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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo analisar a eficiência do uso de um reator anaeróbio de 
fluxo ascendente e manta de lodo inoculado com lodo metanogênico proveniente de 
uma indústria de cerveja no tratamento de efluente sintético contendo um meio basal 
constituído de sulfato e posteriormente adicionado dos íons metálicos zinco (Zn2+), 
níquel (Ni2+) e cobre (Cu2+). O reator foi operado com um tempo de detenção hidráulico 
(TDH) de 18 horas e vazão de 14,9 L/dia, com o etanol como doador de elétrons. A 
carga orgânica volumétrica (COV) foi de 1,5 kgDQO/m3.d durante todo período de 
funcionamento do reator. O experimento em fluxo contínuo foi dividido em quatro 
etapas após a obtenção de condições estáveis de operação. Nas etapas 1 (DQO/SO4

2- = 
2,26), 2 (DQO/SO4

2- = 1,13) e 3 (DQO/SO4
2- = 0,57) o afluente foi adicionado de 

sulfato em diferentes concentrações, permitindo a análise do comportamento do reator 
sob diferentes relações DQO/SO4

2-. Finalmente, na etapa quatro foram adicionados os 
íons metálicos. A etapa 1 (concentração de sulfato de 500 mg/L) mostrou eficiências 
médias de remoção de DQO e sulfato de 83,61% e 67,00%, respectivamente, além de 
mostrar que o reator se manteve estável durante este período. Já na etapa 2 
(concentração de sulfato de 1000 mg/L), o reator passou por um período de 
instabilidade devido ao choque de carga ocasionado pela nova concentração de sulfato, 
mas ainda apresentou boas eficiências médias de remoção de DQO (70%) e sulfato 
(62%). A etapa 3 (concentração de sulfato de 2000 mg/L) mostrou que sob relações 
DQO/SO4

2- baixas o rendimento acaba caindo, principalmente devido à falta de doador 
de elétrons para a redução de sulfato. As eficiências médias de remoção de DQO e 
sulfato foram de 62% e 44%, respectivamente. Na etapa 4, adicionou-se os íons 
metálicos inicialmente na concentração de 50 mg/L, obtendo-se como eficiências 
médias de remoção para o Zn2+, Ni2+ e Cu2+ os seguintes valores, respectivamente: 
99,17%, 99,15% e 99,90%. Para a concentração afluente dos íons metálicos de 150 
mg/L as eficiências médias de remoção de níquel, zinco e cobre foram de 99,4%, 99,5% 
e 99,8%, respectivamente. Também foram analisadas amostras de lodo retiradas de 
diferentes alturas do reator para verificar a distribuição dos metais ao longo da extensão 
do reator. Os resultados gerais mostraram boas eficiências de remoção de DQO e 
sulfato, além de mostrarem eficiências de remoção das concentrações iniciais dos íons 
metálicos acima de 99%, mostrando a viabilidade do uso da redução biológica de 
sulfato no tratamento de efluentes contendo altas concentrações de matéria orgânica, 
sulfato e metais pesados. 
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ABSTRACT 

 

This work had the objective of analyze the efficiency of the use of an anaerobic upflow 
sludge bed reactor (UASB) inoculated with methanogenic sludge proceeding from a 
beer industry in a treatment of a synthetic effluent with sulfate and subsequently added 
with the metal ions zinc (Zn2+), nickel (Ni2+) and cooper (Cu2+). The reactor was 
operated with a hydraulic retention time (HRT) of 18 hours and a flow of 14,9 L/day 
with ethanol as electron donor. The organic loading rate (OLR) was 1,5 kgDQO/m3.d 
during the whole running period of the reactor. The continuous flow experiment was 
divided into four stages after stable conditions had been achieved. At stages 1 
(DQO/SO4

2- = 2,26), 2 (DQO/SO4
2- = 1,13) e 3 (DQO/SO4

2- = 0,57) the influent was 
added with sulfate at different concentrations allowing the analysis of the reactor 
behavior under different relations DQO/SO4

2-. Finally, at the stage four the metals ions 
were added. The stage 1 (sulfate concentration of 500 mg/L) showed average removal 
efficiencies of COD and sulfate of 83,61% and 67,00%, respectively, in addiction to 
show that the reactor remained stable during this period. Now, in step 2 (sulfate 
concentration of 1000 mg/L), the reactor was undergoing a period of instability due to 
shock load caused by new sulfate concentration, but still showed good average removal 
efficiencies of COD (70%) and sulfate (62%). Step 3 (sulfate concentration of 2000 
mg/L) showed that under low relations DQO/SO4

2- income ends up falling, mainly due 
to lack of electron donor for sulfate reduction. The average removal efficiencies of COD 
and sulfate were 62% and 44% respectively. In step 4, was added the metal ions, 
initially at a concentration of 50 mg/L, there was obtained as average removal 
efficiencies for Zn2+, Ni2+,and Cu2+ the following values, respectively 99.17% and 
99.15% 99.90%. For the influent concentration of metal ions of 150 mg/L the average 
removal efficiencies of nickel, zinc and copper were 99.4%, 99.5% and 99.8%, 
respectively. Samples of sludge taken from different heights of the reactor were also 
analysed to determine the distribution of metals along the length of reactor. The overall 
results showed good removal efficiencies of COD and sulphate, and show removal 
efficiencies of initial concentrations of metal ions above 99%, demonstrating the 
feasibility of using biological reduction of sulfate in the treatment of effluents 
containing high concentrations of organic matter, sulfate and heavy metals. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O sulfato é a forma mais estável dos compostos de enxofre existentes na 

natureza, estando presente no esgoto sanitário e em diversas águas residuárias industriais, 

em concentrações variáveis. As descargas indiscriminadas diretas ou indiretas de águas 

residuárias contendo sulfato em corpos receptores, oriundas de atividades antropogênicas, 

podem causar prejuízos irreversíveis à qualidade da água e também ao ciclo natural do 

enxofre. 

Apesar de estar presente no esgoto sanitário, o descarte de sulfato é mais 

preocupante quando advindo de indústrias já que em esgotos sanitários, a sua concentração 

média é de 50 mg/L (METCALF & EDDY, 1991), enquanto que em alguns despejos 

industriais a concentração do sulfato pode ser bastante elevada. Segue algumas atividades 

industriais que produzem efluentes ricos em matéria orgânica e sulfato: fermentação (ácido 

cítrico, lisina), indústria alimentar, destilarias (cana-de-açúcar, vinho), pasta de papel, 

refinaria de óleos alimentares, indústria de mineração, curtumes. A concentração típica de 

sulfato em água residuária oriunda de vários processos industriais pode ser vista na tabela 

1. 

 

Tabela 1 – Exemplos da composição de águas residuárias industriais contendo sulfato. 
Ramo da indústria Sulfato [g/L] pH 

Indústria química 0,2 – 50 1 – 7 

Indústria metalúrgica 0,2 – 50  1 – 7   

Indústria de mineração 0,2 – 20 2 – 7 

Fonte: adaptado de van HOUTEN (1996). 

 

A legislação no Brasil se refere à emissão de sulfato na resolução n° 357, de 17 

de maio de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA onde prescreve 

um limite máximo de 250mg/L de sulfato na forma de SO4
2- para águas doces de classe 1. 

A portaria n° 154 de 22 de julho de 2002 da Superintendência Estadual do Meio Ambiente 

do Estado do Ceará - SEMACE estabelece um limite máximo de emissão de sulfato na 

forma de SO4
2- de 500 mg/L. 
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No Brasil, os processos físicos e químicos utilizados para a remoção de sulfato 

incluem desde alternativas de menor custo, como precipitação com sais de cálcio, a 

processos mais caros como osmose reversa, eletrodiálise e nanofiltração. Processos de 

precipitação química resultam em grande quantidade de resíduos sólidos devido à 

quantidade de reagente a ser empregada. Estes resíduos devem ser adequadamente 

dispostos, incorporando custos para classificação, manuseio e destinação (SILVA et al., 

2002). 

Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), só em 2005 

o Brasil importou por volta de dois milhões de toneladas de compostos de enxofre, entre 

bens primários e compostos químicos, gerando um gasto de aproximadamente 109 milhões 

de dólares e exportou cerca de quinze mil toneladas de enxofre, dentre bens primários e 

compostos químicos, o que nos mostra a importância de processos que recuperem o enxofre 

de águas residuárias.  

Na última década, várias alternativas biotecnológicas têm sido desenvolvidas 

para a remoção de ânions de enxofre oxidados (SO3
2-, HSO3

-, S2O3
2-, SO4

2-, etc.) de 

efluentes líquidos industriais. Primeiro os óxidos de enxofre são transformados em sulfeto 

[H2S(g) + H2S(aq) + HS-] em ambiente anaeróbio. Os ânions de enxofre reduzidos são 

subseqüentemente re-oxidados para enxofre elementar (S0), o qual pode ser recuperado 

(SARTI et al., 2008). 

É também um problema comum em águas residuárias industriais (indústrias 

metalúrgicas, de mineração, petroquímicas) além da presença de sulfato, a presença de 

metais pesados, tais como níquel, zinco, cobre e ferro, dentre outros, que podem contaminar 

os corpos receptores e causar distúrbios tanto na fauna marinha como em seres humanos.  

A tecnologia biológica de tratamento anaeróbio de águas residuárias tem 

ganhado muita popularidade devido às suas vantagens, como: baixos custos iniciais e 

operacionais, baixa produção de lodo, produção de biogás. O reator UASB (Upflow 

Anaerobic Sludge Bed), que será usado neste trabalho, é tido como um dos mais bem 

sucedidos para o tratamento anaeróbio, o qual tem alta capacidade de retenção de biomassa 

na forma de lodo granular e, conseqüentemente permite que o reator trabalhe com alta taxa 

e desempenho (YAMAGUCHI, 1999). 
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Em anos recentes, reatores têm sido projetados com o objetivo de maximizar a 

redução anaeróbia de sulfato (processo no qual o sulfato é reduzido a sulfeto) e alguns 

estudos têm sido realizados no sentido de utilizar o sulfeto biogênico formado na remoção 

(precipitação) de metais pesados. 

Sob condições anaeróbias, um grupo de bactérias, chamadas bactérias redutoras 

de sulfato (BRS) oxidam compostos orgânicos simples utilizando sulfato como aceptor de 

elétrons e gerando sulfeto (S2-) e alcalinidade. Este sulfeto produzido pode reagir com 

metais dissolvidos gerando sulfetos metálicos que precipitam, já que a maioria dos sulfetos 

metálicos apresenta baixa solubilidade (JONG, 2003). Como tais processos dependem 

enormemente do tipo de inóculo anaeróbio utilizado, do doador de elétrons, relação 

DQO/SO4
2-, do tipo de reator, e das espécies químicas precipitadas, justifica o 

desenvolvimento de novas pesquisas.  

 

1.1 Objetivo geral 

 

Avaliar os efeitos das relações DQO/SO4
2- e das variações progressivas das 

concentrações de sulfato em um reator de manta de lodo (UASB) inoculado com 
lodo proveniente de uma cervejaria, além do estudo da precipitação das espécies 
metálicas níquel (Ni2+), zinco (Zn2+) e cobre (Cu2+) pelo sulfeto biogênico. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

• Analisar o comportamento do inóculo quando submetido a diferentes relações 
DQO/SO4

2-. 

• Analisar a eficiência do composto etanol como doador de elétrons para a redução de 
sulfato. 

• Avaliar a competição entre os microrganismos metanogênicos e as bactérias 
redutoras de sulfato. 

• Verificar os efeitos de diferentes concentrações de espécies metálicas nas taxas de 
remoção de DQO e sulfato e a distribuição das espécies metálicas no lodo biológico. 

• Verificar efeitos tóxicos e inibitórios do sulfeto. 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 
 

15 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 Fundamentos do processo de digestão anaeróbia  

 

A digestão anaeróbia é um dos processos mais antigos usados para a 

estabilização de lodo. Isso envolve a decomposição da matéria orgânica e inorgânica na 

ausência de oxigênio molecular. Tem sido bastante aplicada no tratamento de lodo, mas, 

recentemente, tem sido demonstrada a sua eficiência e aplicabilidade no tratamento de 

águas residuárias domésticas e industriais. 

A conversão biológica da matéria orgânica ocorre basicamente em três estágios. 

O primeiro estágio envolve a transformação, feita por enzimas, de compostos de alto peso 

molecular em compostos disponíveis que serão fontes de energia e carbono para as células. 

O segundo passo envolve a conversão bacteriana dos produtos da primeira etapa em 

compostos intermediários de peso molecular mais baixo. A terceira etapa envolve a 

conversão bacteriana dos compostos intermediários em produtos finais mais simples, 

principalmente metano e gás carbônico. 

As três etapas citadas acima serão explicadas nos itens a seguir. 
 

