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RESUMO 

 

O ácido capróico possui diversas aplicações industriais como precursor de 

biocombustíveis, corantes, lubrificantes e aditivo para ração animal. Este ácido é obtido 

originalmente da matriz petroquímica e gera resíduos danosos ao meio ambiente. Neste 

contexto, a fermentação anaeróbia é uma alternativa menos prejudicial do ponto de vista 

ambiental, pois utiliza recursos renováveis para a produção deste ácido. A proposta 

desta pesquisa foi avaliar a produção biológica de ácido capróico por processo de 

alongamento de cadeia carboxílica utilizando etanol e ácido acético como substratos em 

reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo (UASB), inoculado com lodo de 

cervejaria. O reator possui diâmetro de 100 mm, altura total de 1,35 m, volume útil de 

13,8 L, e foi operado com carga orgânica volumétrica de 3,5 gDQO.L
-1

.d
-1

(COV3,5) e 

5,0 gDQO.L
-1

.d
-1

(COV5,0), com tempo de detenção hidráulica (TDH) constante de 

3,5 d e pH igual a 5,3. A produção de ácido capróico foi verificada por cromatografia 

líquida de alta eficiência (HPLC), utilizando o detector de índice de refração. Ocorreu 

alongamento de cadeia carboxílica a partir de ácido acético, com concentração média de 

0,4 g.L
-1 

de ácido capróico na COV3,5 e 1,6 g.L
-1 

de ácido capróico na COV5,0, e 

rendimento de 11% na COV3,5 e 27% na COV5,0. Esse baixo rendimento foi atribuído 

ao acúmulo de ácido capróico no sistema que pode causar toxicidade à microbiota na 

forma não dissociada. 

Palavras-chave: ácido hexanóico, β-oxidação reversa, digestão anaeróbia. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The caproic acid has several industrial applications as biofuel precursor, dyer, 

lubrificant and additive in animal feed. This acid is commercially available from the 

petrochemical industry with generation of hazardous rejects. In this context, the 

anaerobic fermentation is an alternative with lower environmental impact, because 

depends on renewable resources for the production of this acid. The objective of this 

research was to evaluate the biological production of caproic acid through the 

carboxylic chain elongation process using ethanol and acetic acid as substrates in an 

upflow anaerobic sludge blanket reactor (UASB). The reactor has a diameter of 100 

mm, total height of 1.35 m, fill volume of 13.8 L, and was operated at an organic 

loading rate of 3.5 gCOD.L
-1

.d
-1

(OLR3,5) e 5.0 gCOD.L
-1

.d
-1

(OLR5,0) with a constant 

hydraulic retention time (HRT) of 3.5 d and pH of 5.3. The production of caproic acid 

was assessed through high performance liquid chromatography (HPLC) using a 

refractive index detector. The chain elongation from acetic acid and ethanol was 

observed, with mean concentrations of 0.4 g.L
-1

 of caproic acid at the OLR3.5 and 1.6 

g.L
-1

 at the OLR5,0 of caproic acid and efficiency yields of 11% at the OLR3.5 and 

27% at the OLR5.0. These low yields are attributed to the accumulation of caproic acid 

in its undissociated form.    

Keywords: hexanoic acid, reversed β-oxidation, anaerobic digestion. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A crise energética mundial vigente desde a década de 1970, e a crescente 

preocupação ambiental com a exploração de combustíveis fósseis incentivou a obtenção 

de tecnologias que fossem capazes de substituir a matriz petroquímica por fontes de 

energias renováveis (SILVA et al., 2013). Neste contexto, os processos de fermentação 

aeróbia e anaeróbia constituem uma das principais alternativas para produção biológica 

de biocombustíveis e de substâncias químicas (GROOTSCHOLTEN et al., 2013a), que 

possibilitam não somente a substituição de uma matriz não renovável por uma matriz 

renovável, mas também a geração de resíduos menos danosos ao meio ambiente.  

A fermentação anaeróbia é um bioprocesso de baixo gasto energético e baixo 

custo de operação. Além disso, tem como produtos finais a produção de produtos com 

valor agregado, como o biogás, que pode ser aproveitado energeticamente, e diversas 

substâncias químicas, como ácido acético, propiônico, lático, butírico e capróico.  

O ácido capróico é um produto de alto valor agregado, originado 

comercialmente da matriz petroquímica (WASEWAR et al., 2010), e possui diversas 

aplicações, como precursor de biocombustíveis (SATHIYAGNANAM; 

SARAVANAN; GOPALAKRISHNAN, 2010), como insumos para a indústria 

alimentícia, farmacêutica, química e genética, (LEE et al., 2014, LIU et al., 2013; 

LAYEK; SINGH, 20134) e no setor agropecuário como aditivo para ração animal de 

aves e suínos (ZENTEK et al., 2011). A produção biológica de ácido capróico ocorre 

por um processo bioquímico de alongamento de cadeia carboxílica conhecida como β-

oxidação reversa (AGLER et al., 2011). Este processo utiliza etanol ou o hidrogênio 

como doadores de elétrons que, a partir de ácido acético e ácido butírico, possibilitam a 

formação de ácido capróico (STEINBUSCH et al., 2011; AGLER et al., 2012; 

GROOTSCHOLTEN et al., 2013b; VASUDEVAN; RICHTER; ANGENENT, 2014).  

Alguns estudos (STEINBUSCH et al., 2011; AGLER et al., 2012) avaliaram a 

viabilidade de produção de ácido capróico por processos alternativos aos industriais. 

Steinbusch et al. (2011) utilizaram etanol, hidrogênio e ácido acético para produção de 

ácido capróico e ácido caprílico em reatores em batelada, chegando a produzir 8,17 g.L
-

1
 de ácido capróico em pH neutro. Agler et al. (2012) realizaram testes para produção de 

ácido capróico a partir de fermentado de milho em reator sequencial em batelada (RSB). 
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Nesse estudo, foram produzidos cerca de 1,5 g.L
-1

.d
-1

 de ácido capróico em pH 5,5, 

temperatura controlada em 30ºC e remoção contínua de ácido capróico por um sistema 

de extração liquído-liquído. 

