferentes regiões 

oriundas de entrenós de cana-de-açúcar em híbridos com teores variados de lignina. 2012. 

Universidade de São Paulo, Lorena, 2012. 88 p. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Escola 

de Engenharia de Lorena, 2012. 

CUI, Zhifang; SHI, Jian; LI, Yebo. Solid-state anaerobic digestion of spent wheat straw from 

horse stall. Bioresource Technology, [S. l.], v. 102, n. 20, p. 9432–9437, 2011. DOI: 

10.1016/j.biortech.2011.07.062. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2011.07.062. 

DAHLIN, Johannes; HERBES, Carsten; NELLES, Michael. Biogas digestate marketing: 

Qualitative insights into the supply side. Resources, Conservation and Recycling, [S. l.], v. 

104, p. 152–161, 2015. DOI: 10.1016/j.resconrec.2015.08.013. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2015.08.013. 

DE ASSUMPÇÃO, Samira Maria Nonato. Pré-tratamento químico combinado do bagaço 

da cana visando a produção de etanol de segunda geração. 2015. Universidade Federal da 

Bahia, Salvador, 2015. 99 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Escola 

Politécnica, 2015. 

DE BAERE, L. A.; DEVOCHT, M.; VAN ASSCHE, P.; VERSTRAETE, W. Influence of high 



182 

NaCl and NH4Cl salt levels on methanogenic associations. Water Research, [S. l.], v. 18, n. 

5, p. 543–548, 1984.  

DE CASTRO, Sebastião Beltrão; ANDRADE, Samara Alvachian Cardoso. Tecnologia do 

açúcar. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2007. Disponível em: 

https://books.google.com.br/books?id=Kho6DkpMDHIC&printsec=frontcover&hl=pt-

BR#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 28 maio. 2018. 

DEL RÍO, José C.; LINO, Alessandro G.; COLODETTE, Jorge L.; LIMA, Claudio F.; 

GUTIÉRREZ, Ana; MARTÍNEZ, Ángel T.; LU, Fachuang; RALPH, John; RENCORET, 

Jorge. Differences in the chemical structure of the lignins from sugarcane bagasse and straw. 

Biomass and Bioenergy, [S. l.], v. 81, p. 322–338, 2015. DOI: 

10.1016/j.biombioe.2015.07.006. 

DENCE, C. W. The Determination of Lignin. In: LIN, Stephen Y.; DENCE, Carlton W. (org.). 

Methods in Lignin Chemistry. New York: Springer-Verlag, 1992. p. 33–61.  

DIETZ, W. A. Response Factors for Gas Chromatographic Analyses. Journal of 

Chromatographic Science, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 68–71, 1967.  

DITTMEYER, Roland; KLUMPP, Michael; KANT, Paul; OZIN, Geoffrey. Crowd oil not 

crude oil. Nature Communications, [S. l.], v. 10, n. 1, p. 1–8, 2019. DOI: 10.1038/s41467-

019-09685-x. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1038/s41467-019-09685-x. 

ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION. International Energy Outlook 2017. 

2017. Disponível em: https://www.eia.gov/outlooks/ieo/. Acesso em: 26 jun. 2018.  

ESOPO. Ninguém é tão grande que não possa... [s.d.]. Disponível em: 

https://www.pensador.com/frase/NTQ5MDg/. Acesso em: 12 abr. 2021.  

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION. DIN EN ISO 11734:1998: Water 

quality-Evaluation of the “ultimate” anaerobic biodegradability of organic compounds in 

digested sludge-Method by measurement of the biogas productionGerman Institute for 

Standardisation, , 1998.  



183 

FENGEL, D.; WEGENER, G. Wood: Chemistry, Ultrastructure, Reactions. Berlin: Walter 

de Gruyter, 1989. Disponível em: 

https://books.google.com.br/books/about/Wood.html?id=x1B4uITKnt0C&redir_esc=y. 

FRESHNEY, R. Ian. Culture of Animal Cells: A Manual of Basic Technique. 5. ed. 

Hobokey: John Wiley & Sons, 2005. DOI: 10.1017/CBO9781107415324.004. 

FU, Shan-fei; SHI, Xiao-shuang; WANG, Fei; YUAN, Xian-zheng; GUO, Rong-Bo. 

Comparison of thermophilic microaerobic and alkali pretreatment of sugarcane bagasse for 

anaerobic digestion. RSC Advances, [S. l.], v. 5, n. 78, p. 63903–63908, 2015. DOI: 

10.1039/c5ra10717b. 

GARROTE, Gil; DOMÍNGUEZ, Herminia; PARAJÓ, Juan Carlos. Mild autohydrolysis: an 

environmentally friendly technology for xylooligosaccharide production from wood. Journal 

of Chemical Technology and Biotechnology, [S. l.], v. 74, n. 11, p. 1101–1109, 1999. DOI: 

10.1002/(SICI)1097-4660(199911)74:11<1101::AID-JCTB146>3.0.CO;2-M. 

GERARDI, Michael H. The Microbiology of Anaerobic Digesters. Hoboken: John Wiley & 

Sons, 2003.  

GEZICI-KOÇ, Özlem; ERICH, Sebastiaan J. F.; HUININK, Hendrik P.; VAN DER VEN, 

Leendert G. J.; ADAN, Olaf C. G. Bound and free water distribution in wood during water 

uptake and drying as measured by 1D magnetic resonance imaging. Cellulose, [S. l.], v. 24, n. 

2, p. 535–553, 2017. DOI: 10.1007/s10570-016-1173-x. 

GHATAK, Manjula; MAHANTA, Pinakeswar. Kinetic Model Development for Biogas 

Production from Lignocellulosic Biomass. International Journal of Technology, [S. l.], v. 8, 

n. 4, p. 673–680, 2017. DOI: 10.14716/ijtech.v8i4.9491. Disponível em: 

http://www.ijtech.eng.ui.ac.id/old/index.php/journal/article/view/9491. 

GIBCO. Cell Culture Basics Handboo. [s.l.] : ThermoFisher Scientific, 2016.  

GOMES, Carolina Scaraffuni; STRANGFELD, Martin; MEYER, Michael. Diauxie studies in 

biogas production from gelatin and adaptation of the modified gompertz model: Two-phase 

gompertz model. Applied Sciences (Switzerland), [S. l.], v. 11, n. 3, p. 1–14, 2021. DOI: 



184 

10.3390/app11031067. 

GOMEZ, Claudius da Costa. Biogas as an energy option: an overview. In: WELLINGER, 

Arthur; MURPHY, Jerry; BAXTER, David (org.). The biogas handbook: Science, 

production and applications. Oxford: Woodhead Publishing Limited, 2013. p. 1–16.  

GUILHERME, A. A.; DANTAS, P. V. F.; SANTOS, E. S.; FERNANDES, F. A. N.; 

MACEDO, G. R. Evaluation of composition, characterization and enzymatic hydrolysis of 

pretreated sugar cane bagasse. Brazilian Journal of Chemical Engineering, [S. l.], v. 32, n. 

1, p. 23–33, 2015. DOI: 10.1590/0104-6632.20150321s00003146. 

HAMES, B.; RUIZ, R.; SCARLATA, C.; SLUITER, A.; SLUITER, J.; TEMPLETON, D. 

Preparation of Samples for Compositional Analysis: Laboratory Analytical Procedure 

(LAP)GoldenNational Renewable Energy Laboratory (NREL), , 2008.  

HANSON, R. S.; HANSON, T. E. Methanotrophic bacteria. Microbiological reviews, [S. l.], 

v. 60, n. 2, p. 439–471, 1996. DOI: <p></p>. 

HASSAN, Mohd Ali; YACOB, Shahrakbah; CHUNG, Cheong Weng; SHIRAI, Yoshihito; 

HUNG, Yung-Tse. Kitchen Refuse Fermentation. In: WANG, Lawrence K.; TAY, Joo-Hwa; 

TAY, Stephen Tiong Lee; HUNG, Yung-Tse (org.). Environmental Bioengineering. New 

York: Humana Press, 2010. v. 11p. 193–210. Disponível em: 

https://books.google.com.br/books?id=jGiQSjXQgTcC&pg=PA193&lpg=PA193&dq=Kitche

n+Refuse+Fermentation+hassan&source=bl&ots=dwRQ6XkMzk&sig=ACfU3U0wsT4H-

v8yTQ0gHmP6v-d6BzMbAA&hl=pt-

BR&sa=X&ved=2ahUKEwjY5ePw6brnAhVHIbkGHSynDRoQ6AEwDHoECAkQAQ#v=on

epage&q&f=fals. Acesso em: 5 fev. 2020. 

HATFIELD, Ronald; FUKUSHIMA, Romualdo S. Can lignin be accurately measured? Crop 

Science, [S. l.], v. 45, n. 3, p. 832–839, 2005. DOI: 10.2135/cropsci2004.0238. 

HELDMAIER, Gerhard; WERNER, Dietrich. Environmental Signal Processing and 

Adaptation. Berlim: Springer, 2003. DOI: 10.1046/j.1439-0310.2003.00951.x. 

HENRIKSSON, Gunnar. Lignin. In: EK, Monica; GELLERSTEDT, Göran; HENRIKSSON, 



185 

Gunnar (org.). Wood Chemistry and Technology. Berlin: Walter de Gruyter, 2009. v. 1p. 

121–145. DOI: 10.1515/9783110213447. 

HICKEY, R. F.; SWITZENBAUM, M. S. Thermodynamics of volatile fatty acid accumulation 

in anaerobic digesters subject to increases in hydraulic and organic loading. Research Journal 

of the Water Pollution Control Federation, [S. l.], v. 63, n. 2, p. 141–144, 1991.  

HOJO, Liri Yoko Cruz Prieto; AJALA, Edson; NETO GORJON, André; MARTINS, Carlos 

Humberto; DE ANGELIS NETO, Generoso; TAVARES, Célia Regina Granhem. Diagnóstico 

do gerenciamento dos resíduos em uma indústria sucroalcooleira. In:  2012, Anais [...]. : In: 

SIMPÓSIO DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA URBANA, 3., 2012, Maringá. 

Anais... Maringá: UEM, 2012. 

HSU, Teh-An. Pretreatment of biomass. In: WYMAN, Charles E. (org.). Handbook on 

Bioethanol: Production and Utilization. Boca Raton: Taylor & Francis, 1996. p. 179–212.  

HU, Gang; HEITMANN, John A.; ROJAS, Orlando J. Feedstock pretreatment strategies for 

producing ethanol from wood, bark, and forest residues. BioResources, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 

270–294, 2008. DOI: 10.15376/biores.3.1.270-294. 

HUGOT, E. Handbook of Cane Sugar Engineering. 3. ed. Amsterdan: Elsevier Science 

Publishers B. V., 1986. v. 7 Disponível em: 

https://archive.org/details/HandbookOfCaneSugarEngineering-hogot. Acesso em: 26 maio. 

2018. 

JAFARI, Omid; ZILOUEI, Hamid. Enhanced biohydrogen and subsequent biomethane 

production from sugarcane bagasse using nano-titanium dioxide pretreatment. Bioresource 

Technology, [S. l.], v. 214, p. 670–678, 2016. DOI: 10.1016/j.biortech.2016.05.007. 

JANKE, Leandro; LEITE, Athaydes F.; NIKOLAUSZ, Marcell; RADETSKI, Claudemir M.; 

NELLES, Michael; STINNER, Walter. Comparison of start-up strategies and process 

performance during semi-continuous anaerobic digestion of sugarcane filter cake co-digested 

with bagasse. Waste Management, [S. l.], v. 48, p. 199–208, 2016. DOI: 

10.1016/j.wasman.2015.11.007. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2015.11.007. 



186 

JEONG, So-Yeon; LEE, Jae-Won. Hydrothermal Treatment. In: PANDEY, Ashok; NEGI, 

Sangeeta; BINOD, Parameswaran; LARROCHE, Christian (org.). Pretreatment of Biomass: 

Processes and Technologies. Amsterdam: Elsevier, 2015. p. 61–74. DOI: 10.1016/B978-0-12-

800080-9.00005-0. 

JOHNSON, David K. Influence of Carbohydrate Degradation Products on the Measurement of 

Acid Soluble Lignin. In: D. HYMAN, A. SLUITER, D. CROCKER, D. Johnson; J. SLUITER, 

S. BLACK, And C. Scarlata (org.). Determination of Acid Soluble Lignin Concentration 

Curve by UV-Vis Spectroscopy: Laboratory Analytical Procedure (LAP): National 

Renewable Energy Laboratory (NREL). Golden. p. 7–10.  

JØRGENSEN, Peter Jacob. Biogas: green energy: Process, Design, Energy supply, 

Environment. 2. ed. Aarhus: PlanEnergi, Researcher for a Day, 2009.  

JOSEPH, Osnick; ROUEZ, Maxime; MÉTIVIER-PIGNON, Héléne; BAYARD, Rémy; 

EMMANUEL, Evens; GOURDON, Rémy. Adsorption of heavy metals on to sugar cane 

bagasse: Improvement of adsorption capacities due to anaerobic degradation of the biosorbent. 

Environmental Technology, [S. l.], v. 30, n. 13, p. 1371–1379, 2009. DOI: 

10.1080/09593330903139520. 

KAN, Tao; STREZOV, Vladimir; EVANS, Tim J. Lignocellulosic biomass pyrolysis: A review 

of product properties and effects of pyrolysis parameters. Renewable and Sustainable Energy 

Reviews, [S. l.], v. 57, p. 1126–1140, 2016. DOI: 10.1016/j.rser.2015.12.185. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2015.12.185. 

KANIMOZHI, J.; SATHYA, Arunachalam Bose; ACHARY, Anant; SIVASUBRAMANIAN, 

Velmurugan. Enhancement of Anaerobic Digestion of Pharmaceutical Effluent. In: 

SIVASUBRAMANIAN, V. (org.). Environmental Sustainability Using Green 

Technologies. Boca Raton: Taylor & Francis Group, 2016. Disponível em: 

https://books.google.com.br/books?id=ozqLDQAAQBAJ&pg=PT191&dq=biogas+anaerobic

+digestion+temperature+37&hl=pt-

BR&sa=X&ved=0ahUKEwjwruCbiK7nAhXkHrkGHZc6BFUQ6AEISzAD#v=onepage&q&

f=false. Acesso em: 31 jan. 2020. 



187 

KARTHIKEYAN, Obuli P.; VISVANATHAN, C. Bio-energy recovery from high-solid 

organic substrates by dry anaerobic bio-conversion processes: A review. Reviews in 

Environmental Science and Biotechnology, [S. l.], v. 12, n. 3, p. 257–284, 2013. DOI: 

10.1007/s11157-012-9304-9. 

KAUR, Ramandeep; UPPAL, S. K. Structural characterization and antioxidant activity of lignin 

from sugarcane bagasse. Colloid and Polymer Science, [S. l.], v. 293, n. 9, p. 2585–2592, 

2015. DOI: 10.1007/s00396-015-3653-1. 

KELLY, Frank J.; FUSSELL, Julia C. Improving indoor air quality, health and performance 

within environments where people live, travel, learn and work. Atmospheric Environment, 

[S. l.], v. 200, n. March 2019, p. 90–109, 2019. DOI: 10.1016/j.atmosenv.2018.11.058. 

Disponível em: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2018.11.058. 

KHANAL, Samir Kumar. Microbiology and Biochemistry of Anaerobic Biotechnology. In: 

KHANAL, Samir Kumar (org.). Anaerobic biotechnology for bioenergy production : 

principles and applications. Ames: John Wiley & Sons, 2008. a. p. 29–41. DOI: 

10.1038/209456a0. 

KHANAL, Samir Kumar. Overview of Anaerobic Biotechnology. In: KHANAL, Samir Kumar 

(org.). Anaerobic biotechnology for bioenergy production: principles and applications. 

Ames: John Wiley & Sons, 2008. b. p. 1–27.  

KHANAL, Samir Kumar. Environmental Factors. In: KHANAL, Samir Kumar (org.). 

Anaerobic biotechnology for bioenergy production : principles and applications. Ames: 

John Wiley & Sons, 2008. c. p. 43–63. DOI: 10.1016/B978-1-4557-2865-7.00009-6. 

KIVAISI, Amelia K.; ELIAPENDA, S. Pretreatment of bagasse and coconut fibres for 

enhanced anaerobic degradation by rumen microorganisms. Renewable Energy, [S. l.], v. 5, 

n. 5–8, p. 791–795, 1994. DOI: 10.1016/0960-1481(94)90089-2. 

KLASS, Donald L. Biomass for Renewable Energy, Fuels, and Chemicals. San Diego: 

Academic Press, 1998.  

KOHN, McKenzie Primerano. Catalytic Reforming of Biogas for Syngas Production. 2012. 



188 

Universidade de Columbia, New York, 2012. 155 p. Tese (Doutorado em Filosofia) - Escola de 

Artes e Ciências, 2012. 

KRATZEISEN, Martin; STARCEVIC, Nikica; MARTINOV, Milan; MAURER, Claudia; 

MÜLLER, Joachim. Applicability of biogas digestate as solid fuel. Fuel, [S. l.], v. 89, n. 9, p. 

2544–2548, 2010. DOI: 10.1016/j.fuel.2010.02.008. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2010.02.008. 

KUMAR, Manickam Naresh; RAVIKUMAR, Rajarathinam; THENMOZHI, Senniyappan; 

KUMAR, Moorthy Ranjith; SHANKAR, Muthuvel Kirupa. Choice of Pretreatment 

Technology for Sustainable Production of Bioethanol from Lignocellulosic Biomass: Bottle 

Necks and Recommendations. Waste and Biomass Valorization, [S. l.], v. 10, n. 6, p. 1693–

1709, 2019. DOI: 10.1007/s12649-017-0177-6. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1007/s12649-017-0177-6. 

LEANG, Yew Hume; SAW, Horng Yuan. Proximate and functional properties of sugarcane 

bagasse. Focus on Dietary fibres & Pre/Probiotics, [S. l.], v. 22, n. 2, p. 5–8, 2011.  

LEE, H. V.; HAMID, S. B. A.; ZAIN, S. K. Conversion of lignocellulosic biomass to 

nanocellulose: Structure and chemical process. The Scientific World Journal, [S. l.], v. 2014, 

p. 1–20, 2014. DOI: 10.1155/2014/631013. 

LI, Jianzheng; BAN, Qiaoying; ZHANG, Liguo; JHA, Ajay Kumar. Syntrophic propionate 

degradation in anaerobic digestion: A review. International Journal of Agriculture and 

Biology, [S. l.], v. 14, n. 5, p. 843–850, 2012.  

LILEY, Peter E.; THOMSON, George H.; FRIEND, D. G.; DAUBERT, Thomas E.; BUCK, 

Evan. Physical and Chemical Data. In: PERRY, Robert H.; GREEN, Don W.; MALONEY, 

James O. (org.). Perry’s Chemical Engineers’ Handbook. 7. ed. New York: McGraw-Hill, 

1997. p. 7–374.  

LIMA, Diego Roberto Sousa; ADARME, Oscar Fernando Herrera; BAÊTA, Bruno Eduardo 

Lobo; GURGEL, Leandro Vinícius Alves; DE AQUINO, Sérgio Francisco. Influence of 

different thermal pretreatments and inoculum selection on the biomethanation of sugarcane 

bagasse by solid-state anaerobic digestion: A kinetic analysis. Industrial Crops and Products, 



189 

[S. l.], v. 111, p. 684–693, 2018. DOI: 10.1016/j.indcrop.2017.11.048. 

LIMA, Léo da Rocha; MARCONDES, Aluizio de Abreu. Álcool carburante: uma estratégia 

brasileira. Curitiba: UFPR, 2002.  

LIMAYEM, Alya; RICKE, Steven C. Lignocellulosic biomass for bioethanol production: 

Current perspectives, potential issues and future prospects. Progress in Energy and 

Combustion Science, [S. l.], v. 38, n. 4, p. 449–467, 2012. DOI: 10.1016/j.pecs.2012.03.002. 

Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.pecs.2012.03.002. 

LISSENS, G.; VANDEVIVERE, P.; DE BAERE, L.; BIEY, E. M.; VERSTRAETE, W. Solid 

waste digestors: Process performance and practice for municipal solid waste digestion. Water 

Science and Technology, [S. l.], v. 44, n. 8, p. 91–102, 2001. DOI: 10.2166/wst.2001.0473. 

LIU, X.; HILIGSMANN, S.; GOURDON, R.; BAYARD, R. Anaerobic digestion of 

lignocellulosic biomasses pretreated with Ceriporiopsis subvermispora. Journal of 

Environmental Management, [S. l.], v. 193, p. 154–162, 2017. DOI: 

10.1016/j.jenvman.2017.01.075. 

LIU, Xuejun; AI, Ning; ZHANG, Haiyan; LU, Meizhen; JI, Dengxiang; YU, Fengwen; JI, 

Jianbing. Quantification of glucose, xylose, arabinose, furfural, and HMF in corncob 

hydrolysate by HPLC-PDA-ELSD. Carbohydrate Research, [S. l.], v. 353, p. 111–114, 2012. 

DOI: 10.1016/j.carres.2012.03.029. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.carres.2012.03.029. 

LOPES, Cláudio Hartkopf. Tecnologia de produção de açúcar de cana. São Carlos: 

EdUFSCar, 2013.  

LUNING, Luchien; VAN ZUNDERT, E. H. M.; BRINKMANN, A. J. F. Comparison of dry 

and wet digestion for solid waste. Water Science and Technology, [S. l.], v. 48, n. 4, p. 15–

20, 2003. DOI: 10.2166/wst.2003.0210. 

MACKIE, Roderick I.; BRYANT, Marvin P. Metabolic Activity od Fatty Acid-Oxidizing 

Bacteria and the Contribution of Acetate, Propionate, Butyrate, and CO2 to Methanogenesis in 

Cattle Waste at 40 and 60°C. Applied and Environmental Microbiology, [S. l.], v. 41, n. 6, 



190 

p. 1363–1373, 1981.  

MACLELLAN, James; CHEN, Rui; KRAEMER, Robert; ZHONG, Yuan; LIU, Yan; LIAO, 

Wei. Anaerobic treatment of lignocellulosic material to co-produce methane and digested fiber 

for ethanol biorefining. Bioresource Technology, [S. l.], v. 130, p. 418–423, 2013. DOI: 

10.1016/j.biortech.2012.12.032. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2012.12.032. 

MADIGAN, Michael T.; MARTINKO, John M.; BENDER, Kelly S.; BUCKLEY, Daniel H.; 

STAHL, David A. Microbiologia de Brock. 14. ed. Porto Alegre: Artmed, 2016. DOI: 

10.15713/ins.mmj.3. 

MADIGAN, Michael T.; MARTINKO, John M.; DUNLAP, Paul V.; CLARK, David P. 

Microbiologia de Brock. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.  

MANSOUR, A. A.; DA COSTA, A.; ARNAUD, T.; LU-CHAU, T. A.; FDZ-POLANCO, 

Maria; MOREIRA, M. T.; CACHO RIVERO, J. A. Review of lignocellulolytic enzyme activity 

analyses and scale-down to microplate-based assays. Talanta, [S. l.], v. 150, p. 629–637, 2016. 

DOI: 10.1016/j.talanta.2015.12.073. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2015.12.073. 

MARABEZI, Karen. Estudo sistemático das reações envolvidas na determinação dos teores 

de lignina e holocelulose em amostras de bagaço e palha de cana-de-açúcar. 2009. 

Universidade de São Paulo, São Carlos, 2009. 142 p. Dissertação (Mestrado em Ciências 

Físico-Química) - Instituto de Química de São Carlos, 2009. DOI: 10.11606/D.75.2009.tde-

07102009-100309. 

MARABEZI, Karen. Deslignificação de Bagaço de Cana-de-açúcar: Reações, Isolamento e 

Utilização de Ligninas. 2014. Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014. 211 p. Tese 

(Doutor em Ciências Físico-Química) - Instituto de Química de São Carlos, 2014. 

MATA-ALVAREZ, J. Fundamentals of the anaerobic digestion process. In: MATA-

ALVAREZ, J. (org.). Biomethanization of the Organic Fraction of Municipal Solid Wastes. 

London: IWA Publishing, 2003. p. 1–20. Disponível em: 

https://books.google.com.br/books?id=BBxRYaSaapQC&pg=PA191&lpg=PA191&dq=mata-



191 

alvarez+et+al+1993&source=bl&ots=79axjL9lP1&sig=ACfU3U275UJOIPRx_ZWOIH8GNo

9iWfO-9g&hl=pt-

BR&sa=X&ved=2ahUKEwiSu7rgtq7nAhUMD7kGHTS0AdkQ6AEwAnoECAkQAQ#v=one

page&q&f=false. Acesso em: 31 jan. 2020. 

MATHERI, Anthony Njuguna; SETHUNYA, Vuiswa Lucia; BELAID, Mohamed; 

MUZENDA, Edison. Analysis of the biogas productivity from dry anaerobic digestion of 

organic fraction of municipal solid waste. Renewable and Sustainable Energy Reviews, [S. 

l.], v. 81, p. 2328–2334, 2018. DOI: 10.1016/j.rser.2017.06.041. Disponível em: 

https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.06.041. 

MATSUOKA, Siziuo; BRESSIANI, José; MACCHERONI, Walter; FOUTO, Ivo. Bioenergia 

de Cana. In: SANTOS, Fernando; BORÉM, Aluízio; CALDAS, Celso (org.). Cana-de-açúcar: 

Bioenergia, açúcar e etanol: Tecnologias e perspectivas. 2. ed. Viçosa: UFV, 2010. p. 547–

577.  

MCKENDRY, P. Energy production from biomass (Part 1): Overview of biomass. Bioresour 

Technol, [S. l.], v. 83, n. 1, p. 37–46, 2002. DOI: 10.1016/S0960-8524(01)00118-3. 

MEHRYAR, Esmaeil; DING, Weimin; HEMMAT, Abbas; TALHA, Zahir; HASSAN, 

Muhammad; MAMAT, Tursun; HEI, Kunlun. Anaerobic Co-Digestion of Oil Refinery 

Wastewater with Bagasse; Evaluating and Modeling by Neural Network Algorithms and 

Mathematical Equations. BioResources, [S. l.], v. 12, n. 4, p. 7325–7340, 2017. DOI: 

10.15376/biores.12.4.7325-7340. 

MESQUITA, Patrícia da Luz; AFONSO, Robson José de Cássia Franco; DE AQUINO, Sérgio 

Francisco; LEITE, Gustavo de Souza. Validação de método de cromatografia líquida para a 

determinação de sete ácidos graxos voláteis intermediários da digestão anaeróbia. Engenharia 

Sanitária e Ambiental, [S. l.], v. 18, n. 4, p. 295–302, 2013.  

MÖLLER, Kurt; MÜLLER, Torsten. Effects of anaerobic digestion on digestate nutrient 

availability and crop growth: A review. Engineering in Life Sciences, [S. l.], v. 12, n. 3, p. 

242–257, 2012. DOI: 10.1002/elsc.201100085. 

MONTGOMERY, Douglas C.; RUNGER, George C. Applied Statistics and Probability for 



192 

Engineers. 3. ed. Danvers: John Wiley & Sons, 2003. v. 158 DOI: 10.2307/2983314. 

MOORE, Wyne E.; JOHNSON, David B. Acid insoluble lignin in wood: standard method. In: 

MOORE, Wyne E.; JOHNSON, David B. (org.). Procedures for the chemical analysis of 

wood and wood products: as used at US Forest Products Laboratory. Madison: The 

U.S.Forest Products Laboratory, 1967. p. 1–5. Disponível em: 

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=umn.31951d01930458r;view=1up;seq=2. 

MULAT, Daniel Girma; HORN, Svein Jarle. Biogas Production from Lignin via Anaerobic 

Digestion. In: BECKHAM, Gregg T. (org.). Lignin Valorization: Emerging Approaches. 