2.1.1 Hidrólise e acidogênese 

 

Primeiramente, bactérias fermentativas hidrolíticas irão reduzir os compostos 

orgânicos complexos (carboidratos, proteínas, lipídeos) em materiais dissolvidos mais 

simples (açúcares, aminoácidos), através da utilização de exoenzimas, e dessa maneira tais 

compostos poderão atravessar as paredes celulares das células das bactérias fermentativas 

(CHERNICHARO, 2007). Na digestão anaeróbia, a hidrólise dos polímeros ocorre de 

forma lenta sendo influenciada por diversos fatores, como: 

• Temperatura no reator 

• Tempo que o substrato permanece no reator 
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• Composição do substrato (substratos mais ou menos suscetíveis à 

degradação) 

• pH do meio 

• Concentração de NH4
+-N 

• Concentração dos produtos da hidrólise 

Os produtos da hidrólise serão metabolizados no interior das células gerando 

produtos mais simples como ácidos orgânicos (principalmente acético, propiônico e 

butírico), álcoois, cetonas, dióxido de carbono e novas células bacterianas. Tais bactérias 

são chamadas de fermentativas acidogênicas (van HAANDEL & LETTINGA, 1994). 

Os produtos metabólicos gerados pelas fermentativas acidogênicas são 

importantes substratos para as bactérias acetogênicas e para as arqueas metanogênicas 

(CHERNICHARO, 2007).  

 

2.1.2 Acetogênese  

 

Na acetogênese ocorrerá a oxidação dos compostos gerados na acidogênese 

principalmente em acetato e hidrogênio/CO2 os quais podem ser utilizados pelas arqueas 

metanogênicas. 

 

2.1.3 Metanogênese  

 

Finalmente, os produtos gerados na acetogênese serão utilizados pelas arqueas 

metanogênicas para a produção de CH4 e CO2. Existem dois principais grupos de arqueas 

metanogênicas: as que produzem metano a partir do acetato (metanogênicas acetocláticas), 

que são responsáveis por cerca de 60 a 70% da produção de metano, e as que produzem 

metano a partir do hidrogênio e gás carbônico (metanogênicas hidrogenotróficas).  

O metano é produzido pelas arqueas metanogênicas acetotróficas a partir da 

redução do ácido acético e pelas arqueas metanogênicas hidrogenotróficas a partir da 

redução do dióxido de carbono, conforme as reações abaixo: 
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Metanogênese acetotrófica 

3 4 2CH COOH CH CO→ +  

Metanogênese hidrogenotrófica 

2 2 4 24 2H CO CH H O+ → +  

A digestão anaeróbia requer interação das bactérias fermentativas e 

metanogênicas e o sucesso do processo depende de um balanço delicado do sistema 

ecológico. A etapa de produção de metano geralmente é a etapa limitante no processo, mas, 

no caso de compostos complexos, a hidrólise pode assumir este papel. Em relação a 

resíduos contendo substratos sólidos, a hidrólise é a etapa limitante no processo, sendo que 

pode ser a biodegradação de lipídios o fator limitante na digestão anaeróbia (BARBOSA, 

1988).  A figura 1 ilustra as principais rotas até a geração do metano. 
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Figura 1: Rotas metabólicas e microrganismos envolvidos na digestão anaeróbia (adaptado de 
CHERNICHARO, 2007). BF (Bactérias fermentativas), BA (Bactérias acetogênicas). 

 

A degradação da matéria orgânica via metanogênese tem sido vastamente 

estudada (COHEN et al., 1979; BARBER & STUCKEY, 1999; WANG & DING, 2008;) e 

não será discutida com mais detalhes neste trabalho. 
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2.1.4 Sulfetogênese  

 

2.1.4.1 Rotas metabólicas e ciclo biológico do enxofre 

 

As rotas metabólicas mostradas acima acontecem quando a digestão anaeróbia 

se processa sem a presença de sulfato. Quando esse composto está presente, o processo de 

redução de sulfato e formação de sulfeto (sulfetogênese) irá ocorrer. 

Os ciclos biogeoquímicos representam o movimento e a conversão da matéria 

através das atividades bioquímicas nos ecossistemas. O ciclo do enxofre (Figura 2) é um 

processo natural no qual reações de transformações seqüenciais convertem átomos de 

enxofre em uma variedade de estados de oxidação (VALLERO, 2003), como mostrado na 

tabela 2 abaixo: 

Tabela 2 - Estado de oxidação dos principais compostos de enxofre. 

Composto Estado de oxidação 

Enxofre orgânico (R-SH) -2 

Sulfeto (H2S, HS-, S2-) -2 

H2S2, Disulfeto (S2
2-), polisulfetos (-S(Sn)S-) -1 

Enxofre elementar (S0), (R-Sn-R) 0 

(Cl-S-S-Cl) +1 

Dicloreto de enxofre (SCl2), sulfoxilato (SO2
2-) +2 

Tiossulfato (S2O3
2-) +2 (média/S) 

Tetrationato (S4O6
2-) +2,5 (média/S) 

Ditionito (S2O4
2-) +3 

Dióxido de enxofre (SO2), sulfito (SO3
2-) +4 

Ditionato (S2O6
2-), sulfonatos (RSO3

-) +5 

Trióxido de enxofre (SO3), sulfato (SO4
2-), peroxosulfato (SO5

2-) +6 

Fonte: VALLERO (2003) 
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Figura 2: Ciclo biológico do enxofre (adaptado de VISSER, 1995). 

 

Na redução assimilatória, o sulfato é usado como fonte de enxofre para a síntese 

de compostos orgânicos de enxofre em plantas, fungos e microrganismos. A matéria 

orgânica morta das plantas ou microrganismos é mineralizada formando sulfeto, que poderá 

ser oxidado ou precipitar, com metais, por exemplo (VISSER, 1995). 

Sob condições de disponibilidade de oxigênio ou nitrato a oxidação do sulfeto 

pode acontecer espontaneamente. A oxidação biológica do sulfeto acontece sob condições 

anóxicas, aeróbias ou anaeróbias, sendo que na presença de oxigênio ou nitrato o sulfeto é 

oxidado a enxofre ou sulfato (os elétrons do sulfeto são usados para converter oxigênio ou 

nitrato em H2O e N2). A oxidação anaeróbia do sulfeto é realizada por um grupo de 

bactérias que retira a energia da luz e usa os elétrons do sulfeto para a redução e 

assimilação do CO2 (VISSER, 1995). 

A redução dissimilatória do enxofre elementar a sulfeto é realizada por um 

grupo de bactérias que geralmente utilizam acetato como doador de elétrons. 

Já a redução dissimilatória do sulfato a sulfeto é realizada pelas bactérias 

redutoras de sulfato (BRS) que usam hidrogênio e compostos orgânicos como doadores de 

elétrons, etapa essa que é observada no reator em estudo. 

Enxofre orgânico 

Sulfeto 

Enxofre 

Sulfato 

Mineralização 

Oxidação do sulfeto 

Redução dissimilatória do sulfato 

Oxidação do sulfeto 

Oxidação do sulfeto 

Redução do enxofre 

Redução assimilatória do sulfato 
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A tabela 3 mostra algumas vantagens e desvantagens da presença do sulfato em 

reatores anaeróbios, enquanto que a figura 3 mostra as rotas metabólicas da digestão 

anaeróbia na presença de sulfato. 

Tabela 3 – Vantagens e desvantagens da presença de sulfato em reatores anaeróbios. 

Vantagens Desvantagens 

1- Permite a remoção de compostos de 

enxofre oxidados como sulfato, 

sulfito e tiossulfato. 

2- Remoção de metais. 

3- Precipitação de sulfetos metálicos, 

como o FeS, que são bons 

precursores para a granulação do 

lodo. 

1- Diminuição da produção de metano. 

2- Baixa qualidade do biogás 

3- Produção de odor 

4- Necessidade de remoção de H2S (gás 

sulfídrico). 

5- Toxicidade potencial 

6- Prejuízo aos sistemas de pós-tratamento 

aeróbio (por exemplo, problemas no lodo 

e proliferação de algas em lagoas de 

estabilização. 

Fonte: adaptado de HULSHOFF-POL et al. (1996). 
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Figura 3: Rotas metabólicas e microrganismos envolvidos na digestão anaeróbia na presença de sulfato 
(adaptado de CHERNICHARO, 2007).     
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2.1.4.2 Bactérias redutoras de sulfato (BRS) 

 

Como vimos anteriormente, na ausência de sulfato ou outros aceptores de 

elétrons, como nitrato, Fe3+, etc, os compostos orgânicos são oxidados a CH4 e CO2 como 

produtos finais. Na presença de sulfato como aceptor alternativo de elétrons, as BRS podem 

competir pelos mesmos substratos utilizados pelas arqueas metanogênicas para produção de 

metano, alterando assim as rotas metabólicas. 

As BRS têm em comum o metabolismo dissimilatório do sulfato, sob condições 

de anaerobiose estrita, e são consideradas um grupo muito versátil de microrganismos, 

capazes de utilizar uma ampla gama de substratos, incluindo toda a cadeia de AGV´s, 

diversos ácidos aromáticos, hidrogênio, metanol, etanol, glicerol, açúcares, aminoácidos e 

vários compostos fenólicos (CHERNICHARO, 2007). 

Existe um grupo de BRS que degrada seus substratos de maneira incompleta, 

até o acetato, como é o caso das BRS dos gêneros Desulfobulbus sp., Desulfomonas sp., e 

grande parte das espécies do gênero Desulfotomaculum. No entanto, existe outro grupo de 

BRS que é capaz de oxidar seus substratos de maneira completa até gás carbônico, dentre 

as quais as BRS dos gêneros Desulfobacter, Desulfococcus, Desulfosarcina, 

Desulfobacterium e Desulfonema. Alguns estudos têm sido realizados para melhor entender 

as BRS e seu metabolismo dentro da digestão anaeróbia (MIZUNO et al., 1998; 

YAMAGUCHI et al., 1999; PERCHERON et al., 1997; OMIL et al, 1996). 

As BRS são comumente detectadas em reatores anaeróbios e sua abundância 

varia, dependendo do nível de sulfato. São os únicos organismos conhecidos capazes de 

realizar uma fermentação inorgânica e todas as reações dissimilatórias do ciclo do enxofre 

(Tabela 4), incluindo a oxidação de compostos de enxofre (van HAANDEL et al., 2006). 

As BRS são encontradas em quase todos os tipos de águas, sedimentos e solos 

devido a essa capacidade de utilizar vários tipos de substratos e de tolerar condições 

extremas (BIJMANS, 2008). 
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Tabela 4 – As reações do ciclo do enxofre catalisadas pelas BRS. 

Reação ∆G0 
(kJ/mol) 

Bactéria que usa a energia 
para o crescimento 

Redução completa dos compostos de enxofre   

2
4 2 2 24 1.5 0.5 4SO H H H S H O− ++ + → +  -155 Desulfotomaculum 

Desulfobacter 

2
3 3 2 20.5 0.5 3 0.5 3.5SO HSO H H HS H S− − + −+ + + → +  -175 Desulfobacterium 

Desulfovibrio 

2
2 3 2 2 24 3S O H H HS H S H O− + −+ + → + +  -179 Thermodiscusb 

 

0
2 20.5 0.5 0.5S H HS H S H− ++ → + +  -30 Acidianusb                                                                                                               

Desulfovibrio                                                              
Pyrobaculumb 

Redução dos compostos de enxofre   

2 2
2 3 2 4 20,5 0.5 0.5S O H O SO HS H S H− − − ++ → + + +  -25 Desulfovibrio 

sulfodesmutans 

2 2
3 3 4 22 2 3 0.5 0.5 0.5SO HSO SO HS H S H− − − − ++ → + + +  -236 Desulfobacter                                                 

curvatus 

Oxidação dos compostos de enxofre   

2
2 2 40.5 0.5 2 1.5HS H S O SO H− − ++ + → +  -372 Desulfovibrio                                                                                    

desulfuricans CSN 

2
2 3 2 4 40.5 0.5 0.5HS H S NO H H O SO NH− − + − ++ + → +  -445  

2 2
2 3 2 2 42 2 2 2S O H O O SO H− − ++ + → +  -738 Desulfobulbus                                                                                                                             

propionicusa 

Fonte: (Van HAANDEL et al., 2006). 
a
Realiza todas as reações, com exceção da oxidação do S2O3

2-. 
bSão arqueabactérias. 
 

2.1.4.3 Competição entre as BRS e as bactérias fermentativas, bactérias acetogênicas e 

arqueas metanogênicas 

 

Devido às propriedades termodinâmicas e suas taxas de crescimento mais 

favoráveis geralmente acontece a competição entre as BRS e outras bactérias anaeróbias 

por substratos, na presença de excesso de sulfato. Segundo Lopes (2007), acontece 

competição entre: 
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• BRS e bactérias fermentativas por monômeros como açúcares, aminoácidos, 

etc., 

• BRS e bactérias acetogênicas por produtos intermediários da fermentação 

como propionato, butirato, etanol, etc. 

• BRS e bactérias homoacetogênicas por H2, 

• BRS e arqueas metanogênicas por substratos diretos da metanogênese como 

H2 e acetato. 