No Brasil, o uso de coprodutos da cadeia produtiva da cana de açúcar, como o 

fermentado do melaço de cana de açúcar não destilado, em substituição ao fermentando 

de milho utilizado nos Estados Unidos por Agler et al. (2012), pode tornar a produção 

deste ácido mais atrativa do ponto de vista econômico, visto que o país é o maior 

produtor mundial de cana-de-açúcar e o segundo maior produtor de etanol. Além disso, 

o uso de fontes de carbono alternativas agrega valor às biomassas não atrativas 

economicamente e torna a produção de ácido capróico mais vantajosa ambientalmente, 

uma vez que há a possibilidade de produzi-lo por fontes renováveis. Para tal, é 

necessário que inicialmente haja um período de adaptação da biomassa celular, para 

posterior implementação de substratos orgânicos em processos de fermentação 

anaeróbia. 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi produzir ácido capróico a partir de 

substratos sintéticos, etanol e ácido acético, em reator anaeróbio de fluxo ascendente e 

manta de lodo (UASB), visando futuras substituições pelo melaço da cana-de-açúcar. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.  Objetivo geral  

 

 Produzir ácido capróico em reator UASB inoculado com lodo de cervejaria em 

escala de laboratório, utilizando etanol e ácido acético como substratos. 

  

2.2.  Objetivos específicos 

 

 Definir a carga orgânica volumétrica (COV) máxima que pode ser aplicada a um 

reator UASB, utilizando etanol e ácido acético como substratos, visando à 

produção de ácido capróico, sem sistema de extração dos ácidos; 

 Avaliar o processo de alongamento de cadeia carboxílica, por balanço de massa 

dos substratos e ácidos graxos voláteis (AGV); 

 Obter o rendimento máximo de produção de ácido capróico em reator UASB 

sem sistema de extração de ácidos. 
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3. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

3.1. Fermentação anaeróbia 

 

A fermentação anaeróbia é um bioprocesso que consiste na digestão da matéria 

orgânica carbonácea na ausência de oxigênio, obtendo-se como subprodutos gasosos 

metano (CH4) e gás carbônico (CO2) (KELLEHER et al., 2000). Esse processo está 

sendo muito utilizado em escala industrial, tendo em vista a necessidade de obter 

produtos economicamente importantes a partir de fontes e processos que sejam menos 

danosos ao meio ambiente, com possibilidade de substituição da síntese química pela 

ação microbiana. 

A partir do ano de 2010 houve crescimento significativo na diversidade do uso 

de biomassa, incluindo resíduos orgânicos, como fonte de carbono alternativa nos 

processos de fermentação anaeróbia (MATA-ALVAREZ et al., 2014). A utilização de 

resíduos orgânicos ricos em carbono torna a fermentação anaeróbia interessante do 

ponto de vista econômico e ambiental, uma vez que há a possibilidade de geração de 

produtos com valor agregado, como hidrogênio, metano, álcoois e ácidos carboxílicos 

(MIRON et al., 2000; AGLER et al., 2012; KIM et al., 2012; FERRER et al., 2014) 

pela utilização de uma variedade de resíduos orgânicos. 

De acordo com Agler et al. (2011), o processo de fermentação anaeróbia para 

produção de ácidos carboxílicos a partir de carboidratos ocorre, basicamente, em três 

etapas principais (Figura1): a) hidrólise de polímeros orgânicos em moléculas menores 

denominadas monômeros e dímeros, b) fermentação primária, em que ocorre os 

processos de acidogênese e acetogênese que resultam, principalmente, na produção de 

ácidos graxos voláteis de cadeia curta (AGCC) e etanol, c) fermentação secundária, em 

que os produtos da fermentação primária são convertidos em gás metano ou em outros 

produtos líquidos como ácidos graxos de cadeia carboxílica média (AGCM). 
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a) Hidrólise 

Figura 1 - Esquema simplificado da digestão anaeróbia para produção de ácidos 

carboxílicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  Ácidos carboxílicos 

 

Ácidos carboxílicos ou ácidos graxos voláteis (AGV) são substâncias orgânicas 

compostas por um grupo carboxila ligado à cadeia de carbono principal. Estes ácidos 

podem ser divididos como: AGCC, quando compreendem até cinco átomos de carbono 

ligados à cadeia carboxílica (LIU et al., 2014), como ácido acético, propiônico, lático, 

butírico e valérico; e AGCM, quando possuem de seis a dez átomos de carbono 

(GROOTSCHOLTEN et al., 2014), como o ácido capróico, caprílico e octanóico. 

O ácido capróico (Figura 2) é um AGCM de alto valor agregado e de interesse 

para diversas indústrias. As principais utilidades deste ácido são: precursor à produção 

de biocombustíveis, como o hexanol em motores a combustão e o undecano para uso na 

aviação; insumos para indústria química, como na produção de ésteres, polímeros, 

bioplásticos e lubrificantes; e no setor agropecuário como aditivo para ração de frangos 

e suínos em substituição aos antibióticos promotores de crescimento (APC) 

Fonte: Adaptado de Agler et al. (2011) 
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(SKRIVANOVÁ; MAROUNEK, 2007; NAGAO; YANAGITA, 2010; HUANG et al., 

2011).  

 

Figura 2 - Estrutura molecular do ácido capróico 

 

Fonte: Wikipédia (2015) 

 

O ácido capróico pode ser convertido em hexanol, um biocombustível que pode 

ser substituto direto da gasolina em motores a combustão, já que possui as mesmas 

propriedades da gasolina (YANOWITZ; CHRISTENSEN; MCCORMICK, 2011; 

WASEWAR; SHENDE, 2011). A utilização do ácido capróico como substituto de APC 

pode ser uma alternativa para diminuir o uso de antibióticos responsáveis pelo ganho de 

peso e eficiência alimentar de aves e suínos (VAN IMMERSEEL et al., 2004; ZENTEK 

et al., 2011), bem como diminuir os riscos do surgimento de patógenos humanos 

resistentes aos antibióticos de origem animal, que podem representar uma ameaça para a 

segurança alimentar e a saúde pública (GONZALES; MELLO; CAFÉ, 2012).  