London: The Royal Society of Chemistry, 2018. p. 391–412. DOI: 10.1039/9781788010351-

00391. 

MÜLLER, Nicolai; WORM, Petra; SCHINK, Bernhard; STAMS, Alfons J. M.; PLUGGE, 

Caroline M. Syntrophic butyrate and propionate oxidation processes: from genomes to reaction 

mechanisms. Environmental Microbiology Reports, [S. l.], v. 2, n. 4, p. 489–499, 2010. DOI: 

10.1111/j.1758-2229.2010.00147.x. 

MUSTAFA, Ahmed M.; LI, Hui; RADWAN, Amira A.; SHENG, Kuichuan; CHEN, Xiang. 

Effect of hydrothermal and Ca(OH)2 pretreatments on anaerobic digestion of sugarcane 

bagasse for biogas production. Bioresource Technology, [S. l.], v. 259, n. March, p. 54–60, 

2018. DOI: 10.1016/j.biortech.2018.03.028. Disponível em: 

https://doi.org/10.1016/j.biortech.2018.03.028. 

NAGARAJAN, Dillirani; LEE, Duu-Jong; CHANG, Jo-Shu. Integration of anaerobic digestion 

and microalgal cultivation for digestate bioremediation and biogas upgrading. Bioresource 

Technology, [S. l.], v. 290, p. 121804, 2019. DOI: 10.1016/j.biortech.2019.121804. Disponível 

em: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2019.121804. 

NASCIMENTO, Viviane Marcos. Pré-tratamento alcalino (NaOH) do bagaço de cana-de-

açúcar para a produção de etanol e obtenção de xilooligômeros. 2011. Universidade Federal 

de São Carlos, São Carlos, 2011. 136 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - 

Departamento de Engenharia Química, Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, 2011. 

NAYONO, Satoto Endar. Anaerobic digestion of organic solid waste for energy production. 



193 

Karlsruher: KIT Scientific Publishing, 2010. Disponível em: 

https://books.google.com.br/books/about/Anaerobic_Digestion_of_Organic_Solid_Was.html?

id=cyZAAbGI6X0C&redir_esc=y. 

NEVES, P. V.; PITARELO, A. P.; RAMOS, L. P. Production of cellulosic ethanol from 

sugarcane bagasse by steam explosion: Effect of extractives content, acid catalysis and different 

fermentation technologies. Bioresource Technology, [S. l.], v. 208, p. 184–194, 2016. DOI: 

10.1016/j.biortech.2016.02.085. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2016.02.085. 

NGUYEN, Duc; KHANAL, Samir Kumar. A little breath of fresh air into an anaerobic system: 

How microaeration facilitates anaerobic digestion process. Biotechnology Advances, [S. l.], 

v. 36, n. 7, p. 1971–1983, 2018. DOI: 10.1016/j.biotechadv.2018.08.007. Disponível em: 

https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2018.08.007. 

NIELSEN, Henrik Bangsø; UELLENDAHL, Hinrich; AHRING, Birgitte Kiær. Regulation and 

optimization of the biogas process: Propionate as a key parameter. Biomass and Bioenergy, 

[S. l.], v. 31, n. 11–12, p. 820–830, 2007. DOI: 10.1016/j.biombioe.2007.04.004. 

NISHIYAMA, Yoshiharu; LANGAN, Paul; CHANZY, Henri. Crystal Structure and 

Hydrogen-Bonding System in Cellulose I from Synchrotron X-ray and Neutron Fiber 

Diffraction. Journal of the American Chemical Society, [S. l.], n. 124, p. 9074–9082, 2002. 

DOI: 10.1021/ja0257319. 

NKOA, Roger. Agricultural benefits and environmental risks of soil fertilization with anaerobic 

digestates: A review. Agronomy for Sustainable Development, [S. l.], v. 34, n. 2, p. 473–492, 

2014. DOI: 10.1007/s13593-013-0196-z. 

NOGUEIRA, Maria Aparecida Farias de Souza; GARCIA, Marli da Silva. Gestão dos resíduos 

do setor industrial sucroenergético: estudo de caso de uma usina no município de Rio Brilhante, 

Mato Grosso do Sul. Revista do Centro do Ciências Naturais e Exatas, [S. l.], v. 17, n. 17, 

p. 3275–3283, 2013. DOI: 10.5902/2236117010444. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.5902/2236117010444. 

NORDBERG, Monica; TEMPLETON, Douglas M.; ANDERSEN, Ole; DUFFUS, John H. 



194 

Glossary of terms used in ecotoxicology: IUPAC Recommendations 2009. Pure and Applied 

Chemistry, [S. l.], v. 81, n. 5, p. 829–970, 2009. DOI: 10.1351/PAC-REC-08-07-09. 

O’BRIEN, Brendan J.; MILLIGAN, Eric; CARVER, Jon; ROY, Eric D. Integrating anaerobic 

co-digestion of dairy manure and food waste with cultivation of edible mushrooms for nutrient 

recovery. Bioresource Technology, [S. l.], v. 285, p. 121312, 2019. DOI: 

10.1016/j.biortech.2019.121312. Disponível em: 

https://doi.org/10.1016/j.biortech.2019.121312. 

OBSERVATÓRIO DA CANA. Histórico de produção e moagem. 2021. Disponível em: 

https://observatoriodacana.com.br/historico-de-producao-e-

moagem.php?idMn=32&tipoHistorico=4&acao=visualizar&idTabela=2449&safra=2019%2F

2020&estado=RS%2CSC%2CPR%2CSP%2CRJ%2CMG%2CES%2CMS%2CMT%2CGO%

2CDF%2CBA%2CSE%2CAL%2CPE%2CPB%2CRN%2CCE%2CPI%2CMA%2CTO%2CP

A. Acesso em: 12 maio. 2021.  

OGATA, B. H. Caracterização das frações celulose, hemicelulose e lignina de diferentes 

genótipos de cana-de-açúcar e potencial de uso em biorrefinarias. 2013. Universidade de 

São Paulo, Piracicaba, 2013. 108 p. Dissertação (Mestrado em Ciências, Ciência e Tecnologia 

de Alimentos) - Escola Superior “Luiz de Queiroz”, 2013. 

OLIVEIRA, Fernanda de Carvalho. Oxidação de lignina proveniente de resíduos 

lignocelulósicos agroindustriais para obtenção de compostos químicos aromáticos de 

maior valor agregado. 2015. Universidade de São Paulo, Lorena, 2015. 199 p. Tese 

(Doutorado em Ciências - Programa de Pós Graduação em Biotecnologia Industrial na Área de 

Conversão de Biomassa) - Escola de Engenharia de Lorena, 2015. 

ORIGIN LAB. Lowess and Loess Smoothing. [s.d.]. Disponível em: 

https://www.originlab.com/doc/ReleaseNotes/LOWESS-and-LOESS-Smoothing.  

OUELLETTE, Robert J.; RAWN, J. David. Organic Chemistry: Structure, Mechanism, 

Synthesis. 2. ed. London: Academic Press, 2019. DOI: 10.1016/B978-0-12-812838-1.50028-

1. 

PAPADOPOULOU, Christina; MATRALIS, Haris; VERYKIOS, Xenophon. Utilization of 



195 

Biogas as a Renewable Carbon Source: Dry Reforming of Methane. In: GUCZI, László; 

ERDŐHELYI, András (org.). Catalysis for Alternative Energy Generation. New York: 

Springer, 2012. p. 57–127. DOI: 10.1007/978-1-4614-0344-9_6. 

PARITOSH, Kunwar; YADAV, Monika; KESHARWANI, Nupur; PAREEK, Nidhi; 

PARTHIBA, Obulisamy; BALAN, Venkatesh; VIVEKANAND, Vivekanand. Bioresource 

Technology Strategies to improve solid state anaerobic bioconversion of lignocellulosic 

biomass : an overview. Bioresource Technology, [S. l.], v. 331, n. March, p. 125036, 2021. 

DOI: 10.1016/j.biortech.2021.125036. Disponível em: 

https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.125036. 

PECCHI, Matteo; BARATIERI, Marco. Coupling anaerobic digestion with gasification, 

pyrolysis or hydrothermal carbonization: A review. Renewable and Sustainable Energy 

Reviews, [S. l.], v. 105, p. 462–475, 2019. DOI: 10.1016/j.rser.2019.02.003. 

PEIXOTO, Aristeu Mendes; DE SOUZA, Julio S. Inglez; DE TOLEDO, Francisco Ferraz; 

REICHARDT, Klaus; MOLINA FILHO, José. Enciclopédia agrícola brasileira: I-M. São 

Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002. v. 4 Disponível em: 

https://books.google.com.br/books/about/Enciclopédia_agrícola_brasileira_I_M.html?id=-

VQzU5X7Ta0C&redir_esc=y. Acesso em: 7 maio. 2019. 

PEIXOTO, Thiago. Estação de tratamento de esgoto de Várzea Paulista - RJDC 3.3: 

Descritivo operacional dos processos de tratamento. Várzea Paulista.  

PELLERA, Frantseska-Maria; GIDARAKOS, Evangelos. Effect of substrate to inoculum ratio 

and inoculum type on the biochemical methane potential of solid agroindustrial waste. Journal 

of Environmental Chemical Engineering, [S. l.], v. 4, n. 3, p. 3217–3229, 2016. DOI: 

10.1016/j.jece.2016.05.026. 

PEÑA, Cristina Gastón; MITRANI, Raúl Bambanaste; CORREA, Jorge Lois; CADENAS, 

Gloria Alfonso; MUNILLA, Mribel Herryman. Bagazo. In: BUGALLO, Luis O. Cálvez 

Taupier; Silvia Rosello (org.). Manual de los derivados de la caña de azúcar. 3. ed. La 

Habana: Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar (ICIDCA), 

2000. p. 31–43.  



196 

PENG, Wei; PIVATO, Alberto; CERMINARA, Giulia; GARBO, Francesco; RAGA, Roberto. 

Denitrification of Mature Landfill Leachate with High Nitrite in Simulated Landfill Columns 

Packed with Solid Digestate from Organic Fraction of Municipal Solid Waste. Waste and 

Biomass Valorization, [S. l.], v. 11, n. 2, p. 411–421, 2018. DOI: 10.1007/s12649-018-0422-

7. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1007/s12649-018-0422-7. 

PERES, Sérgio. Gás do bagaço de cana: um combustível substituto do gás natural. In:  1999, 

Anais [...]. : In: SEMINÁRIO NACIONAL DE PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA, 15., 1999, Foz do Iguaçu. Tópico Temático... Recife: CHESF, 1999. 

PÉREZ, J.; MUÑOZ-DORADO, J.; DE LA RUBIA, T.; MARTÍNEZ, J. Biodegradation and 

biological treatments of cellulose, hemicellulose and lignin: An overview. International 

Microbiology, [S. l.], v. 5, n. 2, p. 53–63, 2002. DOI: 10.1007/s10123-002-0062-3. 

PIND, Peter F.; ANGELIDAKI, Irini; AHRING, Birgitte K. Dynamics of the anaerobic 

process: Effects of volatile fatty acids. Biotechnology and Bioengineering, [S. l.], v. 82, n. 7, 

p. 791–801, 2003. DOI: 10.1002/bit.10628. 

REAXYS. Reaxys. 2019. Disponível em: https://www.reaxys.com/#/search/quick. Acesso em: 

26 abr. 2019.  

REGALBUTO, John R.; ALMALKI, Fahad; LIU, Qiuli; BANERJEE, Ritubarna; WONG, 

Andrew; KEELS, Jayson. Hydrocarbon Fuels from Lignocellulose. In: BADRAN, Adnan; 

MURAD, Sohail; BAYDOUN, Elias; DAGHIR, Nuhad (org.). Water, Energy & Food 

Sustainability in the Middle East: The Sustainability Triangle. Gewerbestrasse: Springer, 

2017. p. 127–159.  

REZENDE, Camila Alves; DE LIMA, Marisa Aparecida; MAZIERO, Priscila; DEAZEVEDO, 

Eduardo Ribeiro; GARCIA, Wanius; POLIKARPOV, Igor. Chemical and morphological 

characterization of sugarcane bagasse submitted to a delignification process for enhanced 

enzymatic digestibility. Biotechnology for Biofuels, [S. l.], v. 4, 2011. DOI: 10.1186/1754-

6834-4-54. 

ROCHA, G. J. M.; NASCIMENTO, V. M.; ROSSELL, C. E. V. Caracterização Físico-Química 

do Bagaço de Cana-de-Açúcar Caracterização Físico-Química. In:  2014, [Campinas]. Anais 



197 

[...]. [Campinas]: Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol (CTBE), 2014. 

p. 16. 

ROCHA, George Jackson de Moraes. Deslignificação de Bagaço de Cana-de-Açúcar 

Assistida por Oxigênio. 2000. Universidade de São Paulo, São Carlos, 2000. 136 p. Tese 

(Doutorado) - Instituto de Química de São Carlos, 2000. 

ROCHA, George Jackson de Moraes; BALKZÓ, Natasha K.; MULINARI, Daniella Regina. 

Obtenção e Caracterização da Celulose do Bagaço de Cana-de-Açúcar Pré-Tratado em Meio 

Ácido. Cadernos UniFOA, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 59–65, 2012.  

ROCHA, George Jackson de Moraes; MARTIN, Carlos; SOARES, Isaias Barbosa; SOUTO-

MAIOR, Ana Maria; BAUDEL, Henrique Macedo; DE ABREU, Cesar Augusto Moraes. 

Dilute mixed-acid pretreatment of sugarcane bagasse for ethanol production. Biomass and 

Bioenergy, [S. l.], v. 35, n. 1, p. 663–670, 2011. DOI: 10.1016/j.biombioe.2010.10.018. 

Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.biombioe.2010.10.018. 

RODRÍGUEZ-DÍAZ, Joan Manuel; GARCÍA, Julio Omar Prieto; SÁNCHEZ, Luis Ramón 

Bravo; DA SILVA, Meuris Gurgel Carlos; DA SILVA, Valdinete Lins; ARTEAGA-PÉREZ, 

Luis E. Comprehensive Characterization of Sugarcane Bagasse Ash for Its Use as an Adsorbent. 

Bioenergy Research, [S. l.], v. 8, n. 4, p. 1885–1895, 2015. DOI: 10.1007/s12155-015-9646-

6. 

ROMERO-GÜIZA, M. S.; VILA, J.; MATA-ALVAREZ, J.; CHIMENOS, J. M.; ASTALS, S. 

The role of additives on anaerobic digestion : A review. Renewable and Sustainable Energy 

Reviews, [S. l.], v. 58, p. 1486–1499, 2016. DOI: 10.1016/j.rser.2015.12.094. 

RUGGERI, Bernardo; TOMMASI, Tonia; SANFILIPPO, Sara. BioH2 & BioCH4 Through 

Anaerobic Digestion: From Research to Full-scale Applications. London: Springer, 2015.  

SAADY, Noori M. Cat. Homoacetogenesis during hydrogen production by mixed cultures dark 

fermentation: Unresolved challenge. International Journal of Hydrogen Energy, [S. l.], v. 

38, n. 30, p. 13172–13191, 2013. DOI: 10.1016/j.ijhydene.2013.07.122. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2013.07.122. 



198 

SABOOR, Abdul; KHAN, Samiullah; ALI SHAH, Aamer; HASAN, Fariha; KHAN, Haji; 

BADSHAH, Malik. Enhancement of biomethane production from cattle manure with 

codigestion of dilute acid pretreated lignocellulosic biomass. International Journal of Green 

Energy, [S. l.], v. 14, n. 7, p. 632–637, 2017. DOI: 10.1080/15435075.2017.1313740. 

SANT’ANNA, Celso; DE SOUZA, Wanderley; BRIENZO, Michel. The influence of the 

heterogeneity, physicochemical and structural properties on the recalcitrance and conversion of 

sugarcane bagasse. In: WEBB, Eleanore (org.). Sugarcane: Production, Consumption and 

Agricultural Management Systems. New York: Nova Publishers, 2014. p. 1–33.  

SANTOS, Fernando A.; DE QUEIRÓZ, José H.; COLODETTE, Jorge L.; FERNANDES, 

Sergio A.; GUIMARAES, Valéria M.; REZENDE, Sebastiao T. Potencial da palha de cana-de-

açúcar para produção de etanol. Quimica Nova, [S. l.], v. 35, n. 5, p. 1004–1010, 2012. DOI: 

10.1590/S0100-40422012000500025. 

SAWATDEENARUNAT, Chayanon; SURENDRA, K. C.; TAKARA, Devin; OECHSNER, 

Hans; KHANAL, Samir Kumar. Anaerobic digestion of lignocellulosic biomass: Challenges 

and opportunities. Bioresource Technology, [S. l.], v. 178, p. 178–186, 2015. DOI: 

10.1016/j.biortech.2014.09.103. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2014.09.103. 

SCHÄFER, Winfried; LEHTO, Marja; TEYE, Frederick. Dry anaerobic digestion of organic 

residues on-farm: a feasibility studyAgrifood Research Reports 77. Vihti: MTT Agrifood 

Research Finland, 2006.  

SCHELL, Daniel J.; HARWOOD, Chuck. Milling of lignocellulosic biomass: results of pilot-

scale testing. Applied Biochemistry and Biotechnology, [S. l.], v. 45/46, n. 1, p. 159–168, 

1994. DOI: 10.1007/BF02941795. 

SCHIMPF, Ulrike; SCHRADER, Alexander; HÜBNER, Anastasia; SCHULZ, Ronald; 

NEUBAUER, Peter. Utilisation of solid digestate from acidification reactors of continues two-

stage anaerobic digestion processes in Lentinula edodes cultivation. Bioresource Technology 

Reports, [S. l.], v. 8, p. 100322, 2019. DOI: 10.1016/j.biteb.2019.100322. Disponível em: 

https://doi.org/10.1016/j.biteb.2019.100322. 



199 

SCHMIDT, Anette Skammelsen; PULS, Jürgen; BJERRE, Anne Belinda. Comparison of Wet 

Oxidation and Steaming for Solubilization of the Hemicellulose Fraction in Wheat Straw and 

Birch Wood. In: CHARTIER, P.; FERRERO, G. ..; HENIUS, U. ..; HULTBERG, S.; 

SACHAU, J.; WIINBLAD, M. (org.). Biomass for Energy and the Environment. [s.l.] : 

Elsevier, 1996. p. 1510–1515. DOI: 10.1016/b978-0-08-042849-9.50011-2. 

SEGALLA, A. L. Botânica, melhoramento e variedades. In: MALAVOLTA, E.; SEGALLA, 

A. L.; GOMES, F. P.; BRIEGER, F. O.; PARANHOS, S. B. (org.). Cultura e adubação da 

cana-de-açúcar. São Paulo: Instituto Brasileiro de Potassa, 1964. p. 61–98.  

SLUITER, A.; HAMES, B.; HYMAN, D.; PAYNE, C.; RUIZ, R.; SCARLATA, C.; SLUITER, 

J.; TEMPLETON, D.; NREL, J. Wolfe. Determination of Total Solids in Biomass and Total 

Dissolved Solids in Liquid Process Samples: Laboratory Analytical Procedure 

(LAP)GoldenNational Renewable Energy Laboratory (NREL), , 2008. a. DOI: NREL/TP-510-

42621. 

SLUITER, A.; HAMES, B.; RUIZ, R.; SCARLATA, C.; SLUITER, J.; TEMPLETON, D.; 

CROCKER, D. Determination of structural carbohydrates and lignin in Biomass: 

Laboratory Analytical Procedure (LAP)GoldenNational Renewable Energy Laboratory 

(NREL), , 2012. DOI: NREL/TP-510-42618. 

SLUITER, A.; RUIZ, R.; SCARLATA, C.; SLUITER, J.; TEMPLETON, D. Determination 

of Extractives in Biomass: Laboratory Analytical Procedure (LAP)GoldenNational 

Renewable Energy Laboratory (NREL), , 2008. b. DOI: NREL/TP-510-42621. 

SLUITER, Amie; SLUITER, Justin; WOLFRUM, Edward J. Methods for Biomass 

Compositional Analysis. In: BEHRENS, Malte; DATYE, Abhaya K. (org.). Catalysis for the 

Conversion of Biomass and Its Derivatives. Berlin: Max Planck Research Library for the 

History and Development of Knowledge, 2013. p. 213–254.  

SLUITER, J. et al. Evaluation of Brazilian sugarcane bagasse characterization: An 

interlaboratory comparison study. Journal of AOAC International, [S. l.], v. 99, n. 3, p. 579–

585, 2016. DOI: 10.5740/jaoacint.15-0063. 

SLUITER, J.; SLUITER, A. Summative Mass Closure: Laboratory Analytical Procedure 



200 

(LAP): Review and IntegrationGoldenNational Renewable Energy Laboratory (NREL), , 

2011.  

SMITH, Daniel P.; MCCARTY, Perry L. Reduced product formation following perturbation 

of ethanol‐ and propionate‐fed methanogenic CSTRs. Biotechnology and Bioengineering, [S. 

l.], v. 34, n. 7, p. 885–895, 1989. a. DOI: 10.1002/bit.260340702. 

SMITH, Daniel P.; MCCARTY, Perry L. Energetic and rate effects on methanogenesis of 

ethanol and propionate in perturbed CSTRs. Biotechnology and Bioengineering, [S. l.], v. 34, 

n. 1, p. 39–54, 1989. b. DOI: 10.1002/bit.260340106. 

STREITWIESER, Daniela Almeida; CADENA, Ines A. Preliminary Study of Biomethane 

Production of Organic Waste based on their Content of Sugar, Starch, Lipid, Protein and Fibre. 

Chemical Engineering Transactions, [S. l.], v. 65, 2018. DOI: 10.3303/CET1865111. 

STYLES, David; ADAMS, Paul; THELIN, Gunnar; VANEECKHAUTE, Céline; 

CHADWICK, David; WITHERS, Paul J. A. Life Cycle Assessment of Biofertilizer Production 

and Use Compared with Conventional Liquid Digestate Management. Environmental Science 

and Technology, [S. l.], v. 52, n. 13, p. 7468–7476, 2018. DOI: 10.1021/acs.est.8b01619. 

SUHARTINI, Sri. The anaerobic digestion of sugar beet pulp. 2014. University of 

Southampton, Southampton, 2014. 275 p. Tese (Doutorado em Filosofia) - Faculty of 

Engineering and the Environment, 2014. Disponível em: https://eprints.soton.ac.uk/364799/. 

SUN, J. X.; SUN, X. F.; SUN, R. C.; SU, Y. Q. Fractional extraction and structural 

characterization of sugarcane bagasse hemicelluloses. Carbohydrate Polymers, [S. l.], v. 56, 

p. 195–204, 2004. DOI: 10.1016/j.carbpol.2004.02.002. 

SUN, RunCang; SUN, X. F.; TOMKINSON, J. Hemicelluloses and Their Derivatives. In: 

GATENHOLM, Paul; TENKANEN, Maija (org.). Hemicelluloses : Science and Technology. 

Washington, DC: American Chemical Society, 2004. p. 2–22.  

SZCZERBOWSKI, Danielle; PITARELO, Ana Paula; ZANDONÁ FILHO, Arion; RAMOS, 

Luiz Pereira. Sugarcane biomass for biorefineries: Comparative composition of carbohydrate 

and non-carbohydrate components of bagasse and straw. Carbohydrate Polymers, [S. l.], v. 



201 

114, p. 95–101, 2014. DOI: 10.1016/j.carbpol.2014.07.052. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.07.052. 

TALHA, Zahir; DING, Weimin; MEHRYAR, Esmaeil; HASSAN, Muhammad; BI, Jinhua. 

Alkaline Pretreatment of Sugarcane Bagasse and Filter Mud Codigested to Improve 

Biomethane Production. BioMed Research International, [S. l.], v. 2016, 2016. DOI: 

10.1155/2016/8650597. 

TELEMAN, Anita. Hemicelluloses and Pectins. In: EK, Monica; GELLERSTEDT, Göran; 

HENRIKSSON, Gunnar (org.). Wood Chemistry and Technology. Berlin: Walter de Gruyter, 

2009. v. 1p. 101–120. Disponível em: https://www.degruyter.com/view/product/41061. 

TEMPLETON, David W.; WOLFRUM, Edward J.; YEN, James H.; SHARPLESS, Katherine 

E. Compositional Analysis of Biomass Reference Materials: Results from an Interlaboratory 

Study. Bioenergy Research, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 303–314, 2016. DOI: 10.1007/s12155-015-

9675-1. 

THITE, Vihang S.; NERURKAR, Anuradha S. Valorization of sugarcane bagasse by chemical 

pretreatment and enzyme mediated deconstruction. Scientific Reports, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 1–

14, 2019. DOI: 10.1038/s41598-019-52347-7. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1038/s41598-019-52347-7. 

TROUSSET, Jules. Nouveau dictionnaire encyclopédique universel illustré: répertoire des 

connaissances humaines. Paris: Librairie Illustrée, 1885. v. 5 Disponível em: 

https://archive.org/details/nouveaudictionn05trou. Acesso em: 26 maio. 2018. 

U.S. DEPARTMENT OF ENERGY GENOMIC SCIENCE. Image Gallery Gateway. 2019. 

Disponível em: https://genomicscience.energy.gov. Acesso em: 15 maio. 2019.  

U.S. ENVIROMENTAL PROTECTION AGENCY. Method 1684: Total, Fixed, and 

Volatile Solids in Water, Solids, and Biosolids. Washington, DC.  

VEREIN DEUTSCHER INGENIEURE. VDI 4630: Fermentation of organic materials: 

Characterisation of the substrate, sampling, collection of material data, fermentation 

testsDüsseldorf, 2016.  



202 

WALKER, Lee; CHARLES, Wipa; CORD-RUWISCH, Ralf. Comparison of static, in-vessel 

composting of MSW with thermophilic anaerobic digestion and combinations of the two 

processes. Bioresource Technology, [S. l.], v. 100, n. 16, p. 3799–3807, 2009. DOI: 

10.1016/j.biortech.2009.02.015. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2009.02.015. 

WEE, Choon Yong; SU, Jung Jeng. Biofuel produced from solid-state anaerobic digestion of 

dairy cattle manure in coordination with black soldier fly larvae decomposition. Energies, [S. 

l.], v. 12, n. 5, p. 1–19, 2019. DOI: 10.3390/en12050911. 

WENG, Jing-Ke; LI, Xu; BONAWITZ, Nicholas D.; CHAPPLE, Clint. Emerging strategies of 

lignin engineering and degradation for cellulosic biofuel production. Current Opinion in 

Biotechnology, [S. l.], v. 19, n. 2, p. 166–172, 2008. DOI: 10.1016/j.copbio.2008.02.014. 

WILKIE, Ann C.; MULBRY, Walter W. Recovery of dairy manure nutrients by benthic 

freshwater algae. Elsevier, [S. l.], v. 84, n. 1, p. 81–91, 2002. Disponível em: 

https://pdf.sciencedirectassets.com/271433/1-s2.0-S0960852400X00934/1-s2.0-

S0960852402000032/main.pdf?x-amz-security-

token=FQoGZXIvYXdzEN7%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaDCkyD7xHq

oNnXieQPyK3A%2BksKbZ40zTIqVTPH5u8eoPH6%2BTa0XWrRrD5AohrBjN1hIH8E7Irc

4Y8UFCg. 

WU, Shubiao; NI, Ping; LI, Jiaxi; SUN, Hao; WANG, Yanfei; LUO, Hongzhen; DACH, Jacek; 

DONG, Renjie. Integrated approach to sustain biogas production in anaerobic digestion of 

chicken manure under recycled utilization of liquid digestate: Dynamics of ammonium 

accumulation and mitigation control. Bioresource Technology, [S. l.], v. 205, p. 75–81, 2016. 

DOI: 10.1016/j.biortech.2016.01.021. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2016.01.021. 