As BRS levam vantagens termodinâmicas e cinética em relação aos 

microrganismos metanogênicos na competição pelo H2. Visser (1995) mostrou que, sob 

condições de excesso de sulfato, as arqueas metanogênicas hidrogenotróficas foram 

suprimidas (apesar de não terem sido expelidas da biomassa do reator) pelas BRS em 

reatores UASB, tanto sob condições mesofílicas quanto termofílicas. Já Yamaguchi (1999) 

relatou que as metanogênicas hidrogenotróficas foram completamente excluídas do 

consórcio bacteriano presente no lodo de efluente rico em sulfato, pela proliferação das 

BRS. 

Um fator determinante, além dos fatores cinéticos e termodinâmicos pode ser o 

fato de que as BRS mantêm a concentração de H2 no reator abaixo do nível limite para as 

arqueas metanogênicas (LOVLEY & TIEDJE, 1984). 

Na competição pelo acetato, as BRS também levam vantagens cinéticas e 

termodinâmicas, mas existem resultados contraditórios sobre a competição entre as BRS e 

as metanogênicas. Alguns estudos relatam que o acetato é completamente convertido a 

metano mesmo na presença de excesso de sulfato (YODA et al., 1987; VISSER, 1993), 

enquanto outros mostram que as metanogênicas foram suprimidas pelas BRS (HOEKS et 

al., 1984; MULDER, 1984). 

Alguns autores tentaram explicar essas contradições baseados na relação DQO/ 

SO4
-2 (CHOI & RIM, 1991; ELFERINK, 1998), no tipo de substrato (ELFERINK, 1998), 

pH e temperatura (VISSER, 1995). 

Já na competição pelo propionato, são relatados resultados sob duas condições 

diferentes. Quando a concentração de sulfato é pequena as BRS que degradam o propionato 

têm que competir com outras BRS pelo sulfato disponível, o que permite a competição 
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entre as metanogênicas acetotróficas que degradam o propionato e as BRS. Se o sulfato está 

presente em excesso, a competição entre os diferentes grupos de BRS torna-se sem 

importância e as BRS que degradam propionato podem suprimir as bactérias acetogênicas 

(LOPES, 2007). 

Estudos mostraram que as BRS estavam envolvidas na degradação do etanol 

em reatores anaeróbios híbridos alimentados com propionato, butirato e etanol 

(O’FLAHERTY et al., 1999), além de aumentar as taxas de degradação máxima do etanol 

em reatores UASB tratando água residuária de uma indústria de bebidas (WU et al., 1991). 

A competição pelos substratos depende de vários fatores, em especial, o pH e a 

relação DQO/SO4
-2. Na prática, uma inibição mais acentuada das metanogênicas só 

ocorrerá quando a relação DQO/SO4
-2 for inferior a 7, mas com uma forte dependência do 

pH (CHERNICHARO, 2007).  

A estequiometria da estimativa de DQO utilizada para a redução de sulfato 

pode ser expressa pela seguinte equação: 

 
2 2

2 42

32 64 96

S O SO

g g g

− −+ ↔

+ →
 

Observamos que 1 mol de SO4
-2 requer 2 moles de O2 para sua redução a 

sulfeto. Portanto, cada 96 gramas de SO4
-2 presente no despejo consomem 64 gramas de 

DQO, o que nos leva à relação DQO/ SO4
-2 de 0,67. 

Segundo Sarti et al. (2008), na hipótese dessa relação ser igual a 0,67, há 

sulfato suficiente para que toda fonte de matéria orgânica seja consumida via sulfetogênese. 

Para situações em que esses valores são elevados, os processos metanogênicos 

e sulfetogênicos podem ocorrer simultaneamente e, abaixo deste, a sulfetogênese pode ser a 

predominante (SARTI et al., 2008). 

Segundo Wang et al. (2001), o fluxo de elétrons para as BRS diminui com o 

aumento da relação DQO/ SO4
-2, o que significa uma diminuição da eficiência de remoção 

de sulfato do sistema. 

A tabela abaixo mostra outros estudos realizados por diversos autores 

utilizando diferentes relações DQO/ SO4
-2. 
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Tabela 5 – Alguns estudos realizados com diferentes relações DQO/ SO4
-2. 

Autor Relação DQO/ SO4
-2 Doador de elétrons 

NEDWELL (1996)                  0.67                             Lixiviado 

WANG (2008) 5.0, 4.5, 3.6, 2.7, 1.9 e 0.9 Melaço 

HIEN HOA (2007) 15, 10, 5 e 2 Etanol 

JONG (2003) 2.0 Lactato 

SILVA et al. (2002) 0.5, 0.8, 1.3, 7.5 e 10.6 Efluente da produção 
de peróxido orgânico 

BOSHOFF (2004) 1.67 Efluente de curtume 

YAMAGUCHI (1999) 2.0 e 60 Sacarose, peptona, 
propionato e acetato. 

 
 

2.3 Requisitos ambientais da digestão anaeróbia 
 

A digestão anaeróbia é um processo complexo de interação entre 

microrganismos fermentativos e microrganismos metanogênicos, sendo de fundamental 

importância um adequado controle dos fatores ambientais que afetam as interações entre os 

microrganismos envolvidos. Alguns dos requisitos ambientais mais importantes são 

discutidos abaixo. 

 

2.3.1 Temperatura 
 

A temperatura é um fator físico muito importante na seleção das espécies 

participantes da digestão anaeróbia. Os microrganismos não são capazes de controlar sua 

temperatura interna sendo a temperatura interior da célula determinada pela temperatura 

ambiente externa. Três faixas de temperatura são associadas ao crescimento microbiano na 

maioria dos processos biológicos: a faixa psicrófila (entre 4°C e 15°C), a faixa mesófila 

(entre 20°C e 40°C) e a faixa termófila (entre 45°C e 70°C) (MADIGAN et al., 2003). 

Além de influenciar as taxas de digestão, a temperatura vai afetar a fração de 

sólidos orgânicos que podem ser metabolizados no processo de digestão anaeróbia. A 

fração digerida diminui consideravelmente com a temperatura, o que pode ser atribuído a 

uma baixa taxa de hidrólise, fazendo com que as grandes partículas sólidas não sejam 
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quebradas. Apesar disso, é possível que o material orgânico particulado seja incorporado à 

manta de lodo através da adsorção, decantação ou floculação (VAN HANDEEL & 

LETTINGA, 1994). 

 

2.3.2 pH, alcalinidade e ácidos voláteis 
 

O pH influi diretamente na estrutura terciária das enzimas, que é responsável 

pela especificidade da proteína que a torna apta, ou não, para catalisar uma reação 

(MADIGAN et al., 2003). A variação do pH pode desnaturar (ou desativar) as enzimas. Por 

isso, todas as enzimas têm seu pH ótimo para atividade. O pH também afeta a solubilidade 

e estrutura dos substratos presentes no meio (LETTINGA, 1980). 

As bactérias acidogênicas produzem ácidos orgânicos que acabam por baixar o 

pH do reator. Sob condições normais, essa redução é tamponada pelo bicarbonato 

produzido pelas arqueas metanogênicas. Sob condições ambientais desfavoráveis, a 

capacidade de tamponamento pode ser prejudicada, fazendo com que o pH no reator baixe 

e acarrete o que chamamos de azedamento do reator (METCALF & EDDY, 2003). 

A maioria das metanogênicas tem o pH ótimo entre 6.7 – 7.4. Um pH menor 

que 6.3 ou maior que 7.8 provoca uma diminuição da taxa de metanogênese (VAN 

HANDEEL & LETTINGA, 1994). 

O pH também é um fator chave que afeta a redução de sulfato. As BRS são 

geralmente inibidas com valores de pH inferiores a 6 ou superiores a 9 (WIDDEL, 1998). 

Reis et al. (1988), mostraram que a redução de sulfato foi inibida a valores de pH inferiores 

a 5.8 na fase acidogênica. 

A alcalinidade e os ácidos voláteis têm uma relação direta estabelecida na 

capacidade da alcalinidade do sistema em neutralizar os ácidos gerados na digestão 

anaeróbia e em tamponar o pH quando houver acúmulo de ácidos (METCALF & EDDY, 

2003). 

A relação entre os ácidos graxos voláteis e a alcalinidade (AGV/AT) dever ser 

inferior a 0,3, sendo que valores superiores a isso indicam a ocorrência de distúrbios no 

sistema (CHERNICHARO, 2007). 
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2.3.3 Nutrientes 
 

Para que os processos biológicos de tratamento sejam operados com sucesso, os 

nutrientes inorgânicos, necessários ao crescimento dos microrganismos, devem ser 

fornecidos em quantidades suficientes. Dentre os principais nutrientes necessários aos 

microrganismos anaeróbios estão o nitrogênio, o fósforo e enxofre (MADIGAN et al., 

2003) 

Além desses nutrientes, chamados macronutrientes, existem os chamados 

elementos traços ou micronutrinetes, como o ferro, o cobalto, o níquel e o molibdênio que 

são necessários em quantidades bem pequenas, mas também são essenciais ao metabolismo 

dos microrganismos (MADIGAN et al., 2003). 

 

2.4 Elementos tóxicos 
 

2.4.1 Inibição pelo sulfeto 
 

A redução de sulfato resulta na produção de sulfeto, o qual é tóxico em altas 

concentrações. Presume-se que o efeito inibitório do sulfeto é devido ao sulfeto de 

hidrogênio não dissociado, já que apenas moléculas neutras podem permear a membrana 

celular (VISSER, 1995). 

O sulfeto pode causar desnaturação das proteínas, devido à formação de 

ligações cruzadas entre cadeias de polipeptídeos e interferir no metabolismo chave das 

enzimas (MADIGAN et al., 2000). 

O sulfeto de hidrogênio se dissocia na água de acordo com as seguintes 

equações: 

2

2

H S H HS

HS H S

+ −

− + −

↔ +

↔ +
 

Acima do pH 8 – 9, quase todo sulfeto dissolvido está presente na forma 

ionizada. A baixos valores de pH, a toxicidade do sulfeto aumenta, como sulfeto não 

ionizado como a forma predominante (VALLERO, 2003). As formas de sulfeto, dissociada 

e não dissociada, dependem do pH do meio, e podem ser calculadas a partir da 
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concentração de sulfeto dissolvido, do pH do meio e da constante de ionização do H2S. A 

distribuição de suas espécies é mostrada na figura 4. 

 

 

Figura 4: Distribuição das espécies e formas de enxofre na água em função do pH. (POHLING, 2009). 

 

Os dados da literatura para a sensibilidade ao sulfeto são contraditórios. Isa et 

al. (1986) relataram que o crescimento das BRS, com acetato e etanol como doadores de 

elétrons, não foi afetado por altos níveis de sulfeto (IC50 aproximadamente igual a 1300 

mgH2S/L), onde o IC50 é a concentração na qual ocorre 50% de inibição da atividade 

microbiana. 

Outros estudos relatam também a inibição pelo sulfeto, mas as concentrações 

na qual a inibição ocorre variam bastante, como mostrado na tabela 6. 
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Tabela 6 – Valores de inibição por H2S e ST (sulfeto total) para as BRS. 
Biomassa Substrato T 

(°C) 
pH H2S 

(mg/L) 
TS 

(mg/L) 
Critério Referência 

Granular não 
adaptada 
ao sulfato 

H2/CO2 37 6.8 241 446 IC50
a (O’Flaherty et al., 

1998) 

Lodo granular C2 30 7.2 –7.4 
8.1 – 8.3 

171 
57 

615 
1125 

IC50
b 

IC50
b 

(Visser, 1995) 

Biofilme C2 e 
etanol 

35 7 1300 - IC50
b (Isa et al., 1996) 

Lodo suspenso C2 
C3 

H2/CO2 

35 
35 
35 

- 
- 
- 

8 
194 
140 

35 
681 
422 

Kic 

Kic 

Kic 

 

(Maillacheruvu & 
Parkin, 1996) 

Cultura mista 
de BRS 

Etanol 
C2 

35 
35 

6.9 – 7.3 
6.9 – 7.3 

84 
124 

248 
356 

Kic 

Kic 
(Kaksonen et al., 

2004)    
D.  

desulfuricans   
Lactato 35 7 - 500 IC50

d (Okabe et al., 
1992) 

D.  
desulfuricans   

Lactato 35 7 - 267 Kic (Okabe et al., 
1995) 

D. magnum C2 37 6.8 239 443 IC50
a (O’Flaherty et al., 

1998) 
D.  

propionicus 
C3 37 6.8 120.5 223 IC50

a (O’Flaherty et al., 
1998) 

D. acetoxidans C2 37 6.8 263 487 IC50
a (O’Flaherty et al., 

1998) 
Fonte: LOPES (2007). 
acrescimento; batividade de redução de sulfato; cconstante de inibição; doxidação do lactato; C2: acetato; C3: 
propionato; 

 
Podemos perceber que existem consideráveis variações entre os diferentes 

grupos de substratos e de BRS, com relação à inibição por sulfeto. O’ Flaherty et al. (1998), 

relataram que as BRS que degradam o propionato são mais sensíveis à inibição por sulfeto 

do que as outras bactérias testadas, como observado na tabela 7. No entanto, Maillacheruvu 

& Parkin (1996) observaram uma maior inibição das BRS que degradam acetato do que nas 

BRS que degradam o propionato. 