 

3.3. Alongamento de cadeia carboxílica 

   

A produção biológica de ácido capróico ocorre pelo processo de alongamento de 

cadeia carboxílica, também conhecido como β-oxidação reversa (AGLER et al., 2011). 

A β-oxidação reversa constitui uma reação de oxirredução, de maneira que o material 

orgânico mais reduzido (etanol) fornece elétrons para o material orgânico mais oxidado 

(ácido acético e ácido butírico), originando AGCM, como por exemplo o ácido 

capróico. 

As primeiras pesquisas desenvolvidas para produção de ácido capróico por 

alongamento de cadeia carboxílica foram realizadas por Barker e Taha (1942), que 

utilizaram ácido acético e etanol como substratos em cultura pura de Clostridium 
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Kluyveri. A fermentação em cultura pura é utilizada em processos biotecnológicos, uma 

vez que os parâmetros de operação podem ser adaptados para tipos de organismos 

específicos. Porém, esse processo exige condições rígidas nos procedimentos, como 

esterilização e qualidade microbiológica elevada da matéria prima, para que se evite a 

contaminação bacteriana (JANKOWSKA, 2015).  

Dessa forma, a produção de ácido capróico utilizando culturas mistas anaeróbias 

passou a ser desenvolvida (AGLER et al., 2011; SPIRITO et al., 2014), uma vez que 

essas culturas podem ser manuseadas em condições menos exigentes, sem risco de 

contaminação. As vantagens associadas à facilidade de manuseio de culturas mistas se 

tornam ainda mais relevantes quando um dos objetivos do processo é a maximização da 

produção para escala industrial a partir de substratos complexos, como por exemplo, o 

melaço da cana-de-açúcar.  

  

 Bioquímica da geração de ácido capróico a partir de alongamento 3.3.1.

de cadeia carboxílica 

 

As rotas metabólicas da geração de ácido capróico a partir de etanol e ácido 

acético necessitam de condições adequadas. Segundo Stadtman e Barker (1950) e Agler 

et al. (2012), a principal condição para produção de ácido capróico é a presença de 

substâncias químicas de fácil conversão em acetil-CoA, composto chave no ciclo de 

alongamento de cadeia e fonte de energia em forma de Trifosfato de adenosina (ATP). 

A Figura 3 demonstra o processo de alongamento de cadeia carboxílica, utilizando 

etanol e ácido acético como fontes de substrato para formação de ácido capróico. 
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Figura 3 - Resumo da bioquímica de formação de ácido butírico e ácido capróico a 

partir de etanol e ácido acético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bioquímica da produção de ácido capróico utilizando etanol e ácido 

acético como substratos pode ser dividida em três etapas. Inicialmente, uma pequena 

parte do etanol presente no sistema é oxidado a ácido acético para geração de energia na 

forma de ATP (Figura 3, b.1 e b.2), enquanto que o etanol restante é convertido em 

acetil-CoA fazendo o alongamento de cadeia carboxílica de acetato a n-butirato (Figura 

3, c.1). Por fim, é realizado o alongamento de n-butirato a n-caproato em um processo 

cíclico semelhante ao anterior (Figura 3, c.2). 

Dessa forma, são adicionados dois carbonos a cada processo cíclico, 

aumentando o comprimento da cadeia carboxílica de acetato (dois carbonos) a n-

butirato (quatro carbonos), e de n-butirato para n-caproato (seis carbonos) (BUCKEL; 

Fonte: Adaptado de Spirito et al. (2014) 

Ciclo 1 Ciclo 2 
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THAUER, 2013). Caso ocorra acúmulo de n-caproato e presença de etanol, a cadeia 

carboxílica pode ser acrescida de mais dois carbonos, estendendo-se a n-caprilato (oito 

carbonos) (STEINBUSCH et al., 2010). 

 

3.5. Fatores que influenciam a produção de ácido capróico 

 

3.5.1. Substrato 

 

De acordo com Steinbusch et al. (2010) a geração de ácido capróico pode 

ocorrer com dois doadores de elétrons: etanol (I) ou hidrogênio (II) (Figura 4). 

 

  

  

Fonte: Adaptado de Agler et al. (2011) 

Figura 4 - Geração de ácido capróico a partir de etanol e hidrogênio como doadores de 

elétrons 
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Quando o etanol é o doador de elétrons principal, o ácido capróico é formado 

pelas reações de alongamento apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Reações que ocorrem na produção de ácido capróico a partir de etanol como 

doador de elétrons de acordo com a relação molar (etanol:ácido acético) 

Alongamento 1:0 

Barker (1946) 
Etanol + Acetato

- 
→ Butirato

-
 

Alongamento 1:1 

Barker (1946) 
Etanol + Butirato

-  
→ Caproato

-
 

Alongamento 2:1 

Bornstein e Barker (1948) 
2 etanol + acetato

- 
→ Caproato

-
 + H2O 

Alongamento 12:5 

Spirito et al. (2014) 
12 etanol + 3 acetato

-
→ 5 caproato

-
 + 2 H

+
 + 4 H2 + 8 H2O 

 

 

De acordo com a Tabela 1, pode-se inferir que para a geração de ácido capróico, 

a partir de etanol como principal doador de elétrons, a proporção molar etanol:ácido 

acético deve ser acima de um. Se a proporção molar dos substratos for baixa, ocorrerá 

apenas o primeiro alongamento de cadeia, em que o ácido acético consome todo o 

etanol para formação de ácido butírico (SPIRITO et al., 2014). Isso acarreta na ausência 

de etanol para reagir com o ácido butírico formado no primeiro alongamento de cadeia, 

impedindo que o segundo alongamento de cadeia carboxílica ocorra (ácido butírico para 

ácido capróico). Dessa forma, a produção contínua de ácido capróico é diretamente 

dependente da quantidade de etanol que é fornecida. 

Na Tabela 2 estão apresentadas as reações de alongamento que  podem ocorrer 

quando hidrogênio é o principal doador de elétrons para produção de ácido capróico.  
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Tabela 2 - Reações que ocorrem na produção de ácido capróico a partir de hidrogênio 

como doador de elétrons. 