XI, Jun; DU, Wenjian; ZHONG, Linghao. Probing the interaction between cellulose and 

cellulase with a nanomechanical sensor. In: VEN, Theo G. M. Van De (org.). Cellulose: 

Medical, Pharmaceutical and Electronic Applications. [s.l.] : IntechOpen, 2013. p. 304. 

DOI: 10.5772/3470. 



203 

XIE, Sihuang; HIGGINS, Matthew J.; BUSTAMANTE, Heriberto; GALWAY, Brendan; 

NGHIEM, Long D. Current status and perspectives on anaerobic co-digestion and associated 

downstream processes. Environmental Science: Water Research and Technology, [S. l.], v. 

4, n. 11, p. 1759–1770, 2018. DOI: 10.1039/c8ew00356d. 

XU, Jie; ZHAO, Yongjun; ZHAO, Guohua; ZHANG, Hui. Nutrient removal and biogas 

upgrading by integrating freshwater algae cultivation with piggery anaerobic digestate liquid 

treatment. Applied Microbiology and Biotechnology, [S. l.], v. 99, n. 15, p. 6493–6501, 2015. 

DOI: 10.1007/s00253-015-6537-x. 

YANG, Liangcheng; XU, Fuqing; GE, Xumeng; LI, Yebo. Challenges and strategies for solid-

state anaerobic digestion of lignocellulosic biomass. Renewable and Sustainable Energy 

Reviews, [S. l.], v. 44, p. 824–834, 2015. DOI: 10.1016/j.rser.2015.01.002. 

YUE, Zhengbo; TEATER, Charles; LIU, Yan; MACLELLAN, James; LIAO, Wei. A 

Sustainable Pathway of Cellulosic Ethanol Production Integrating Anaerobic Digestion With 

Biorefining. Biotechnology and bioengineering, [S. l.], v. 105, n. 6, p. 1031–1039, 2010. DOI: 

10.1002/bit.22627. 

ZAMANI, Akram. Introduction to Lignocellulose-based Products. In: KARIMI, Keikhosro 

(org.). Lignocellulose-Based Bioproducts. Switzerland: Springer, 2015. p. 1–36.  

ZHANG, Bo; SHAHBAZI, Abolghasem. Recent Developments in Pretreatment Technologies 

for Production of Lignocellulosic Biofuels. Journal of Petroleum & Environmental 

Biotechnology, [S. l.], v. 02, n. 02, 2011. DOI: 10.4172/2157-7463.1000108. 

ZHANG, Cunsheng; SU, Haijia; BAEYENS, Jan; TAN, Tianwei. Reviewing the anaerobic 

digestion of food waste for biogas production. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 

[S. l.], v. 38, p. 383–392, 2014. DOI: 10.1016/j.rser.2014.05.038. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2014.05.038. 

ZHANG, Yupeng; LI, Jianzheng; LIU, Fengqin; YAN, Han; LI, Jiuling; ZHANG, Xue; JHA, 

Avinash Kumar. Specific quorum sensing signal molecules inducing the social behaviors of 

microbial populations in anaerobic digestion. Bioresource Technology, [S. l.], v. 273, p. 185–

195, 2019. DOI: 10.1016/j.biortech.2018.11.022. Disponível em: 



204 

https://doi.org/10.1016/j.biortech.2018.11.022. 

ZHENG, Yi; ZHAO, Jia; XU, Fuqing; LI, Yebo. Pretreatment of lignocellulosic biomass for 

enhanced biogas production. Progress in Energy and Combustion Science, [S. l.], v. 42, p. 

35–53, 2014. DOI: 10.1016/j.pecs.2014.01.001. Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.pecs.2014.01.001. 

ZOGHLAMI, Aya; PAËS, Gabriel. Lignocellulosic Biomass: Understanding Recalcitrance and 

Predicting Hydrolysis. Frontiers in Chemistry, [S. l.], v. 7, 2019. DOI: 

10.3389/fchem.2019.00874. 



205 

APÊNDICE A – DETALHES CONSTRUTIVOS DOS REATORES 

ANAERÓBIOS, DOS MEDIDORES DE GÁS E DA UNIDADE DE 

DIGESTÃO ANAERÓBIA UTILIZADOS NAS BATELADAS DE 

DIGESTÃO ANAERÓBIA DE BAGAÇO DE CANA 

Neste apêndice os componentes dos reatores anaeróbios (Figuras A. 1 e A.2), dos medidores de 

gás (Figura A. 3) e da unidade de digestão anaeróbia (Figura A. 4) utilizados nas bateladas de 

digestão anaeróbia de bagaço de cana foram descritos detalhadamente. Os medidores de gás 

foram confeccionados pelo colaborador do projeto Paulo Firmino Moreira Junior, pesquisador 

do Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

Figura A. 1 – Detalhes construtivos do reator anaeróbio utilizado nas bateladas 2 e 3 de digestão anaeróbia de 

bagaço de cana 

 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: (1) Frasco reagente graduado de vidro borosilicato de 2 L (Laborglas, São Paulo, Brasil); (2) Saída de 

vidro para retirada de amostras gasosas; (3) Tampa de aço de 20 mm para selagem por crimpagem (Agilent, 

Santa Clara, EUA); (4) Septo de borracha butílica de 20 mm (Agilent, Santa Clara, EUA); (5) Tubo de silicone 

de 6 mm de diâmetro interno × 10 mm de diâmetro externo × 15 cm de comprimento; (6) Fita veda-rosca; (7) 

Anel de vedação de silicone para o conector GL 45 (DWK Life Sciences, Mainz, Alemanha); (8) Conector de 

aço inoxidável GL 45 com duas saídas (DWK Life Sciences, Mainz, Alemanha) envoltas por tubos de silicone 

de 2 mm de diâmetro interno × 6 mm de diâmetro externo × 1,8 cm e 2,0 cm de comprimento; (9) Tampa de 

rosca de polipropileno GL 45 com furo (Schott, Mainz, Alemanha); (10) Pinça de Mohr; (11) Tubo de 19 cm; 

(12) Tubo de 22,5 cm; (13) Torneira de três vias Luer Slip (Poly Medicure, Faridabad, India); (14) Septo padrão 

para cromatógrafo a gás (Shimadzu, Kyoto, Japão); (15) Tubo de 2,5 cm; (16) Abraçadeira de nylon; (17) Tubo 

de 63 cm. Em (11), (12), (15) e (17) foram utilizados tubos de elastômero termoplástico Marprene (Watson-

Marlow, Falmouth, Reino Unido) de diâmetro interno igual a 4,8 mm e diâmetro externo igual a 8 mm. 

Durante a batelada 4, os anéis de vedação de silicone dos reatores (Figura A. 1 (7)) foram 

trocados por tampas de borracha (Figura A. 2 (b)) e os tubos de silicone (Figura A. 1 (5)) foram 



206 

trocados por tubos de silicone de diâmetro menor (2 mm de diâmetro interno× 4,5 mm de 

diâmetro externo × 18 cm de comprimento). A tampa de borracha foi encaixada no conector de 

aço inoxidável (Figura A. 1 (8)). Os tubos de silicone que envolviam as saídas internas do 

conector (dentro do reator) foram retirados e o tubo de silicone de diâmetro menor foi encaixado 

diretamente a ele. Durante a batelada 5, os tubos de silicone de diâmetro menor foram trocados 

por tubos de aço inoxidável (Figura A. 2 (a)). O tubo de aço inoxidável foi conectado a uma 

das saídas internas do conector de aço inoxidável utilizando um tubo Tygon® de 10 mm de 

comprimento e uma abraçadeira de nylon. 

Figura A. 2 –Tubo de aço inoxidável, tampa de borracha e bulbos de pipeta utilizados nos reatores de digestão 

anaeróbia de bagaço de cana 

 

(a) 

 

  

(b) (c) (d) 

Fonte: A Autora (2021). 

Nota: (a) Tubo de aço inoxidável de 23 cm cortado manualmente; (b) Tampa de borracha bromobutílica com 

dois furos para encaixe do conector de aço inoxidável; (c) Bulbos de pipeta volumétrica de vidro de 10 mL, 

15 mL e 20 mL, respectivamente (ordem da esquerda para direita); (d) Bulbo de pipeta acoplado a saída de um 

reator. (a) e (b) utilizados nas bateladas 4, 5, 6A e 6B; (c) e (d) utilizados nas bateladas 6A e 6B. 

Antes do início das bateladas 6A e 6B, os tubos de aço inoxidável foram cortados para que 

ficassem menores e coubessem nos frascos de 1 L (redução de comprimento de 23 cm para 

19,4 cm). Durante as bateladas 6A e 6B, bulbos de pipetas volumétricas de 10, 15 e 20 mL 

foram cortados com uma broca de diamante sob fio de água (Figura A. 2 (c)). Os bulbos foram 

acoplados às saídas conectadas aos tubos mais longos de cada reator das bateladas 6A e 6B, no 

segundo dia de operação (Figura A. 2 (d)). 
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Figura A. 3 – Detalhes construtivos do medidor de gás utilizado nas bateladas de digestão anaeróbia de bagaço 

de cana 

  

(a) (b) 

  

(c)  

Fonte: A Autora e Paulo Firmino Moreira Junior (2021). 

Notas: (a) Vista frontal do medidor triplo; (b) Vista superior do medidor triplo; (c) Vista lateral do medidor triplo; 

(1) Tubo de polietileno de 5 mm de diâmetro interno × 7 mm de diâmetro externo × 32 mm de comprimento; (2) 

Porca com anilha plástica ARC-4002/14 (Arcdal, Itaquaquecetuba, Brasil); (3) Conector reto macho ARC-

4004/1414 (Arcdal, Itaquaquecetuba, Brasil); (4) Fita veda-rosca; (5) Corpo de seringa de 60 mm; (6) Câmara de 

água de osmose reversa de 144 mm de altura × 110 mm de profundidade × 220 mm de comprimento; (7) Tubo 

de silicone de 155 mm; (8) Flange de seringa de 12 mm; (9) Tubo de silicone de 55 mm; (10) Bico tipo Luer Slip 

de seringa de 17 mm; (11) Base de apoio do prisma; (12) Mancal do prisma; (13) Cânula de cateter periférico IV 

– 14G FEP (Vitromed Healthcare, Jaipur, India) de 5 mm de comprimento; (14) Disco em acrílico cristal 8 mm de 

diâmetro com parte de agulha de seringa de 1,2 mm de comprimento; (15) Parte de êmbolo de seringa; (16) Prisma 

triangular basculante; (17) Apoio para parafuso Allen de 15 mm de profundidade × 15 mm de comprimento com 

furo de rosca de 3 mm de diâmetro; (18) Parafuso Allen M3 de 12 mm em aço inoxidável; (19) Suporte para 

biofiltros aerados submersos Nanomídia MBBR de 30 mm de diâmetro × 15 mm de altura (Nanoplastic, São 

Paulo, Brasil); (20) Imã de neodímio esmaltado de 10 mm de diâmetro × 5 mm de altura; (21) Sensor Hall 

magnético KY003 para arduino Pic Arm (Hua Xing, Shenzhen, China); (22) Tampa de proteção do sensor, feita 

com tampa de rosca de polipropileno GL 45 (Schott, Mainz, Alemanha); (23) Cabo manga 10 × 26 AWG 

(Sparflex, São Paulo, Brasil); (24) Arduino Uno R3 (Hua Xing, Shenzhen, China) com microcontrolador 

ATMEGA 328 e versão de programa 1.8.7; (25) Relógio de tempo real RTC Tiny I2C DS1307 (Maxim Integrated 

Products, Sunnyvale, EUA); (26) Sensor combinado de umidade, pressão e temperatura BME280 (Bosch 

Sensortec, Reutlingen, Alemanha); (27) Suporte para Arduino; (28) Pino de borracha; (29) Nervuras estruturais; 

(30) Apoio de silicone do medidor, feito com adesivo de silicone acético branco (Tekbond, Embu das Artes, 

Brasil). Os componentes de acrílico do medidor foram confeccionados por corte manual ou a laser de chapas de 

acrílico cristal de espessura igual a 5 mm (componentes (6), (11), (12), (17), (25) e (27)), 3 mm (componente (14)) 

ou 1 mm (componente (16)) e foram unidos utilizando a cola acrílica S-330 (Sinteglas, Guarulhos, Brasil). O corte 

a laser foi realizado utilizando a máquina SSC-6040 (Glory Machinery Group, Dongguan, China). Os componentes 

de seringa e agulha ((5), (8), (10), (14) e (15)) foram confeccionados pelo corte manual de seringas descartáveis 

de insulina Luer Slip de polipropileno de 1 mL (Rymco, Barranquilla, Colômbia) e de agulhas das mesmas 

seringas. Os tubos de silicone ((7) e (9)) possuíam diâmetro interno igual a 3 mm e diâmetro externo igual a 4,9 

mm. Linhas de identificação tracejadas representam componentes encobertos. 
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Figura A. 4 – Detalhes construtivos da unidade de digestão anaeróbia utilizada nas bateladas de digestão anaeróbia 

de bagaço de cana 

 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: (1) Banho termostático com refrigeração LS541 – 220V (Logen Scientific, Diadema, Brasil); (2) Suporte 

de madeira; (3) Suporte para fixação do cabo; (4) – Termorresistência tipo Pt-100 (IOPE, São Paulo, Brasil); 

(5) Tubo de silicone de 13 cm; (6) Válvula antirretorno para compressor de ar (GPD, Guangzhou, China); 

(7) Abraçadeira de nylon; (8) Tubo de silicone de 93,5 cm; (9) Pinça de Hoffman; (10) Tubo de silicone de 1,5 cm; 

(11) Ponteira polimérica de pipeta automática de 1000 μL cortada (Scientific Specialties, Lodi, EUA); (12) Escala 

feita com fita para autoclave e marcador permanente; (13) Bandeja de polietileno de 63 cm de comprimento × 44 

cm de profundidade × 19 cm de altura com dois furos em lados opostos; (14) Reator  anaeróbio (Figura A. 1); 

(15) Tampa de isopor de 1,8 cm de espessura; (16) Cabo manga 10 × 26 AWG (Sparflex, São Paulo, Brasil), que 

conecta os medidores de gás ao arduino (Figura A. 3 (23)); (17) Medidores de gás (Figura A. 3); (18) Termômetro 

com escala de-12 a 60 °C e divisão de 0,1 °C; (19) Barbante para fixação do termômetro; (20) Arduino do medidor 

triplo de gás (Figura A. 3); (21) Cabo USB AB de 1,2 m com núcleo de ferrite; (22) Computador portátil Vostro 

1520 (Dell Computadores do Brasil, Hortolândia, Brasil) com sistema operacional Linux; (23) Estante metálica de 

92,5 cm de comprimento × 30 cm de profundidade × 73 cm de altura; (24) Arame para fixação do suporte 

universal; (25) Béquer de polipropileno de 4 L cortado em 13 cm com furo inferior; (26) Mesa; (27) Funil de vidro 

de 22,2 cm de diâmetro interno; (28) Tubo de silicone de 45,5 cm; (29) Mufa dupla; (30) Pinça para condensador 

com três dedos revestidos em PVC; (31) Suporte universal de 1 m; (32) Tubo de silicone de 7 cm; (33) Mangueira 

de 0,9 cm de diâmetro interno × 1,3 cm de diâmetro externo × 160 cm de comprimento; (34) Tubo de silicone de 

9 cm. Linhas de identificação tracejadas representam componentes encobertos. Os tubos de silicone em (5), (8), 

(10) e (28) possuíam 0,6 cm de diâmetro interno e 1,0 cm de diâmetro externo. Os tubos de silicone em (32) e (34) 

possuíam 1,2 cm de diâmetro interno e 1,9 cm de diâmetro externo. 
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APÊNDICE B – FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR DE GÁS 

UTILIZADO NAS BATELADAS DE DIGESTÃO ANAERÓBIA DE 

BAGAÇO DE CANA 

Neste apêndice foi descrito o funcionamento do medidor de gás confeccionado em laboratório 

e utilizado para quantificação dos gases produzidos nos reatores anaeróbios de bagaço de cana. 

O princípio e o design dos medidores foram inspirados no MilliGascounter MGC-1 (Ritter, 

Bochum, Alemanha) e desenvolvidos por Paulo Firmino Moreira Junior, pesquisador do 

Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

Uma câmara (Figura B. 1 (6)) contendo um pêndulo basculante era preenchida com cerca de 

2,35 L de água de osmose reversa e aproximadamente 5 mL de solução de azida de sódio 

(Riedel-de Haën, Seelze, Alemanha) 5 % (m/v) (para evitar crescimento microbiológico dentro 

do medidor). O gás produzido no reator era direcionado à essa câmara através dos tubos fixos 

(Figura B. 1 (1) e (5)) e percorria tubos de silicone (Figura B. 1 (7)) até entrar em uma das duas 

câmaras de um prisma basculante (Figura B. 1 (15)), na forma de pequenas bolhas (Figura B. 2 

(a)). A medida que o gás se acumulava em uma das câmaras do prisma, ele começava a flutuar 

(Figura B. 2 (b)) e se inclinar para o lado oposto. Quando certa quantidade de gás era 

acumulada, o prisma tombava completamente para o lado oposto, liberando a bolsa de gás presa 

no seu interior (Figura B. 2 (c)). O ciclo se repetia para a outra câmara, e assim sucessivamente 

(Figura B. 2 (d)). Cada vez que o prisma tombava para um lado da câmara de água, um sensor 

Hall magnético KY003 para arduino Pic Arm (Hua Xing, Shenzhen, China), localizado acima 

da câmara (Figura B. 1 (18)), identificava a passagem de campo magnético, pelo imã localizado 

sobre o prisma (Figura B. 1 (17)). O sensor Hall enviava o sinal para um arduino Uno R3 (Hua 

Xing, Shenzhen, China), placa programável com um microcontrolador, que reconhecia o sinal 

enviado e computava o intervalo de tempo entre a ida e volta do prisma. 

O programa do arduino calculava a vazão do gás (bateladas 1 e 2) ou o volume de gás seco e 

normalizado acumulado produzido (bateladas 3, 4, 6A e 6B). A partir da batelada 3, um relógio 

de tempo real RTC Tiny I2C DS1307 (Maxim Integrated Products, Sunnyvale, EUA) (Figura 

B. 1 (22)) e um sensor combinado de umidade, pressão e temperatura BME280 (Bosch 

Sensortec, Reutlingen, Alemanha) (Figura B. 1 (23)) foram acoplados ao arduino. O primeiro 

exibia a data e o horário a cada medida enquanto o segundo registrava a temperatura e pressão 

ambientes a cada medida. 
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Figura B. 1 – Esquema do medidor de gás utilizado nas bateladas de digestão anaeróbia de bagaço de cana com 

indicação de seus componentes 

 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: (1) Tubo rígido; (2) Porca com anilha plástica; (3) Conector reto macho; (4) Fita veda-rosca; (5) Tubo de 

polipropileno; (6) Câmara de água; (7) Tubo de silicone; (8) Conector de polipropileno; (9) Tubo redutor de 

polipropileno; (10) Base de apoio do mancal; (11) Mancal do prisma; (12) Cânula; (13) Disco com agulha 

(encaixada dentro da cânula); (14) Encosto do prisma; (15) Prisma triangular basculante com duas câmaras; 

(16) Elevações do imã; (17) Imã de neodímio esmaltado; (18) Sensor Hall; (19) Tampa de proteção do sensor; 

(20) Cabo manga; (21) Arduino; (22) Relógio de tempo real RTC; (23) Sensor combinado de umidade, pressão e 

temperatura BME280; (24) Suporte do Arduino; (25) Apoio do medidor. Os componentes (22) e (23) foram 

acoplados ao arduino do medidor a partir da batelada 3. 

Figura B. 2 – Esquema das fases de movimentação do prisma basculante do medidor de gás utilizado nas 

bateladas de digestão anaeróbia de bagaço de cana 

 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: (a) Enchimento da câmara esquerda e liberação da bolsa presa na câmara direita; (b) Iminência de 

tombamento para direita; (c) Enchimento da câmara direita e liberação da bolsa presa na câmara esquerda; 

(d) Iminência de tombamento para esquerda. 
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APÊNDICE C – PREPARO DA SOLUÇÃO TAMPÃO E DO MEIO 

NUTRICIONAL 

Neste apêndice foram descritos os preparos da solução tampão e do meio nutricional. A balança 

analítica utilizada foi a Adventurer AR2140 (Ohaus, Parsippany, EUA) com precisão de 

0,1 mg, o banho de ultrassom utilizado foi o ultrasonik 28X (NDI, Yucaipa, Estados Unidos) e 

a água ultrapura foi proveniente do sistema de purificação de água PURELAB Classic UF 

(Veolia-Elga LabWater, Reino Unido). As especificações dos reagentes utilizados no preparo 

das soluções foram indicadas Tabela C. 1. 

Tabela C. 1 – Especificações dos reagentes utilizados no preparo do meio nutricional utilizado na batelada 5 

A de digestão anaeróbia de bagaço de cana 

Reagente Fórmula química Pureza (%) Marca 

Cloreto de manganês tetrahidratado MnCl2∙4 H2O 98 – 101 J T Baker 

Bicarbonato de sódio NaHCO3 99,7 – 100,3 Merck 

Ácido bórico H3BO3 99,5 Synth 

Cloreto de zinco ZnCl2 98 Merck 

Cloreto de cobre II anidro CuCl2 – – 

Molibdato de sódio Na2MoO4∙2 H2O 99* Synth 

Cloreto de cobalto hexahidratado CoCl2∙6 H2O 98 – 102 Synth 

Cloreto de níquel hexahidratado NiCl2∙6 H2O 98* Synth 

Selenito de sódio anidro Na2SeO3 98* Synth 

Tungstenato de sódio dihidratado Na2WO4∙2 H2O 99,8 J T Baker 

Fosfato de potássio monobásico anidro KH2PO4 99 Synth 

Fosfato dissódico dodecahidratado Na2HPO4∙12 H2O 99 – 102 Merck 

Cloreto de amônio NH4Cl 99,5* Synth 

Cloreto de cálcio dihidratado CaCl2∙2 H2O 99 – 105 Synth 

Cloreto de magnésio hexahidratado MgCl2∙6 H2O 99 – 102 Merck 

Cloreto de ferro (II) tetrahidratado FeCl2∙4 H2O 101 J T Baker 

Sulfeto de sódio nonahidratado Na2S∙9 H2O – – 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: O símbolo “–” indica que o dado não foi especificado no rótulo. O símbolo “*” indica a pureza mínima. 

C. 1. SOLUÇÃO TAMPÃO 

Mais de 12 g de bicarbonato de sódio (Tabela C. 1) foram colocados em placa de Petri de vidro 

e secos em estufa a 40 °C por aproximadamente 3 dias. Cerca de 4 g (4,0002 g) de bicarbonato 

foram pesados em balança analítica utilizando béquer e espátula metálica. A massa foi 
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transferida quantitativamente para um balão de 1 L utilizando água ultrapura. O balão foi 

completado com água ultrapura e homogeneizado. Essa solução foi preparada mais duas vezes  

utilizando o bicarbonato seco em estufa, originando três soluções de 1 L de bicarbonato de 

sódio 4 g/L (as massas de bicarbonato de sódio pesadas na balança foram iguais a 4,0010 g e 

4,003 g). Todas as soluções foram misturadas e transferidas para frascos reagente de 1 L 

identificados. 

C. 2. MEIO NUTRICIONAL 

O preparo do meio nutricional foi baseado na norma DIN EN ISO 11734:1998 (EUROPEAN 

COMMITTEE FOR STANDARDIZATION, 1998) e em Suhartini (2014). Uma solução-

estoque de elementos-traço (previamente preparada) foi utilizada no preparo do meio 

nutricional. 

Primeiramente, as massas aproximadas dos sólidos necessárias para o preparo das soluções 

(Tabelas C. 2 e C. 3) foram transferidas individualmente para placas de Petri de vidro. Depois, 

os sólidos a placas foram secos em estufa a 40 °C por aproximadamente 3 dias, com exceção 

do cloreto de zinco que não foi seco em estufa e o cloreto de cálcio dihidratado que foi seco em 

estufa a 105 °C por aproximadamente 2 dias. 

Os sólidos da solução-estoque foram pesados individualmente em balança analítica utilizando 

béqueres e espátulas metálicas, tendo suas massas registradas (Tabela C. 2). Depois eles foram 

transferidos quantitativamente para um balão volumétrico de 1 L utilizando água ultrapura. Os 

béqueres utilizados na transferência foram completados com água ultrapura e colocados em 

banho de ultrassom por aproximadamente 2 min, a fim de solubilizar qualquer sólido 

remanescente neles. As soluções dos béqueres foram transferidas para o balão e ele foi 

completado com água ultrapura e homogeneizado. A solução foi transferida para um frasco 

reagente de 1 L identificado. 

Os sólidos do meio nutricional foram pesados individualmente em balança analítica utilizando 

béqueres e espátulas metálicas, tendo suas massas registradas (Tabela C. 3). Em seguida, eles 

foram transferidos quantitativamente para um balão volumétrico de 1 L utilizando água 

ultrapura. Os béqueres utilizados na transferência foram completados com água ultrapura, 

colocados em banho de ultrassom por aproximadamente 2 min e as soluções formadas foram 
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transferidas para o balão. Com uma pipeta de vidro graduada de 20 mL e um pipetador, 10 mL 

da solução-estoque anteriormente preparada foram transferidos para o balão volumétrico. O 

balão foi completado com água ultrapura e homogeneizado. O meio nutricional foi transferido 

para um frasco reagente de 1 L identificado. 

Tabela C. 2– Compostos da solução-estoque de elementos-traço e suas respectivas massas teóricas e pesadas e 

purezas aproximadas 

Sólido 
Fórmula 

química 

Massa 

teórica (mg) 

Pureza aproximada do 

reagente (%)(3) 

Massa pesada 

(mg)(3) 

Cloreto de manganês 

tetrahidratado(1) 
MnCl2∙4 H2O 50 99,5 50,6 

Ácido bórico(1) H3BO3 5 99,5 5,1 

Cloreto de zinco(1) ZnCl2 5 98 4,5 

Cloreto de cobre II anidro(1) CuCl2 3 100 3,0 

Molibdato de sódio(1) Na2MoO4∙2 H2O 1 99 1,2 

Cloreto de cobalto 

hexahidratado(1) 
CoCl2∙6 H2O 100 100 100,7 

Cloreto de níquel 

hexahidratado(1) 
NiCl2∙6 H2O 10 98 10,1 

Selenito de sódio anidro(1) Na2SeO3 5 98 5,5 

Tungstenato de sódio 

dihidratado(2) 
Na2WO4∙2 H2O 5* 99,8 5,3 

Fonte: (1) European Committee for Standardization (1998), (2) Suhartini (2014) e (3) A Autora (2021). 

Notas: (2) Composto utilizado no meio nutricional feito por Suhartini (2014) e adicionado ao meio nutricional 

descrito na norma DIN EN ISO 11734:1998. O símbolo “*” indica que o valor foi estipulado pela Autora baseado 

no meio nutricional feito por Suhartini (2014). 