A tabela 7 mostra as concentrações de H2S que causam uma inibição de 50% na 

metanogênese, redução de sulfato e degradação de substratos específicos. 
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Tabela 7 – Concentrações de H2S que causam 50% de inibição da metanogênese, redução de sulfato 
e degradação de substratos específicos. 

Biomassa Substrato T (°C) pH H2S (mg/L) Referência 
METANOGÊNESE      
Lodo em suspensão Acetato - - 50 1 
Lodo em suspensão Esgoto de 

uma 
destilaria 

37 7.0 – 7.2 130 2 

Lodo em suspensão Acetato 35 6.5 – 7.4 
7.7 – 7.9 

125 
100 

3 

Lodo em suspensão Lactato 35 7 
8 

100 
100 

4 

Lodo granular Acetato 30 6.2 – 6.4 
7.0 – 7.2 
7.8 – 8.0 

246 
252 
90 

5 

REDUÇÃO DE SULFATO      
Desulfovibrio sp. Lactato 37 6.2 – 6.6 450 6 

Desulfovibrio desulfuricans Lactato 35 7 250 7 
Lodo em suspensão Lactato 35 7.2 – 7.6 80 8 
Lodo em suspensão  35 7 >300 9 

SUBSTRATOS ESPECÍFICOS      
Lodo granular Propionato 30 7.0 – 7.5 140 10 

Lodo em suspensão Propionato 35 6.5 – 7.4 
7.7 – 7.9 

100 
60 

3 

Lodo em suspensão Butirato 35 6.5 – 7.4 
7.7 – 7.9 

235 
>200 

3 

Lodo em suspensão Lactato 35 6.5 – 7.4 
7.7 – 7.9 

320 
390 

3 

Fonte: VISSER (1995). 
1. Kroiss & Plahl-Wabnegg (1983); 2. Karhadkar et al. (1987); 3. Oleskiewicz et al. (1989); Mc Cartney & 
Oleskiewicz (1993); 5. Koster et al. (1986); 6. Reiss et al.(1992); 7. Okabe et al. (1992); 8. Mc Cartney & 
Oleskiewicz (1991); 9. Mc Cartney & Oleskiewicz (1993); 10. Rinzema & Lettinga (1988). 

 

2.4.2 Inibição pelo sulfito 

 

Das poucas informações disponíveis, relata-se que o sulfito exerce um forte 

efeito inibitório nos microrganismos anaeróbios. Em experimentos em batelada, o sulfito 

causa uma fase lag na produção de metano, a qual depende do histórico da biomassa 

(VISSER, 1995). 

Yang et al. (1979) observaram uma fase lag de mais de 60 horas e de 12 dias 

após a adição de 25 e 75 mgSO3
2-/L, respectivamente, em uma cultura de arqueas 

metanogênicas acetoclásticas. No entanto, Eis et al. (1983) não identificaram tal fase lag 

mesmo após a adição de 100 mgSO3
2-/L a um lodo adaptado. 
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2.4.3 Inibição por cátions 
 

Apesar de o sulfato ser um elemento não-tóxico por si só, em águas residuárias 

com altas concentrações de sulfato, a presença de altas concentrações de cátions como 

cálcio e sódio, pode inibir os microrganismos anaeróbios (VISSER, 1995). 

Apesar dos íons cálcio não exercerem efeitos diretos de toxicidade, é possível 

que o cálcio, na forma de precipitados de CaCO3 e/ou Ca3(PO2)4 possa se acumular na 

biomassa resultando em uma limitação no transporte de substrato (LETTINGA et al., 

1987). 

Já o sódio é essencial em altas concentrações para o crescimento das BRS em 

muitos ambientes marinhos (WIDDEL, 1988), mas as BRS presentes na água doce podem 

ser inibidas por altas concentrações de sódio. 

 

2.5 Tipos de bioreatores utilizados para a redução de sulfato 
 

A atividade de um bioreator é determinada pela atividade e concentração 

microbiana. A retenção da biomassa é aplicada para aumentar as concentrações 

microbianas, a qual é especialmente importante em bioreatores de redução de sulfato 

devido à baixa taxa de crescimento dos microrganismos anaeróbios (BIJMANS, 2008). 

A maioria dos sistemas de retenção de biomassa são baseados na diferença de 

densidade entre o lodo e o líquido no reator, resultando na sedimentação ou flotação do 

lodo. Os sistemas mais comuns de retenção de biomassa para reatores anaeróbios são os 

separadores trifásicos, os quais separam as fases sólida, líquida e gasosa.  

Grande avanço na questão de retenção de biomassa foi feito com a descoberta 

da capacidade da biomassa de formar grânulos, que resultam em partículas de lodo maiores 

e com maior capacidade de sedimentação (VAN HAANDEL & LETTINGA, 1994). Essa 

descoberta fez com que reatores metanogênicos se tornassem uma séria alternativa para 

sistemas de tratamento de águas residuárias (BIJMANS, 2008). Vários desse bioreatores 

têm sido utilizados para a redução de sulfato, tais como o reator contínuo de tanque agitado, 

o bioreator de elevação de gás, o bioreator de membrana, o reator de leito expandido, o 
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reator de leito fluidizado e o reator anaeróbio fluxo ascendente e manta de lodo, conforme 

ilistrado na figura 5. 

 
Figura 5 – Tipos de reatores usados em aplicações de redução de sulfato (BIJMANS, 2008). 
 

 
2.5.1 Reator contínuo de tanque agitado (CSTR) 
 

O CSTR (Continuous Stirred Tank Reactor) possui um misturador mecânico 

que resulta em um sistema de mistura completa, como mostrado na figura 6. Esses reatores 

são muito utilizados em estudos fundamentais nos processos de redução de sulfato, mas a 

falha na retenção de biomassa e as altas necessidades de energia limitam sua aplicação 

industrial. Percheron et al. (1997), analisaram a partida de um CSTR alimentado com água 

residuária contendo melaço, além da influência do lodo e de alguns metais traços, 

mostrando que a adição de metais traço como ferro e cobalto promoveram a digestão 

anaeróbia. Já Kimura et al. (2006), utilizaram um CSTR na redução de sulfato a baixos 

valores de pH adicionando zinco, o qual precipitou com o sulfeto formado e com isso 

removeu a inibição pelo sulfeto. 

 
 
 

Bioreatores 

Mistura completa 

Sem retenção 
de biomassa 

Com retenção de 
biomassa 

CSTR 
Sedimentação Filtração 

GLB MBR 

Gradientes 

Meio suporte Sem meio suporte 

FBR 
Baixo fluxo 
ascendente 

Alto fluxo 
ascendente 

UASB EGSB 
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Figura 6 – Esquema de um reator contínuo de tanque agitado. 

 

2.5.2 Bioreator de elevação de gás (GLB) 
 

O GLB (Gas-Lift Bioreactor) é o reator mais comum quando são usados 

doadores de elétrons gasosos, devido à sua capacidade de aumentar as taxas de 

transferência de massa do gás. Um GLB (figura 7) consiste de dois compartimentos onde 

no primeiro o gás é pulverizado pela parte inferior causando um fluxo ascensional de gás, 

líquido e biomassa, enquanto que no outro compartimento, o líquido e a biomassa (com ou 

sem uma pequena quantidade de gás) irão fluir para baixo. Esses reatores geralmente 

possuem um separador trifásico, ou um decantador externo para reter a biomassa no 

sistema, podendo ser operado com ou sem material suporte. 

 

Figura 7 – Esquema de um bioreator de elevação de gás. 
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2.5.3 Bioreator de membrana (MBR) 

 

Os MBR’s (Bioreator de Membrana) são relativamente novos no campo da 

redução de sulfato. A vantagem desse tipo de reator é que uma retenção de biomassa quase 

completa pode ser obtida, a qual é especialmente útil em processos de crescimento lento 

(BIJMANS, 2008). 

 

           
Figura 8 – Esquema de um bioreator de membrana. 

 

2.5.4 Reator de leito expandido (EGSB) 
 

 O reator EGSB (Expanded Granular Sludge Bed) assemelha-se bastante ao 

reator UASB, exceto no que se refere ao tipo de biomassa e ao grau de expansão do leito de 

lodo. No reator EGSB (figura 9) é retido principalmente lodo do tipo granular, que é 

mantido expandido, devido às elevadas taxas hidráulicas aplicadas ao sistema. Essa 

situação intensifica a mistura hidráulica no reator, possibilitando um maior contato 

biomassa-esgoto. As elevadas velocidades superficiais do líquido no reator (da ordem de 5 

a 10 m/h) são conseguidas através da aplicação de elevadas taxas de recirculação do 

efluente, combinadas com a utilização de reatores com elevada relação altura/diâmetro, da 

ordem de 20 vezes ou mais (CHERNICHARO, 2007). 
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São mais interessantes para o tratamento de efluentes solúveis, uma vez que as 

altas velocidades superficiais do líquido no reator não possibilitam uma remoção eficiente 

de material orgânico particulado, além do que a presença excessiva de sólidos suspensos no 

afluente pode ser prejudicial à manutenção das boas características do lodo granular no 

reator. 

Weijma et al. (2002) testaram vários métodos para otimizar a redução de 

sulfato e reduzir a formação de metano em um reator EGSB sob condições termofílicas 

alimentados com um meio contendo sulfato e metanol. 

 

 

Figura 9 – Esquema de um reator de leito expandido. 

 

2.5.5 Reator de leito fluidizado (FBR) 

 

Em um reator FRB (Fluidized Bed Reactor), material suporte é usado para obter 

uma boa sedimentação da biomassa pela formação do biofilme no material suporte em 

contraste com a granulação que ocorre nos reatores UASB e EGSB. A fluidificação do 

material suporte é conseguida pela recirculação do efluente, da mesma maneira que nos 

reatores EGSB.  
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O fluxo neste tipo de reator pode ser ascensional ou descendente, sendo que no 

FRB de fluxo descendente, o material suporte deve ter baixa densidade para que possa 

flutuar no líquido, mantendo o biofilme na parte superior do reator. FRB’s tem sido usado 

na a redução de sulfato para o tratamento de águas residuárias ácidas contendo metais, com 

areia como material suporte (KAKSONEN et al., 2006) e para estudar a redução de sulfato 

a baixas (8°C) e altas (65°C) temperaturas com etanol como doador de elétrons 

(SAHINKAYA et al., 2007). Celis et al. (2008), usaram um FRB de fluxo descendente, 

com polietileno de baixa densidade como meio suporte e verificaram que as BRS foram 

capazes de se fixar no biofilme, além de mostrarem alta tolerância ao sulfeto mesmo a 

concentrações totais de até 1200 mg/L. 

 

Figura 10 – Esquema de um reator de leito fluidizado. 

 

2.5.6 Reator anaeróbio de fluxo ascendente e leito de lodo (UASB) 

 

O processo de um reator UASB (Upflow Anaerobic Sludge Bed) consiste de 

um fluxo ascendente de esgotos através de um leito de lodo denso e de alta atividade 

(METCALF & EDDY, 2003). O perfil de sólidos no reator varia de muito denso e com 
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partículas granulares de elevada capacidade de sedimentação, próximas ao fundo (leito de 

lodo), até um lodo mais disperso e leve, próximo ao topo do reator (manta de lodo).  

Os reatores UASB (figura 10) foram desenvolvidos para a produção de metano 

de águas residuárias orgânicas altamente concentradas (HULSHOFF POL et al., 2001). É 

um sistema robusto no qual o gás metano produzido promove a mistura no reator. No 

entanto, em reatores de redução de sulfato a mistura depende apenas do fluxo de esgoto, 

pois os gases produzidos durante a redução de sulfato permanecem principalmente em 

solução (BIJMANS, 2008).  

Vários estudos de redução de sulfato têm sido realizados utilizando reatores 

UASB (BOSHOFF et al., 2004; WEIJMA et al., 2003; SIPMA et al., 1999).  

 

 

Figura 11 – Esquema de um reator anaeróbio de leito de lodo e fluxo ascendente. 
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3 METAIS TÓXICOS  
 

O crescente consumo, produção e exploração de matérias-primas, como fósseis 

e minerais, associado ao crescimento da população nas últimas décadas tem causado uma 

série de graves problemas ambientais em função da geração de resíduos contendo metais 

tóxicos, como os metais pesados. 

Do ponto de vista ambiental, os metais que trazem mais preocupações são 

aqueles que, ou por sua presença ou por sua acumulação podem causar efeito tóxico ou 

inibitório em organismos vivos (FORSTER & WASE, 1997).  

A contaminação por metais pesados no meio ambiente é resultado direto da 

ação antrópica, principalmente das atividades industriais que lançam seus dejetos no ar, no 

solo e principalmente na água. Alguns dos metais que causam maiores preocupações 

ambientais são o cádmio, o cromo, o cobalto, o cobre, o mercúrio, o zinco, o níquel, a prata, 

dentre outros. 

Quando a concentração destes metais tóxicos lançados no meio ambiente é 

maior que os níveis determinados pelos órgãos competentes, os danos causados aos 

organismos vivos podem ser irreversíveis. Devido à sua alta toxicidade, eles agem 

bloqueando as atividades biológicas dos seres vivos, inativando as enzimas (VULLO, 

2003). 