Yu e Um (2006) acetato
-
 + butirato

-
 + 2H2 + H

+
 caproato

-
 + 2H2O 

Zhao et al. (2008) butirato
- 
+ 2CO2 + 6H2  caproato

-
 + 4H2O 

Zhang et al. (2013) acetato
-
 + 2H

+
 + 4H2   caproato

-
 + 4H2O 

 

O hidrogênio possui maior afinidade de difusão pela membrana citoplasmática 

do que o etanol. Porém, este processo só ocorre quando há concentrações baixas de 

etanol e concentrações elevadas de AGCC, como ácido acético e ácido butírico 

(STEINBUSCH et al., 2011; ZHANG et al., 2013). Além disso, o uso de hidrogênio 

como doador de elétrons necessita de cuidados operacionais maiores, uma vez que há 

maior facilidade de manusear um líquido (etanol) do que um gás (hidrogênio). 

 

3.5.2. Competição pelo substrato 

 

Se as condições de operação não forem estritamente controladas, a produção de 

ácido capróico, em culturas mistas, pode gerar competição de algumas espécies de 

bactérias pelos mesmos substratos utilizados pelas bactérias produtoras de ácido 

capróico. As bactérias metanogênicas acetoclásticas, por exemplo, utilizam ácido 

acético, principal receptor de elétrons no alongamento de cadeia carboxílica, como fonte 

de carbono para produzir metano (AGLER et al., 2011). Partindo do mesmo princípio, 

Parkin e Speece. (1982) afirmam que as bactérias metanogênicas hidrogenotróficas 

podem competir com as bactérias produtoras de ácido capróico, pois consomem carbono 

inorgânico (CO2) e H2, substâncias utilizadas na síntese protéica das bactérias 

produtoras de ácido capróico. Muyzer e Stams. (2008) afirmaram ainda que as bactérias 

redutoras de sulfato podem consumir ácido acético e etanol. Isso pode ocorrer caso haja 

a utilização de um substrato orgânico rico em sulfato, como por exemplo, o melaço de 

cana-de-açúcar. 
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Os processos de competição podem ser evitados com a adição de uma substância 

química que iniba o metabolismo do microrganismo competidor. Wang et al. (2013) e 

Grootscholten et al. (2013a), por exemplo, utilizaram como inibidor o 2-

bromoetanosulfônico (2-BES). Porém, a inibição das bactérias metanogênicas por 

agente químico acarreta custos elevados ao processo, podendo inviabilizar a sua 

utilização em escalas maiores de produção de ácido capróico. 

Desta forma, é necessária a utilização de alternativas menos onerosas que 

impeçam a atividade metanogênica e tornem o processo economicamente viável, além 

da possibilidade de gerar um efluente com qualidade ambiental melhor. Exemplos 

dessas alternativas são a manipulação de variáveis operacionais, tais como redução de 

pH (AGLER et al., 2014; VASUDEVAN; RICHTER; ANGENENT, 2014) e alterações 

na solução de nutrientes disponíveis na alimentação (AGLER et al., 2011). 

 

3.5.3. pH 

 

O pH influencia significativamente a produção de ácido capróico, pois define a 

forma como os AGVs estão presentes no meio líquido (forma não dissociada e 

dissociada), fator que está diretamente relacionado à toxicidade do meio. 

Na Tabela 3 estão apresentadas as porcentagens de ácido capróico na forma não 

dissociada (HCa) e dissociada (Ca
-
) para pH 5,3 e pH 7,0, respectivamente, valores de 

pH mais utilizados para produção de ácido capróico (STEINBUSCH et al., 2010). 

Tendo em vista que a constante de ionização (pKa) do ácido capróico é 4,88, para 

valores de pH maiores que o pKa, a maioria dos ácidos está presente na forma 

dissociada, enquanto que para valores de pH abaixo do pKa predomina a forma não 

dissociada dos ácidos. Quando o pH for igual ao pKa, a concentração de ácidos não 

dissociados e dissociados será a mesma. 
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Tabela 3 - Distribuição das formas de ácido capróico no meio líquido para os valores de 

pH mais utilizados para produção de ácido capróico. 

pH HCa (%) Ca
- 
(%) 

5,3 28  72 

7,0 1 99 

 

Steinbusch et al. (2010), demonstraram que o ácido capróico é produzido em 

quantidades maiores em pH 7,0 do que em pH 5,5. No entanto, pH 7,0 favorece a 

competição com bactérias metanogênicas acetoclásticas, e portanto, é necessário utilizar 

um inibidor químico, apesar das desvantagens citadas no item 3.5.2. 

A produção em pH 5,5 foi conduzida por Agler et al. (2014) e Vasudevan; 

Richter; Angenent, (2014). A vantagem operacional relacionada à essa condição em 

relação ao pH 7,0 é a inibição de grande parte da atividade metanogênica pelo pH e pela 

forma na qual os ácidos orgânicos estão disponíveis no meio, maioria dissociada. Isso 

elimina também a necessidade da utilização de inibidor químico. Apesar dessas 

vantagens, tem-se que, especificamente para o ácido capróico, concentrações na forma 

não dissociada maiores que 6,9 mM em pH 5,7 (WEIMER et al., 2015) ou 7,5 mM em 

pH 5,5 (GE et al., 2015) podem causar toxicidade à comunidade microbiana do meio e 

comprometer o processo de alongamento de cadeia carboxílica. 

A extração de ácidos orgânicos concomitantemente à sua produção pode 

diminuir problemas relacionados com a toxicidade e aumentar a produção de ácido 

capróico (AGLER et al., 2012; GE et al., 2015). Em escala de laboratório, um dos 

métodos mais utilizados e bem-sucedidos para extração de ácidos orgânicos é a 

utilização de um sistema de membranas de extração líquido-líquido (ALKAYA et al., 

2009; MORAES et al., 2014; GE et al., 2015). O sistema de extração de ácidos 

orgânicos permite que a COV seja aumentada sem que ocorra inibição por AGVs e 

desperdício de substratos. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Reator UASB em escala de laboratório para geração de ácido capróico 

 

O reator UASB (Figura 5) foi montado e operado no Laboratório de Tecnologia 

da Biomassa (LTB) da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), 

localizada no estado do Ceará. Este reator foi construído em vidro borossilicato com as 

dimensões: 0,10 m de diâmetro, 1,35 m de altura e 13,8 L de volume útil. Foram 

instaladas oito torneiras para coleta de material biológico, ao longo da altura do reator.  