Tabela C. 3 – Compostos do meio nutricional e suas respectivas massas teóricas e pesadas e purezas aproximadas 

Sólido Fórmula química 
Massa 

teórica (g) 

Pureza 

aproximada (%)(3) 

Massa 

pesada (g)(3) 

Fosfato de potássio monobásico 

anidro 
KH2PO4 0,270 99 0,2721 

Fosfato dissódico dodecahidratado Na2HPO4∙12 H2O 1,120 100,5 1,1135 

Cloreto de amônio NH4Cl 0,530 99,5 0,5321 

Cloreto de cálcio dihidratado CaCl2∙2 H2O 0,075 102 0,0736 

Cloreto de magnésio hexahidratado MgCl2∙6 H2O 0,100 100,5 0,0994 

Cloreto de ferro (II) tetrahidratado FeCl2∙4 H2O 0,020 101 0,0195 

Sulfeto de sódio nonahidratado Na2S∙9 H2O 0,100 100 0,1003 

Fonte: European Committee for Standardization (1998) e (3) A Autora (2021). 
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APÊNDICE D – TEORES DE SÓLIDOS TOTAIS MÉDIOS E SÓLIDOS 

VOLÁTEIS TOTAIS MÉDIOS DOS SUBSTRATOS, DOS INÓCULOS, 

DA SOLUÇÃO TAMPÃO E DO MEIO NUTRICIONAL UTILIZADOS 

NA ALIMENTAÇÃO DOS REATORES DAS BATELADAS DE 

DIGESTÃO ANAERÓBIA DE BAGAÇO DE CANA 

Neste apêndice foram apresentados os teores de sólidos totais médios e sólidos voláteis totais 

médios, junto aos seus respectivos desvios padrões, dos substratos, dos inóculos, da solução 

tampão e do meio nutricional utilizados no início das bateladas 1, 2, 3, 4, 6A e 6B de digestão 

anaeróbia de bagaço de cana (Tabelas D. 1 e D. 2). 

Tabela D. 1 – Teores de sólidos totais médios e sólidos voláteis totais médios dos substratos e inóculos utilizados 

nas bateladas 1, 2, 3, 4, 5, 6A e 6B de digestão anaeróbia de bagaço de cana 

Batelada 
Teor de sólidos totais médio (%) Teor de sólidos voláteis totais médio (%) 

Substrato (ST̅̅̅̅
B) Inóculo (ST̅̅̅̅

I) Substrato (SV̅̅ ̅̅
B ) Inóculo (SV̅̅ ̅̅

I ) 

1 88,37 ± 0,04 4,18 ± 0,02 93,86 ± 1,43 57,69 ± 0,46 

2 90,57 ± 0,03 2,00 ± 0,02 95,41 ± 0,23 52,37 ± 0,56 

3 90,97 ± 0,03 1,42 ± 0,00 89,56 ± 1,10 61,80 ± 0,24 

4 90,36 ± 0,10 1,16 ± 0,02 93,57 ± 0,16 60,28 ± 1,03 

5 90,78 ± 0,16 0,84 ± 0,01 94,31 ± 0,12 73,56 ± 0,58 

6A e 6B 91,86 ± 0,13 1,19 ± 0,00 93,14 ± 0,21 65,46 ± 0,88 

Fonte: A Autora (2021). 

Tabela D. 2 – Teores de sólidos totais médios e sólidos voláteis totais médios da solução tampão e do meio 

nutricional utilizados nas 6A e 6B de digestão anaeróbia de bagaço de cana 

Componente Teor de sólidos totais médio (%) 
Teor de sólidos voláteis totais 

médio (%) 

Solução tampão (ST̅̅̅̅
T) 0,26 ± 0,00* 6,92 ± 0,08* 

Meio nutricional (ST̅̅̅̅
M) 0,20 ± 0,01* 23,63 ± 0,46* 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: O meio nutricional foi utilizado apenas na alimentação dos reatores da 6A. O símbolo “*” indica que a 

média e o desvio padrão foram obtidos de duas amostras (duplicata). 
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APÊNDICE E – MASSAS ESTIPULADAS OU CALCULADAS DE 

BAGAÇO DE CANA, INÓCULO, SOLUÇÃO TAMPÃO, MEIO 

NUTRICIONAL E ÁGUA UTILIZADAS NO INÍCIO DAS BATELADAS 

DE DIGESTÃO ANAERÓBIA DE BAGAÇO DE CANA 

Neste apêndice foram apresentadas as massas estipuladas ou calculadas de bagaço de cana (in 

natura e moído), inóculo, solução tampão, meio nutricional e água (ultrapura) utilizadas no 

início das bateladas 1, 2, 3, 4, 6A e 6B de digestão anaeróbia de bagaço de cana (Tabelas E. 1 

e E. 2). 

Tabela E. 1 – Massas estipuladas ou calculadas de bagaço de cana e inóculo utilizadas no início da batelada 1 

de digestão anaeróbia de bagaço de cana 

Massa (g) 
Reatores 

1 2 3 

Bagaço de cana in natura (MBR
' ) 27,0 27,0 27,0 

Inóculo (MIR
' ) 1857,1 464,3 232,1 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: As massas de bagaço de cana foram estipuladas e as massas de inóculo foram calculadas pela Equação 

(13) (item 3.2.2.3). 

Tabela E. 2 – Massas estipuladas ou calculadas de bagaço de cana, inóculo, solução tampão, meio nutricional 

e água utilizadas no início das bateladas 2, 3, 4, 6A e 6B de digestão anaeróbia de bagaço de cana 

Massa (g) 
Batelada 

2 3 4 5 6A 6B 

Bagaço de cana moído (MBR
' ) 115,6 127,0 124,6 141,0 72,5 72,6 

Inóculo (MIR
' ) 1163,3 1600,0 1500,0 1630,0 500,0 500,0 

Solução tampão (MTR
' ) – –  – 300,0 300,0 

Meio nutricional (MMR
' ) – –  – 45,0 – 

Água ultrapura (MAR
' ) – –  – – 45,0 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: O símbolo “–” indica que o componente não foi utilizado no início da batelada. As massas de inóculo, 

solução tampão (se utilizada), meio nutricional (se utilizado) e água ultrapura (se utilizada) foram estipuladas. 

As massas de bagaço de cana a serem alimentadas nos reatores das bateladas 2, 3 e 4, 6A e 6B foram calculadas 

pelas Equações (14), (15) e (16) (item 3.2.2.3), respectivamente. 

 





219 

APÊNDICE F – DEDUÇÃO DAS EQUAÇÕES UTILIZADAS NO ITEM 

3.2.2.3 

Neste apêndice foram mostradas as deduções das equações utilizadas no item 3.2.2.3 

(Equacionamento do início de uma batelada). Elas foram utilizadas para cálculo da massa de 

inóculo a ser alimentada nos reatores da batelada 1 (item F. 1), cálculo da massa de bagaço de 

cana a ser alimentada nos reatores das bateladas 2, 3, 4, 6A e 6B (item F. 2), cálculo da relação 

substrato-inóculo real dos reatores de todas as bateladas (item F. 3) e cálculo do teor de sólidos 

totais real dos reatores de todas as bateladas (item F. 4). 

F. 1. EQUAÇÃO PARA O CÁLCULO DA MASSA DE INÓCULO A SER ALIMENTADA NOS 

REATORES DA BATELADA 1 (EQUAÇÃO (13)) 

Por definição, a Equação (F. 1) determina o cálculo da relação substrato-inóculo desejada do 

reator. As massas de sólidos voláteis totais de bagaço de cana e de inóculo a serem alimentadas 

nos reatores são determinadas pelas Equações (F. 2) e (F. 3), respectivamente.  

 RS/I
'  = 

MSVBR

'

MSVIR

'
 (F. 1) 

Em que RS/I
'  é a relação substrato-inóculo em base de sólidos voláteis totais desejada do reator 

(gSVB∙gSVI
-1

), MSVBR

'  é a massa de sólidos voláteis totais de bagaço de cana a ser alimentada 

no reator (g) e MSVIR

'  é a massa de sólidos voláteis totais de inóculo a ser alimentada no reator 

(g). Na unidade do parâmetro “RS/I
' ”, o índice “B” representa o bagaço de cana (substrato) e o 

índice “I” representa o inóculo. 

 MSVBR

' = MBR
' ∙

ST̅̅̅̅
B

100
∙
SV̅̅ ̅̅

B

100
 (F. 2) 

Em que MBR
'  é a massa de bagaço de cana a ser alimentada no reator (g), ST̅̅̅̅

B é o teor de sólidos 

totais médio do bagaço de cana (%) e SV̅̅ ̅̅
B  é o teor de sólidos voláteis totais médio do bagaço 

de cana (%). 
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 MSVIR

' = MIR
' ∙

ST̅̅̅̅
I

100
∙
SV̅̅ ̅̅

I

100
 (F. 3) 

Em que MIR
'  é a massa de inóculo a ser alimentada no reator (g), ST̅̅̅̅

I é o teor de sólidos totais 

médio do inóculo (%) e SV̅̅ ̅̅
I  é o teor de sólidos voláteis totais médio do inóculo (%). 

Substituindo-se as Equações (F. 2) e (F. 3) na Equação (F. 1), obtém-se a Equação (F. 4). 

 RS/I
'  = 

MBR
'  ∙ 

ST̅̅̅̅
B

100
 ∙ 

SV̅̅ ̅̅
B

100

MIR
'  ∙ 

ST̅̅̅̅
I

100
 ∙ 

SV̅̅ ̅̅
I

100

 (F. 4) 

Isolando-se a incógnita (MIR) na Equação (F. 4), obtém-se a Equação (F. 5), que pode ser 

simplificada para Equação (F. 6) (Equação (13)). 

 MIR
'  = 

MBR
'  ∙ 

ST̅̅̅̅
B

100
 ∙ 

SV̅̅ ̅̅
B

100

RS/I
'  ∙ 

ST̅̅̅̅
I

100
 ∙ 

SV̅̅ ̅̅
I

100

 (F. 5) 

 
MIR

'  = 
MBR

'  ∙ ST̅̅̅̅
B ∙ SV̅̅ ̅̅

B 

RS/I
'  ∙ ST̅̅̅̅

I ∙ SV̅̅ ̅̅
I 

 
(F. 6) 

F. 2. EQUAÇÕES PARA O CÁLCULO DA MASSA DE BAGAÇO DE CANA A SER ALIMENTADA NOS 

REATORES DAS BATELADAS 2, 3, 4, 5, 6A E 6B (EQUAÇÕES (14), (15) E (16)) 

O teor de sólidos totais desejado de um reator é definido pela Equação (F. 7). As massas de 

sólidos totais de bagaço de cana, inóculo, solução tampão e meio nutricional a serem 

alimentadas nos reatores são determinadas pelas Equações (F. 8), (F. 9), (F. 10) e (F. 11) 

respectivamente. 

 STR
'  = 

MSTBR

'  + MSTIR

'  + MSTTR

' + MSTMR

'

MBR
'  + MIR

' + MTR
'  + MMR

'  + MAR
'

×100 (F. 7) 
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Em que STR
'  é o teor de sólidos totais desejado do reator (%), MSTBR

'  é a massa de sólidos totais 

de bagaço de cana a ser alimentada no reator (g), MSTIR

'  é a massa de sólidos totais de inóculo 

a ser alimentada no reator (g), MSTTR

'  é a massa de sólidos totais de solução tampão a ser 

alimentada no reator (g), MSTMR

'  é a massa de sólidos totais de meio nutricional a ser alimentada 

no reator (g), MTR
'  é a massa de solução tampão a ser alimentada no reator (g), MMR

'  é a massa 

de meio nutricional a ser alimentada no reator (g) e MAR
'  é a massa de água a ser alimentada no 

reator (g). 

 MSTBR

' = MBR
' ∙

ST̅̅̅̅
B

100
 (F. 8) 

 MSTIR

' = MIR
' ∙

ST̅̅̅̅
I

100
 (F. 9) 

 
MSTTR

' = MTR
' ∙

ST̅̅̅̅
T

100
 

(F. 10) 

Em que ST̅̅̅̅
T é o teor de sólidos totais médio da solução tampão (%). 

 MSTMR

' = MMR
' ∙

ST̅̅̅̅
M

100
 (F. 11) 

Em que ST̅̅̅̅
M é o teor de sólidos totais médio do meio nutricional (%). 

Substituindo as Equações (F. 8), (F. 9), (F. 10) e (F. 11) na Equação (F. 7), obtém-se a Equação 

(F. 12), que pode ser simplificada para as Equações (F. 13) e (F. 14), em sequência. 

 STR
'

 = 
MBR

' ∙
ST̅̅̅̅

B

100
 + MIR

' ∙
ST̅̅̅̅

I

100
 + MTR

' ∙
ST̅̅̅̅

T

100
 + MMR

' ∙
ST̅̅̅̅

M

100

MBR
'  + MIR

'  + MTR
'  + MMR

'  + MAR
'

×100 (F. 12) 

 
STR

'
 = 

MBR
' ∙ST̅̅̅̅

B + MIR
' ∙ST̅̅̅̅

I + MTR
' ∙ST̅̅̅̅

T + MMR
' ∙ST̅̅̅̅

M

MBR
'  + MIR

'  + MTR
'  + MMR

'  + MAR
'

 
(F. 13) 

 (MBR
'  + MIR

'  + MTR
'  + MMR

'  + MAR
' )∙STR

'
  (F. 14) 
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= MBR
' ∙ST̅̅̅̅

B + MIR
' ∙ST̅̅̅̅

I + MTR
' ∙ST̅̅̅̅

T + MMR
' ∙ST̅̅̅̅

M 

Isolando-se a incógnita (MBR
' ) da Equação (F. 14), as Equações (F. 15) e (F. 16) são obtidas, 

em sequência. 

 
MBR

' ∙STR
'

 - MBR
' ∙ST̅̅̅̅

B = 

MIR
' ∙ST̅̅̅̅

I + MTR
' ∙ST̅̅̅̅

T + MMR
' ∙ST̅̅̅̅

M - STR
'

∙(MIR
'  + MTR

'  + MMR
'  + MAR

' ) 

(F. 15) 

 MBR
'  = 

MIR
' ∙ST̅̅̅̅

I + MTR
' ∙ST̅̅̅̅

T + MMR
' ∙ST̅̅̅̅

M - STR
'

∙(MIR
'  + MTR

'  + MMR
'  + MAR

' )

STR
'

 - ST̅̅̅̅
B

 

(F. 16) 

Considerando que nas bateladas 2, 3 e 4 os reatores não foram alimentados no início com 

solução tampão, meio nutricional e água, a Equação (F. 16) pode ser simplificada para Equação 

(F. 17) (Equação (14)), e ser aplicada aos reatores dessas bateladas. 

 
MBR

'  = 
MIR

' ∙(ST̅̅̅̅
I - STR

' )

STR
'

 - ST̅̅̅̅
B

 
(F. 17) 

Considerando que na 6A os reatores não foram alimentados com água, a Equação (F. 16) pode 

ser simplificada para Equação (F. 18) (Equação (15)), e ser aplicada aos reatores dessa batelada. 

 MBR
'  = 

MIR
' ∙ST̅̅̅̅

I + MTR
' ∙ST̅̅̅̅

T + MMR
' ∙ST̅̅̅̅

M - STR
'

∙(MIR
'  + MTR

'  + MMR
' )

STR
'

 - ST̅̅̅̅
B

 (F. 18) 

Considerando que na 6B os reatores não foram alimentados com meio nutricional, a Equação 

(F. 16) pode ser simplificada para Equação (F. 19) (Equação (16)), e ser aplicada aos reatores 

dessa batelada. 

 MBR
'  = 

MIR
' ∙ST̅̅̅̅

I + MTR
' ∙ST̅̅̅̅

T - STR
'

∙(MIR
'  + MTR

'  + MAR
' )

STR
'

 - ST̅̅̅̅
B

 (F. 19) 

F. 3. EQUAÇÃO PARA O CÁLCULO DA RELAÇÃO SUBSTRATO-INÓCULO REAL DOS REATORES 

DE TODAS AS BATELADAS (EQUAÇÃO (17)) 
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Por definição, a Equação (F. 20) determina o cálculo da relação substrato-inóculo real do reator. 

As massas de sólidos voláteis totais de bagaço de cana e de inóculo alimentadas nos reatores 

são determinadas pelas Equações (F. 21) e (F. 22), respectivamente. 

 RS/I = 
MSVBR

MSVIR

 (F. 20) 

Em que RS/I é a relação substrato-inóculo em base de sólidos voláteis totais real do reator 

(gSVB∙gSVI
-1

), MSVBR
 é a massa de sólidos voláteis totais de bagaço de cana alimentada no 

reator (g) e MSVIR
 é a massa de sólidos voláteis totais de inóculo alimentada no reator (g). Na 

unidade do parâmetro “RS/I”, o índice “B” representa o bagaço de cana (substrato) e o índice 

“I” representa o inóculo. 

 MSVBR
= MBR∙

ST̅̅̅̅
B

100
∙
SV̅̅ ̅̅

B

100
 (F. 21) 

Em que MBR é a massa de bagaço de cana alimentada no reator (g). 

 MSVIR
= MIR∙

ST̅̅̅̅
I

100
∙
SV̅̅ ̅̅

I

100
 (F. 22) 

Em que MIR é a massa de inóculo alimentada no reator (g). 

Substituindo-se as Equações (F. 21) e (F. 22) na Equação (F. 20), obtém-se a Equação (F. 23). 

 RS/I = 
MBR ∙ 

ST̅̅̅̅
B

100
 ∙ 

SV̅̅ ̅̅
B

100

MIR ∙ 
ST̅̅̅̅

I

100
 ∙ 

SV̅̅ ̅̅
I

100

 (F. 23) 

Simplificando-se a Equação (F. 23), obtém-se a Equação (F. 24) (Equação (17)). 

 RS/I = 
MBR ∙ ST̅̅̅̅

B ∙ SV̅̅ ̅̅
B

MIR ∙ ST̅̅̅̅
I ∙ SV̅̅ ̅̅

I

 (F. 24) 
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F. 4. EQUAÇÕES PARA O CÁLCULO DO TEOR DE SÓLIDOS TOTAIS REAL DOS REATORES DE 

TODAS AS BATELADAS (EQUAÇÕES (18), (19), (20) E (21)). 

A Equação (F. 25) indica o cálculo do teor de sólidos totais real de um reator. As massas de 

sólidos totais de bagaço de cana, inóculo, solução tampão e meio nutricional alimentadas nos 

reatores são determinadas pelas Equações (F. 26), (F. 27), (F. 28) e (F. 29), respectivamente. 

 STR = 
MSTBR

 + MSTIR
 + MSTTR

 + MSTMR

MBR + MIR + MTR + MMR + MAR

×100 (F. 25) 

Em que STR é o teor de sólidos totais real do reator (%), MSTBR
 é a massa de sólidos totais de 

bagaço de cana alimentada no reator (g), MSTIR
 é a massa de sólidos totais de inóculo alimentada 

no reator (g), MSTTR
 é a massa de sólidos totais de solução tampão alimentada no reator (g), 

MSTMR
 é a massa de sólidos totais de meio nutricional alimentada no reator (g), MTR é a massa 

de solução tampão alimentada no reator (g), MMR é a massa de meio nutricional alimentada no 

reator (g) e MAR é a massa de água alimentada no reator (g). 

 MSTBR
= MBR∙

ST̅̅̅̅
B

100
 (F. 26) 

 MSTIR
= MIR∙

ST̅̅̅̅
I

100
 (F. 27) 

 
MSTTR

= MTR∙
ST̅̅̅̅

T

100
 

(F. 28) 

 MSTMR
= MMR∙

ST̅̅̅̅
M

100
 (F. 29) 

Substituindo as Equações (F. 26), (F. 27), (F. 28) e (F. 29) na Equação (F. 25), obtém-se a 

Equação (F. 30), que pode ser simplificada para a Equação (F. 31). 

 
STR = 

MBR∙
ST̅̅̅̅

B

100
 + MIR∙

ST̅̅̅̅
I

100
 + MTR∙

ST̅̅̅̅
T

100
 + MMR∙

ST̅̅̅̅
M

100
MBR + MIR + MTR +MMR + MAR

×100 
(F. 30) 
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STR = 

MBR∙ST̅̅̅̅
B + MIR∙ST̅̅̅̅

I + MTR∙ST̅̅̅̅
T + MMR∙ST̅̅̅̅

M

MBR + MIR + MTR +MMR + MAR

 
(F. 31) 

Considerando que na batelada 1 os reatores não foram alimentados com solução tampão e meio 

nutricional, a Equação (F. 31) pode ser simplificada para Equação (F. 32) (Equação (18)), e ser 

aplicada aos reatores dessa batelada. 

 
STR = 

MBR∙ST̅̅̅̅
B + MIR∙ST̅̅̅̅

I

MBR + MIR + MAR

 
(F. 32) 

Considerando que nas bateladas 2, 3 e 4 os reatores não foram alimentados no início com 

solução tampão, meio nutricional e água, a Equação (F. 31) pode ser simplificada para Equação 

(F. 33) (Equação (19)), e ser aplicada aos reatores dessas bateladas. 

 
STR= 

MBR∙ST̅̅̅̅
B + MIR∙ST̅̅̅̅

I

MBR + MIR

 
(F. 33) 

Considerando que na 6A os reatores não foram alimentados com água, a Equação (F. 31) pode 

ser simplificada para Equação (F. 34) (Equação (20)), e ser aplicada aos reatores dessa batelada. 

 STR = 
MBR∙ST̅̅̅̅

B + MIR∙ST̅̅̅̅
I + MTR∙ST̅̅̅̅

T + MMR∙ST̅̅̅̅
M

MBR + MIR + MTR +MMR

 (F. 34) 

Considerando que na 6B os reatores não foram alimentados com meio nutricional, a Equação 

(F. 31) pode ser simplificada para Equação (F. 35) (Equação (21)), e ser aplicada aos reatores 

dessa batelada. 

 STR = 
MBR∙ST̅̅̅̅

B + MIR∙ST̅̅̅̅
I + MTR∙ST̅̅̅̅

T

MBR + MIR + MTR + MAR

 (F. 35) 
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APÊNDICE G – MASSAS ALIMENTADAS DE BAGAÇO DE CANA, 

INÓCULO, SOLUÇÃO TAMPÃO, MEIO NUTRICIONAL E ÁGUA NOS 

REATORES NO INÍCIO DAS BATELADAS DE DIGESTÃO 

ANAERÓBIA DE BAGAÇO DE CANA 

Neste apêndice foram apresentadas as massas alimentadas de bagaço de cana (in natura e 

moído), inóculo, solução tampão, meio nutricional e água (de osmose reversa, de torneira e 

ultrapura) nos reatores no início das bateladas 1, 2, 3, 4, 5, 6A e 6B de digestão anaeróbia de 

bagaço de cana (Tabelas G. 1 a G. 5). 

Tabela G. 1 – Massas de bagaço de cana, inóculo e água de osmose reversa alimentadas nos reatores da batelada 

1 de digestão anaeróbia de bagaço de cana moído 

Massa (g) 
Reator 

1 2 3 

Bagaço de cana in natura (MBR) 27,0 27,0 27,0 

Inóculo (MIR) 1857,2 464,3 232,1 

Água de osmose reversa (MAR) 80,2 1540,0 1721,0 

Fonte: A Autora (2021). 

Tabela G. 2 – Massas de bagaço de cana, inóculo e água de torneira alimentadas nos reatores da batelada 2 de 

digestão anaeróbia de bagaço de cana moído, antes e depois da adição de água 

Massa (g) 
Reator (antes da adição de água) Reator (depois da adição de água) 

1 2 3 1 2 3 

Bagaço de cana moído (MBR) 115,6 115,6 115,6 – – – 

Inóculo (MIR) 1167,0 1164,0 1164,6 – – – 

Água de torneira – – – 710,0 710,0 710,0 

Fonte: A Autora (2021). 

Tabela G. 3 – Massas de bagaço de cana e inóculo alimentadas nos reatores das bateladas 3 e 4 de digestão 

anaeróbia de bagaço de cana moído 

Massa (g) 
Reatores da batelada 3 Reatores da batelada 4 

1 2 3 1 2 3 

Bagaço de cana moído (MBR) 127,0 127,0 127,0 125,0 125,3 125,1 

Inóculo (MIR) 1600,7 1600,9 1601,3 1504,6 1508,5 1506,5 

Fonte: A Autora (2021). 



228 

Tabela G. 4 – Massas de bagaço de cana e inóculo alimentadas nos reatores da batelada 5 de digestão anaeróbia 

de bagaço de cana moído 

Massa (g) 
Reatores da batelada 5 

1 2 3 

Bagaço de cana moído (MBR) 141,0 141,0 141,0 

Inóculo (MIR) 1630,1 1630,0 1630,5 

Fonte: A Autora (2021). 

Tabela G. 5 – Massas de bagaço de cana, inóculo, solução tampão, meio nutricional e água ultrapura alimentadas 

nos reatores das bateladas 6A e 6B de digestão anaeróbia de bagaço de cana moído 

Massa (g) 
Reatores da 6A Reatores da 6B 

1 2 3 1 2 3 

Bagaço de cana moído (MBR) 72,5 72,5 72,5 72,6 72,6 72,6 

Inóculo (MIR) 501,1 500,0 500,1 500,0 500,0 500,0 

Solução tampão (MTR) 300,2 300,4 300,1 300,2 300,1 300,0 

Meio nutricional (MMR) 45,0 45,0 45,1 – – – 

Água ultrapura (MAR) – – – 45,0 45,0 45,0 

Fonte: A Autora (2021). 
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APÊNDICE H – MASSAS REGISTRADAS NA AMOSTRAGEM DAS 

BATELADAS 6A E 6B DE DIGESTÃO ANAERÓBIA DE BAGAÇO DE 

CANA 

Neste apêndice foram apresentadas as massas registradas durante o procedimento de 

amostragem das bateladas 6A e 6B de digestão anaeróbia de bagaço de cana (item 3.2.3). As 

massas da peneira, da peneira contendo sólidos dos reatores, dos béqueres destinados aos 

líquidos dos reatores e dos béqueres contendo os líquidos dos reatores foram exibidas na Tabela 

H. 1. As massas da peneira, da peneira contendo amostras de sólidos retiradas dos reatores, dos 

béqueres destinados aos líquidos dos reatores e dos béqueres contendo amostras de líquidos 

retiradas dos reatores foram exibidas na Tabela H. 2. 

Tabela H. 1 – Massas da peneira, da peneira contendo os sólidos do reator, dos béqueres destinados aos líquidos 

dos reatores e dos béqueres contendo os líquidos dos reatores, registradas durante a etapa de amostragem dos 

reatores das bateladas 6A e 6B 

Massa (g) 
Reatores da 6A Reatores da 6B 

1 2 3 1 2 3 

Peneira (MP) 403,18 

Béquer destinado ao líquido do 

reator (MBq
L ) 

74,63 82,71 81,44 80,12 83,84 79,92 

Peneira contendo os sólidos do 

reator (MPSRa
) 

767,46 784,60 767,21 780,25 783,03 766,91 

Béquer contendo o líquido do 

reator (MBqLRa
) 

498,49 475,30 – 417,21 439,19 456,78 

Fonte: A Autora (2021). 

Nota: O símbolo “–” indica um valor não registrado por derramamento do líquido do béquer. 

Tabela H. 2 – Massas da peneira, da peneira com as amostras de sólidos do reator, dos béqueres e dos béqueres 

com as amostras de líquidos dos reatores, registradas durante a etapa de amostragem dos reatores das bateladas 

6A e 6B 

Massa (g) 
Reatores da 6A Reatores da 6B 

1 2 3 1 2 3 

Peneira (MP) 403,18 

Béquer destinado ao líquido do 

reator (MBq
L ) 

74,63 82,71 81,44 80,12 83,84 79,92 

Peneira contendo amostra de 

sólidos retirada do reator (MPSRa

* ) 
502,17 503,86 – 505,65 505,23 504,55 

Béquer contendo amostra de líquido 

retirada do reator (MBqLRa

* ) 
202,76 178,35 – 212,18 230,28 229,02 

Fonte: A Autora (2021). 

Nota: O símbolo “–” indica um valor não registrado por derramamento do líquido do béquer. 
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APÊNDICE I – TEORES DE SÓLIDOS TOTAIS MÉDIOS E SÓLIDOS 

VOLÁTEIS TOTAIS MÉDIOS DOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS DOS 

REATORES NA AMOSTRAGEM DAS BATELADAS 6A E 6B DE 

DIGESTÃO ANAERÓBIA DE BAGAÇO DE CANA 

Neste apêndice foram apresentados os teores de sólidos totais médios e sólidos voláteis totais 

médios, junto aos seus respectivos desvios padrões, dos sólidos e líquidos dos reatores na 

amostragem das bateladas 6A e 6B de digestão anaeróbia de bagaço de cana (Tabela I. 1). 