Os metais pesados são matérias-primas fundamentais na indústria de base e o 

aumento da atividade industrial tem elevado a poluição e deterioração do meio ambiente, 

devido ao lançamento destes resíduos nos ecossistemas. Os metais pesados de maior 

ocorrência em despejos industriais encontram-se listados na Tabela 8. 

 
Tabela 8 – Principais metais presentes nos despejos de algumas indústrias. 

Indústria Metal 

Mineração Cu, Zn, Pb, Mn, U, Cr, As, Se, V 

Eletrodeposição Cr, Ni, Cd, Zn 

Processamento de metal Cu, Zn, Mn 

Geração de energia Cu, Cd, Mn, Zn 

Operações especiais Hg, Au e outros 

Fonte: VOLESKY (2001) 
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3.1 Íons metálicos em estudo 

 

3.1.1 Zinco 
 

O uso do zinco é muito vasto, com as principais descargas para o ambiente 

aquático sendo provenientes de atividades de fabricação de ligas, produção de papel e da 

galvanização. É uma dos metais pesados mais onipresentes, estando presente na maioria das 

águas naturais, até mesmo na água da chuva, mas não se apresenta como um risco sério 

para a saúde humana. Segundo a portaria n° 357/2005, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) e a portaria n° 154/2002 da Superintendência Estadual do Meio 

Ambiente do Estado do Ceará (SEMACE), a concentração limite para o descarte de zinco é 

de 5 mgZn/L. 

 

3.1.2 Cobre 

 

O cobre é um elemento essencial para os seres humanos e o corpo pode regular 

seu nível homeostaticamente, apesar de que dosagens grandes e agudas podem ser 

perigosas e até mesmo fatais (FORSTER & WASE, 1997). Há algumas evidências que 

sugerem que o cobre pode ser carcinogênico, além de causar danos a uma variedade da 

fauna aquática, como para alguns invertebrados aquáticos onde a LC50 (significa que a 

determinada concentração irá ser letal para 50% dos organismos no tempo determinado) é 

de menos de 100 µg/L, apesar de esse valor depender da dureza da água. Segundo os 

padrões de potabilidade do CONAMA, portaria 357/2005 e da portaria n° 154/2002 da 

Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Estado do Ceará (SEMACE), a 

concentração limite para descarte de cobre é de 1 mg/L. 

 

3.1.3 Níquel 
 

O níquel é um metal que em solução não causa sérios efeitos em humanos, mas 

tem uma fitotoxicidade apreciável. Como tal, sua concentração em lodos que serão 
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aplicados na agricultura tem que ser controlada. Pode ser tóxico também para algumas 

espécies de peixes, particularmente em águas “moles” (FORSTER & WASE, 1997). 

Segundo os padrões de potabilidade do CONAMA, portaria 357/2005 e da portaria n° 

154/2002 da Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Estado do Ceará 

(SEMACE), a concentração limite para descarte de níquel é de 2 mg/L. 

 

3.2 Métodos convencionais de remoção de metais pesados e precipitação com sulfeto 

como método alternativo 

 

Os processos de remoção de metais pesados visam à adequação das descargas 

líquidas aos padrões de qualidade ambiental exigidos pela legislação. Dentre os principais 

tratamentos realizados pelas indústrias estão: precipitação química, coagulação, troca 

iônica, adsorção com carvão ativado, osmose reversa e eletrodiálise (SOUSA, 2007). 

 

3.2.1 Precipitação/Coagulação 
 

É o processo de remoção de metais mais utilizado. As espécies em solução são 

precipitadas através da mudança de pH, utilizando um reagente químico. 

A precipitação com hidróxido é o método mais utilizado, principalmente devido 

à simplicidade de controle do processo e ao baixo custo dos produtos químicos utilizados 

(cal, calcário, soda cáustica). No entanto, a precipitação com hidróxido ainda é 

relativamente cara devido aos altos investimentos necessários para desidratação e 

eliminação do lodo produzido (PETERS et al., 1985).  

Atwood et al. (2002), usaram o 1,3-benzenodiamidoetanotiol di-ânion (BDET), 

conhecido comercialmente como MetX, na precipitação de alguns metais tóxicos em 

amostras de águas ácidas de mineração obtendo percentuais de redução acima de 90%, 

sendo que a concentração de alguns metais como o ferro foi reduzida, a pH de 4.5, de 194 

mg/L para 0,009 mg/L. 
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3.2.2 Troca iônica 
 

Processo de remoção praticamente total dos íons presentes em uma água, 

através de resinas catiônicas ou aniônicas. As resinas seqüestram os íons presentes em 

solução e os acumulam, sendo necessário que tais resinas sejam regeneradas com ácidos ou 

bases para permitir um uso posterior (MASTERTON, 1985). 

Gode & Pehlivan, (2003) analisaram a eficiência de duas resinas quelantes de 

troca iônica na remoção de cromo (III) de soluções aquosas, onde observaram grande 

influência do pH e obtiveram máximos valores de remoção dos íons do cromo (III) no pH 

de 4,5. 

 

3.2.3 Adsorção com carvão ativado 
 

É o fenômeno que consiste na transferência de massa da fase fluida (metal) para 

a superfície de um sólido usado como adsorvente. O adsorvente atrai os íons presentes na 

solução por meio de ligações químicas ou forças de atração eletrostáticas fracas. O 

adsorvente pode ser regenerado com ácido ou reagente apropriado para ser usado 

novamente (COONEY, 1999). 

Moreira et al. (2007), analisaram a viabilidade do uso do bagaço de caju como 

adsorvente para remoção dos íons metálicos Pb2+, Cu2+, Ni2+, Cd2+ e Zn2+, na concentração 

de 1000mg/L, em solução aquosa. Eles verificaram a influência da granulometria do 

adsorvente, onde constataram que a faixa de 2,40mm a 10,03mm foi suficiente para a 

remoção dos íons metálicos em solução, além de verificarem que a concentração de 50 

mg/L do bagaço de caju foi suficiente para um máximo de remoção dos metais. 

 

3.2.4 Osmose reversa 
 

É o processo no qual a água é separada dos sais dissolvidos em solução através 

da filtração por uma membrana semipermeável de nylon ou celulose a pressões mais altas 

que a pressão osmótica causada pela dissolução dos sais no efluente líquido (HAYASHI, 

2001). 
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3.2.5 Eletrodiálise 

 

É o processo pelo qual a água passa por membranas semipermeáveis (aniônica e 

catiônica) possibilitando a separação das substâncias através da diferença de potencial 

elétrico. 

A aplicação de um potencial elétrico entre dois eletrodos causa uma corrente 

elétrica que passa através da solução, causando a migração dos cátions em direção ao 

eletrodo negativo e dos ânions para o eletrodo positivo (GASPAR, 2003). 

A tabela 9 mostra os principais métodos convencionais utilizados na remoção 

de metais pesados e suas vantagens e desvantagens. 

 
Tabela 9 – Vantagens e desvantagens dos processos de remoção de metais pesados. 

Métodos de remoção Vantagens Desvantagens 
Precipitação química e 

filtração 
Simples e baixo custo. Para altas concentrações, 

separação difícil. 
Produção de lodo. 

Tratamento eletroquímico Possibilita a recuperação dos 
metais. 

Custo elevado. 

Osmose reversa Efluente puro (reciclagem). Custo elevado. 
Altas pressões. 

Troca iônica Efetiva e possível recuperação 
dos metais. 

Resina de custo elevado. 
Sensível à presença de 

partículas. 
Adsorção Adsorventes convencionais. Não efetivo para alguns 

metais. 
Fonte: SOUSA, (2007). 

 

3.2.6 Precipitação com sulfeto 
 

Tecnologias com performances melhores que as utilizadas corriqueiramente 

estão sendo exigidas para a remoção de metais pesados, já que a legislação se torna mais 

restritiva e as fontes de metais se tornam mais escassas (PETERS et al., 1985).  

O uso de processos biológicos para tratar águas residuárias que contem metais 

tem ganhado crescente interesse como uma tecnologia alternativa, principalmente devido a 

sua capacidade de produzir efluentes que podem ser descartados no meio ambiente. Um 

processo biológico altamente promissor consiste na remoção de metais pesados usando a 
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produção anaeróbia de íons de sulfeto pelas BRS, que precipitarão como sulfetos metálicos 

insolúveis (GONÇALVES et al., 2007). 

A precipitação com sulfeto apresenta algumas vantagens em relação aos 

processos atualmente utilizados, principalmente com relação à precipitação com hidróxido: 

• as concentrações efluentes são da ordem de µg/L vs. mg/L; 

• a interferência de agentes quelantes na água residuária é menos 

problemática; 

• a remoção seletiva dos metais dá melhores oportunidades para o reuso 

dos metais; 

• o lodo com os sulfetos metálicos desidrata melhor quando comparado 

com os lodos de hidróxido; 

• existem caldeiras que podem processar os sulfetos metálicos permitindo 

a recuperação dos metais. 

Muitos cátions são precipitados como sulfetos em matrizes aquosas. O reagente 

freqüentemente empregado é o gás sulfídrico. A precipitação acontece quando o produto 

iônico (PI) > kps para o sulfeto metálico correspondente. Enquanto a concentração dos íons 

metálicos, em geral, se situam na faixa de 0,1 a 0,001 M, a concentração dos íons sulfeto 

pode variar de modo considerável e ser facilmente selecionada pelo ajuste do pH da solução 

ao valor apropriado. Esta variação da concentração do íon sulfeto com o pH é devido ao 

fato de o gás sulfídrico ser um ácido fraco com dois estágios de dissociação: A precipitação 

com sulfeto ocorre em condições controladas de acidez. Assim, ajusta-se um determinado 

valor de pH, controlado por meio de mistura tampão adequada. Aplicando-se o 

equacionamento a seguir: 

H2S D H+ + HS- K1  = 9,1 x 10-8                  (1) 

HS- D H+ + S2-   K2  = 1,2 x10-15                  (2) 

___________________________________________________________ 

H2S D 2H+ + S2-  K1.K2  = 1,09 x 10-22       (3) 

K = [H+]2 . [S2-] / [H2S] = 1,09 x10-22          (4) 
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À temperatura ambiente (25º C) e pressão atmosférica normal, uma solução 

aquosa saturada de H2S é aproximadamente 0,1 M. Sendo o H2S um ácido muito fraco, 

podemos considerar sua dissociação desprezível e fazer [H2S] = 0,1 M. Substituindo em 

(4), tem-se:  

[H+]2.[S2-] / 0,1 = 1 x 10-22 

                       [S2-] = 10-23/ [H+]2                 (5) 

Esta equação mostra a correlação entre a concentração hidrogeniônica e a 

concentração de sulfeto. Em soluções fortemente ácidas, a concentração de S2- é 10-23M. 

Neste caso, apenas os íons sulfeto mais insolúveis podem ser precipitados. Numa solução 

neutra, as concentrações dos íons sulfeto aumentam para 10-9 M, possibilitando a 

precipitação de íons sulfeto com Kps mais elevados.  

Aplicando logaritmo na equação (5) e introduzirmos a quantidade pS, expoente 

do íon sulfeto, cuja definição é análoga à do pH, isto é, pS = - log [S2-]. Esta transformação 

leva à seguinte expressão: 

                                       pS =  23 - pH                      (6) 

Esta equação somente é válida para uma faixa de pH de 0 a 8. Para pH > 8, ela 

não pode ser utilizada pois, neste caso, a dissociação do H2S não pode ser ignorada. 

Entretanto, matematicamente, pode-se calcular pS mesmo para pH acima de 8. 

Objeções anteriores contra o uso do sulfeto devido à sua toxicidade, mau odor e 

natureza corrosiva tem sido superadas por medidas de segurança adequadas e o uso de 

materiais de construção modernos resistentes à corrosão (como o plástico). Produtos 

químicos como o Na2S, NaHS, CaS, FeS e H2S são disponíveis, mas relativamente caros. 

Além disso, o risco que envolve transporte, manuseio e armazenagem desses produtos 

químicos de sulfetos irá acrescentar custos. Esses problemas são superados pela produção 

in loco de sulfeto biogênico. O sulfeto biogênico pode ser gerado de várias fontes de 

enxofre como sulfato, sulfito, tiossulfato e enxofre elementar (WEIJMA et al., 2006). 

A quantidade de doador de elétrons requerida para a redução a sulfeto varia 

entre as espécies de enxofre: de 8 elétrons no sulfato para apenas 2 elétrons no enxofre 

elementar. Portanto, o uso do enxofre elementar minimiza a quantidade de enxofre 

elementar por quantidade de sulfeto produzida. 
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A forma sólida do enxofre elementar também diminui os custos de transporte. 

No entanto, o sulfato já está presente como fonte de enxofre em muitas águas residuárias 

contaminadas com metais, fato este que no levou a usar o sulfato como fonte de enxofre 

neste trabalho. 

