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RESUMO 

Diversos estudos, principalmente ligados à digestão anaeróbia de resíduos sólidos e esgotos 

com elevada concentração de sulfato, descrevem as vantagens da microareção tanto para o 

tratamento do biogás quanto para melhoria da eficiência do sistema como um todo. Contudo, 

necessita-se ainda de um melhor entendimento do processo para esgotos com baixa 

concentração de sulfato, como no caso dos esgotos sanitários, assim como um maior 

aprofundamento nos aspectos de engenharia, tanto na concepção do sistema quanto nos 

aspectos operacionais. Nesse sentido, podem ser citados qual o melhor local para dosagem do 

ar atmosférico ou uso de oxigênio puro, vazão a ser aplicada, dispositivos de difusão da 

microaeração, controle do processo, avaliação do sistema quando submetido a choques e a 

interrupção da aeração etc., além dos aspectos ligados à participação microbiana e a estudos 

econômicos e de ciclo de vida. O presente estudo teve como objetivogeral realizar uma 

análise integrada da tecnologia microaeróbia como estratégia de dessulfurização in-situ para 

efluentes com baixa concentração de sulfato. Para tanto, foram avaliados os aspectos de 

engenharia, como a melhor vazão de microaeração e melhor ponto de aplicação, assim como a 

qualidade do biogás gerado com a tecnologia in-situ, em comparação com a tecnologia ex-situ 

de absorção química com hidróxido de sódio, sendo, nesta, o biogás gerado durante a 

operação de um reator anaeróbio. Em todos os períodos de estudo, a dinâmica populacional 

microbiana dos domínios Bacteria e Archaea foi avaliada por meio de técnicas moleculares 

como PCR/DGGE. Por fim, foi realizada uma análise econômica e uma avaliação de ciclo de 

vida (ACV) da microaeração em relação à absorção química. Foram conduzidos experimentos 

em paralelo com dois reatores de fluxo contínuo: R1 (Anaeróbio com absorção alcalina do 

biogás gerado) e R2 (microaeróbio), a fim de comparar a eficiência de dessulfurização do 

biogás pelas diferentes tecnologias estudadas. Os reatores foram alimentados com efluente 

sintético e microaeração que consistia na injeção de ar atmosférico, inicialmente no 

headspace, mas que se extendeu para outros pontos na manta de lodo do reator. De uma 

forma geral, o sistema microaeróbio se revelou bastante atrativo em todos os aspectos de 

engenharia, econômico e de ciclo de vida avaliados, assim como de estabilidade operacional, 

podendo ser considerado como uma técnica efetiva para o processo de dessulfurização in-situ 

de efluentes com baixa concentração de sulfato. 

Palavras-chave: Tratamento de esgotos. Microaeróbio. Biogás. Dessulfurização. Controle de 

odor. 

  



 

 

ABSTRACT 

Several studies on anaerobic digestion of solid wastes and wastewaters with high sulfate 

concentrations describe the advantages of microaeration for both biogas treatment and system 

efficiency improvement.However, a better understanding of the process for wastewater with 

low sulfate concentrations, such as domestic wastewater, as well as a further investigation of 

the engineering aspects, both in system design and operational aspects, are still 

required.Hence, the best dosing point of atmospheric air or pure oxygen, microaeration flow, 

diffusion device, process control, system assessment when subjected to shocks and aeration 

interruption, microbial dynamics aspects and economic and life cycle assessments can be 

cited. This study aimed to carry out an integrated analysis of microaerobic technology as an 

in-situ desulfurization strategy for wastewaters with low sulfate concentrations. Accordingly, 

the engineering aspects, such as the best microaeration flow and application point, were 

evaluated as well as the generated biogas quality with the in-situ technology were compared 

to the ex-situ chemical hydroxide sodium absorption technology, in which the biogas was 

generated during an anaerobic reactor operation. In all experimental periods, microbial 

population dynamics of Bacteria and Archaea domain was assessed using molecular 

techniques such as PCR/DGGE. Finally, an economic analysis and a life cycle assessment 

(LCA) of microaeration in relation to chemical absorption was performed. Experiments were 

conducted in parallel with two continuous-flow reactors: R1 (anaerobic reactor with alkaline 

absorption for biogas) and R2 (microaerobic reactor) in order to compare the efficiency of 

biogas desulfurization by the different technologies studied. The reactors were fed with 

synthetic wastewater, and microaeration consisted of injecting atmospheric air initially in the 

headspace, but it was also tested in other points in the reactor sludge blanket. In general, the 

microaerobic system has proved to be very attractive in all engineering, economical and life 

cycle evaluated aspects and also in operating stability. Thus, it can be regarded as an effective 

technique for in-situ desulfurization of effluents with low sulfate concentrations. 

Keywords: Wastewater treatment. Microaerobic. Biogas. Desulfurization. Odor control. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O sulfeto de hidrogênio presente no biogás provocamau cheiro, contaminação, 

deterioraçãodo desempenho energético, toxicidade e corrosão. Altas concentrações deste no 

biogás promovem a corrosão do concreto e aço, além de emissões de odor devido à formação 

do dióxido de enxofre durante a combustão do biogás (HULSHOFF et al., 1998). Estudos 

anteriores revelaram que níveis de sulfeto acima de10 ppmjá podem afetara saúde humana,e 

concentrações acima de750 ppmpodem causar inconsciênciaimediatae levar, inclusive, a 

morte (FORTUNY et al., 2008).Na fase líquida, o sulfeto é tóxico à metanogênese, o que 

compromete a digestão anaeróbia (KHANAL; HUANG, 2003; FORTUNY et al., 2008). 