Tabela I. 1 – Teores de sólidos totais médios e sólidos voláteis totais médios das amostras de sólidos e líquidos 

retiradas dos reatores durante as bateladas 6A e 6B de digestão anaeróbia de bagaço de cana 

Batelada Reator 
Teor de sólidos totais médio (%) Teor de sólidos voláteis totais médio (%) 

Sólido (ST̅̅̅̅
Sa

) Líquido (ST̅̅̅̅
La

) Sólido (SV̅̅ ̅̅
Sa

) Líquido (SV̅̅ ̅̅
La

) 

6A 

1 15,72 ± 0,09  1,46 ± 0,01 90,99 ± 0,91 58,98 ± 4,24* 

2 14,01 ± 0,20 1,71 ± 0,03 90,74 ± 1,06 62,45 ± 2,57 

3 16,03 ± 0,09 1,49 ± 0,04 90,76 ± 0,08 62,41 ± 1,58 

6B 

1 14,09 ± 0,19 1,48 ± 0,00 94,89 ± 0,43 58,41 ± 0,76 

2 15,99 ± 0,37 1,32 ± 0,04 91,28 ± 0,22 60,26 ± 1,13 

3 15,44 ± 0,43 1,42 ± 0,02 91,75 ± 0,18 63,61 ± 2,49 

Fonte: A Autora (2021). 

Nota: O símbolo “*” indica que a média e o desvio padrão foram obtidos de duas amostras (duplicata). 
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APÊNDICE J – DEDUÇÃO DA EQUAÇÃO GERAL PARA O CÁLCULO 

DA VARIAÇÃO DE MASSA EM UM SISTEMA EM BATELADA 

Neste apêndice foi apresentada a dedução da equação geral para o cálculo da variação de massa 

em um sistema em batelada, através de um balanço de massa. A Equação (J. 1) indica o balanço 

de massa em um sistema. Em um sistema em batelada, a massa de acúmulo é nula, e através de 

uma manipulação algébrica, a Equação (J. 1) pode ser simplificada para Equação (J. 2). A 

Equação (J. 3) indica o cálculo para determinação de variação de massa em um sistema em 

batelada. Substituindo a Equação (J. 2) na Equação (J. 3), obtém-se a Equação (J. 4), que indica 

o cálculo da variação de massa em um sistema em batelada. 

 MAcúmulo = MEntrada - MSaída ± MConsumo/Formação  (J. 1) 

Em que MAcúmulo é a massa acumulada no sistema (g), MEntrada é a massa que entra no sistema 

(g), MSaída é a massa que sai do sistema (g) e MConsumo/Formação é a massa consumida ou formada 

no sistema (g). 

 MConsumo/Formação = MEntrada - MSaída (J. 2) 

 Variação = 
MConsumo/Formação

MEntrada

 × 100 (J. 3) 

Em que Variação é a variação de massa no sistema em batelada (%). 

 Variação = 
MEntrada -MSaída

MEntrada

 × 100 (J. 4) 
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APÊNDICE K – MASSAS REGISTRADAS NO FIM DAS BATELADAS 3, 

5, 6A E 6B DE DIGESTÃO ANAERÓBIA DE BAGAÇO DE CANA 

Neste apêndice foram apresentadas as massas registradas durante o procedimento de fim das 

bateladas 3, 5, 6A e 6B de digestão anaeróbia de bagaço de cana (item 3.2.4).As massas da 

peneira, dos béqueres destinados aos líquidos dos reatores, da peneira contendo os sólidos dos 

reatores e dos béqueres contendo os líquidos dos reatores, das bateladas 3 e 5, foram exibidas 

na Tabela K. 1. As massas da peneira, dos béqueres destinados aos líquidos dos reatores, dos 

béqueres destinados às esferas de vidro dos reatores, da peneira contendo os sólidos dos reatores 

e as esferas de vidro deles, dos béqueres contendo as esferas de vidro dos reatores e dos 

béqueres contendo os líquidos dos reatores, das bateladas 6A e 6B, foram exibidas na Tabela 

K. 2. 

Tabela K. 1 – Massas da peneira, dos béqueres destinados aos líquidos dos reatores, da peneira contendo os sólidos 

dos reatores e dos béqueres contendo os líquidos dos reatores, registradas durante o procedimento de fim das 

bateladas 3 e 5. 

Massa (g) 
Reatores da batelada 3 Reatores da batelada 5 

1 2 3 1 2 3 

Peneira (MP) 407,60 403,23 408,8 411,1 

Béquer destinado ao 

líquido do reator (MBq
L ) 

227,94 227,16 221,15 223,06 227,81 169,12 

Peneira contendo os 

sólidos do reator (MPSRf
) 

745,86 824,30 744,10 943,00 923,60 942,30 

Béquer contendo o líquido 

do reator (MBqLRf
) 

1713,8 1637,8 1487,6 1277,6 1286,7 1228,8 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: Os valores de massa de peneira dos reatores da batelada 5 são diferentes porque a peneira não foi seca entre 

a aplicação do procedimento dos reatores. 
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Tabela K. 2 – Massas da peneira, dos béqueres destinados aos líquidos dos reatores, dos béqueres destinados às 

esferas de vidro dos reatores, da peneira contendo os sólidos dos reatores e as esferas de vidro deles, dos béqueres 

contendo as esferas de vidro dos reatores e dos béqueres contendo os líquidos dos reatores, registradas durante o 

procedimento de fim das bateladas 6A e 6B 

Massa (g) 
Reatores da 6A Reatores da 6B 

1 2 3 1 2 3 

Peneira (MP) 403,18 

Béquer destinado ao líquido do 

reator (MBq
L ) 

227,20 169,25 – 223,15 227,14 169,26 

Béquer destinado às esferas de 

vidro do reator (MBq
e ) 

227,93 223,28 – 129,47 129,48 128,80 

Peneira contendo os sólidos do 

reator e as esferas de vidro dele 

(MPSRfe
) 

1754,6 1749,8 – 1736,6 1716,6 1713,8 

Béquer contendo as esferas de vidro 

do reator (MBqe) 
1340,0 1348,9 – 1255,1 1239,7 1237,7 

Béquer contendo o líquido do reator 

(MBqLRf
) 

504,90 457,60 – 469,90 549,10 486,50 

Fonte: A Autora (2021). 
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APÊNDICE L – TEORES DE SÓLIDOS TOTAIS MÉDIOS E SÓLIDOS 

VOLÁTEIS TOTAIS MÉDIOS DOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS DOS 

REATORES NO FIM DAS BATELADAS 3, 5, 6A E 6B DE DIGESTÃO 

ANAERÓBIA DE BAGAÇO DE CANA 

Neste apêndice foram apresentados os teores de sólidos totais médios e sólidos voláteis totais 

médios, junto aos seus respectivos desvios padrões, dos sólidos e líquidos dos reatores no fim 

das bateladas 3, 5, 6A e 6B de digestão anaeróbia de bagaço de cana (Tabela L. 1). 

Tabela L. 1 – Teores de sólidos totais médios e sólidos voláteis totais médios dos sólidos e líquidos retirados dos 

reatores no final das bateladas 3, 5, 6A e 6B de digestão anaeróbia de bagaço de cana 

Batelada Reator 
Teor de sólidos totais médio (%) Teor de sólidos voláteis totais médio (%) 

Sólido (ST̅̅̅̅
Sf

) Líquido (ST̅̅̅̅
Lf

) Sólido (SV̅̅ ̅̅
Sf

) Líquido (SV̅̅ ̅̅
Lf

) 

3 

1 19,12 ± 0,60 1,36 ± 0,02 88,40 ± 0,94 61,04 ± 0,58 

2 16,44 ± 0,41 1,31 ± 0,03 82,23 ± 0,47 59,88 ± 1,46 

3 19,42 ± 0,01 1,71 ± 0,03 82,42 ± 0,87 59,66 ± 0,77 

5 

1 16,94 ± 0,20 1,31 ± 0,03 90,94 ± 0,11 66,40 ± 2,20 

2 15,60 ± 0,26 1,58 ± 0,05 90,05 ± 0,17 65,49 ± 1,78 

3 16,02 ± 0,08 1,40 ± 0,02 90,17 ± 0,45 64,11 ± 0,42 

6A 
1 14,52 ± 0,05 1,57 ± 0,02 90,64 ± 0,11 59,17 ± 1,44 

2 14,78 ± 0,09 1,66 ± 0,02 90,91 ± 0,36 61,37 ± 1,69 

6B 

1 13,67 ± 0,03 1,66 ± 0,04 89,27 ± 0,58 63,38 ± 2,90* 

2 14,60 ± 0,09 1,59 ± 0,03 90,22 ± 0,43 63,75 ± 0,28 

3 14,27 ± 0,16 1,76 ± 0,02 90,89 ± 0,33 64,22 ± 0,96 

Fonte: A Autora (2021). 

Nota: O símbolo “*” indica que a média e o desvio padrão foram obtidos de duas amostras (duplicata). 
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APÊNDICE M – FATORES DE RESPOSTA DE HIDROGÊNIO, 

OXIGÊNIO, NITROGÊNIO, METANO E DIÓXIDO DE CARBONO 

UTILIZADOS NA DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO GÁS 

PRODUZIDO NOS REATORES DAS BATELADAS 1 E 3 DE DIGESTÃO 

ANAERÓBIA DE BAGAÇO DE CANA 

Neste apêndice foi descrito o método de determinação dos os fatores de resposta de hidrogênio, 

oxigênio, nitrogênio, metano e dióxido de carbono em base molar utilizados na Equação (53), 

e seus respectivos valores. Essa etapa foi desenvolvida em parceria com a mestranda Auta 

Narjara de Brito Soares e a doutora Karina Tamião de Campos Roseno, ambas do Departamento 

de Engenharia Química da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Os fatores de 

resposta foram utilizados na determinação os teores de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, 

metano e dióxido de carbono nas amostras gasosas retiradas dos reatores das bateladas 1 e 3 

(até o dia 77 para a batelada 3). 

Os fatores de resposta utilizados na batelada 1 foram obtidos da literatura (DIETZ, 1967), uma 

vez que as condições de análise das amostras foram as mesmas que as reportadas na literatura 

(Tabela M. 1). Os fatores de resposta utilizados na batelada 3 foram determinados 

experimentalmente utilizando-se os mesmos equipamentos e condições em que as amostras 

gasosas foram analisadas (item 4.4.2). Foram feitas misturas de gases em três condições de 

vazões volumétricas diferentes (Tabela M. 2) utilizando cilindros de hidrogênio, oxigênio, 

nitrogênio, metano e dióxido de carbono de alta pureza (Tabela M. 3), controladores de vazão 

mássica Smart Mass Flow 5850S (Brooks, Hatfield, EUA) e linhas metálicas. As misturas 

foram injetadas diretamente no cromatógrafo a gás e analisadas em duplicata. 

Para cada condição nas misturas 1, 2 e 3 (Tabela M. 2), fatores de resposta de hidrogênio, 

metano e dióxido de carbono, respectivamente, foram determinados utilizando o fator de 

resposta do nitrogênio, as vazões dos gases na condição e as áreas médias das duplicatas dos 

picos dos cromatogramas dos gases (Equação (M. 1)). Para cada condição na mistura 4 (Tabela 

M. 2), fatores de resposta de oxigênio foram determinados utilizando o fator de resposta do 

metano, as vazões dos gases na condição e as áreas médias das duplicatas dos picos dos 

cromatogramas dos gases (Equação (M. 2)). O fator de resposta de um gás (hidrogênio, metano, 
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dióxido de carbono ou oxigênio) foi obtido pela média entre os fatores de resposta de cada 

condição desse gás (Tabela M. 1). 

Tabela M. 1 – Fatores de resposta dos gases hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, metano e dióxido de carbono 

utilizados para determinação dos teores dos mesmos nas amostras gasosas retiradas dos reatores nas bateladas 1 e 

3 (até dia 77) de digestão anaeróbia de bagaço de cana  

Gás 
Fator de resposta em base molar 

Batelada 1 Batelada 3 

Hidrogênio – 454,0 

Oxigênio 40,0 53,0 

Nitrogênio 42,0 42,0* 

Metano 35,7 115,0 

Dióxido de carbono 48,0 30,0 

Fonte: Batelada 1 – Dietz (1967); Batelada 3 – Auta Narjara de Brito Soares e Karina Tamião de Campos Roseno 

(2018). O símbolo “*” representa o valor utilizado como referência dessa condição, obtido de Dietz (1967). 

Tabela M. 2 – Misturas e condições utilizadas para determinação dos fatores de resposta de hidrogênio, metano, 

dióxido de carbono e oxigênio utilizados para determinação dos teores dos mesmos nas amostras gasosas retiradas 

dos reatores nas bateladas 1 e 3 (até dia 77) de digestão anaeróbia de bagaço de cana 

Mistura 
1º gás da 

mistura 

2º gás da 

mistura 

Fator de 

resposta 

determinado 

Condição 

Vazão do 1º gás 

da mistura 

(mL/min) 

Vazão do 2º gás 

da mistura 

(mL/min) 

1 Nitrogênio Hidrogênio FRH2
 

A 50 100 

B 75 75 

C 100 50 

2 Nitrogênio Metano FRCH4
 

A 50 100 

B 75 75 

C 100 50 

3 Nitrogênio 
Dióxido de 

Carbono 
FRCO2

 

A 50 100 

B 75 75 

C 100 50 

4 Oxigênio Metano FRO2
 

A 50 100 

B 75 75 

C 100 50 

Fonte: Auta Narjara de Brito Soares e Karina Tamião de Campos Roseno (2018). 

Notas: FRH2
, FRCH4

, FRCO2
 e FRO2

 são os fatores de resposta dos gases hidrogênio, metano, dióxido de carbono e 

oxigênio, respectivamente. 
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Tabela M. 3 – Especificações dos gases utilizados na determinação dos fatores de resposta de hidrogênio, oxigênio, 

nitrogênio, metano e dióxido de carbono utilizados para determinação dos teores dos mesmos nas amostras gasosas 

retiradas dos reatores nas bateladas 1 e 3 (até dia 77) de digestão anaeróbia de bagaço de cana 

Gás Reagente Marca Local de fabricação 

Hidrogênio Hidrogênio Premier Air Products Mogi das Cruzes, Brasil 

Oxigênio Oxigênio Premier Air Products Mogi das Cruzes, Brasil 

Nitrogênio Nitrogênio Premier Air Products Mogi das Cruzes, Brasil 

Metano Metano sob alta pressão White Martins Osasco, Brasil 

Dióxido de Carbono Dióxido de Carbono Premier Air Products Mogi das Cruzes, Brasil 

Fonte: A Autora (2021). 

 FRH2/CH4/CO2
=

V̇N2

V̇N2
+V̇H2/CH4/CO2

×A̅H2/CH4/CO2

A̅N2

FRN2 

-
V̇N2

V̇N2
+V̇H2/CH4/CO2

×
A̅N2

FRN2

 (M. 1) 

Em que FRH2/CH4/CO2
 é o fator de resposta de hidrogênio, metano ou dióxido de carbono em 

uma determinada condição; V̇N2
 é a vazão volumétrica de nitrogênio na condição (mL/min); 

V̇H2/CH4/CO2
 é a vazão volumétrica de hidrogênio, metano ou dióxido de carbono na condição 

(mL/min); A̅H2/CH4/CO2
 é a área média do pico de hidrogênio, metano ou dióxido de carbono na 

condição (mV∙min); A̅N2
 é a área média do pico de nitrogênio na condição (mV∙min); FRN2

 é 

o fator de resposta do nitrogênio (igual a 42,0). 

 FR O2
=

V̇CH4

V̇CH4
+V̇O2

×A̅O2

A̅CH4

FRCH4

-
V̇CH4

V̇CH4
+V̇O2

×
A̅CH4

FRCH4

 (M. 2) 

Em que FRO2
 é o fator de resposta do oxigênio em uma determinada condição; V̇ CH4

 é a vazão 

volumétrica de metano na condição (mL/min); V̇O2
 é a vazão volumétrica de oxigênio na 

condição (mL/min); A̅O2
 é a área média do pico de oxigênio na condição (mV∙min); A̅CH4

 é a 

área média do pico de metano na condição (mV∙min); FRCH4
 é o fator de resposta do metano 

(igual a 115,0).
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APÊNDICE N – CURVAS DE CALIBRAÇÃO EXTERNAS DE 

HIDROGÊNIO, OXIGÊNIO, NITROGÊNIO, METANO E DIÓXIDO DE 

CARBONO UTILIZADAS NA DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

DO GÁS PRODUZIDO NOS REATORES DAS BATELADAS 3 E 5 DE 

DIGESTÃO ANAERÓBIA DE BAGAÇO DE CANA 

Neste apêndice foi descrito o método de preparo das curvas de calibração externas de 

hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, metano e dióxido de carbono utilizadas na determinação dos 

teores desses compostos nas amostras gasosas retiradas dos reatores das bateladas 3 e 5 (a partir 

do dia 84 para a batelada 3) de digestão anaeróbia de bagaço de cana. Essa etapa foi 

desenvolvida em parceria com a pós-doutoranda Franciele Lamaison Fossaluza do 

Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

Utilizou-se o método 2720 C do Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater como base (AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION; AMERICAN 

WATER WORKS ASSOCIATION; WATER ENVIRONMENT FEDERATION, 2012). 

Padrões de gases de alta pureza (Tabela N. 1) foram conectados à controladores de vazão 

mássica Smart Mass Flow 5850S (Brooks, Hatfield, EUA) e linhas de mistura. Através do ajuste 

da vazão volumétrica de cada gás para valores entre 10 mL/min e 100 mL/min, misturas 

sintéticas dos gases foram preparadas em porcentagens volumétricas iguais a 10 %, 30 %, 50 %, 

70 %, 90 % e 100 %. As misturas foram feitas em pares (hidrogênio e nitrogênio, oxigênio e 

metano e metano e dióxido de carbono). Por exemplo, para obter o ponto 30 % de hidrogênio, 

a corrente de mistura foi ajustada para fornecer uma vazão de 30 mL/min de hidrogênio e 

70 mL/min de nitrogênio. Amostras de 10 mL das misturas foram coletadas por uma seringa 

Gastight SampleLock modelo 81656 (Hamilton, Reno, EUA) e analisadas em triplicata no 

cromatógrafo a gás Trace GC Ultra (Thermo Fisher Scientific, Milano, Itália). As condições de 

análise foram as mesmas que as utilizadas na análise das amostras gasosas dos reatores da 

batelada 3 de digestão anaeróbia de bagaço de cana a partir do dia 84 (item 3.3.2). 

Para cada gás, as áreas dos picos das amostras das misturas (obtidas pelos cromatogramas 

gerados) foram plotadas em função de seus respectivos teores na mistura (porcentagens 

volumétricas). Uma aproximação linear foi feita e seu coeficiente de determinação foi 

calculado. Pontos muito discrepantes dessa aproximação foram eliminados (se o coeficiente de 
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determinação fosse inferior a 0,99). Para cada teor de gás, as médias e os desvios padrões das 

áreas dos picos foram determinados. Para cada gás, as médias das áreas dos picos foram 

plotadas em função dos seus respectivos teores. Os desvios padrões dos pontos foram 

acrescentados. Uma aproximação linear foi feita e seus coeficiente de determinação e equação 

de reta foram determinados (Tabela N. 2 e Figura N. 1). 

Tabela N. 1 – Especificações dos gases usados no preparo das curvas de calibração de hidrogênio, oxigênio, 

nitrogênio, metano e dióxido de carbono utilizadas para determinação dos teores dos mesmos nas amostras gasosas 

retiradas dos reatores das bateladas 3 (a partir do dia 84) e 4 de digestão anaeróbia de bagaço de cana 

Gás Reagente Marca Local de fabricação 

Hidrogênio Hidrogênio Premier Air Products Mogi das Cruzes, Brasil 

Oxigênio Oxigênio Premier Air Products Mogi das Cruzes, Brasil 

Nitrogênio Nitrogênio Premier Air Products Mogi das Cruzes, Brasil 

Metano 
Metano sob alta 

pressão1/Metano2 

White Martins/ Air 

Products 

Osasco, Brasil1/ Mogi das 

Cruzes, Brasil2 

Dióxido de carbono Dióxido de Carbono Premier Air Products Mogi das Cruzes, Brasil 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: (1) Utilizado na mistura com gás oxigênio; (2) Utilizado na mistura com dióxido de carbono. 

Tabela N. 2 – Dados das curvas de calibração externas de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, metano e dióxido de 

carbono utilizadas para determinação dos teores dos mesmos nas amostras gasosas retiradas dos reatores das bateladas 

3 (a partir do dia 84) e 4 de digestão anaeróbia de bagaço de cana 

Gás 
Faixa de área da 

porcentagem (%) 

Coeficiente angular 

da reta (mV) 

Coeficiente linear 

da reta (mV∙min) 

Coeficiente de 

determinação (R2) 

Hidrogênio 10 – 90 6,81105 9,15106 0,9981 

Oxigênio 10 – 100 7,25104 -2,47105 0,9976 

Nitrogênio 10 – 70 4,19104 -4,60104 0,9968 

Metano 10 – 100 1,49105 1,89106 0,9999 

Dióxido de carbono 30 – 90 3,47104 -1,20105 0,9912 

Fonte: A Autora e Franciele Lamaison Fossaluza (2021). 
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Figura N. 1 – Curvas de calibração externas dos gases hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, metano e dióxido de 

carbono, utilizadas para determinação dos teores dos mesmos nas amostras gasosas retiradas dos reatores das 

bateladas 3 (a partir do dia 84) e 4 de digestão anaeróbia de bagaço de cana 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

 

(e) 

Fonte: A Autora e Franciele Lamaison Fossaluza (2021). 

Notas: (a) Hidrogênio; (b) Oxigênio; (c) Nitrogênio; (d) Metano; (e) Dióxido de carbono. 
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APÊNDICE O – CURVAS DE CALIBRAÇÃO EXTERNAS DE 

HIDROGÊNIO, OXIGÊNIO, NITROGÊNIO, METANO E DIÓXIDO DE 

CARBONO UTILIZADAS NA DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

DO GÁS PRODUZIDO NOS REATORES DAS BATELADAS 6A E 6B DE 

DIGESTÃO ANAERÓBIA DE BAGAÇO DE CANA 

Neste apêndice foi descrito o método de preparo das curvas de calibração externas de 

hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, metano e dióxido de carbono utilizadas na determinação dos 

teores desses compostos nas amostras gasosas retiradas dos reatores das bateladas 6A e 6B de 

digestão anaeróbia de bagaço de cana. Essa etapa foi desenvolvida em parceria com a pós-

doutoranda Camila Emilia Kozonoe e o doutorando Thiago Ferreira de Abreu, ambos do 

Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

Utilizou-se o método 2720 C do Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater como base (AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION; AMERICAN 

WATER WORKS ASSOCIATION; WATER ENVIRONMENT FEDERATION, 2012). 

Os valores aproximados dos teores mínimos e máximos dos gases nas curvas de calibração 

foram determinados a partir dos teores deles nas amostras dos gases dos reatores em bateladas 

anteriores (Apêndice T). Para cada gás, com base nos valores de mínimo e máximo dos teores 

e no número de pontos com todos os gases da curva de calibração (6 pontos), foi determinado 

o espaçamento de teor entre pontos consecutivos (Equação (O. 1)). Para cada gás, os teores de 

gases de cada ponto foram determinados, iniciando-se do teor mínimo (Equação (O. 2)). Para 

cada ponto, os teores de todos os gases foram somados. Para um único gás, o valor do teor 

mínimo foi invertido com o valor do teor máximo, até que os valores das somas dos teores de 

cada ponto fossem próximos entre si (Tabela O. 1). Os valores dos teores foram então 

normalizados, para que todas as somas de teores de cada ponto fosse iguais a cem (Equação (O. 

3), Tabela O. 2). 

 ∆T = 
Tmáx - Tmín

n - 1
 (O. 1) 

Em que ∆T é o espaçamento de teor entre dois pontos consecutivos da curva de calibração para 

um determinado gás (%), Tmáx é o teor máximo aproximado da curva de calibração para um 
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determinado gás (%), Tmín é o teor mínimo aproximado da curva de calibração para um 

determinado gás (%) e n é o número de pontos com todos os gases da curva de calibração. 

 Ti + 1 = Ti + ∆T (O. 2) 

Em que Ti + 1 é o teor do ponto i + 1 (%), Ti é o teor do ponto i (%) e i é o número do ponto que 

tem início em 1 (T1 = Tmín) e fim em 4. 

 Tj
n = 

Tj
a

∑ Tj
a ×100 (O. 3) 

Em que Tj
n é o teor normalizado de um ponto de um gás (%), Tj

a é o teor aproximado de um 

ponto de um gás (%) e j é o número de um ponto que tem início em 1 e fim em 6. 

Tabela O. 1 – Teores aproximados das misturas dos gases utilizadas no preparo das curvas de calibração de hidrogênio, 

oxigênio, nitrogênio, metano e dióxido de carbono utilizadas para determinação dos teores dos mesmos nas amostras 

gasosas retiradas dos reatores das bateladas 6A e 6B de digestão anaeróbia de bagaço de cana 

Gás 
Teores aproximados nas misturas (%) 

1 2 3 4 5 6 Mínimo Máximo 

Hidrogênio 1,4 2,5 3,6 4,8 5,9 7,0 1,4 7,0 

Oxigênio 12,0 9,9 7,8 5,7 3,6 1,5 1,5 12,0 

Nitrogênio 1,5 3,8 6,1 8,4 10,7 13,0 1,5 13,0 

Metano 85,0 69,5 54,0 38,5 23,0 7,5 7,5 85,0 

Dióxido de carbono 15,0 36,8 58,6 80,4 102,2 124,0 15,0 124,0 

Soma 114,9 122,5 130,1 137,8 145,4 153,0 – – 

Fonte: A Autora (2021). 

Tabela O. 2 – Teores normalizados das misturas dos gases utilizadas no preparo das curvas de calibração de 

hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, metano e dióxido de carbono utilizadas para determinação dos teores dos mesmos 

nas amostras gasosas retiradas dos reatores das bateladas 6A e 6B de digestão anaeróbia de bagaço de cana 

Gás 
Teores normalizados nas misturas (%) 

1 2 3 4 5 6 

Hidrogênio 1,2 2,1 2,8 3,5 4,0 4,6 

Oxigênio 10,4 8,1 6,0 4,1 2,5 1,0 

Nitrogênio 1,3 3,1 4,7 6,1 7,4 8,5 

Metano 74,0 56,7 41,5 27,9 15,8 4,9 

Dióxido de carbono 13,1 30,0 45,0 58,4 70,3 81,0 

Soma 100 100 100 100 100 100 

Fonte: A Autora (2021). 



249 

A vazão volumétrica total de um ponto foi determinada através do teor normalizado do menor 

teor aproximado entre todos os pontos e gases (1,2 % na Tabela O. 2 correspondente ao 1,4 % 

na Tabela O. 1) e da vazão volumétrica mínima do gás correspondente a esse teor no controlador 

de vazão (3 mL/min) (Equação (O. 4)). As vazões volumétricas dos gases foram calculadas pela 

vazão total de um ponto e dos teores normalizados (Equação (O. 5) e Tabela O. 3). Verificou-

se se os valores das vazões volumétricas calculadas ficaram entre os valores de vazão 

volumétrica mínimos e máximos dos gases determinados pelos controladores de vazão. Caso 

isso não ocorresse, os valores mínimos dos teores aproximados eram invertidos com os valores 

máximos ou os valores mínimos e máximos dos teores aproximados eram alterados. Caso os 

valores das vazões volumétricas calculadas ficassem entre os valores estabelecidos, esses 

valores eram arredondados para poderem ser utilizados no programa dos controladores de vazão 

(Tabela O. 4). As misturas dos pontos 7 e 8 foram adicionadas para completar valores de teores 

nas curvas de hidrogênio, metano e dióxido de carbono e assim tornar essas curvas mais 

abrangentes em termos de teores (Tabela O. 4). 