Com sulfato como fonte, a geração de sulfeto seguida pela precipitação dos 

sulfetos metálicos ocorre de acordo com as equações abaixo: 

2
4 2

2

2 2
2 4 2

8 9 4

4 4

e SO H HS H O

HS Me MeS H

H SO Me MeS H O

− − + −

− + +

− +

+ + → +

+ → +

+ + → +

 

Os sulfetos metálicos formados são altamente insolúveis em pH neutro, 

resultando em níveis de metais dissolvidos da ordem de ppb (WEIJMA et al., 2006). 

A viabilidade da tecnologia de redução de sulfato para a remoção de metais 

pesados tem sido demonstrada em alguns estudos (Tabela 10) que podem ser categorizados 

em processos de baixa taxa, ou seja, operados com baixas cargas orgânicas volumétricas 

(COV) e de alta taxa, que operam com elevadas COV. 

 
Tabela 10 – Estudos em escala de bancada ou escala piloto da tecnologia de redução de sulfato para 
a remoção de metais. 
Sistema de tratamento Metal alvo Doador de 

elétrons 
Referências 

Baixa taxa    
Reator de membrana 

extrativa 
Zn Etanol Chuichulcherm et al. 

(2001) 
Reator de substrato sólido Al, Cd, Fe, Mn, Ni, 

Zn 
Composto Dvorak et al. (1992) 

Reator de substrato sólido As, Cu, Cd, Fe, Mn, 
Zn 

Esterco de vaca Drury (1999) 

Reator de substrato sólido Cu, Fe, Mn, Zn Lodo, solo Chang et al. (2000) 
Reator de substrato sólido Fe Metanol Tsukamoto & Miller 

(1999) 
Alta taxa    

Bioreator Zn Hidrogênio Copini et al. (2000) 
Bioreator Al, Fe, Ni, Zn Metanol Glombtza (2001) 

Bioreator e precipitador Cu, Zn Etanol Hammack & Dijkman 
(1999) 

Bioreator e precipitador Al, Co, Cu, Fe, Mn, 
Ni, Zn 

Melaço Hammack et al. (1994) 

Bioreator e precipitador Al, Cu, Fe, Mn, Zn Lactato Hammack et al. (1994) 
Reator UASB Ni Esgoto De Lima et al. (2001) 

Fonte: WEIJMA et al. (2006) 
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Apesar de requerer investimentos maiores, a aplicação de sistemas de alta taxa 

se torna competitiva quando a legislação para descarga de metais é bem restritiva ou 

quando o precipitado de metais tem considerável valor econômico. 

Existem três maneiras de combinar a produção biológica de sulfeto com a 

precipitação de metais pesados em um processo contínuo (figura 12). 

 

             
Figura 12 – Caminhos do fluxo para a precipitação de metais com sulfeto biogênico. (A) Geração de sulfeto e 
precipitação em estágio simples. (B) Geração de sulfeto e precipitação em série, com transferência de sulfeto 
via recirculação de líquido (B1) ou gás (B2). (C) Geração de sulfeto e precipitação de metais de forma 
separada. Linhas contínuas representam fluxo de líquido e linhas tracejadas representam fluxo de gás. 
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O reator UASB utilizado neste estudo é um sistema de estágio simples, no qual 

a redução de sulfato e a precipitação dos sulfetos metálicos ocorrem simultaneamente no 

reator. As condições ambientais devem ser mantidas ótimas para a atividade biológica, tais 

como um pH por volta da neutralidade e uma temperatura entre 20 - 40°C. Ademais, para 

prevenir a acumulação de metais dissolvidos inibitórios e garantir condições redox 

apropriadas para as BRS, uma concentração de excesso de sulfeto de 200-400 mgS/L deve 

ser mantida no reator (WEIJMA et al., 2006). 

A redução de sulfato consome doadores de elétrons. Águas residuárias 

contaminadas com metais geralmente contem pouca quantidade de doadores de elétrons 

disponíveis para as BRS sendo necessária a adição desses doadores. A seleção do doador de 

elétrons é crucial, pois afeta diretamente os custos operacionais e o desempenho do 

processo (WEIJMA et al., 2006). As opções mais baratas são matérias de resíduos 

orgânicos, como melaço, soro, lodo ativado, esterco, folhas (DVORAK et al., 1992; 

LUDWIG et al., 2000; RUSSEL et al., 2001). No entanto, estes materiais geralmente estão 

disponíveis em quantidades relativamente pequenas. 

Para a precipitação de metais em alta taxa, o doador de elétrons selecionado 

deve ser relativamente puro, prontamente biodegradável e barato. Produtos químicos que 

apresentam essas condições são o metanol, o etanol e o hidrogênio (WEIJMA et al., 2006). 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Características do reator 

 

O experimento em fluxo contínuo consistiu na operação de um reator anaeróbio 

do tipo UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) utilizado no tratamento de um efluente 

sintético rico em sulfato e posteriormente adicionado de metais. O experimento foi 

realizado no período de 5 de agosto de 2008 a 12 de janeiro de 2009. 

O reator foi confeccionado em PVC (Poli-Cloreto de Vinila), possuindo um 

volume útil de 11,2 litros. Ele continha uma entrada na parte inferior e a saída na parte 

superior, o que permitia o fluxo ascendente característico dos reatores UASB, além de um 

separador trifásico (sólido-líquido-gás) e quatro pontos de amostragem de lodo que 

permitem a coleta de amostras em diferentes alturas. A figura 13 mostra um esquema do 

reator e uma foto do mesmo. 

          

                          (a)                                                                                      (b) 
Figura 13 – Foto do reator utilizado no experimento (a); representação esquemática do reator (b). 
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O reator foi operado com um TDH de 18 horas. Como doador de elétrons 

selecionou-se o composto etanol, o qual fornecia uma carga orgânica volumétrica (COV) 

de 1,5 kgDQO/m3.dia. O afluente era introduzido no reator com o auxílio de uma bomba 

peristáltica à vazão de 14,9 L/d. O gás produzido era coletado através de uma mangueira e 

passava por uma solução de hidróxido de sódio (NaOH) antes de ser levado até um medidor 

de gás (Marca Ritter, Modelo TICO 731). 

 

4.2 Inoculação e partida do reator 

 

O reator foi instalado no Laboratório de Saneamento (LABOSAN) do 

Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Universidade Federal do Ceará 

(UFC). Primeiramente, foi verificado se o reator não possuía nenhum tipo de vazamento e 

depois foi feito o ajuste de vazão, procedendo-se, após tais verificações, à inoculação do 

lodo. O lodo anaeróbio utilizado no reator foi coletado de um reator UASB de uma 

indústria de cerveja (Fortaleza, Ceará, Brasil). O reator foi preenchido com 

aproximadamente 6,5 litros de lodo. 

Nos nove primeiros dias de funcionamento, o reator passou por um período de 

funcionamento sem adição de sulfato. O meio basal consistia de (mg/L): NH4Cl (280), 

K2HPO4 (250), MgSO4.7H2O (100) e CaCl2.2H2O (10) e 1mL/L de elementos traços, os 

quais continham (mg/L): H3BO3 (50), FeCl2.4H2O (2000), ZnCl2 (50), MnCl2.4H2O (500), 

CuCl2.2H2O (38), (NH4)6Mo7O24.4H2O (50), AlCl3.6H2O (90), CoCl2.6H2O (2000), 

NiCl2.6H2O (92), Na2SeO3.5H2O (162), EDTA (1000) e HCl 36% (1). O meio foi 

tamponado com 1 g/L de bicarbonato de sódio, mantendo assim o pH próximo da 

neutralidade.  Todos os elementos eram pesados e misturados em água destilada em um 

recipiente de 50 litros. O reator foi operado na faixa mesofílica, com a temperatura 

ambiente próxima de 27°C. 

Os produtos químicos utilizados no meio basal eram pesados em uma balança 

de precisão e dissolvidos em água destilada dentro de um recipiente de 50 litros. O afluente 

era refeito praticamente de três em três dias de acordo com a sua vazão e, para cada etapa, 

foram adicionados os novos elementos, sendo que cada etapa era iniciada com um afluente 

feito especificamente com as características dadas na tabela 11. O afluente foi armazenado 
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em um refrigerador, a fim de evitar a contaminação por microrganismos aeróbios presentes 

no ar.  

 

4.3 Operação do reator 

 

O experimento foi dividido em 4 etapas, de acordo com as características do 

afluente. O afluente possuía sempre a mesma constituição básica: meio basal, etanol e 

bicarbonato de sódio. As alterações na constituição aconteceram com a adição de sulfato à 

composição geral do afluente.  

Na primeira etapa, foi adicionado sulfato (500mg/L), na forma de Na2SO4 

(sulfato de sódio), no sentido de se obter uma relação DQO/SO4
2- de 2,26. Essa primeira 

etapa foi de aclimatação da biomassa à adição de sulfato. Na segunda e terceira etapa foi 

adicionado sulfato na concentração de 1000 mg/L e 2000 mg/L, respectivamente, alterando 

a relação DQO/SO4
2- para 1,13 e 0,57, respectivamente, no sentido de avaliar o 

comportamento do reator sob essas diferentes relações ou em outras palavras para elevadas 

concentrações de sulfato. Na quarta etapa procedeu-se a adição dos íons metálicos Zn2+, 

Ni2+, inicialmente na concentração de 50 mg/L por um período de 16 dias, sendo o Cu2+ 

adicionado após esses 16 dias. Esse intervalo para adição do Cu2+ foi meramente devido à 

falta do produto químico naquele momento, não tendo relação com o experimento. Depois 

de um período funcionando nesta concentração aumentou-se a concentração dos três íons 

metálicos para 150 mg/L. A tabela abaixo mostra os dados operacionais do reator ao longo 

do experimento. 
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Tabela 11 – Dados operacionais do reator operado em fluxo contínuo. 
ETAPA 1 2 3 4 4 

Período - - - I II 

Fim do período (dias) 33 62 118 150 170 

Co-substrato 
(gDQO/L) 

1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 

SO4
2- (mg/L) 500 1000 2000 2000 2000 

Relação DQO/SO4
2- 2,26 1,13 0,57 0,57 0,57 

COV (kgDQO/m3.dia) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Ni2+, Zn2+, Cu2+ 
(mg/L) 

- - - 50 150 

 

4.4 Análises 

 

Foram realizadas análises de pH, alcalinidade, ácidos graxos voláteis, DQO, 

sulfato, sulfeto e dos íons metálicos Ni2+, Zn2+ e Cu2+. As análises de DQO, pH, 

alcalinidade, ácidos graxos voláteis, sulfato e sulfeto foram duas vezes por semana, de 

acordo com o Standard Methods (APHA, 2005). As análises das concentrações residuais 

dos íons metálicos foram realizadas utilizando-se um espectrofotômetro de absorção 

atômica com chama (EAA) modelo GBC 933 plus. 

As amostras eram retiradas antes da entrada do reator (afluente) e na saída do 

reator (efluente). As eficiências de remoção de DQO, sulfato e dos íons metálicos foram 

verificadas levando-se em consideração as concentrações inicias, ou seja, antes do 

tratamento e as concentrações finais, ou seja, após o tratamento. As amostras para análise 

de DQO, pH e alcalinidade passavam apenas por diluição, não sendo filtradas, enquanto 

que para a análise de sulfato eram filtradas à vácuo (Quimis, Q 355 B2). As amostras que 

eram retiradas para a análise dos íons metálicos eram filtradas à vácuo (Quimis, Q 355 B2) 

e acidificadas com ácido nítrico para evitar a presença de partículas em suspensão. 

Foram feitas ainda análises de microscopia de varredura eletrônica/energia 

dispersiva de raios X (MEV/EDX) e de fluorescência de raios X (FRX) (Rigaku - ZSX 

Mini II). Para essas análises as amostras de lodo passavam por uma secagem e depois eram 

maceradas até se transformarem em um pó fino ficando assim nas condições ideais de 

análise. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 Etapa 1 (aclimatação) 
 

Durante a etapa de aclimatação, o reator funcionou 9 dias sem adição de 

sulfato. No afluente, os valores de pH variaram de 8,03 a 8,33 e os valores médios de 

alcalinidade total (AT) foram de 658,33 mg/L de CaCO3 enquanto que a concentração 

média de ácidos graxos voláteis (AGV) foi de 88,64 mg/L de HAc. Já no efluente os 

valores de pH variaram de 7,42 a 7,50 e os valores médios de alcalinidade total (AT) foram 

de 725,00 mg/L de CaCO3 enquanto que a concentração média de ácidos graxos voláteis 

(AGV) foi de 119,56 mg/L de HAc. A eficiência média de remoção de DQO foi de 65,91%, 

mostrando que o lodo adaptou-se rápido ao efluente sem sulfato.  

Após esse período, adicionou-se sulfato na concentração afluente de 500mg/L. 

Os valores do pH afluente variaram de 7,84 a 8,28 durante essa etapa, enquanto que os 

valores médios da alcalinidade total (AT) e da concentração dos ácidos graxos voláteis 

(AGV) foram de 652,04 mg/L de CaCO3 e 109,20 mg/L de HAc, respectivamente. No 

efluente, o pH variou de 7,33 a 7,82 e os valores médios da alcalinidade de total (AT) e dos 

ácidos graxos voláteis (AGV) foram de 811,64 mg/L de CaCO3 e 136,54 mg/L de HAc, 

respectivamente.  