 

Figura 5 - Esquema e imagem do reator UASB usado para geração de ácido capróico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autor 

Nota: a é o selo hídrico; b é a bomba para  NaOH; c é a bomba para recirculação do 

efluente; d é bomba para alimentação; e é o recipiente para NaOH. 

GÁS 

pH 

c b 
d 

e 

a 
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O pH foi controlado por um sensor online, na faixa de 5,3 a 5,5, com adição de 

hidróxido de sódio 1,0 N (NaOH). O volume de biogás produzido no reator foi medido 

diariamente em um gasômetro da Ritter, conectado a um selo hídrico para formação de 

um headspace no reator UASB (15 cm de coluna d’água).  

 

4.2. Alimentação 

 

O sistema foi alimentado com etanol e ácido acético e solução de nutrientes. As 

soluções foram preparadas para alimentar o reator durante 48 h de segunda a sexta-feira, 

e 72 h no fim de semana. Os substratos eram mantidos com relação molar etanol:ácido 

acético de 4:1. Inicialmente, a solução de nutrientes foi composta por macronutrientes e 

elementos traço, de acordo com a Tabela 4 e depois foi alterada de acordo com a 

necessidade de cada período de operação do reator, e da microbiota. 

 

Tabela 4 - Concentração de nutrientes e elementos traço utilizados para alimentação do 

reator UASB.  

Componentes da 

solução nutritiva 

Concentração 

(mg.L
-1

) 

Elementos traço da 

solução nutritiva 

Concentração 

(mg.L
-1

) 

MgCl2.6H2O 100 ZnSO4.7H2O 0,3 

NH4H2PO4 1080 CuCl2.2H2O 0,3 

MgSO4.7H2O 60 NiCl2.6 H2O 0,1 

CaCl2.2H2O 60 MnCl2.4 H2O 0,1 

KCl 45 NaMo4.2 H2O 0,1 

FeCl2. 4H2O 4,5 H3BO3 0,9 

K2CO3
a
 300 Na2SeO3. 5 H2O 0,1 

Extrato de levedura 

(CH1,7O0,5N0,24) 
600 

CoCl2.6H2O
b
 0,06 

  

Nota: Adaptado de Ding et al. (2010); Steinbruch et al. (2011) e Grootscholten et al. 

(2013b); 
a
Adicionado a partir do 17

o
 dia de operação em substituição ao KCl. No 65

o
 

dia de operação, o K2CO3 foi susbstituído novamente por KCl; 
b
Adicionado a partir do 

48
o
 dia de operação. 
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No 17
o
 dia de operação começou a ser realizada correção do pH do afluente com 

NaOH 50%, para evitar a perda de CO2 para a atmosfera. A fim de diminuir a 

volatilização dos substratos ocorrida na COV3,5, no 100
o
 dia de operação, foi acoplado 

um freezer horizontal Venax 245 L ao lado do sistema produtor de ácido capróico 

(Figura 6), de modo que a alimentação passou a ser refrigerada antes de ser bombeada 

para o reator (na faixa de 5ºC a 8ºC).   

 

Figura 6 - Reator UASB com sistema de refrigeração afluente acoplado. 

 

 

4.3. Partida e operação do sistema 

 

O reator UASB foi inoculado com lodo proveniente de um reator UASB 

tratando efluente de cervejaria (29,0 gSSV/L). Após inoculação, o reator foi operado 

sem alimentação, e com sistema de recirculação funcionando por 24 h, para 

acomodação da biomassa. Após esse período, iniciou-se a alimentação com etanol, 

ácido acético e solução de nutrientes. O reator foi operado durante 125 d, com TDH de 

Fonte: autor 



 

31 

 

3,5 d, sendo os primeiros 60 d com COV de 3,5 gDQO.L
-1

.d
-1

 e o restante com COV de 

5,0 gDQO.L
-1

.d
-1

. O aumento de COV foi realizado aumentando-se a concentração de 

etanol de 100 mM para 150 mM. 

 

4.4.  Monitoramento do sistema  

 

O programa de monitoramento do reator UASB, a frequência de determinação 

das variáveis e os métodos empregados estão apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Programa de monitoramento do sistema de produção de ácido capróico. 

Variável Frequência Método /Referência 

DQO (mgDQO.L
-1

) 3x semana 5220 B 
(a) 

pH Online 4500 H
+
 B 

(a)
 

Temperatura (ºC)
 

Online 4500 B 
(a)

 

Vazão (L.d
-1

) Diariamente Relação volume/tempo 

Alimentação afluente (L) 3x semana Volumetria 

AGV afluente e efluente (g.L
-1

)
 

3x semana CLAE 

Etanol afluente e efluente (g.L
-1

) 

Biogás 

3x semana 

Diariamente 

CLAE 

Gasometria 

Volume de biogás (L.d
-1

) Diariamente Ritter TG05/05 

Composição do biogás 2x semana MicroCG 

Rendimento (%) 3x semana Equação 1 

Balanço de massa (%)       - Equação 2 

Nota: (a) métodos descritos por Eaton et al. (2005). 
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As concentrações de AGV foram determinadas por cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE), em cromatógrafo VARIAN 920 LC, com detector de índice de 

refração. O volume de amostra injetado foi de 20 uL, previamente filtrados em 

membrana de acetato de celulose ME25 com poro de 0,45 µm. 

A produção de biogás foi medida em um gasômetro da Ritter, modelo TG05/05, 

conectado a um selo hídrico. Semanalmente, o biogás foi caracterizado por 

cromatografia gasosa para determinar a concentração de CO2, CH4 e H2. 