 V̇total = 
V̇mín ∙ 100

Tj menor apr
n  (O. 4) 

Em que V̇total é a vazão volumétrica total de um ponto (mL/min), V̇mín é a vazão volumétrica 

mínima do gás com menor teor aproximado no controlador de vazão (mL/min) e Tj menor apr
n  é o 

teor normalizado do menor teor aproximado entre todos os pontos e gases (%). 

 V̇j = 
V̇total  ∙ Tj

n

100
 (O. 5) 

Em que V̇j é a vazão volumétrica de um ponto (mL/min). 
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Tabela O. 3 – Vazões volumétricas calculadas das misturas dos gases utilizadas no preparo das curvas de calibração 

de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, metano e dióxido de carbono utilizadas para determinação dos teores dos 

mesmos nas amostras gasosas retiradas dos reatores das bateladas 6A e 6B de digestão anaeróbia de bagaço de 

cana 

Gás 
Vazões volumétricas calculadas nas misturas (mL/min) 

1 2 3 4 5 6 

Hidrogênio 3,0 5,1 6,9 8,5 10,0 11,3 

Oxigênio 25,7 19,9 14,8 10,2 6,1 2,4 

Nitrogênio 3,2 7,6 11,5 15,0 18,1 20,9 

Metano 182,1 139,7 102,2 68,8 39,0 12,1 

Dióxido de carbono 32,1 74,0 110,9 143,7 173,1 199,5 

Soma 246,2 246,2 246,2 246,2 246,2 246,2 

Fonte: A Autora (2021). 

Tabela O. 4 – Vazões volumétricas das misturas dos gases utilizadas no preparo das curvas de calibração de 

hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, metano e dióxido de carbono utilizadas para determinação dos teores dos mesmos 

nas amostras gasosas retiradas dos reatores das bateladas 6A e 6B de digestão anaeróbia de bagaço de cana 

Gás 
Vazões volumétricas nas misturas (mL/min) 

1 2 3 4 5 6 7(2) 8(2) 

Hidrogênio 5,0(1) 5,0 7,0 9,0 10,0 11,0 12,0 20,0 

Oxigênio 26,0 20,0 15,0 10,0 6,0 4,0(1) 0,0 0,0 

Nitrogênio 3,5(1) 8,0 12,0 15,0 18,0 21,0 0,0 0,0 

Metano 182,0 140,0 102,0 69,0 39,0 12,0 3,0 200,0 

Dióxido de carbono 32,0 74,0 111,0 144,0 173,0 200,0 200,0 20,0 

Total 248,5 247,0 247,0 247,0 246,0 248,0 215,0 240,0 

Fonte: A Autora (2021). 

Nota: (1) Valor alterado por não fornecer uma vazão estável de gás no equipamento; (2) Os valores de vazão desses 

pontos foram fixados (não calculados). 

Oito bolsas para amostras gasosas Tedlar® com septo Thermogreen® LB-2 (Supelco, 

Bellefonte, EUA) foram identificadas com os números das misturas desejadas utilizando um 

marcador permanente. Padrões de gases de alta pureza foram conectados à controladores de 

vazão F-211CV-200-MAD-11-V (Bronkhorst, Hatfield, EUA) acoplados a um reator 

Microactivity Effi (PID Eng & Tech, Madrid, Espanha). A exaustão localizada acima do 

equipamento foi ligada e as válvulas dos gases foram abertas. O equipamento e o programa dele 

foram ligados. Uma válvula (Figura A. 1 (13)) foi acoplada à saída dos controladores e fixada 

a saída utilizando tubos de silicone. 

As vazões desejadas para formar uma das misturas foram inseridas no programa do 

equipamento. Aguardou-se 30 min para estabilização do sistema. A válvula da bolsa para 
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amostra gasosa (identificada com o número da mistura) foi conectada à válvula acoplada à saída 

dos controladores de vazão. A válvula da bolsa foi aberta e aguardou-se o preenchimento 

completo da bolsa com a mistura gasosa. Depois, a válvula da bolsa foi fechada e desconectada 

da válvula acoplada à saída dos controladores. A válvula da bolsa foi aberta, a bolsa foi 

esvaziada manualmente e a sua válvula foi fechada. Os passos desde a conexão da válvula da 

bolsa à válvula acoplada à saída dos controladores de vazão foram repetidos mais duas vezes 

para bolsas usadas (que foram preenchidas alguma vez com uma mistura gasosa). Esse 

procedimento foi denominado de “lavagem da bolsa” e foi feito para retirar qualquer mistura 

gasosa presente inicialmente na bolsa. Após a lavagem ter sido realizada, a bolsa foi preenchida 

novamente com a mistura gasosa como descrito na lavagem e sua válvula foi fechada e travada. 

A etapa de lavagem não foi realizada para bolsas novas (que nunca foram preenchidas com 

misturas gasosas). Essas bolsas foram diretamente preenchidas com as suas respectivas 

misturas e as suas válvulas foram fechadas e travadas. 

A bolsa preenchida com a mistura foi transportada para perto do cromatógrafo a gás Trace GC 

Ultra (Thermo Fisher Scientific, Milano, Itália). Utilizando uma seringa Gastight SampleLock 

modelo 81656 (Hamilton, Reno, EUA), uma amostra de 5 mL foi coletada da bolsa através de 

seu septo e descartada. O procedimento de coleta e descarte da amostra foi repetido mais duas 

vezes. Esse procedimento foi denominado de “lavagem da seringa” e foi feito para retirar 

qualquer mistura gasosa inicialmente presente na seringa ou em sua agulha. Depois da lavagem 

ter sido realizada, uma amostra de 5 mL foi coletada como descrito na lavagem e foi injetada 

no cromatógrafo a gás. As condições de análise foram as mesmas que as utilizadas nas análises 

das amostras gasosas dos reatores das bateladas 6A e 6B (item 3.3.2). Após a análise, o 

procedimento de lavagem seguido de injeção foi feito mais duas vezes (injeção em triplicata). 

Depois das amostras de uma mistura terem sido analisadas no cromatógrafo a gás, os 

procedimentos de enchimento de uma bolsa com sua respectiva mistura e análise de amostras 

dessa bolsa no cromatógrafo a gás se repetiram para as outras misturas (a partir da inserção das 

vazões desejadas para formar a mistura no programa do equipamento). A ordem seguida de 

enchimento da bolsa e análise das misturas foi da mistura com menor teor de metano para 

mistura com maior teor de metano (misturas 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 8, respectivamente; Tabela O. 

4). Alguns dos valores de vazão volumétrica calculados (Tabela O. 3) não forneceram uma 

vazão estável de gás no equipamento por serem muito baixos. Assim, eles foram aumentados 
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para que fornecessem uma vazão estável, resultando em valores diferentes dos calculados 

(Tabela O. 4). 

Após todas as amostras das misturas terem sido analisadas no cromatógrafo a gás, os teores 

exatos dos gases nas misturas foram calculados com base nas vazões volumétricas deles nelas 

(Equação (O. 6) e Tabela O. 5). 

 Tj = 
V̇j ∙ 100

∑ V̇j

 (O. 6) 

Em que Tj é o teor do gás na mistura (%). 

Tabela O. 5 – Teores dos gases das misturas dos gases utilizadas no preparo das curvas de calibração de hidrogênio, 

oxigênio, nitrogênio, metano e dióxido de carbono utilizadas para determinação dos teores dos mesmos nas 

amostras gasosas retiradas dos reatores das bateladas 6A e 6B de digestão anaeróbia de bagaço de cana 

Gás 
Teores nas misturas (%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Hidrogênio 2,0 2,0 2,8 3,6 4,1 4,4 5,6 8,3 

Oxigênio 10,5 8,1 6,1 4,0 2,4 1,6 0,0 0,0 

Nitrogênio 1,4 3,2 4,9 6,1 7,3 8,5 0,0 0,0 

Metano 73,2 56,7 41,3 27,9 15,9 4,8 1,4 83,3 

Dióxido de 

carbono 
12,9 30,0 44,9 58,3 70,3 80,6 93,0 8,3 

Fonte: A Autora (2021). 

Para cada gás, as áreas dos picos das amostras das misturas (obtidas pelos cromatogramas 

gerados) foram plotadas em função de seus respectivos teores na mistura (Tabela O. 5). Uma 

aproximação linear foi feita e seu coeficiente de determinação foi calculado. Pontos muito 

discrepantes dessa aproximação foram eliminados (se o coeficiente de determinação fosse 

inferior a 0,99). Para cada teor de gás, as médias e os desvios padrões das áreas dos picos foram 

determinados. Para cada gás, as médias das áreas dos picos foram plotadas em função dos seus 

respectivos teores. Os desvios padrões dos pontos foram acrescentados. Uma aproximação 

linear foi feita e seus coeficientes angular, linear e de determinação foram determinados (Tabela 

O. 6 e Figura O. 1). 
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Tabela O. 6 – Dados das curvas de calibração externas de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, metano e dióxido de 

carbono utilizadas para determinação dos teores dos mesmos nas amostras gasosas retiradas dos reatores das 

bateladas 6A e 6B de digestão anaeróbia de bagaço de cana 

Gás 
Faixa de área da 

porcentagem (%) 

Coeficiente angular 

da reta (mV) 

Coeficiente linear 

da reta (mV∙min) 

Coeficiente de 

determinação (R2) 

Hidrogênio 2,01 – 5,58 5,50105 1,02106 0,9911 

Oxigênio 1,61 – 10,46 6,57104 3,88104 0,9977 

Nitrogênio 1,41 – 7,32 3,81104 1,12105 0,9899 

Metano 1,40 – 83,33 1,43105 -1,31105 0,9988 

Dióxido de 

carbono 
8,33 – 93,02 3,86104 1,63105 0,9984 

Fonte: A Autora (2021). 

Figura O. 1 – Curvas de calibração externas dos gases hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, metano e dióxido de 

carbono, utilizadas para determinação dos teores dos mesmos nas amostras gasosas retiradas dos reatores das 

bateladas 6A e 6B de digestão anaeróbia de bagaço de cana 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

 

(e) 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: (a) Hidrogênio; (b) Oxigênio; (c) Nitrogênio; (d) Metano; (e) Dióxido de carbono. 
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APÊNDICE P – CURVAS DE CALIBRAÇÃO EXTERNA DE ÁCIDOS 

ORGÂNICOS UTILIZADAS NAS CARACTERIZAÇÕES DOS 

INÓCULOS E DOS LÍQUIDOS DOS REATORES 

Neste apêndice foi descrito o método de preparo das curvas de calibração externa dos ácidos 

orgânicos utilizadas nas caracterizações dos inóculos e dos líquidos dos reatores das bateladas 

1, 2 e 3 (item 3.4.2). Essa etapa foi desenvolvida em parceria com a pós-doutoranda do 

Departamento de Engenharia Química da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo 

Franciele Lamaison Fossaluza. Soluções de concentrações conhecidas dos ácidos lático, 

fórmico, acético, propiônico, isobutírico, butírico, isovalérico e valérico foram preparadas 

individualmente a partir de reagentes de alta pureza (Tabela P. 1). Os reagentes foram 

aliquotados utilizando pipetas automáticas e transferidos para balões volumétricos. O volume 

dos balões foi preenchido até a marcação com a água ultrapura e as soluções foram 

homogeneizadas manualmente. 

Tabela P. 1 – Especificações dos reagentes utilizados no preparo das curvas de calibração dos ácidos orgânicos 

utilizadas nas caracterizações dos inóculos e dos líquidos dos reatores de digestão anaeróbia de bagaço de cana em 

batelada 

Analito/reagente Pureza (%) Marca Local de fabricação 

Ácido lático 90** Sigma-Aldrich Japão 

Ácido fórmico 98 Sigma-Aldrich Alemanha 

Ácido acético 99,7* Synth Diadema, Brasil 

Ácido propiônico 99* EMD Millipore Alemanha 

Ácido isobutírico 99 Sigma-Aldrich China 

Ácido butírico 99* EMD Millipore Alemanha 

Ácido isovalérico 99 Sigma-Aldrich Alemanha 

Ácido valérico 99* Sigma-Aldrich China 

Fonte: A Autora e Franciele Lamaison Fossaluza (2021). 

Notas: O símbolo “*” representa a pureza mínima do analito/reagente. 

Alíquotas dessas soluções foram transferidas por pipetas graduadas ou automáticas a novos 

balões a fim de se obter mais quatro soluções de concentrações conhecidas por analito. Os 

balões foram preenchidos com água ultrapura e homogeneizados. Alíquotas das cinco soluções 

de cada analito foram transferidas por pipetas automáticas para frascos de amostrador 

automático (vials) identificados. As soluções foram analisadas em triplicata no cromatógrafo 

líquido ultra rápido UFLC Prominence (Shimadzu, Kyoto, Japão), nas mesmas condições de 

análise que as amostras de inóculo e líquido dos reatores foram analisadas (item 3.4). 
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Para cada analito, as áreas dos picos das amostras (obtidas pelos cromatogramas gerados) foram 

plotadas em função de suas respectivas concentrações nas soluções. Uma aproximação linear 

foi feita e seu coeficiente de determinação foi calculado. Pontos muito discrepantes dessa 

aproximação foram eliminados (se o coeficiente de determinação fosse inferior a 0,99). Para 

cada concentração de cada analito, as médias e os desvios padrões das áreas dos picos foram 

determinados. Para cada analito, as médias das áreas dos picos foram plotadas em função das 

suas respectivas concentrações. Os desvios padrões das áreas dos picos foram acrescentados 

aos pontos. Uma aproximação linear foi feita e seus coeficientes angular, linear e de 

determinação foram determinados (Tabela P. 2 e Figuras P. 1 e P. 2). 

Tabela P. 2 – Dados das curvas de calibração dos ácidos orgânicos utilizadas nas caracterizações dos inóculos e 

dos líquidos dos reatores de digestão anaeróbia de bagaço de cana em batelada 

Analito Faixa de concentração (g/L) 

Coeficiente 

angular da reta 

(mAU∙min∙L∙g-1) 

Coeficiente 

linear da reta 

(mAU∙min) 

Coeficiente de 

determinação 

Ácido lático 0,0200 – 1,0200 4,9818105 4,4476102 1,0000 

Ácido fórmico 0,0008 – 0,0246 9,3173105 2,1356103 0,9966 

Ácido acético 0,0090 – 0,5250 5,3077105 -1,9610103 1,0000 

Ácido propiônico 0,0154 – 0,7750 5,1757105 -1,7390103 0,9998 

Ácido isobutírico 0,0040 – 0,0350 6,2786105 1,8453103 0,9946 

Ácido butírico 0,0153 – 0,7750 4,9424105 -1,8703103 1,0000 

Ácido isovalérico 0,0500 – 0,2099 4,9190105 -4,4486103 0,9999 

Ácido valérico 0,0500 – 0,3100 4,3946105 -7,7992103 0,9996 

Fonte: A Autora e Franciele Lamaison Fossaluza (2021). 

Figura P. 1 – Curvas de calibração dos ácidos lático e fórmico utilizadas para quantificação dos mesmos nas 

amostras de inóculos e líquidos dos reatores de digestão anaeróbia de bagaço de cana em batelada 

  

(a) (b) 

Fonte: A Autora e Franciele Lamaison Fossaluza (2021). 

Notas: (a) Ácido lático; (b) Ácido fórmico. 
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Figura P. 2– Curvas de calibração dos ácidos acético, propiônico, isobutírico, butírico, isovalérico e valérico, 

utilizadas para quantificação dos mesmos nas amostras de inóculos e líquidos dos reatores de digestão 

anaeróbia de bagaço de cana em batelada 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

  

(e) (f) 

Fonte: A Autora e Franciele Lamaison Fossaluza (2021). 

Notas: (a) Ácido acético; (b) Ácido propiônico; (c) Ácido isobutírico; (d) Ácido butírico; (e) Ácido isovalérico; 

(f) Ácido valérico. 
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APÊNDICE Q – PREPARO E PADRONIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE 

ÁCIDO SULFÚRICO UTILIZADAS NA CARACTERIZAÇÃO 

QUÍMICA DAS FRAÇÕES SÓLIDAS DOS REATORES 

Neste apêndice foi descrito o método de preparo e padronização das soluções de ácido sulfúrico 

72 ± 0,1 % (m/m) e 4,0 ± 0,2 % (m/m) citadas no item 3.5.1, e o método de preparo da solução 

de ácido sulfúrico 5 mM (fase móvel) citada no item 3.5.9. Todas essas soluções foram 

utilizadas na caracterização química das frações sólidas dos reatores. 

Q. 1. DETERMINAÇÃO DO VOLUME DO PICNÔMETRO 

Pesar um picnômetro limpo, seco e tampado em uma balança analítica (com precisão mínima 

de 0,1 mg) e anotar sua massa (Mpic). Preencher completamente um béquer de 50 mL com água 

ultrapura. Utilizando um termômetro com precisão mínima de 0,5 °C, medir e anotar a 

temperatura da água do béquer (fixar o termômetro em um suporte universal com garra, se 

desejado). Transferir parte da água do béquer para o picnômetro utilizando uma pipeta de 

Pasteur com tetina. Tampar o picnômetro e verificar se há espaços vazios nele. Caso houver, 

repetir o preenchimento dele com água e o fechamento até que não haja espaços vazios. Secar 

o picnômetro com lenços de papel. Pesar o picnômetro com água na balança e anotar sua massa 

(Mpicágua
). Obter a densidade da água na temperatura medida anteriormente (ρ

água
) utilizando 

uma tabela de variação da densidade da água em função da temperatura (LILEY et al., 1997). 

Determinar o volume do picnômetro (Vpic) pela Equação (Q. 1). Repetir o procedimento 

descrito mais duas vezes (a partir da medição da temperatura da água). Obter a média da 

triplicata do volume do picnômetro (V̅pic). 

 Vpic =
Mpicágua

− Mpic

ρ
água

 (Q. 1) 

Em que Vpic é o volume do picnômetro (mL), Mpicágua
 é a massa do picnômetro preenchido com 

água (g), Mpic é a massa do picnômetro e ρ
água

 é a densidade da água na temperatura medida 

(g/mL). 
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Q. 2. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE ÁCIDO SULFÚRICO DO FRASCO 

Descartar a água do picnômetro. Seca-lo internamente utilizando ar comprimido ou gás inerte 

(como gás argônio ou gás nitrogênio) e externamente utilizando lenços de papel. Preencher um 

béquer de 50 mL com ácido sulfúrico do frasco. Utilizando o termômetro, medir e anotar a 

temperatura do ácido sulfúrico do béquer (fixar o termômetro em um suporte universal com 

garra, se desejado). Transferir parte do ácido sulfúrico do béquer para o picnômetro utilizando 

uma pipeta de Pasteur com tetina. Tampar o picnômetro e verificar se há espaços vazios nele. 

Caso houver, repetir o preenchimento dele com ácido e o fechamento até que não haja espaços 

vazios. Secar o picnômetro com lenços de papel. Pesar o picnômetro com ácido na balança e 

anotar sua massa (Mpicácido
). Utilizar a Equação (Q. 2) para determinar a densidade do ácido 

(ρ
ácido

). Determinar a concentração do ácido (Cácido) por meio de sua densidade, sua temperatura 

e uma tabela de variação de densidade de soluções de ácido sulfúrico em função da 

concentração e da temperatura (LILEY et al., 1997). Interpolações lineares geralmente são 

necessárias. Descartar o ácido sulfúrico do picnômetro apropriadamente. Repetir o 

procedimento descrito mais duas vezes (a partir da medição da temperatura do ácido sulfúrico). 

Obter a média da triplicata da concentração do ácido sulfúrico (C̅ácido). 

 ρ
ácido

 = 
Mpicácido

 - Mpic

V̅pic

 (Q. 2) 

Em que ρ
ácido

 é a densidade do ácido sulfúrico na temperatura medida (g/mL), Mpicácido
 é a massa 

do picnômetro preenchido com ácido sulfúrico (g) e V̅pic é a média dos volumes obtidos do 

picnômetro (mL). 

Q. 3. DETERMINAÇÃO DAS MASSAS DE ÁCIDO SULFÚRICO DO FRASCO E ÁGUA ULTRAPURA 

PARA O PREPARO DAS SOLUÇÕES DE ÁCIDO SULFÚRICO 72 % (M/M) E 4 % (M/M) 

Definir o volume total da solução (Vsolução; 1000 mL a 2000 mL). Preencher um béquer com 

água ultrapura com esse volume e deixá-lo sobre a bancada. Deixar o frasco de ácido sulfúrico 

sobre a bancada. Medir a temperatura ambiente utilizando o termômetro e anotá-la. Com a 

concentração desejada para solução (Csolução
'

; 72 % (m/m) ou 4 % (m/m)) e a temperatura 

ambiente, determinar a densidade da solução (ρ
solução
' ) pela tabela de variação de densidade de 

soluções de ácido sulfúrico em função da concentração e da temperatura. Determinar a massa 
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total da solução pela Equação (Q. 3). Determinar a massa de ácido sulfúrico do frasco e de água 

ultrapura a serem pesadas pelas Equações (Q. 4) e (Q. 5), respectivamente. 

 Msolução = ρ
solução
' ∙ Vsolução (Q. 3) 

Em que Msolução é a massa total da solução de ácido sulfúrico (g), ρ
solução
'  é a densidade da 

solução de ácido sulfúrico na temperatura medida (g/mL) e Vsolução é o volume total definido 

para solução de ácido sulfúrico (mL). 

 Mácido = 
Csolução

'  ∙ Msolução

C̅ácido

 (Q. 4) 

Em que Mácido é a massa de ácido sulfúrico do frasco a ser pesada (g); Csolução
'

 é a concentração 

da solução (% (m/m)) e C̅ácido é a média das concentrações do ácido do frasco (% (m/m)). 

 Mágua = Msolução - Mácido (Q. 5) 

Em que Mágua é a massa de água ultrapura a ser pesada (g). 

Q. 4. PREPARO DAS SOLUÇÕES DE ÁCIDO SULFÚRICO 72 % (M/M) E 4 % (M/M) 

Preparar um banho de gelo. Colocar um béquer de volume maior que o volume total definido 

para solução sobre uma balança semianalítica. Tarar sua massa. Transferir a massa de água 

calculada anteriormente (Mágua) para o béquer. Colocar um béquer de volume maior que o 

volume de ácido sulfúrico do frasco a ser pesado sobre a balança semianalítica. Tarar sua massa. 

Transferir a massa de ácido sulfúrico do frasco calculada anteriormente (Mácido) para o béquer. 

Colocar o béquer com água no banho de gelo. Com auxílio de um bastão de vidro, transferir 

cuidadosamente e agitando com o bastão, o ácido pesado no béquer para o béquer no banho. 

Transferir uma parte da solução para o béquer do ácido sulfúrico com auxílio do mesmo bastão 

de vidro. Retornar a solução do béquer que continha o ácido para o béquer do banho. Repetir 

esse procedimento de transferência de um béquer para outro mais duas vezes, a fim de transferir 

todo o ácido sulfúrico para a solução. Retirar a solução do banho e deixar que atinja a 

temperatura ambiente. 
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Q. 5. PADRONIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES DE ÁCIDO SULFÚRICO 72 % (M/M) E 4 % (M/M) 

Medir e anotar a temperatura da solução utilizando o termômetro. Transferir parte da solução 

do béquer para o picnômetro utilizando uma pipeta de Pasteur com tetina. Tampar o picnômetro 

e verificar se há espaços vazios nele. Caso houver, repetir o preenchimento dele com a solução 

e o fechamento até que não haja espaços vazios. Secar o picnômetro com lenços de papel. Pesar 

o picnômetro com a solução na balança analítica e anotar sua massa (Mpicsolução
). Utilizar a 

Equação (Q. 6) para determinar a densidade real da solução (ρ
solução

).  

 ρ
solução

 = 
Mpicsolução

 - Mpic

V̅pic

 (Q. 6) 

Em que ρ
solução

 é a densidade real da solução de ácido sulfúrico (g/mL) e Mpicsolução
 é a massa 

do picnômetro com a solução de ácido sulfúrico (g). 

Determinar a concentração real da solução (Csolução) por meio de sua densidade (ρ
solução

), sua 

temperatura e a tabela de variação de densidade de soluções de ácido sulfúrico em função da 

concentração e da temperatura. Descartar a solução do picnômetro apropriadamente. Repetir o 

procedimento descrito mais uma vez (a partir da medição da temperatura da solução). Obter a 

média da duplicata da concentração do ácido sulfúrico (C̅solução). 

Verificar se a concentração média da solução está dentro da faixa recomendada (71,9 a 72,1 % 

(m/m) para solução de 72 % (m/m) e 3,8 a 4,2 % (m/m) para solução de 4 % (m/m)). Se estiver 

fora da faixa recomendada, adicionar gotas de água ultrapura (a fim de diminuir a densidade da 

solução) ou ácido sulfúrico do frasco (a fim de aumentar a densidade da solução) utilizando 

uma pipeta de Pasteur com tetina. Em seguida, repetir o procedimento descrito nesse item até 

que a concentração média da solução esteja dentro da faixa recomendada. Se a concentração 

média da solução estiver dentro da faixa recomendada, transferir a solução para um frasco(s) 

de vidro âmbar com tampa identificado(s) utilizando um funil de vidro. Manter a solução 

fechada e em local frio, seco, bem ventilado e ao abrigo de luz solar. 
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Q. 6. PREPARO DA SOLUÇÃO UTILIZADA COMO FASE MÓVEL NO HPLC 

Após determinar a concentração do ácido sulfúrico do frasco (itens Q. 1 e Q. 2), calcular a 

massa de ácido sulfúrico do frasco a ser pesada na balança pela Equação (Q. 7), estimando-se 

o volume da solução (1000 mL ou 2000 mL). 

 Mácido HPLC = 
Csolução HPLC ∙ Vsolução HPLC ∙ MMH2SO4

 ∙ 100

C̅ácido

 (Q. 7) 

Em que Mácido HPLC é a massa de ácido sulfúrico do frasco a ser pesada (g), Csolução HPLC é a 

concentração da solução, igual a 0,005 mol/L, Vsolução HPLC é o volume da solução (mL) e 

MMH2SO4
 é a massa molar de ácido sulfúrico (g/mol). 

Selecionar um balão volumétrico com volume igual ao desejado para solução. Preencher 2/3 do 

volume do balão volumétrico com água ultrapura. Transferir um pouco de ácido sulfúrico do 

frasco para um béquer de vidro. Colocar outro béquer de vidro (25 mL) sobre a balança e tarar 

sua massa. Transferir a massa calculada de ácido sulfúrico (Mácido HPLC ± 0,0015 g) do primeiro 

béquer para o béquer na balança, utilizando uma pipeta de Pasteur de vidro com tetina. Com 

auxílio de um bastão de vidro, transferir a maior parte do ácido sulfúrico pesado do béquer para 

o balão volumétrico. Com uma pisseta contendo água ultrapura, preencher o béquer com água 

e transferir a água do béquer para o balão com auxílio do bastão de vidro (três vezes). Enxaguar 

o bastão de vidro com a água da pisseta, direcionando a água para dentro do balão. Completar 

o volume do balão até a marcação, tampá-lo e homogeneizá-lo. Transferir a solução preparada 

para um frasco schott identificado que comporte o volume da solução. 
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APÊNDICE R – CURVAS DE CALIBRAÇÃO EXTERNAS DE 

AÇÚCARES, ÁCIDOS ORGÂNICOS E FURANO-ALDEÍDOS 

UTILIZADAS NA CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DAS FRAÇÕES 

SÓLIDAS DOS REATORES 

Neste apêndice foi descrito o método de preparo das curvas de calibração externa dos açúcares, 

ácidos orgânicos e furano-aldeídos utilizadas na determinação da concentração dos mesmos nas 

frações sólidas dos reatores de digestão anaeróbia de bagaço de cana (Equação (83)). 