Segundo Chernicharo (2007), tanto a alcalinidade como os ácidos voláteis 

derivam primariamente da decomposição dos compostos orgânicos durante a digestão 

anaeróbia. Percebe-se que houve um aumento da AT e dos AGV no efluente, mostrando a 

capacidade da alcalinidade do sistema em neutralizar os ácidos formados. 

A relação AGV/AT, parâmetro utilizado para verificar a estabilidade do 

processo, também foi analisada. Segundo Ripley et al. (1986), valores de AGV/AT 

superiores a 0,30 indicam a ocorrência de distúrbios no processo de digestão anaeróbia. 

Durante os primeiros nove dias de funcionamento do reator, a relação AGV/AT 

efluente chegou ao valor máximo de 0,11. Após a adição do sulfato, a relação AGV/AT 

efluente atingiu valor máximo de 0,30, devido à carga de sulfato adicionada, mostrando 

uma pequena instabilidade, mas que logo foi se normalizando, ficando em uma média de 

0,15, mostrando boa capacidade de adaptação da biomassa, mantendo condições estáveis do 
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processo no reator. A figura 14 mostra a variação da relação AGV/AT afluente e efluente 

durante a etapa 1.  
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Figura 14 - Variação da relação AGV/AT durante a etapa 1. 

 

A eficiência média de remoção de DQO foi de 83,71%, atingindo um valor 

máximo de 91,71% e a eficiência de remoção de sulfato esteve na média de 67,00%, 

atingindo valor máximo de 91,00%. A produção de sulfeto também foi observada na etapa 

de aclimatação, atingindo valor médio de 49,68 mgS2-/L. A figura 15 mostra as variações 

temporais das eficiências de remoção de DQO e sulfato nesta etapa.  
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Figura 15 - Eficiências de remoção de DQO e sulfato na etapa 1. 

 

A concentração afluente média de DQO na etapa 1 foi de 1560,00 mg/L e a 

concentração de sulfato afluente média foi de 650,00 mg/L, enquanto que as concentrações 

médias efluentes de DQO e sulfato foram de 254,00 mg/L e 210,00 mg/L, respectivamente. 

A figura 16 mostra as variações de DQO e sulfato afluentes e efluentes durante a etapa 1. 
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Figura 16 – Concentrações afluentes e efluentes de DQO e sulfato durante a etapa 1. 

 
Durante o período em que o reator funcionou sem a adição de sulfato, que foi 

de apenas 9 dias, obteve-se uma eficiência média de remoção de DQO de 60% 

caracterizando uma rápida partida do reator. 

 Após esse período, adicionamos o sulfato (500 mg/L) e de acordo com as 

eficiências de remoção de DQO e sulfato (figura 15) durante a etapa 1, observamos que a 

biomassa apresentou boa adaptação ao afluente aplicado e, com isso, procedeu-se de forma 

a aumentar a concentração de sulfato afluente, dando início à etapa 2. 

 

5.2 Etapa 2 
 

Nesta etapa a concentração de sulfato afluente aumentou para 1000 mg/L. O pH 

afluente variou de 8,23 a 7,40 nesta etapa, enquanto que os valores médios de AT e AGV 
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afluentes foram de 661,37 mg/L de CaCO3 e 256,75 mg/L de HAc, respectivamente. No 

efluente, o pH variou de 7,10 a 7,78 e os valores médios de AT e dos AGV foram de 1045 

mg/L de CaCO3 e 428 mg/L de HAc, respectivamente. Esses altos valores de alcalinidade 

derivam primariamente da decomposição dos compostos orgânicos durante a digestão 

anaeróbia. A conversão de ácidos orgânicos voláteis intermediários, como o acetato de 

sódio, por exemplo, pode levar à formação de bicarbonato de sódio, além de que a 

conversão de proteínas e aminoácidos, com formação de amônia (NH4
+), leva à formação 

de bicarbonato de amônia (CHERNICHARO, 2007).  

A relação AGV/AT efluente nesta etapa esteve várias vezes acima de 0,30, 

mostrando uma momentânea instabilidade ocasionada pelo aumento da concentração 

afluente de sulfato e conseqüente choque de carga sobre a biomassa. Percebe-se pela figura 

17 que a relação AGV/AT apesar de estar alta segue decrescendo ao longo do tempo, 

mostrando a adaptação à nova carga de sulfato e a tendência de recuperação da 

estabilidade, tendência esta que vai se confirmando ao logo do experimento. 

A concentração efluente média de sulfeto nesta etapa foi de 153 mgS2-/L, 

praticamente 3 vezes maior que na etapa 1, o que gerou inibição nas BRS e, principalmente, 

nas arqueas metanogênicas por serem mais sensíveis, o que acaba justificando o aumento 

da quantidade de ácidos no efluente quando comparado à etapa anterior, já que as arqueas 

metanogênicas consomem os ácidos gerados na digestão. A figura 18 mostra o aumento 

gradual da concentração de sulfeto nesta etapa.  
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Figura 17 – Variação da relação AGV/AT durante a etapa 2. 
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Figura 18 – Variação gradual da concentração de sulfeto ao longo da etapa 2. 

 

A eficiência média de remoção de DQO foi de 70%, atingindo um valor 

máximo de 79% e a eficiência de remoção de sulfato esteve na média de 62%, atingindo 

valor máximo de 75%.  Sarti et al. (2008) obtiveram valores médios de eficiência de 

remoção de DQO (concentração afluente de 2300 mg/L) e sulfato (concentração afluente de 

1000 mg/L) de 69% e 89%, respectivamente, usando um reator anaeróbio de leito fixo 

operado em batelada. Essa maior eficiência de remoção de sulfato pode ser atribuída à 

maior quantidade de doador de elétron já que a concentração de DQO afluente é o dobro 

em relação a este trabalho.  

A variação nas eficiências de DQO e sulfato durante a etapa 2 é mostrada na 

figura 19. 
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Figura 19 – Eficiências de remoção de DQO e sulfato na etapa 2. 

 

A concentração afluente média de DQO na etapa 2 foi de 1600 mg/L e a de 

sulfato foi de 1400 mg/L, enquanto que as concentrações efluentes médias de DQO e 

sulfato foram de 500 mg/L e 530 mg/L, respectivamente. A figura 20 mostra as variações 

das concentrações afluentes e efluentes de DQO e sulfato na etapa 2. 
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Figura 20 – Concentrações afluentes e efluentes de DQO e sulfato durante a etapa 2. 

 

5.3 Etapa 3 

 

Na etapa 3 aumentou-se a concentração de sulfato para 2000 mg/L deixando a 

relação DQO/SO4
2- em 0,57. O pH afluente variou de 7,11 a 8,20, enquanto que os valores 

médios da AT e dos AGV afluentes foram de 636,88 mg/L de CaCO3 e 104,19 mg/L de 

HAc. Já o pH efluente variou de 7,03 a 7,84 e os valores médios da AT e dos AGV 

efluentes foram de 998 mg/L de CaCO3 e 137 mg/L de HAc, respectivamente. Nesta etapa, 

a relação AGV/AT esteve sempre abaixo de 0,3, mostrando uma real estabilidade do 

processo no reator, que apesar de ter sofrido uma instabilidade durante a etapa 2, conseguiu 

uma boa recuperação, mesmo após a nova concentração de sulfato aplicada na etapa 3, 

como mostra a figura 21. 
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Figura 21 - Variação da relação AGV/AT durante a etapa 3. 

 

A concentração média de sulfeto na etapa 3 foi de 187 mgS2-/L atingindo valor 

máximo de 257,50 mgS2-/L. A figura 22 abaixo mostra as concentrações de sulfeto durante 

a etapa 3, ficando claro que, após termos aumentado a concentração de sulfato nesta etapa, 

a tendência de aumento das concentrações de sulfeto efluente se confirma.  
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Figura 22 – Variação gradual da concentração de sulfeto ao longo da etapa 3. 
. 

As eficiências médias de remoção de DQO e sulfato na etapa 3 foram de 62% e 

44%, respectivamente. A queda da eficiência de remoção de DQO pode ter sido causada 

pela competição entre as arqueas metanogênicas e as BRS, onde as BRS acabam 

prevalecendo sobre os microrganismos metanogênicos (KRISTJANSSON et al., 1982; 

SCHÖNHEIT et al., 1982; YAMAGUCHI et al., 1997) ou ainda pelo efeito inibitório da 

acumulação de sulfeto nas arqueas metanogênicas (RINZEMA & LETTINGA, 1988; 

VISSER et al., 1993) ou nas BRS (VISSER, 1995; O’FLAHERTY et al., 1998).  

Percebe-se que durante estas três etapas os valores de pH efluente são sempre 

inferiores aos do pH afluente, mesmo com tamponamento. Isto se deve ao acúmulo de 

AGVs, fator este que indica a inibição das arqueas metanogênicas, pois estas são as 

principais consumidoras de tais ácidos em reatores anaeróbios (SARTI et al., 2008).  
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A presença destes ácidos no efluente, juntamente com os sulfetos totais 

dissolvidos e uma parcela de sólidos voláteis que acabam sendo carreados com efluente 

contribuem para a queda na eficiência de remoção de DQO (SARTI et al., 2008). 

Já a redução na eficiência de remoção de sulfato pode ter sido causada por:  

• Limitação da transferência de massa quando presente altas concentrações de sulfato: 

segundo Euferink et al. (1994), sob altas concentrações de sulfato, pode ocorrer 

limitação de sulfato para a biomassa no digestor anaeróbio devido à limitação da 

transferência de massa para o sulfato dentro dos grânulos de lodo. Foi relatado por 

Nielsen (1987), que as limitações de transferência de massa podem criar ainda uma 

limitação da presença de sulfato nas camadas profundas de um biofilme ou grânulo. 

• Diminuição da quantidade de matéria orgânica (DQO) disponível (no caso deste 

experimento, o etanol) para a redução de sulfato: é possível que a quantidade de 

matéria orgânica tenha se tornado insuficiente para a redução de sulfato, já que a 

quantidade de matéria orgânica foi mantida constante durante todo o experimento, 

sendo alteradas apenas as cargas de sulfato, que na etapa 3 foi de 2000 mg/L. Para 

águas residuárias com relação DQO/SO4
2- superior a 0,67, há, teoricamente, matéria 

orgânica (DQO) suficiente para a redução completa do sulfato presente (RINZEMA 

& LETTINGA, 1988). Para relações DQO/SO4
2- inferiores a 0,67, a quantidade de 

matéria orgânica é insuficiente para uma redução completa do sulfato e um 

substrato extra deve ser adicionado, se a remoção do sulfato for o objetivo do 

tratamento.  

A figura 23 mostra as eficiências de remoção de DQO e sulfato durante a 

etapa 3. 
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Figura 23 – Eficiências de remoção de DQO e sulfato durante etapa 3. 

 
A relação DQO/SO4

2- foi um importante parâmetro relacionado ao fluxo de 

elétrons na fermentação anaeróbia. Tal relação variou de 2,26 a 0,57 através do aumento 

gradual da concentração de sulfato afluente, enquanto que a concentração de DQO 

permaneceu a mesma durante todo experimento (tabela 12).  

Uma eficiência maior de remoção de sulfato indica uma maior atividade das 

BRS, enquanto que um decréscimo na remoção de sulfato implica na redução da atividade 

das BRS (CAO et al., 2008). 

Podemos perceber que a eficiência de remoção de sulfato foi decrescendo de 

acordo com o decréscimo da relação DQO/SO4
2-. Isso é justificado usando a equação de 

Monod, onde uma maior concentração de DQO fornece fonte de carbono orgânico 

suficiente para o metabolismo das novas células das BRS. 

Cao et al. (2008), relatou que, trabalhando com relações DQO/SO4
2- de 0,5; 1; 

2; 3 e 9, melhores taxas de remoção de sulfato ocorreram quando esta relação foi 3 e as 

piores taxas de remoção de sulfato aconteceram quando essa relação foi 0,5. Apesar de que 

quando a relação esteve em 9, conseqüentemente havendo mais fonte de carbono, a 

eficiência de remoção de sulfato não foi superior à da relação DQO/SO4
2- igual a 3, 
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mostrando que relações DQO/SO4
2- muito altas ou muito baixas resultaram em baixas 

eficiências de remoção de sulfato no seu reator. 

 

5.4 Etapa 4 – Período I 

 

A etapa 4 foi dividida em dois períodos (I e II). Durante o período I, foram 

adicionados os íons metálicos na concentração de 50 mg/L cada. Os metais foram 

adicionados na forma de NiCl2.6H2O, ZnCl2 e CuCl2.2H2O. Inicialmente adicionamos o 

níquel e o zinco e após alguns dias adicionamos o cobre.  

No sentido de identificarmos qualquer precipitação inicial dos elementos, as 

concentrações propostas dos metais no afluente foram comparadas com as concentrações 

iniciais dissolvidas medidas. Algumas vezes as concentrações iniciais foram menores que 

as concentrações propostas devido à precipitação inicial, mas tais diferenças foram 

geralmente bem pequenas, não afetando de maneira significativa nos resultados. 