O balanço de massa de DQO do sistema foi realizado de acordo com a Equação 

1, considerando a fase líquida, sólida e gasosa, a fim de avaliar o processo de 

alongamento de cadeia carboxílica. O cálculo do biogás foi realizado para metano e 

hidrogênio, separadamente, e depois somados. O valor da taxa de produção celular foi 

de 0,12 kgSV/kgDQO, valor utilizado para organismos acidogênicos, que são os 

responsáveis pela produção de ácido capróico (PAVLOSTATHIS, S. G.; GIRALDO‐

GOMEZ, 1991; INFANTES, D. et al., 2012). 
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)
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onde: QAF é a vazão afluente, DQOAF é a DQO afluente, QEF é a vazão efluente, DQOEF 

é a DQO efluente, Y é a taxa de produção celular, em kgSV/kgDQO; Qbiogás é a vazão 

de biogás, em L.d
-1

; Y é a taxa de produção celular, em kgSV.kgDQO
-1

; Qbiogás é a vazão 

de biogás, em m
3
.d

-1
; %GÁS é o percentual de cada gás (metano e hidrogênio); 

DQO(VGÁS − CNTP) é o volume de gás equivalente a cada grama de DQO digerida 

anaerobiamente em CNTP (0,35 m
3
CH4.kgDQO

-1
 e 0,54 m

3
H2.kgDQO

-1
); T é a 

temperatura, em ºC; e Atm é a pressão, em Atm. 

O cálculo do rendimento de ácido butírico e ácido capróico (%) foi realizado 

com base na DQO dos substratos e produtos (Equação 2). A equação foi estabelecida 

utilizando as concentrações dos principais produtos formados pelas concentrações dos 

substratos consumidos.  

( 1 ) 
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onde DQO(C6) é a demanda química de oxigênio teórica do ácido capróico 

(2,21gDQO.gC6
-1

); [C6] é a concentração de ácido capróico produzida em (g.L
-1

); VEF  é 

o volume de efluente diário (L.d
-1

); DQO(C2)  é a demanda química de oxigênio teórica 

do ácido acético (1,07 gDQO.gC2
-1

); [C2] é a concentração de ácido acético consumida 

(g.L
-1

); DQO(EtOH) é a demanda química de oxigênio teórica do etanol (2,08 

gDQO.gEtOH
-1

); [EtOH] é concentração de etanol consumido g.L
-1

 e VAF  é a vazão 

afluente em L.d
-1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 2 ) 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Resumo das variáveis monitoradas no reator UASB 

 

A Tabela 6 apresenta um resumo das variáveis monitoradas durante o período de 

operação do reator, com valores médios para cada variável referentes às duas COVs, 

bem como o balanço de massa do sistema. As cargas orgânicas volumétricas aplicadas 

foram denominadas: COV3,5 (3,5 gDQO.L
-1

.d
-1

) e COV5,0 (5,0 gDQO.L
-1

.d
-1

).  A 

COV5,0 foi subdividida em: COV5,0 antes da alimentação com afluente refrigerado, 

mas com alimentação preparada diariamente, e COV5,0 depois da alimentação com 

afluente refrigerado. 

 

Tabela 6 - Resumo das variáveis monitoradas no reator UASB 

Tempo (d)
a
 Unidade 0 – 60 61 – 100 101-125 

COV
b
 gDQO.L

-1
.d

-1
 3,5 5,0

c
 5,0

d
 

TCOV
e
 d 60 40 25 

DQOAf
f
 mg.L

-1
 11004,76 17611,78 19746,14 

DQOEf
g
 mg.L

-1
 5288,15 12417,03 16150,17 

P. máxima de ácido 

capróico
h
 

g. L
-1

 1,32 3,75 1,69 

Nota: 
a
Dias de operação; 

b
Carga orgânica volumétrica; 

c
é a COV5,0 sem refrigeração do 

afluente, mas com alimentação realizada diariamente; 
d
é a COV5,0 com afluente 

refrigerado; 
e
Tempo de permanência para cada COV;  

f
DQO afluente ao reator; 

g
DQO 

efluente dissolvida ao reator; 
h
Produção máxima de ácido capróico. 
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Na Tabela 6, pode-se observar a perda de substratos em função do tempo, 

observada pela DQO, uma vez que há diferença significativa entre DQO afluente e 

efluente na COV3,5 diferentemente do que ocorreu com a COV5,0. Essa diferença pode 

estar associada à volatilização dos substratos durante toda a COV3,5 e parte da 

COV5,0, uma vez que o afluente não era refrigerado. Após o condicionamento do 

afluente em freezer, observou-se menor perda de substratos por volatilização, refletida 

nos valores de DQO. 

No que se refere à solução de nutrientes, a fonte de potássio (KCl) foi substituída 

por carbonato de potássio (K2CO3) no 17
o
 dia de operação, porque os microrganismos 

produtores de ácido capróico necessitam de carbono inorgânico (GROOTSCHOLTEN 

et al., 2013b). Desta forma, foram adicionados 300 mg de K2CO3.L
-1

 como fonte de 

potássio e de carbono inorgânico. O K2CO3 foi substituído novamente por KCl no 65
o
 

dia de operação, pois não foram observadas mudanças significativas no sistema com 

esta modificação na solução de nutrientes. Foi realizada também a adição de 0,06 mg 

CoCl2.6H2O.L
-1 

na solução de nutrientes no 48
o
 dia de operação do reator, uma vez que 

este nutriente é importante para realização das reações bioquímicas para produção de 

ácido capróico. 

 

5.2. Dinâmica da produção de ácido capróico  

 

De acordo com a Tabela 6, ambas as COVs produziram ácido capróico, sendo a 

média de produção da COV5,0 maior que a da COV3,5.  Na Figura 7 estão apresentadas 

as variações de etanol e ácidos (capróico, butírico e acético) nas duas COVs em função 

do tempo. A linha vertical marca a mudança da COV3,5 para a COV5,0 no reator. 

 

 

 

 



 

36 

 

 

Durante a operação com a COV3,5 ocorreu acúmulo de substratos e pouca 

produção de ácido capróico. Isto provavelmente ocorreu devido à falta de cobalto da 

solução de nutrientes, uma vez que este metal traço funciona como cofator de enzimas 

responsáveis pela atividade metanogênica (KIDA, 2001). A supressão do cobalto foi 

inicialmente usada como uma alternativa para inibição da metanogênese. As bactérias 

metanogênicas acetoclásticas utilizam ácido acético como fonte de carbono e diminuem 

a sua disponibilidade como substrato para produção de ácido capróico (AGLER et al., 

2011).  