Soluções de concentrações conhecidas dos analitos celobiose, glicose, xilose, arabinose, ácido 

fórmico, ácido acético, hidroximetilfurfural e furfural foram preparadas individualmente a 

partir de reagentes de alta pureza (Tabela R. 1). Para cada analito, cinco soluções foram 

preparadas. 

Tabela R. 1 – Especificações dos reagentes utilizados no preparo das curvas de calibração dos açúcares, ácidos 

orgânicos e furano-aldeídos utilizadas nas caracterizações químicas das frações sólidas dos reatores de digestão 

anaeróbia de bagaço de cana em batelada 

Analito Reagente Pureza (%) Marca Local de fabricação 

Celobiose D-(+)-celobiose 98* Sigma-Aldrich  Eslováquia 

Glicose D-(+)-glucose 99,5* Sigma-Aldrich EUA 

Xilose D-(+)-xilose 99* Sigma-Aldrich Alemanha 

Arabinose L-(+)-arabinose 99* Sigma-Aldrich  China 

Ácido fórmico 
Ácido fórmico P.A. 

ACS Ph. Eur. 
98* Sigma-Aldrich  

Alemanha 

Ácido acético 
Ácido acético glacial 

P.A. ACS 
99,7* Synth  

Diadema, Brasil 

Hidroximetilfurfural 5-(Hidroximetil) furfural 99* Sigma-Aldrich China 

Furfural Furfural 99 Sigma-Aldrich  EUA 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: (*) – Pureza mínima. 

Primeiramente, calcularam-se as massas de cada analito e solução a serem pesadas na balança, 

estimando-se o volume do balão e a concentração (Equação (R. 1)). Depois, as massas 

aproximadas calculadas dos analitos foram transferidas para béqueres na balança analítica 

AL104 (Mettler Toledo, Barueri, Brasil) utilizando espátulas. As massas pesadas foram 

anotadas e as concentrações reais das soluções foram anotadas (Equação (R. 2)). Os analitos 

foram transferidos quantitativamente para balões volumétricos utilizando bastões de vidro e 

fase móvel (igual a do método utilizado para análise de amostras, item 3.5.9) de uma pisseta. 
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Os balões foram preenchidos até a marcação com a fase móvel da pisseta, fechados e 

homogeneizados. 

 mteóricaZi
 = 

CteóricaZi
 ∙ VbalãoZi

 ∙ 100

1000 ∙ PZ

 (R. 1) 

Em que mteóricaZi
 é a massa teórica calculada de um analito Z em uma solução i (g), CteóricaZi

 é 

a concentração teórica estimada de um analito Z em uma solução i (g/L), VbalãoZi
 é o volume do 

balão volumétrico de uma solução i de um analito Z (mL) e PZ é a pureza de um analito Z 

(Tabela R. 1; %). 

 CrealZi
 = 

mrealZi
 ∙ 1000 ∙ PZ

100 ∙ VbalãoZi

 (R. 2) 

Em que CrealZi
 é a concentração real de um analito Z em uma solução i (g/L) e mrealZi

 é a massa 

real pesada de um analito Z em uma solução i (g). 

No caso de soluções que resultaram em massas de analitos a serem pesadas inferiores a 0,02 g 

(soluções de concentração baixa), as soluções (soluções “filhas”) foram preparadas por diluição 

de soluções de concentrações maiores (soluções “mães”). Isso foi feito porque a massa de 

analito a ser pesada se aproximava do limite mínimo de pesagem da balança (0,01 g), tornando 

imprecisa a massa pesada. Assim, calcularam-se os volumes de alíquotas a serem retiradas das 

soluções “mães”, utilizando as concentrações das soluções “mãe” e o volume das soluções 

“filhas” (Equação (R. 3)). As transferências das alíquotas aos balões foram feitas por pipetas 

automáticas de capacidade máxima igual a 1000 μL com ponteiras descartáveis ou pipetas 

volumétricas de vidro com pipetadores. Os balões foram preenchidos até a marcação com a fase 

móvel da pisseta, fechados e homogeneizados. O volume real da alíquota transferida foi anotado 

e a concentração real da solução “filha” foi recalculada (Equação (R. 4)).  

 Valíquotateóricomãe
 = 

Cteóricafilha
 ∙ Vbalãofilha

Crealmãe

 (R. 3) 
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Em que Valíquotateóricomãe
 é o volume da alíquota a ser retirada da solução “mãe” (mL), Cteóricafilha

 

é a concentração teórica estimada da solução “filha” (g/L), Vbalãofilha
 é o volume do balão da 

solução “filha” (mL) e Crealmãe
 é a concentração real da solução “mãe” (g/L). 

 Crealfilha
 = 

Valíquotarealmãe
 ∙ Crealmãe

Vbalãofilha

 (R. 4) 

Em que Crealfilha
 é a concentração real da solução “filha” (g/L) e Valíquotarealmãe

 é o volume de 

alíquota retirado da solução “mãe” (mL). 

No caso dos analitos glicose, xilose e arabinose, para cada solução, os analitos foram misturados 

em um mesmo balão. Após a transferência quantitativa de uma massa de um analito para o 

balão volumétrico (glicose), outro analito era transferido quantitativamente (xilose), seguido 

por outro (arabinose). Depois o balão era avolumado, fechado e homogeneizado. As misturas 

foram feitas porque verificou-se, ao longo das análises das amostras de hidrolisado no HPLC, 

que os picos desses componentes coeluiam levemente. Então, o intervalo de integração de um 

desses analitos nas amostras seria diferente do intervalo de integração do analito sozinho, na 

curva de calibração. Isso ocasionaria erros na determinação da área do pico do analito, e 

consequentemente, na determinação de sua concentração. Utilizando a mistura dos analitos, o 

intervalo de integração do analito na amostra é o mesmo que o intervalo de integração do analito 

na curva de calibração. 

As soluções preparadas foram transferidas para tubos tipo Falcon identificados. Alíquotas de 

aproximadamente 1 mL foram coletadas de cada solução utilizando seringas descartáveis de 

1 mL. Filtros de seringa hidrofílicos descartáveis não estéreis de PVDF, 13 mm e 0,22 μm 

Millex (Merck Millipore, Carrigtwohill, Irlanda) foram acoplados as seringas. As soluções das 

seringas foram filtradas em direção a tubos de amostrador automático (vial) de 1,5 mL 

identificados. As soluções restantes nos tubos tipo Falcon foram congeladas. 

As amostras dos tubos de amostrador foram analisadas no cromatógrafo líquido ultra rápido 

UFLC Prominence (Shimadzu, Kyoto, Japão), nas mesmas condições de análise que as 

amostras de hidrolisado das frações sólidas (item 3.5.9). Cada solução foi analisada em 

triplicata. As áreas dos picos dos analitos foram determinadas por integração manual nos 

intervalos estabelecidos (Tabela R. 2). 
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Tabela R. 2 – Tempos de retenção dos açúcares, ácidos orgânicos e furano-aldeídos e intervalos de integração 

utilizados na determinação das áreas dos picos dos analitos nas curvas de calibração e nas amostras de hidrolisado 

das frações sólidas dos reatores 

Analito 
Tempo de retenção 

(min) 

Intervalo de integração na 

curva (min) 

Intervalo de integração na 

amostra (min) 

Celobiose 7,00 6,600 – 7,700 6,600 – 7,700 

Glicose 8,48 7,920 – 8,850 7,920 – 8,850 

Xilose 9,09 8,850 – 9,680 8,850 – 9,680 

Arabinose 9,93 9,680 – 11,000 9,680 – 11,000 

Ácido fórmico 13,25 12,400 – 15,000 12,400 – 15,000 

Ácido acético 14,46 13,600 – 15,600 13,750 – 15,100 

Hidroximetilfurfural 30,91 28,500 – 34,000 28,500 – 34,000 

Furfural 47,82 44,000 – 56,800 44,000 – 53,000 

Fonte: A Autora (2021). 

Para cada analito, as áreas dos picos das amostras (obtidas pelos cromatogramas gerados) foram 

plotadas em função de suas respectivas concentrações nas soluções. Uma aproximação linear 

foi feita e seu coeficiente de determinação foi calculado. Pontos muito discrepantes dessa 

aproximação foram eliminados (se o coeficiente de determinação fosse inferior a 0,99). Para 

cada concentração de cada analito, as médias e os desvios padrões das áreas dos picos foram 

determinados. Para cada analito, as médias das áreas dos picos foram plotadas em função das 

suas respectivas concentrações. Os desvios padrões das áreas dos picos foram acrescentados 

aos pontos. Uma aproximação linear foi feita e seus coeficientes angular, linear e de 

determinação foram determinados (Tabela R. 3 e Figura R. 1). 

Tabela R. 3 – Dados das curvas de calibração dos açúcares, ácidos orgânicos e furano-aldeídos utilizadas nas 

caracterizações químicas do bagaço de cana e dos sólidos dos reatores de digestão anaeróbia de bagaço de cana 

em batelada 

Analito 
Faixa de 

concentração (g/L) 

Coeficiente angular da 

reta (mV∙min∙L∙g-1) 

Coeficiente linear 

da reta (mV∙min) 

Coeficiente de 

determinação 

Celobiose 0,100 – 0,499 1,3419  105 -9,1724  102 0,9995 

Glicose 1,099 – 1,501 1,2978  105 -2,3844  103 0,9999 

Xilose 0,500 – 0,900 1,2583  105 4,1037  102 0,9998 

Arabinose 0,042– 0,079 1,2967  105 2,3234  102 0,9998 

Ácido fórmico 0,900 – 4,900 4,7591  104 -8,7930  102 1,0000 

Ácido acético 0,009 – 0,525 4,7812  104 6,9954  102 0,9947 

Hidroximetilfurfural 0,002 – 0,010 6,4721  107 -3,3187  104 0,9963 

Furfural 0,010 – 0,171 7,2555  107 -1,2191  105 0,9996 

Fonte: A Autora (2021). 
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Figura R. 1 – Curvas de calibração externas de celobiose, glicose, xilose, arabinose, ácido fórmico, ácido 

acético, hidroximetilfurfural e furfural, utilizadas na quantificação das concentrações dos mesmos nas 

amostras de fração sólida dos reatores de digestão anaeróbia de bagaço de cana 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

  

(e) (f) 

  

(g) (h) 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: (a) Celobiose; (b) Glicose; (c) Xilose; (d) Arabinose; (e) Ácido fórmico; (f) Ácido acético; 

(g) Hidroximetilfurfural; (h) Furfural. 
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APÊNDICE S – FATORES DE CONVERSÃO DE AÇÚCARES, ÁCIDOS 

ORGÂNICOS E FURANO-ALDEÍDOS UTILIZADOS NA 

CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DO BAGAÇO DE CANA E DOS 

SÓLIDOS DOS REATORES 

Neste apêndice foram documentados os cálculos realizados para determinação dos fatores de 

conversão de açúcares, ácidos orgânicos e furano-aldeídos utilizados na determinação da 

concentração dos mesmos no bagaço de cana e nos sólidos dos reatores durante suas 

caracterizações químicas (Equação (84)). Os fatores de conversão são razões molares utilizadas 

para converter as concentrações de açúcares (celobiose, glicose, xilose e arabinose), ácidos 

orgânicos (ácidos fórmico e acético) e furano-aldeídos (hidroximetilfurfural e furfural) 

encontradas no bagaço de cana em porcentagens de celulose ou hemicelulose, carboidratos 

estruturais que os formam (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2016; 

ROCHA; NASCIMENTO; ROSSELL, 2014; ROCHA; BALKZÓ; MULINARI, 2012). 

O fator de conversão do ácido acético foi calculado através da massa molar do grupo acetila e 

da massa molar do ácido acético (Equação (S. 1) e Tabela S. 1). 

 fác.acético=
MMacetila

MMác. acético

 (S. 1) 

Em que fác. acético é o fator de conversão do ácido acético, MMacetila é a massa molar do grupo 

acetila (Tabela S. 1) (g/mol) e MMác. acético é a massa molar do ácido acético (Tabela S. 1) 

(g/mol). 

Tabela S. 1 – Massas molares do grupo acetila e do ácido acético e fator de conversão do ácido acético 

Analito 
Massa molar do grupo acetila 

(MMacetila) (g/mol) 

Massa molar do ácido acético 

(MMác. acético) (g/mol) 

Fator de conversão do ácido 

acético (fác.acético) 

Ácido 

acético 
43,04521 60,05261 0,717 

Fonte: (1) Reaxys (2019). 

Os fatores de conversão dos açúcares (celobiose, glicose, xilose e arabinose) foram 

determinados pela razão entre suas respectivas formas anidras (anidrocelobiose, anidroglicose, 

anidroxilose e anidroarabinose), que é a forma em que se encontram em seus respectivos 
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polímeros (celulose ou hemicelulose), e suas respectivas massas molares (Equação (S. 2) e 

Tabela S. 2).  

 façúcar=
MMaçúcar-MMágua

MMaçúcar

 (S. 2) 

Em que façúcar é o fator de conversão de um açúcar, MMaçúcar é a massa molar de um açúcar 

(Tabela S. 2) (g/mol) e MMágua é a massa molar da água (18,0153 g/mol) (REAXYS, 2019). 

Os fatores de conversão do ácido fórmico e dos furano-aldeídos foram determinados pela razão 

entre a forma anidra dos seus respectivos açúcares de origem (glicose ou xilose) e suas 

respectivas massas molares (Equação (S. 3) e Tabela S. 2).  

 fác f. e furano=
MMaçúcar-MMágua

MMác. f. e furano

 (S. 3) 

Em que fác. f. e furano é o fator de conversão do ácido fórmico ou de um furano-aldeído e 

MMác. f. e furano é a massa molar do ácido fórmico ou de um furano-aldeído (Tabela S. 2) (g/mol).  

Tabela S. 2 – Massas molares dos açúcares, do ácido fórmico e dos furano-aldeídos utilizadas no cálculo dos 

fatores de conversão dos mesmos e açúcares de origem 

Analito 
Açúcar de 

origem 

Massa molar da forma monomérica 

(MMaçúcar ou MMác. f. e furano) (g/mol) 

Fator de conversão 

(façúcar ou fác f. e furano) 

Celobiose – 342,30001 0,947 

Glicose – 180,15801 0,900 

Xilose – 150,13101 0,880 

Arabinose – 150,13101 0,880 

Ácido fórmico Glicose 46,02571 3,523 

Hidroximetilfurfural Glicose 126,11201 1,286 

Furfural Xilose 96,08561 1,375 

Fonte: (1) Reaxys (2019). 
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APÊNDICE T – TEORES DE METANO MÉDIOS DO BIOGÁS 

PRODUZIDO NOS REATORES DURANTE AS BATELADAS DE 

DIGESTÃO ANAERÓBIA DE BAGAÇO DE CANA 

Neste apêndice foram apresentados os teores de metano médios (com desvio padrão) nas 

amostras de biogás produzido durante as bateladas 1, 3, 5, 6A e 6B de digestão anaeróbia de 

bagaço de cana (Figuras T. 1 a T. 5). Os teores de metano médios com seus respectivos desvios 

padrões representados nas figuras foram obtidos de duplicatas de amostras. Os teores que não 

foram acompanhados por seus desvios padrões representaram os teores de metano em apenas 

uma amostra de biogás. 

Figura T. 1 – Teores de metano médios no biogás produzido pelos reatores 1, 2 e 3 em função do 

dia da batelada 1 de digestão anaeróbia de bagaço de cana 

 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: Azul: reator 1; Amarelo: reator 2; Vermelho: reator 3. 
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Figura T. 2 – Teores de metano médios no biogás produzido pelos reatores 1, 2 e 3 em função do dia da 

batelada 3 de digestão anaeróbia de bagaço de cana 

 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: Azul: reator 1; Amarelo: reator 2; Vermelho: reator 3. Ausência de desvio padrão (reator 2 no dia 

77 e reator 3 nos dias 28 e 119): amostra única; Ausência de teor de metano (reator 3 nos dias 112 e 126): 

quantidade de gás no headspace insuficiente para coleta de amostras. 

Figura T. 3 – Teores de metano médios no biogás produzido pelos reatores 1, 2 e 3 em função do dia da 

batelada 5 de digestão anaeróbia de bagaço de cana 

 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: Azul: reator 1; Amarelo: reator 2; Vermelho: reator 3. Ausência de desvio padrão (reator 1 no dia 

36; reator 2 nos dias 7, 15, 36 e 120 e reator 3 nos dias 21 e 120): amostra única. 
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Figura T. 4 – Teores de metano médios no gás produzido pelos reatores 1, 2 e 3 em função do dia 

da batelada 6A de digestão anaeróbia de bagaço de cana 

 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: Azul: reator 1; Amarelo: reator 2; Vermelho: reator 3. Ausência de desvio padrão (reator 1 nos 

dias 55 a 118 e reator 2 nos dias 5 e 55 a 118): amostra única. A partir do dia 41, o gráfico não apresenta 

os teores médios de metano do reator 3 pois ele foi finalizado por um erro de operação. Os teores de 

metano médios nas amostras foram corrigidos nos dias 41 e 48, pois havia gás argônio na atmosfera do 

reator. 

Figura T. 5 – Teores de metano médios no gás produzido pelos reatores 1, 2 e 3 em função do dia da 

batelada 6B de digestão anaeróbia de bagaço de cana 

 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: Azul: reator 1; Amarelo: reator 2; Vermelho: reator 3. Ausência de desvio padrão (reator 1 nos 

dias 21, 34, 62, 69, 83 e 104, reator 2 nos dias 3, 27, 34, 56 e 83 a 111 e reator 3 nos dias 27 a 41, 56 a 

83 e 104): amostra única. Os teores de metano médios nas amostras foram corrigidos nos dias 41 e 49, 

pois havia gás argônio na atmosfera do reator. 
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APÊNDICE U – TEMPOS DE EXTRAÇÃO EM SOLVENTE AQUOSO E 

EM SOLVENTE ORGÂNICO UTILIZADOS NA CARACTERIZAÇÃO 

QUÍMICA DAS FRAÇÕES SÓLIDAS DOS REATORES 

Neste apêndice foram definidos e discutidos o tempo de extração em solvente aquoso (item 

U. 1) e o tempo de extração em solvente orgânico (item U. 2) das etapas de extração para 

caracterização química das frações sólidas dos reatores (item 3.5.5). 

U. 1. EXTRAÇÃO EM SOLVENTE AQUOSO 

Era esperado que os teores médios de extrativos em solvente aquoso aumentassem levemente 

nos primeiros tempos de extração e depois, para os tempos de extração seguintes, ficassem 

praticamente iguais, indicando que todos os extrativos solúveis em água foram removidos do 

bagaço de cana. No entanto, os teores médios de extrativos em solvente aquoso aumentaram 

com o tempo de extração (Figura U. 1). 

Figura U. 1 – Teores médios de extrativos em solvente aquoso e em solvente orgânico em 

função do tempo de extração em solvente aquoso do bagaço de cana in natura 

 

Fonte: A Autora (2021). 

Muito provavelmente, a alta temperatura somada ao longo tempo de extração fizeram com que 

um processo de auto-hidrólise do bagaço de cana ocorresse. A auto-hidrólise é um tratamento 

empregado para romper a estrutura lignocelulósica de materiais lignocelulósicos. Ela pode ser 

utilizada como pré-tratamento para digestão anaeróbia (ZHENG et al., 2014), pré-tratamento 

para produção de etanol de segunda geração (ZHANG; SHAHBAZI, 2011) ou para obtenção 
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de hemicelulose (BRIENZO et al., 2016). A auto-hidrólise ocorre aproximadamente de 150 °C 

a 220 °C e utiliza como únicos reagentes água e o material lignocelulósico. Diferentemente de 

outros tipos de tratamento, não há aplicação de ácidos ou bases. Durante uma auto-hidrólise, 

ocorre a autoionização da água, que produz íons hidrônio (H3O
+
). Esses íons atuam como um 

catalisador ácido e rompem a estrutura da hemicelulose. O rompimento da hemicelulose faz 

com que grupos acetila sejam liberados dela, originando ácido acético. Isso faz com que o pH 

do meio fique entre 3 e 4. Outros subprodutos também são gerados nesse processo, com ácido 

urônicos e ácidos fenólicos. Os ácidos gerados também contribuem para a despolimerização da 

hemicelulose. Assim, monômeros e oligômeros provenientes da hemicelulose do material, 

como xilose, arabinose e manose, ficam na parte líquida. A parte sólida é composta quase que 

exclusivamente por celulose e lignina insolúvel em meio ácido. Fatores que influenciam na 

quantidade de hemicelulose removida são a temperatura do processo, a relação água-material 

lignocelulósico utilizada e o tempo de reação (ALVIRA et al., 2010; BRIENZO et al., 2016; 

GARROTE; DOMÍNGUEZ; PARAJÓ, 1999; JEONG; LEE, 2015; SCHMIDT; PULS; 

BJERRE, 1996). 

Nas extrações por solvente aquoso realizadas, água quente foi colocada em contato com bagaço 

de cana moído por vários ciclos/horas, possibilitando provavelmente com que o processo de 

auto-hidrólise ocorresse. Dessa forma, parte da hemicelulose do bagaço de cana foi 

despolimerizada e seus monômeros e oligômeros foram solubilizados nos extrativos aquosos. 

A quantidade de monômeros e oligômeros removida da hemicelulose foi contabilizada como 

extrativo aquoso. Com o aumento do tempo de extração, mais hemicelulose foi despolimerizada 

e maior foi a quantidade de oligômeros e monômeros contabilizados como extrativos em 

solvente aquoso (Figura U. 1). De fato, a quantidade de extrativos nas barquinhas aumentou 

com o tempo de extração (Figura U. 2). Além dos extrativos apresentarem um aroma 

“adocicado”, formaram um filme similar a um polímero. 



275 

Figura U. 2 – Extrativos em solvente aquoso em 6 h (a) e 72 h (b) de extração por solvente 

aquoso 

  

(a) (b) 

Fonte: A Autora (2021). 

Por outro lado, os teores médios de extrativos em solvente orgânico foram aparentemente iguais 

em relação ao tempo de extração em solvente aquoso (Figura U. 1). 

O solvente orgânico utilizado (etanol 95 % ou 96 %) possuiu baixo teor de água, dificultando 

uma auto-hidrólise do material. Assim, a hemicelulose do bagaço de cana dificilmente seria 

fracionada em monômeros e oligômeros que contabilizariam como extrativos. A quantidade de 

extrativos em solvente orgânico removida foi provavelmente exclusivamente devida a 

extrativos solúveis em etanol. Extrativos solúveis em ambos os solventes (água e etanol) 

provavelmente foram todos removidos na primeira extração (aquosa). 

Estudos estatísticos foram realizados para verificar se houve diferença significativa entre os 

tempos de extração em solvente aquoso para os teores de extrativos em solvente aquoso e em 

solvente orgânico. Nos dois casos (teores de extrativos em solvente aquoso e em solvente 

orgânico), para cada tempo de extração, os teores de extrativos apresentaram uma distribuição 

aproximadamente normal para um nível de significância igual a 5 % (teste de Anderson-

Darling). Na extração por solvente aquoso, a maior variância foi para o tempo de 48 h de 

extração (11,83) e a menor variância foi para o tempo de 6 h de extração (0,059). A primeira 

variância é cerca de 200 vezes maior que a segunda. Na extração por solvente orgânico, a maior 

variância foi para o tempo de 24 h de extração (0,344) e a menor variância foi para o tempo de 

72 h de extração (0,0015). A primeira variância é cerca de 230 vezes maior que a segunda. 

Assim, em ambos os casos, a análise de variância não pode ser aplicada. Para cada caso, foram 

realizadas 15 comparações dois a dois, aplicando-se teste T não pareado com correção de 

Bonferroni, utilizando nível de significância igual a 0,0033 (α/15). 



276 

No caso da extração por solvente aquoso, não houve diferença significativa entre os tempos de 

extração utilizados no experimento. No caso da extração por solvente orgânico, os testes 

indicaram que há diferença significativa entre as extrações de 12 h e 72 h. Esses resultados não 

eram esperados, visto a grande diferença entre as médias dos teores de extrativos em solvente 

aquoso e a similaridade entre as médias dos teores de extrativos em solvente orgânico. 

Certamente, devido ao pequeno número de replicatas, grandes diferenças entre os grupos não 

puderam ser detectadas. Pelo pequeno número de replicatas (três) em relação ao número de 

condições (seis), esse experimento foi apenas uma pesquisa exploratória, não descritiva. Caso 

o experimento seja repetido, o número de replicatas para cada condição deve ser maior (no 

mínimo igual a cinco) (MONTGOMERY; RUNGER, 2003). 

Vale ressaltar também que a extração Soxhlet é um método de extração difícil de replicar devido 

a uma série de variáveis operacionais (temperatura, dimensão das vidrarias, quantidade de 

extrativos, vazão e temperatura de água de resfriamento, número de ciclos sifão, etc), 

conduzindo a resultados com pouca reprodutibilidade. 

Apesar dos testes mostrarem que não houve diferença significativa entre os tempos de extração 

para os teores de extrativos em solvente aquoso, foi estabelecido que o tempo ideal de extração 

por solvente aquoso seria igual a 6 h. Esse tempo foi escolhido por apresentar o menor teor de 

extrativos médio em solvente aquoso (Figura U. 1), e consequentemente, corresponder a menor 

quantidade removida de hemicelulose do bagaço de cana. É importante que o mínimo possível 

de hemicelulose seja removida do bagaço de cana nessa etapa para que ela seja completamente 

caracterizada em etapas posteriores. Sua remoção na etapa de extração impossibilita sua 

caracterização exata. 

U. 2. EXTRAÇÃO EM SOLVENTE ORGÂNICO 

Após as amostras de bagaço de cana serem extraídas em solvente aquoso por 6 h, procederam-

se as extrações por solvente orgânico por 3 h e 7 h, separadamente. O teor de extrativos em 

solvente orgânico para 3 h de extração foi igual a 2,17 ± 0,08 %, enquanto para 7 h de extração 

foi igual a 2,06 ± 0,08 %. Os teores de extrativos em solvente orgânico para 3 h de extração e 

7 h de extração em solvente orgânico foram praticamente os mesmos. Para determinar se essa 

diferença foi significativa, um estudo estatístico foi feito. Os teores de extrativos em solvente 

orgânico, para cada condição, apresentaram uma distribuição aproximadamente normal para 
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um nível de significância igual a 5 % (teste de Anderson-Darling). O teste T não pareado 

indicou que não há diferença significativa entre os tempos de extração em solvente orgânico de 

3 h e 7 h para um nível de significância igual a 5 %. O tempo de extração por solvente orgânico 

foi definido como igual a 3 h, uma vez que esse tempo de extração foi suficiente para remover 

todos os extrativos em solvente orgânico do bagaço de cana. 
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APÊNDICE V – RESULTADOS DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO 

BAGAÇO DE CANA IN NATURA E DOS SÓLIDOS DOS REATORES 

DE DIGESTÃO ANAERÓBIA DE BAGAÇO DE CANA 

Neste apêndice foram apresentados e discutidos os resultados detalhados da análise química da 

fração sólida dos reatores de digestão anaeróbia de bagaço de cana (item 3.5). Essa análise foi 

aplicada para as amostras de bagaço de cana alimentado nos reatores no início das bateladas, 

para os sólidos dos reatores 1, 2 e 3 retirados na amostragem da batelada 6A, para sólidos dos 

reatores 1 e 2 retirados na amostragem da batelada 6B e para os sólidos dos reatores 1, 2 e 3 

obtidos no fim da batelada 5. Os resultados nesse apêndice se dividem em teores de cinzas 

totais, de extrativos totais, de lignina total e de carboidratos, ácidos orgânicos e furano-aldeídos. 