O pH afluente variou de 7,11 a 8,12 e os valores médios de AT e AGV afluente 

foram 665 mgCaCO3/L e 110 mg/L de HAc, respectivamente. O pH efluente variou de 7,03 

a 7,70 enquanto que os valores médios de AT e AGV foram de 957 mg/L como CaCO3 e 

156 mg/L de HAc, respectivamente. A relação AGV/AT afluente e efluente média foi de 

0,19 e 0,17, respectivamente. Segundo este parâmetro (relação AGV/AT), podemos 

perceber que o reator ainda mantém a estabilidade após a adição dos íons metálicos. A 

figura 24 mostra a variação da relação AGV/AT durante a etapa 4, período I. 
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Figura 24 – Variação da relação AGV/AT durante a etapa 4 (período I). 
 

As eficiências de remoção de DQO e sulfato médias foram de 73% e 40%, 

respectivamente. Houve um aumento na eficiência de remoção de DQO, devido 

provavelmente à precipitação de parte do sulfeto formado, na forma de sulfetos metálicos 

insolúveis, diminuindo a concentração de sulfeto efluente, além do fato de que pode ter sido 

amenizado o efeito tóxico do sulfeto sobre as arqueas metanogênicas e BRS. A figura 25 

mostra as eficiências de remoção de DQO e sulfato e a figura 26 mostra as concentrações 

de sulfeto durante a etapa 4 (período I). 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 
 

69 

Tempo (dias)

120 122 124 126 128 130 132 134

E
fi

ci
ên

ci
a 

de
 r

em
oç

ão
 (

%
)

0

20

40

60

80

100

DQO

Sulfato

 

Figura 25 – Eficiências de remoção de DQO e sulfato durante a etapa 4 (período I). 
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Figura 26 – Concentração de sulfeto total durante a etapa 4 (período I). 
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A figura 27 mostra as eficiências de remoção de níquel e zinco e a figura 28 

mostra as eficiências de remoção do níquel, zinco, além do cobre (adicionado após 16 dias 

da adição do níquel e zinco).  
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Figura 27 – Eficiências de remoção de zinco e níquel durante a etapa 4 (período I) 
(concentração afluente: 50 mg/L) 
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Figura 28 – Eficiências de remoção de níquel, zinco e cobre durante a etapa 4 (período I)                          
(concentração afluente: 50 mg/L)  

 
Durante os primeiros 16 dias, onde estavam presentes zinco e níquel, obtivemos 

valores elevados de eficiência de remoção de tais metais. O zinco teve uma eficiência 

média de remoção de 99,25%, atingindo a concentração efluente mínima de 0,12 mg/L e 

máxima de 0,51 mg/L, enquanto que a eficiência média de remoção do níquel foi de 

99,71%, sendo a concentração efluente mínima e máxima de 0,06 mg/L e 0,24 mg/L, 

respectivamente.  

Após esses 16 dias, adicionamos o cobre na mesma concentração inicial (50 

mg/L) e obtivemos eficiências médias de remoção para níquel, zinco e cobre de (mg/L) 

99,15%, 99,17% e 99,90%, respectivamente. O zinco apresentou concentração efluente 

mínima de 0,34 mg/L e máxima de 0,63mg/L, enquanto que o níquel teve concentrações 

efluentes mínimas e máximas de 0,29 mg/L e 0,54 mg/L, respectivamente, e o cobre teve 

concentração efluente mínima de 0,014 mg/L e máxima de 0,097 mg/L. Esses resultados 

foram bem similares aos encontrados por Jong (2003), quando usou um reator anaeróbio 

preenchido com areia e empregando uma população mista de BRS. 

A remoção dos metais foi atribuída à precipitação na forma de sulfetos 

metálicos insolúveis como resultado dos sulfetos produzidos pelas atividades biológicas das 
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BRS. O cobre teve as melhores eficiências de remoção, devido à particular insolubilidade 

do CuS, sendo a precipitação do cobre um processo rápido e eficiente (JONG, 2003).  

 

5.5 Etapa 4 (período II) 
 

No período II da etapa 4, triplicamos as concentrações dos íons metálicos 

níquel, zinco e cobre, adicionando-os na concentração de 150 mg/L. O pH afluente nesse 

período variou de 6,34 a 7,20 e os valores médios de AT e AGV afluente foram de 539 mg 

CaCO3/L e 110 mg/L de HAc, respectivamente. Esses valores de pH afluente foram os mais 

baixos ao longo do experimento, devido, provavelmente à presença de cloretos, já que os 

íons metálicos foram adicionados na forma de cloretos.  

O pH efluente variou de 6,49 a 7,01 e os valores de AT e AGV médios foram 

de 894 mgCaCO3/L e 193 mg/L de HAc, respectivamente. A relação AGV/AT afluente e 

efluente média foi de 0,24 e 0,26, respectivamente. De acordo com esse parâmetro 

percebemos que a adição dos metais, tanto na concentração inicial de 50 mg/L (período I), 

quanto na concentração de 150 mg/L nesse período não afetou a estabilidade no reator. A 

figura 29 mostra a variação da relação AGV/AT ao longo do período II. 
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Figura 29 - Variação da relação AGV/AT durante a etapa 4 (período II). 

 

As eficiências de remoção de DQO e sulfato médias foram de 77% e 65%, 

respectivamente. Esses valores confirmam a tendência do período anterior já que a 

concentração efluente de sulfeto nesta etapa 4, no período II (figura 31) foi ainda menor, já 

que a concentração dos íons metálicos foi aumentada gerando uma maior quantidade de 

sulfetos metálicos insolúveis, permitindo um trabalho mais efetivo das BRS e arqueas 

metanogênicas. Não foi observado inibição do consórcio microbiano devido ao aumento da 

concentração dos íons metálicos. 
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Figura 30 - Eficiências de remoção de DQO e sulfato durante a etapa 4 (período II). 
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Figura 31 - Concentração de sulfeto total durante a etapa 4 (período II). 
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Figura 32 - Eficiências de remoção de níquel, zinco e cobre durante a etapa 4 (período II)                          
(concentração afluente: 150 mg/L) 
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Durante esse período, as concentrações efluentes mínimas e máximas do zinco 

foram de (mg/L) 0,70 e 0,93, respectivamente. Para o níquel as concentrações efluentes 

mínimas e máximas foram de (mg/L) 0,74 e 1,02, respectivamente, enquanto que para o 

cobre tais concentrações foram de (mg/L) 0,15 e 0,51, respectivamente. 

As eficiências médias de remoção de níquel, zinco e cobre foram de 99,4%, 

99,5% e 99,8%, respectivamente. Esses padrões de remoção são refletidos na tendência dos 

produtos de solubilidade (Ks) dos respectivos sulfetos metálicos, sendo o log Ks do CuS, 

ZnS e NiS equivalentes a -40,94, -28,39 e -27,98 (Di TORO et al., 1990).  

Machemer e Wildeman (1992) investigaram os processos de remoção de metais 

em um wetland experimental construído recebendo águas residuárias de processos de 

mineração encontrando que a remoção do cobre e do zinco seguiram de perto a tendência 

dos valores dos respectivos produtos de solubilidade.  

Cao et al. (2008), verificaram em um estudo utilizando um reator anaeróbio de 

leito fixo (RALF) para produzir o sulfeto e um precipitador subseqüente que recebia o 

efluente do RALF contendo sulfeto e onde era adicionada a solução contendo os metais 

para que ocorresse a precipitação dos sulfetos metálicos, que a eficiência de remoção de 

cobre foi superior à do níquel, seguindo as tendências mostradas nos parágrafos anteriores. 

 

6 ANÁLISE DA MICROSCOPIA DE VARREDURA ELETRÔNICA 

(MEV)/ENERGIA DISPERSIVA DE RAIOS X  (EDX) 

 

A análise MEV/EDX foi realizada com o lodo do reator após a atividade de 

remoção dos metais, no sentido de identificarmos a presença dos íons metálicos nos 

grânulos do lodo. Foram retiradas três amostras, sendo que a amostra A1 foi retirada da 

porta de amostragem inferior, ou seja, a mais próxima do local da entrada do afluente, a 

amostra A2 foi retirada da porta intermediária e a amostra A3 da porta superior. Isso para 

que pudéssemos observar onde os íons metálicos estiveram presentes em maior 

concentração.  

As amostras passaram pela estufa para que fosse retirada a umidade e depois 

foram maceradas para que pudessem passar pela análise no equipamento. As figuras 33, 34 

e 35 mostram os resultados da microscopia de varredura eletrônica nas amostras A1, A2 e 
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A3, respectivamente, para cada elemento separadamente, enquanto que a figura 36 mostra a 

presença do zinco, níquel, cobre, além do enxofre nas amostras. 

 

  

                                (a)                                                                                    (b) 

 
(c) 

 
Figura 33 – Resultado da microscopia de varredura eletrônica para a amostra A1. (a) mostra a presença do 
zinco no grânulo; (b) mostra a presença do níquel; (c) mostra a presença do cobre. 
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                                   (a)                                                                                     (b) 
 

 
                                                                             (c) 
 
Figura 34 – Resultado da microscopia de varredura eletrônica para a amostra A2. (a) mostra a presença do 
zinco no grânulo; (b) mostra a presença do níquel; (c) mostra a presença do cobre. 
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                 (a)                                                                                      (b) 

 
                                                                            (c) 
 
Figura 35 – Resultado da microscopia de varredura eletrônica para a amostra A3. (a) mostra a presença do 
zinco no grânulo; (b) mostra a presença do níquel; (c) mostra a presença do cobre. 
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                                 (a)                                                                                     (b) 

 
(c) 

 
Figura 36 – Resultado da microscopia de varredura eletrônica mostrando a presença do enxofre (S), zinco 
(Zn), níquel (Ni) e cobre (Cu) nas amostras A1 (a), A2 (b) e A3 (c) 

 

Os resultados da microscopia revelaram que na amostra A1 (parte inferior do 

reator) o cobre foi o elemento mais abundante dentre os três íons metálicos, seguido do 

zinco e do níquel. Na amostra A2 o níquel foi o mais abundante, seguido do zinco e do 

cobre, enquanto que na amostra A3 o zinco foi mais abundante, seguido do níquel e do 

cobre. 
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Foi feita também análise de fluorescência de raios X (FRX) com o intuito de 

termos uma idéia qualitativa (identificar quais os elementos estavam presentes na amostra) 

e quantitativa (identificando a proporção de cada elemento) nas amostras. 

Na amostra A1 as porcentagens em massa do zinco, níquel e cobre foram de 

16,06%, 14,09% e 28,79%, respectivamente. Na amostra A2, as porcentagens em massa do 

zinco, níquel e cobre foram de 18,71%, 21,57% e 8,64%, respectivamente. Na amostra A3, 

as porcentagens em massa do zinco, níquel e cobre foram de 27,17%, 16,76% e 11,49%, 

respectivamente.  

Esses resultados foram semelhantes aos encontrados na análise MEV/EDX, 

mostrando que na parte inferior do reator a presença do cobre prevaleceu sobre os outros 

íons metálicos confirmando a particular insolubilidade do CuS que tende a precipitar mais 

rápido que os outros íons metálicos se concentrando próximo à entrada do reator. Além 

disso, o cobre foi o elemento menos presente tanto na camada intermediária quanto na 

camada superior. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados obtidos nessa pesquisa pode-se então concluir que: 

Ø O reator anaeróbio teve boas taxas de remoção de DQO e sulfato, 

mostrando a viabilidade de seu uso nos processos biológicos de redução 

de sulfato. 

Ø As melhores taxas de remoção de DQO e sulfato foram obtidas sob a 

relação DQO/SO4
2- de 2,26. 

Ø As eficiências de remoção dos íons metálicos foram superiores a 99%, 

mostrando a capacidade das BRS de remover os metais pesados 

dissolvidos, sob a forma de sulfetos metálicos insolúveis.  

Ø Não foi observada inibição da atividade microbiana devido à adição dos 

íons metálicos. O fato de que praticamente todo metal adicionado foi 

precipitado na forma de sulfetos metálicos deve ter evitado tal inibição. 
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8 RECOMENDAÇÕES 

 

Com bases nos resultados obtidos ao longo da pesquisa são feitas as seguintes 

recomendações: 

Ø Deve ser analisada a eficiência de outros doadores de elétrons para a 

redução biológica do sulfato. 

Ø Devem ser testadas outras configurações de reatores para a redução de 

sulfato e posterior remoção de metais, inclusive com a precipitação dos 

sulfetos metálicos em reatores separados. 

Ø Deve ser verificada a possibilidade de se utilizar o gás sulfídrico 

produzido para precipitar íons metálicos em soluções aquosas.  

Ø Deve ser feito experimento com maior tempo de duração para serem 

analisadas questões como inibição pelos íons metálicos, estabilidade do 

reator adicionado de metais, interferência dos precipitados no 

comportamento do inóculo. 

Ø Deve ser testada a eficiência do inóculo já adaptado para o tratamento 

de efluente real. 
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