A produção inicial de ácido capróico provavelmente está associada à presença de 

cobalto no lodo de inóculo utilizado para preencher o reator UASB, tendo em vista que 

o inóculo era proveniente de um sistema que operava em condições metanogênicas. No 

entanto, a presença de cobalto se deu somente até o momento em que este nutriente foi 

lavado do reator, o que afetou diretamente a produção de ácido capróico. A inserção do 

cobalto na solução de nutrientes (48
o
 dia de operação) acarretou rápido aumento na 

produção de ácido capróico, concluindo que o cobalto é um componente nutricional 

Figura 7 - Consumo de substratos e principais produtos formados ao longo da operação, 

de acordo com a COV. 
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essencial não somente para a realização da metanogênese, mas também para as reações 

acidogênicas de produção de ácido capróico (LJUNGDAHL, 1986). Após a intervenção 

nutricional, a produção de ácido capróico aumentou até o acréscimo de COV.  

Na COV5,0 houve tendência de realização do primeiro alongamento de cadeia 

carboxílica (ácido acético para ácido butírico), enquanto que o ácido butírico formado e 

o etanol restante no sistema foram acumulados, de maneira mais acentuada a partir do 

100
o
 dia de operação. A partir disso, ocorreu queda na produção de ácido capróico para 

níveis abaixo da média, possivelmente ocasionada pelo acúmulo do próprio ácido no 

sistema. 

Grootscholten et al. (2013a) mostraram, em uma primeira fase de operação do 

reator, que também ocorreu acúmulo de ácido butírico, mas este fato foi atribuído à 

limitação de etanol no meio e não ao acúmulo de ácido capróico. Quando a carga de 

etanol foi aumentada, houve diminuição imediata de ácido butírico e etanol, 

concomitantemente ao aumento de ácido capróico. Neste caso, o aumento da carga de 

etanol está associado a custos elevados para manutenção do processo, especialmente 

quando há o risco deste etanol não ser convertido a AGCM (GROOTSCHOLTEN et al., 

2013a). O teste de seletividade realizado pelos mesmos autores mostrou ainda que o 

aumento da carga de etanol no sistema aumentou a produtividade de ácido capróico de 

78% para 88%. A seletividade realizada por Grootscholten et al. (2013a) consiste em 

um indicador de produtividade, baseado nos elétrons dos substratos consumidos pelo 

que foi produzido no sistema. 

A produção de ácido capróico está relacionada não somente com os substratos e 

nutrientes disponíveis no meio, mas também aos microrganismos responsáveis pela sua 

produção. Segundo Ding et al. (2010), em culturas mistas, a bactéria Clostridium 

kluyveri pode ser a responsável pela produção de ácido capróico. Este microrganismo 

possui afinidade por etanol, o que pode torná-lo mais ativo em inóculos que já 

contenham esse substrato, como é o caso do inóculo granular proveniente de cervejaria. 

Steinbusch et al. (2011) demonstraram que este microrganismo dominou a comunidade 

microbiana durante a produção de AGCM. Além disso, Agler et al. (2012) 

demonstraram correlação estatística significativa entre a produção de ácido capróico e a 

abundância desse microrganismo no meio.  
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 Inibição da produção de ácido capróico 5.2.1.

 

A toxicidade dos ácidos orgânicos aumenta com o decréscimo do pH e é 

diretamente proporcional ao tamanho da cadeia carboxílica (INFANTES, D. et al., 

2012). Segundo Ge et al., (2015), o ácido capróico será tóxico em concentrações 

maiores que 7,5 mM em pH 5,5, o que corresponde a 0,87 g.L
-1 

de ácido capróico na 

forma não dissociada e 4,41 g.L
-1 

em concentração total (forma não dissociada mais 

forma dissociada). Weimer et al. (2015) constataram que houve problemas com 

toxicidade a partir de 6,9 mM (0,8 g.L
-1

 na forma não dissociada) e 4,06 g.L
-1 

de ácido 

capróico no total (forma não dissociada mais forma dissociada) em pH 5,7.  

Considerando a média desses valores de inibição e a Tabela 3, tem-se que em pH 

5,3 (pH em que foi operado o reator nessa pesquisa), teoricamente, 3,0 g.L
-1

 seja a 

concentração máxima de ácido capróico que o reator UASB operado nessa pesquisa 

pode suportar sem que isto implique em efeitos de toxicidade. De acordo com a Figura 

6, pode-se observar que ~90% das concentrações de ácido capróico atingidos durante 

todo o período de operação do reator UASB não ultrapassaram a concentração máxima 

de inibição teórica esperada. Entretanto, não foram realizados estudos cinéticos 

considerando valores de inibição que comprovem esses valores. 

De acordo com Agler et al. um sistema de extração de ácido capróico deve ser 

utilizado para evitar a toxicidade do meio e não comprometer a produção de ácido 

capróico, principalmente quando a produção deste ácido é realizada em sistemas de 

longos períodos de operação, como é o caso de reatores UASB. Nessa pesquisa foi 

utilizado um sistema de membranas para extração de ácidos carboxílicos em linha com 

o reator operado, atingindo uma produção de 2,1 g.L
-1

.d
-1 

de ácido capróico, com 

eficiência de extração de 83% a 93% para ácidos carboxílicos de cadeia média e de 5% 

a 31% para ácidos carboxílicos de cadeia curta. 
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5.3. Balanço de massa de DQO do sistema e rendimento da produção de 

ácido butírico e ácido capróico  

 

O resumo do balanço de massa de DQO do reator UASB está apresentado na 

Tabela 7. O balanço de massa é baseado na Lei da conservação das massas, indicando 

que tudo aquilo que entra no sistema deve sair, seja na forma original que entrou ou na 

forma de outros metabólitos.  