Os resultados e a discussão referente ao fechamento do balanço de massa se encontram no item 

4.7. 

V. 1. TEORES DE CINZAS TOTAIS 

Os teores de cinzas totais médios medidos antes das etapas de extração variaram 

consideravelmente em relação ao teores de cinzas totais médios medidos depois das etapas de 

extração (Tabela V. 1). Desconsiderando o valor referente a uma única replicata (reator 1 da 

amostragem da batelada 6 A), os teores de cinzas totais medidos antes da extração diminuíram 

de 16,0 a 30,8 %. Como explicado no item 3.5.11, parte das cinzas totais do bagaço de cana é 

constituída por componentes solúveis em água e/ou etanol. Então durante as extrações, esses 

componentes são solubilizados nos solventes e removidos da biomassa. Logo, o teor de cinzas 

totais da biomassa extraída é menor em relação ao teor de cinzas totais da biomassa não 

extraída. 

Canilha et al. (2007) e Neves, Pitarelo e Ramos (2016) realizaram extração em bagaço de cana 

utilizando etanol 95 %, e em ambos, os teores de cinzas totais diminuíram após a extração. Em 

Canilha et al. (2007) a diminuição foi igual a 3,7 % (1,61 ± 0,22 % para 1,55 ± 0,02 %), e em 

Neves, Pitarelo e Ramos (2016), a diminuição foi igual a 16,2 % (4,50 ± 0,6 % para 3,77 ± 

0,10 %). Muito provavelmente a diminuição foi menor que a reportada nesse trabalho pelas 

referências terem realizado apenas uma extração (etanol). 
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A discussão referente a diferença encontrada nos teores de cinzas totais entre o bagaço de cana 

alimentado nos reatores e os dos sólidos dos reatores foi exposta no item 4.7. 

Tabela V. 1 – Teores de cinzas totais antes e depois das etapas de extração nas amostras de bagaço de cana in 

natura moído, sólidos retirados dos reatores nas bateladas 5 e nas amostragens das bateladas 6A e 6B de digestão 

anaeróbia de bagaço de cana in natura moído 

Batelada Reator 

Teor de cinzas totais (%) 

Diferença3 (%) Antes da 

extração 

Depois da 

extração 

Bagaço de cana in natura 6,16 ± 0,36 4,39 ± 0,08 28,8 

5 

1 7,77 ± 0,24 5,52 ± 0,04 28,9 

2 6,81 ± 0,66 5,59 ± 0,40 17,9 

3 6,42 ± 0,17 5,35 ± 0,15 16,7 

6A (amostragem) 

1 8,521 3,46 ± 0,20 59,4 

2 4,91 ± 0,752 3,40 ± 0,93 30,8 

3 6,70 ± 0,10 5,46 ± 0,32 18,5 

6B (amostragem) 
1 4,51 ± 0,072 3,45 ± 0,17 23,5 

2 4,55 ± 0,102 3,82 ± 0,02 16,0 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: (1) Valores referentes a uma replicata (a quantidade de amostra disponível não foi suficiente para uma 

duplicata); (2) Valores referentes a uma duplicata (a quantidade de amostra disponível não foi suficiente para uma 

triplicata); (3) Diferença percentual em relação ao teor de extrativos antes da extração. 

V. 2. TEORES DE EXTRATIVOS 

Os teores de extrativos em solvente aquoso e em solvente orgânico para o bagaço de cana in 

natura encontrados na literatura variaram de 1,11 a 23,7 % e 1,61 a 2,6 %, respectivamente 

(Tabela V. 2). Os teores encontrados nesse trabalho se apresentaram dentro das faixas da 

literatura. As extrações de bagaço de cana encontradas na literatura variam quanto ao tipo 

(extração automatizada ou sistema Soxhlet) e quanto ao solvente orgânico utilizado (etanol ou 

mistura de etanol e cicloexano). A extração automatizada foi realizada utilizando os aparelhos 

Dionex ASE 200, Dionex ASE 350 ou Soxtec. 
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Tabela V. 2 – Teores de extrativos em água e em solventes orgânicos do bagaço de cana-de-açúcar in natura no 

presente trabalho e na literatura 

Referência 
Tipo de 

extração 

Solvente 

orgânico 

Extrativos 

em solvente 

aquoso (%) 

Extrativos em solvente 

orgânico (%) 

A Autora (2021) S E 2,88 ± 0,13 2,17 ± 0,08 

Guilherme et al. (2015) – E 1,11 ± 1,23 1,61 ± 0,16 

Liu et al. (2017) (1) A E 23,7 ± 0,5 2,6 ± 0,4 

Rocha (2000) S EC 3,2 ± 0,2 2,0 ± 0,1 

Sluiter et al.(2016) (1) 

A E 4,5 ± 0,9 2,1 ± 0,1 

S EC 4,3 ± 0,7 2,5 ± 0,4 

S E 5,7 ± 0,2 1,8 ± 0,1 

Templeton et al. (2016) (2, 3) D E 4,1 ± 1,0 1,79 ± 0,21 

Fontes: A Autora, 2021; GUILHERME et al., 2015; LIU et al., 2017; SLUITER et al., 2016; TEMPLETON et al., 

2016a. 

Notas: Valores médios com desvios padrões ou valores de medianas com incertezas expandidas. A – Extração 

automatizada (Dionex); S – Sistema Soxhlet; D – Diversas (extração automatizada por Dionex ou por Soxtec e 

sistema Soxhlet, entre as informadas); E –Etanol; EC –Solução de etanol e cicloexano (1:1). O símbolo “–” indica 

que o tipo de extração não foi mencionado pela fonte. 

Aparentemente, não há diferença considerável entre os tipos de extração (automatizada ou 

Soxhlet). Sluiter et al. (2016) comparou três métodos de remoção de extrativos de bagaço de 

cana: extração automatizada utilizando água seguida por etanol, extração com Soxhlet 

utilizando solução de cicloexano e etanol seguida por água e extração com Soxhlet utilizando 

água seguida por etanol (Tabela V. 2). Através de uma análise de variância, o autor concluiu 

que não houve diferença significativa entre os teores de extrativos totais dos métodos (para um 

nível de significância igual a 5 %). 

O teor de extrativos em solvente orgânico do bagaço de cana varia com o solvente orgânico 

utilizado. Em parte, isso ocorre pela diferença de polaridade dos solventes utilizados: solventes 

com polaridades diferentes extraem componentes diferentes. Neves, Pitarelo e Ramos (2016) 

fizeram extrações sequencias com aumento de polaridade de solventes em bagaço de cana in 

natura e bagaço de cana extraído com etanol. A sequência de solventes utilizada foi: etil-éter, 

diclorometano, solução de etanol e tolueno, etanol 95 % e água quente. Após a remoção de 

extrativos por etanol, houve remoção de extrativos pelos outros solventes. Apesar disso, 

constatou-se que a primeira etapa de extração com etanol removeu aproximadamente 80,7 % 

dos materiais extraíveis por solvente orgânico do bagaço de cana. 
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Notou-se que os teores de extrativos em solvente aquoso foram maiores que os teores de 

extrativos em solvente orgânico, para todas as amostras (Tabela V. 3). Talvez a maior parte dos 

extrativos do bagaço de cana seja solúvel em água, ou uma parcela dos extrativos do bagaço de 

cana é solúvel em ambos os solventes (água e etanol). No segundo caso, como a extração aquosa 

foi feita primeiro, removeu os extrativos solúveis em ambos os solventes, restando os extrativos 

solúveis em etanol exclusivamente no bagaço de cana (a serem extraídos com etanol). 

Tabela V. 3 – Teores de extrativos em solvente aquoso e solvente orgânico nas amostras de bagaço de cana in 

natura, sólidos retirados dos reatores nas bateladas 5 e nas amostragens das bateladas 6A e 6B de digestão 

anaeróbia de bagaço de cana in natura moído 

Batelada Reator 
Extrativos em solvente 

aquoso (%) 

Extrativos em solvente 

orgânico (%) 

Bagaço de cana in natura 2,88 ± 0,13 2,17 ± 0,08 

5 

1 3,57 ± 0,23 1,93 ± 0,14 

2 2,97 ± 0,43 1,86 ± 0,14 

3 3,67 ± 0,25 1,86 ± 0,41 

6A (amostragem) 

1 4,35 ± 0,32 1,45 ± 0,18 

2 3,62 ± 0,921 1,63 ± 0,031 

3 4,59 ± 0,24 1,37 ± 0,54 

6B (amostragem) 
1 3,98 ± 0,58 1,49 ± 0,23 

2 2,70 ± 0,49 1,75 ± 0,04 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: (1) Valores referentes a uma duplicata (a quantidade de amostra disponível não foi suficiente para uma 

triplicata). 

V. 3. TEORES DE LIGNINA 

Os teores de lignina solúvel em meio ácido na literatura variaram de 1,3 a 5,0 % (Tabela V. 4). 

O teor de lignina solúvel reportado nesse trabalho se apresentou dentro dessa faixa. O 

comprimento de onda escolhido na determinação do teor de lignina solúvel influencia 

significativamente no teor de lignina solúvel (SLUITER et al., 2016). Isso ocorre porque o 

furfural e o hidroximetilfurfural produzidos na etapa de hidrólise absorvem na mesma região 

de comprimento de onda (190 a 300 nm) que os componentes que constituem a lignina solúvel, 

utilizados para sua determinação (JOHNSON, 2007). Assim, dependendo do comprimento de 

onda escolhido, esses furano-aldeídos podem influenciar mais ou menos no valor de lignina 

solúvel. 
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Tabela V. 4 – Teores de lignina solúvel e insolúvel em meio ácido e comprimentos de onda utilizados na 

determinação da lignina solúvel no presente trabalho e na literatura 

Referência 
Comprimento de onda 

utilizado (nm) 

Lignina solúvel em meio 

ácido (%) 

Lignina insolúvel em meio 

ácido (%) 

A Autora (2021) 205 2,15 ± 0,06 18,07 ± 0,04 

Marabezi (2009) 215 e 280 1,88 ± 0,02 19,76 ± 0,07 

Marabezi (2014) 215 e 280 2,80 ± 0,08 19,10 ± 0,01 

Rocha (2000) 280 1,6 ± 0,1 20,6 ± 0,4 

Sluiter et al. (2016) 

240 5,0 ± 0,8 19,5 ± 1,3 

280 2,2 ± 0,6 20,6 ± 0,6 

320 1,3 ± 0,0 19,5 ± 1,3 

215 e 280 2,1 ± 0,2 19,6 ± 0,4 

Templeton et al. (2016) 240 (8) 2,4 ± 1,6 20,9 ± 1,7 

Fontes A Autora (2021), Marabezi (2009, 2014), Rocha (2000), Sluiter et al. (2016) e Templeton et al. (2016). 

Notas: Valores médios com desvios padrões ou valores de medianas com incertezas expandidas. 

Dois tipos de medição são realizadas para tentar eliminar a interferência dos furano-aldeídos na 

determinação do teor de lignina solúvel. A primeira utiliza um comprimento de onda em que 

os furano-aldeídos absorvem pouco e os componentes que representam a lignina solúvel 

absorvem apreciavelmente. Por exemplo, no caso do hidrolisado de palha de milho pré-tratada 

por ácido diluído, nos comprimentos de onda iguais a 205 nm, 240 nm e 320 nm o 

hidroximetilfurfural e o furfural apresentam valores mínimos de absorção, enquanto os 

componentes da lignina solúvel (vanilina, ácido p-cumárico e ácido ferúlico) absorvem 

fortemente (Figura V. 1). Nesse exemplo, o comprimento de onda escolhido foi 320 nm, uma 

vez que os furano-aldeídos tem uma absorção menor nesse comprimento de onda que nos outros 

comprimentos. O outro tipo de medição visa a correção do valor de lignina utilizando os valores 

dos furano-aldeídos. Por exemplo, por medição de suas concentrações (medição a 280 nm) ou 

pela medição no comprimento de onda em que esses componentes absorvem mais (medição a 

215 nm e 280 nm) (JOHNSON, 2007; SLUITER et al., 2016). O comprimento de onda 

escolhido nesse trabalho foi utilizado em diversas literaturas (BRIENZO, 2010; COSTA, 2012; 

DENCE, 1992) e apresenta resultados satisfatórios. 



284 

Figura V. 1 – Espectros de furano-aldeídos e componentes da lignina solúvel em meio ácido de um 

hidrolisado de palha de milho pré-tratada por ácido diluído 

 

Fonte: Adaptado de JOHNSON, 2007. 

Notas: Azul – vanilina; Marrom esverdeado – hidroximetilfurfural; Rosa – furfural; Verde – ácido p-

cumárico; Vermelho – ácido ferúlico. 

Segundo Hatfield e Fukushima (2005), não há um método único, entre os atuais, para 

determinação de lignina que seja rápido, não agressivo, forneça uma medida precisa do 

conteúdo de lignina na parede celular e que permita a análise de grande número de amostras. 

Assim, tendo em vista que todos os métodos atuais para determinar o teor de lignina possuem 

interferências e limitações (que geram imprecisões nos valores), o mais importante é manter a 

consistência do método utilizado. Ou seja, definido o método, esse deve ser mantido para todas 

as amostras analisadas. Isso permite uma comparação relativa entre os teores de lignina das 

amostras e evita problemas em potencial que podem surgir pela mudança de um método para 

outro (HATFIELD; FUKUSHIMA, 2005). 

Os teores de lignina insolúvel em meio ácido médios na literatura variaram de 19,10 a 20,9 % 

(Tabela V. 4). Apesar do valor de teor de lignina insolúvel médio encontrado nesse trabalho 

não estar nessa faixa (18,07 %), foi muito próximo da faixa encontrada na literatura. Os teores 

de lignina solúvel médios dos sólidos retirados dos reatores foram menores que o teor de lignina 

solúvel médio do bagaço de cana alimentado nos reatores (Tabela V. 5). Diferentemente, os 

teores de lignina insolúvel médios dos sólidos retirados dos reatores foram maiores que o teor 

de lignina insolúvel médio do bagaço de cana alimentado nos reatores. Isso indica que a lignina 

solúvel do bagaço de cana foi consumida preferencialmente a lignina solúvel. 
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Tabela V. 5 – Teores de ligninas solúvel e insolúvel em meio ácido nas amostras de bagaço de cana in natura, 

sólidos retirados dos reatores nas bateladas 5 e nas amostragens das bateladas 6A e 6B de digestão anaeróbia de 

bagaço de cana in natura moído 

Batelada Reator 
Lignina solúvel em meio 

ácido (%) 

Lignina insolúvel em 

meio ácido (%) 

Bagaço de cana in natura 2,15 ± 0,06 18,07 ± 0,04 

5 

1 1,79 ± 0,03 22,65 ± 0,02 

2 1,92 ± 0,08 22,90 ± 0,14 

3 1,91 ± 0,03 22,34 ± 0,15 

6A (amostragem) 

1 1,98 ± 0,03 20,59 ± 0,13 

2 1,96 ± 0,06 20,48 ± 0,16 

3 1,85 ± 0,03 20,15 ± 0,20 

6B (amostragem) 
1 1,96 ± 0,06 20,63 ± 0,05 

2 1,91 ± 0,05 20,81 ± 0,18 

Fonte: A Autora (2021). 

V. 3. TEORES DE CARBOIDRATOS, ÁCIDOS ORGÂNICOS E FURANO-ALDEÍDOS 

Os teores médios de glicose, xilose, arabinose, ácido acético, hidroximetilfurfural e furfural do 

bagaço de cana in natura na literatura pesquisada variaram de 38,5 a 49,89 %, 20,4 a 29,6 %, 

1,0 a 3,31 %, 2,5 a 4,4 %, 0,2 a 0,3 % e 0,6 a 1,4 %, respectivamente (Tabela V. 6). O teor 

médio de celobiose do bagaço de cana in natura foi exibido em apenas um dos estudos 

encontrados na literatura pesquisada e foi igual a 6,8 % (ROCHA, 2000). Provavelmente a 

hidrólise realizada nessa literatura foi incompleta, uma vez que a celobiose é um dissacarídeo 

constituído por duas unidades de glicose (OUELLETTE; RAWN, 2019), que durante uma 

hidrólise podem ser convertidos em glicose. Concentrações de celobiose acima de 3 g/L 

indicam que a hidrólise realizada na biomassa foi incompleta (SLUITER et al., 2012). O teor 

médio de galactose do bagaço de cana in natura foi bem baixo na literatura pesquisada (variou 

de 0,2 a 1,0 %). Os teores médios de manose, ácido fórmico e ácido glicurônico não foram 

exibidos na literatura pesquisada ou foram muito baixos (0,00 ± 0,45). 
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Tabela V. 6 – Teor de carboidratos, ácidos orgânicos e furano-aldeídos no bagaço de cana in natura (em porcentagem mássica) 

Teor (%) 
A Autora 

(2021) 

Brienzo 

(2010) 

Nascimento 

(2011) 

Rocha 

(2000) 

Sluiter et al. (2016) 
Templeton et al. 

(2016) Método 

NREL 

Método 

“Rocha” 

Método 

“TAPPI” 

Celobiose – – – 6,8 ± 0,1 – – – – 

Glicose 40,32 ± 0,53 49,89 ± 0,70 38,5 44,9 ± 1,8 45,2 ± 1,9 45,2 ± 2,7 45,9 ± 1,1 40,5 ± 1,4 

Xilose 21,29 ± 0,28 25,33 ± 0,12 20,4 29,6 ± 0,8 23,4 ± 1,2 25,1 ± 0,8 25,3 ± 0,3 22,04 ± 0,94 

Arabinose 1,93 ± 0,04 3,31 ± 0,10 3,2 1,0 ± 0,1 2,5 ± 0,3 1,7 ± 0,3 2,3 ± 0,1 1,49 ± 0,33 

Galactose – – – – 1,0 ± 0,2 0,2 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0,28 ± 0,33 

Manose – – – – – – – 0,00 ± 0,45 

Ácido fórmico – – – – – – – – 

Ácido acético 3,80 ± 0,05 3,20 ± 0,08 4,4 2,7 ± 0,0 4,3 ± 1,0 2,5 ± 0,1 2,8 ± 0,2 3,19 ± 0,81 

Ácido glicurônico – – – – – – – – 

Hidroximetilfurfural 0,36 ± 0,01 – 0,3 0,2 ± 0,0 – – – – 

Furfural 2,12 ± 0,03 – 1,4 0,6 ± 0,0 – – – – 

Fonte: A Autora (2021), Brienzo (2010), Nascimento (2011), Rocha (2000), Sluiter et al. (2016) e Templeton et al. (2016). 

Notas: Valores médios com desvios padrões ou valores de medianas com incertezas expandidas. Em Templeton et al. (2016), o ácido acético é representado como grupos 

acetila. O símbolo “–” indica que o valor não foi mencionado ou analisado pela fonte ou foi abaixo do limite de detecção ou quantificação do equipamento/método. 
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Nas condições de análise de cromatografia utilizadas nesse trabalho (item 3.5.9), não foram 

detectados picos de celobiose nas amostras. As áreas dos picos de ácido fórmico nas amostras 

foram muito inferiores as áreas dos picos desse composto em sua curva de calibração, se 

aproximando do limite de detecção do equipamento. Por isso, o teor de ácido fórmico nas 

amostras não foi quantificado. Os teores médios de glicose, xilose, arabinose e ácido acético de 

bagaço de cana in natura obtidos nesse trabalho se apresentaram dentro das respectivas faixas 

encontradas na literatura pesquisada (Tabela V. 6). Os teores médios de hidroximetilfurfural e 

furfural do bagaço de cana in natura se apresentaram acima das respectivas faixas citadas na 

literatura. Provavelmente, ocorreu uma hidrólise excessiva na etapa de caracterização que levou 

a formação de uma quantidade maior desses produtos de degradação de carboidratos. 

Cada teor de bagaço de cana in natura moído ou de sólidos de reator das Tabelas V. 7, V. 8 e 

V. 9 corresponde a uma média de triplicatas (pseudotriplicatas) de triplicatas, ou seja, três 

pontos de triplicatas, totalizando nove pontos. Nessas tabelas, “Média” indica a média e o 

desvio padrão das pseudoreplicatas das triplicatas de todos os reatores de cada analito. 

Tabela V. 7 – Teores de carboidratos, ácidos orgânicos e furano-aldeídos nas amostras de bagaço de cana in natura 

e sólidos retirados dos reatores da batelada 5 de digestão anaeróbia de bagaço de cana in natura moído 

Teor (%) 
Bagaço de 

cana in natura 

Batelada 5 

Reator 11 Reator 2 Reator 3 Média 

Glicose 40,32 ± 0,53 38,38 ± 0,29 38,24 ± 1,43 37,95 ± 0,11 38,18 ± 0,85 

Xilose 21,29 ± 0,28 20,69 ± 0,16 20,46 ± 0,76 20,44 ± 0,04 20,53 ± 0,46 

Arabinose 1,93 ± 0,04 1,60 ± 0,07 1,61 ± 0,06 1,50 ± 0,03 1,57 ± 0,07 

Ácido acético 3,80 ± 0,05 1,53 ± 0,09 1,35 ± 0,05 1,34 ± 0,06 1,40 ± 0,11 

Hidroximetilfurfural 0,36 ± 0,01 0,35 ± 0,00 0,33 ± 0,01 0,32 ± 0,01 0,34 ± 0,01 

Furfural 2,12 ± 0,03 2,52 ± 0,08 2,43 ± 0,38 2,28 ± 0,06 2,41 ± 0,25 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: (1) Média de oito pontos (deslocamento da linha de base de uma pseudoreplicata). 

Em relação ao bagaço de cana alimentado nos reatores, o teor médio de glicose foi menor para 

os sólidos dos reatores da batelada 5 e praticamente igual para os sólidos dos reatores das 

amostragens das bateladas 6A e 6B. Os teores médios de xilose dos reatores foram pouco 

menores que o teor médio de xilose no bagaço de cana alimentado, em todos os casos com 

exceção do reator 1 da batelada 6B. Os teores médios de arabinose e ácido acético foram 

menores para todos os sólidos retirados dos reatores. O teor médio de hidroximetilfurfural nos 

sólidos retirados dos reatores foi praticamente igual ao teor médio dele no bagaço de cana 

alimentado nos reatores (com exceção dos reatores 2 e 3 da batelada 6A). O teor médio de 
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furfural nos sólidos retirados dos reatores foi variável em relação ao teor dele no bagaço de 

cana. 

Tabela V. 8 – Teores de carboidratos, ácidos orgânicos e furano-aldeídos nas amostras de bagaço de cana in natura 

e sólidos retirados na amostragem dos reatores da batelada 6A de digestão anaeróbia de bagaço de cana in natura 

moído 

Teor (%) 
Bagaço de 

cana in natura 

Batelada 6A – Amostragem 

Reator 1 Reator 2 Reator 3 Média 

Glicose 40,32 ± 0,53 40,32 ± 0,251 40,72 ± 0,10 38,77 ± 0,781 40,05 ± 0,942 

Xilose 21,29 ± 0,28 21,15 ± 0,17 21,18 ± 0,10 20,49 ± 0,43 20,94 ± 0,42 

Arabinose 1,93 ± 0,04 1,61 ± 0,01 1,54 ± 0,04 1,67 ± 0,09 1,61 ± 0,07 

Ácido acético 3,80 ± 0,05 1,73 ± 0,09 1,72 ± 0,04 0,56 ± 0,05 1,34 ± 0,56 

Hidroximetilfurfural 0,36 ± 0,01 0,34 ± 0,02 0,27 ± 0,001 0,27 ± 0,02 0,30 ± 0,043 

Furfural 2,12 ± 0,03 2,38 ± 0,14 2,04 ± 0,41 1,61 ± 0,14 2,01 ± 0,41 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: (1) Média de seis pontos (áreas dos picos do analito das três pseudoreplicatas de uma replicata não atingiram 

o intervalo de área da curva de calibração do analito); (2) Média de 21 pontos (três pseudoreplicatas de duas 

replicatas não atingiram o intervalo de área da curva de calibração); (3) Média de 24 pontos (três pseudoreplicatas 

de uma replicata não atingiram o intervalo de área da curva de calibração do analito). 

Tabela V. 9 – Teores de carboidratos, ácidos orgânicos e furano-aldeídos nas amostras de bagaço de cana in natura 

e sólidos retirados na amostragem dos reatores da batelada 6B de digestão anaeróbia de bagaço de cana in natura 

moído in natura moído in natura moído 

Teor (%) 
Bagaço de cana 

in natura 

Batelada 6B – Amostragem 

Reator 1 Reator 2 Média 

Glicose 40,32 ± 0,53 40,21 ± 0,111 40,48 ± 0,091 40,35 ± 0,172 

Xilose 21,29 ± 0,28 21,41 ± 0,38 20,94 ± 0,04 21,18 ± 0,36 

Arabinose 1,93 ± 0,04 1,64 ± 0,04 1,57 ± 0,04 1,61 ± 0,05 

Ácido acético 3,80 ± 0,05 1,94 ± 0,03 2,10 ± 0,04 2,02 ± 0,09 

Hidroximetilfurfural 0,36 ± 0,01 0,30 ± 0,01 0,30 ± 0,03 0,30 ± 0,02 

Furfural 2,12 ± 0,03 1,77 ± 0,20 1,97 ± 0,20 1,87 ± 0,22 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: (1) Média de seis pontos (áreas dos picos do analito das três pseudoreplicatas de uma replicata não atingiram 

o intervalo de área da curva de calibração do analito); (2) Média de 12 pontos (três pseudoreplicatas de duas 

replicatas não atingiram o intervalo de área da curva de calibração). 
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ANEXO A – ANÁLISE ELEMENTAR DO INÓCULO INICIAL E DO 

BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR 

Neste anexo foram apresentados os resultados da análise elementar do inóculo inicial (utilizado 

na batelada 1) e no bagaço de cana in natura (Tabela A. 1), realizada em laboratório externo 

(item 3.7). 

Tabela A. 1 – Concentrações de alguns elementos no inóculo inicial e no bagaço de cana e limites de quantificação 

dos elementos 

Elemento 

Limite de 

quantificação (LQ) 

do elemento 

Inóculo inicial Bagaço de cana 

Alumínio (%) 0,0004 3,65 0,101 

Arsênio (mg/kg) 2 < LQ < LQ 

Bário (mg/kg) 1 604 9 

Cálcio (%) 0,0006 1,12 0,045 

Cádmio (mg/kg) 2 6 < LQ 

Cobalto (mg/kg) 1 14 < LQ 

Cromo (mg/kg) 3 335 < LQ 

Cobre (mg/kg) 1 460 4 

Ferro (%) 0,0001 3,00 0,097 

Potássio (%) 0,0008 0,338 0,088 

Magnésio (%) 0,0002 0,260 0,031 

Manganês (mg/kg) 1 295 45 

Molibdênio (mg/kg) 4 12 < LQ 

Sódio (%) 0,0005 0,303 0,0056 

Níquel (mg/kg) 3 135 < LQ 

Fósforo (%) 0,0003 1,12 0,015 

Chumbo (mg/kg) 4 81 < LQ 

Enxofre (%) 0,0007 1,04 0,012 

Selênio (mg/kg) 5 < LQ < LQ 

Zinco (%) 0,0001 0,105 0,0006 

Fonte: A Autora (2021). 

Notas: Análise realizada por laboratório externo (laboratório de caracterização tecnológica do Departamento de 

Engenharia de Minas e Energia da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 