 

Tabela 7 - Balanço de massa de DQO do sistema 

COV  

(gDQO.L
-1

.d
-1

) 

Entrada 

(gDQO.d
-1

)
a
 

Saída  

(gDQO.d
-1

) 

Saída total 

(gDQO.d
-1

)
b
 

    L
c
 G

d
 S

e
   

COV3,5 40,28 26,01 0,16 4,83 31,00 

COV5,0
f
 64,75 55,79 0,28 8,01 64,08 

COV5,0
g
 72,79 63,51 0,14 8,73 72,39 

Nota: 
a
Quantidade de matéria orgânica que entra no sistema; 

b
Somatório da quantidade 

matéria orgânica que sai do sistema; 
c
Quantidade de matéria orgânica que sai do sistema 

na forma líquida; 
d
Quantidade de matéria orgânica que sai do sistema na forma gasosa; 

e
Quantidade de matéria orgânica que sai do sistema na forma de biomassa; 

f
é a COV5,0 

sem refrigeração do afluente, mas com alimentação realizada diariamente; 
g
é a COV5,0 

com afluente refrigerado. 

 

A conservação do afluente refrigerado a partir da primeira metade dos dias de 

operação (101
o
 dia de operação) da COV5,0 foi considerada a causa para que os valores 

de balanço de massa fossem mais concisos na COV5,0 do que na COV3,5, tendo em 

vista que o condicionamento do afluente com refrigeração diminui a volatilização dos 

substratos utilizados na alimentação do sistema. Da primeira metade da COV5,0 até o 

início da alimentação refrigerada, o afluente foi preparado e inserido no sistema 

diariamente em vez de ser preparada para 48h, a fim de diminuir os problemas com 
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volatilização dos substratos ocorridos na COV3,5, o que contribui também para que o 

balanço de massa de DQO na COV5,0 fosse melhor do que na COV3,5.  

A indicação de que a maioria da matéria orgânica líquida da entrada (etanol e 

ácido acético) foi conservada no meio líquido da saída (Tabela 7) na forma de ácido 

butírico e ácido capróico (Figura 7) confirma que o alongamento de cadeia carboxílica 

foi realizado. Apesar disso, sabe-se que o alongamento de cadeia carboxílica pode ter 

sido comprometido na operação da COV5,0 pelo efeito tóxico do acúmulo de ácido 

capróico no sistema e, por isso, não foi realizado em sua totalidade. 

O rendimento do sistema foi calculado para a produção de ácido butírico e ácido 

capróico para as duas COVs (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A média de rendimento com COV3,5 foi 12% para ácido butírico e ácido 

capróico. O baixo rendimento nesta COV está associado ao período de adaptação do 

sistema e à solução de nutrientes que não continha cobalto. Na COV5,0, o rendimento 

aumentou para 27% quando houve a inserção do cobalto na solução de nutrientes e ao 

aumento de carga orgânica, com pico de rendimento de 79% para ácido capróico no 70
o
 

dia de operação.  

Figura 8 - Rendimento de ácido butírico e ácido capróico durante os 125 d de pesquisa. 
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Após o pico de rendimento de ácido capróico, observa-se maior seletividade 

para produção de ácido butírico do que para produção de ácido capróico, de forma mais 

acentuada a partir do 101
o
 dia de operação. Isto ocorre provavelmente devido ao 

acúmulo de ácido capróico no sistema, o que dificulta o alongamento de cadeia 

carboxílica de ácido butírico para ácido capróico, uma vez que esta reação produz 

acidez no sistema, afetando o rendimento de ácido capróico e aumentando o rendimento 

para ácido butírico.  

A tendência de acúmulo de ácido butírico que não foi alongado a ácido capróico 

foi observada também por Vasudevan; Richter; Angenent, (2014). Esses autores 

observaram que o acúmulo ocorreu também pelo excesso de ácido capróico no sistema, 

em que foram produzidas 20,0 g.L
-1

.d
-1

 e 1,7 g.L
-1

.d
-1

, de ácido butírico e ácido 

capróico, respectivamente, a partir de etanol e ácido acético como substratos, em um 

sistema operado com pH de 5,5, e seletividade de 9,6% para o ácido capróico e 88% 

para o ácido butírico. 

Na Figura 9, está exposto o rendimento total e seus respectivos desvios padrões 

para ácido butírico e ácido capróico nas duas COVs operadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COV3,5 

COV5,0 

Figura 9 – Média e desvio padrão para produção de ácido butírico e ácido capróico de 

acordo com a COV. 
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5.4.  Produção de biogás 

 

 A Figura 10 representa a produção dos principais gases produzidos no sistema, 

metano (CH4) e hidrogênio (H2). 

 

 

A produção de biogás não variou significativamente e manteve-se baixa, com 

menos de 0,5 L de biogás produzidos por dia. Esta baixa produção de biogás é reflexo 

das condições de operação do reator. O pH ácido do reator não favorece a produção de 

CH4, uma vez que este gás é produzido em pH próximo à neutralidade. No que se refere 

ao H2, as próprias reações de produção de ácido capróico não possuem, em sua maioria, 

o gás hidrogênio como produto final (Tabelas 1 e 2), não ocorrendo, portanto, a 

produção deste gás.  

 

 

 

 

 

Figura 10 - Quantificação dos principais gases produzidos no período de operação. 
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6. CONCLUSÕES 

 

As conclusões obtidas a partir desta pesquisa foram: 

 

 A COV de 5,0 gDQO.L
-1

.d
-1

 é a máxima que pode ser operada em um reator 

UASB utilizando etanol e ácido acético como substratos, sem um sistema de 

extração de ácido capróico para evitar problemas de toxicidade nas condições 

aqui estudadas; 

 Os resultados do balanço de massa indicaram que o alongamento de cadeia 

carboxílica foi realizado no sistema, uma vez que a maior parte da matéria 

orgânica manteve-se no meio líquido na forma de ácido butírico e ácido 

capróico. 

 O rendimento médio da produção de ácido capróico foi de 12% na COV3,5 e de 

27% na COV5,0.  

 Os valores de rendimento de ácido capróico foram afetados pelos efeitos tóxicos 

causados pelo acúmulo do próprio ácido capróico no sistema, uma vez que não 

havia extração do mesmo;  
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