As técnicas tradicionais de purificação do biogás são do tipo ex-situ, ou seja, o 

biogás é incialmente retirado do digestor anaeróbio e é aplicado um tipo de tratamento 

conforme o poluente que se deseja remover. São usualmente empregados processosfísico-

químicos tais comoadsorção, precipitaçãoou absorção alcalina, os quais são de custo 

operacional elevado (ABATZOGLOU; BOIVIN, 2009). A remoção do H2S, conhecida como 

dessulfurização, é usualmente realizada pelo uso de processos químicos com a aplicação de 

soluções com pH elevado como hidróxido de sódio, cal hidratada, etc., visando à 

solubilização do sulfeto, ou mesmo aplicando-se uma solução ou leito a base de ferro, a fim 

de formar sulfetos metálicos. 

Uma outra alternativa recente que vem sendo investigada é do tipo in-situ, pela 

aplicação de pequenas doses de oxigênio no digestor anaeróbio, em um processo conhecido 

como microaeróbio. Esse processo biológicotem resultadoem um bom desempenhoemenores 

custosoperacionais, baseado nabioquímica da oxidaçãodesulfeto, tendo como subprodutos o 

sulfato, tiossulfato e o enxofreelementar (DIAZ, 2011;DIAZet al., 2011. DIAZ  et al., 2010). 

O processo de microaeração se dá pela alimentação de ar atmosférico ou algumas 

vezes oxigênio puro, em reatores anaeróbios, proporcionando um ambiente com condições 

limitantes de oxigênio, capaz de favorecer a oxidação do sulfeto de hidrogênio a enxofre 

elementar, sem que haja a reoxidação deste a sulfato (JANSSEN, SLEYSTER; VAN DER 

KAA, 1995). Um ponto importante quando se dosa ar ou oxigênio em um reator é a razão 

entre o volume ou vazão inserido pelo volume total do reator. Por exemplo, se o sistema é 

alimentado com doses de 102-218 LO2.L
-1

, diz-se que o processo é simplesmente aeração ou 

oxigenação; para alimentações no intervalo de 2,6-6,4 LO2.L
-1

, alguns autores preferem usar o 

termo aeração ou oxigenação limitada; por fim, para razões entre 0,03-1,27LO2.L
-1

, é comum 

ver o uso do termo microaeração ou microoxigenação(KRAYZELOVA et al.,2014). 
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A predominância doenxofre elementarou sulfato, como produto final da oxidação 

do sulfeto, depende daacessibilidadedo oxigênio. Assim, emcondições de concentração de 

oxigênio limitado (microaeróbias), o enxofre elementaré oprodutoprincipal, o qual inclusive 

pode ser recuperado e comercializado (JANSSEN, SLEYSTER; VAN DER KAA, 1995). A 

razão SO4
2-

/S
0
 produzida no sistema depende daconcentração de O2disponível (FORTUNY et 

al., 2008). Desta maneira, sistemas microaeróbios de tratamento apresentam-se como uma 

alternativa eficiente (DIAZ et al., 2010), de menordispêndio de capitale demandam 

apenasuma pequena modificaçãodofluxograma de processo (RAMOS et al., 2014). 

Diversos estudos descrevem as vantagens da microareção tanto para o tratamento 

do biogás quanto para melhoria da eficiência do sistema como um todo. No estudo de (FDZ-

POLANCO et al., 2009), por meio de um digestor de lodo microaerado, foi obtida uma 

remoção de 99% dos níveis de sulfeto no biogás, sem impacto sobre a digestão anaeróbia. 

ParaDias et al. (2011), sob certas condições, há remoção do sulfeto tanto na fase gasosa 

quanto na fase líquida do reator. Alguns estudos em batelada, inclusive, demostraram o 

aumento da velocidade da hidrólise em meio microaeróbio  (JENICEK et al., 2008; 

JENICECK et al., 2010).  

Krayzelova et al. (2014) enfatizam que apesar do crescimento de estudos de 

microaeração nos últimos anos, alguns aspectos teóricos e práticos ainda continuam obtusos, e 

necessitam de estudos adicionais. Os mesmos autores reforçam que enquanto a microaeração 

vem sendo aplicada e estudada amplamente em digestores anaeróbios em escala plena para 

substratos sólidos, o uso em sistemas anaeróbios tratando esgotos sanitários são bastante 

escassos. 

Assim, os diversos estudos, principalmente ligados à digestão anaeróbia de resíduos 

sólidos e esgotos com elevada concentração de sulfato, descrevem as vantagens da 

microareção tanto para o tratamento do biogás quanto para melhoria da eficiência do sistema 

como um todo. Todavia, mesmo com o uso de baixas concentrações de oxigênio, o mesmo 

pode não ser completamente utilizado na reação, diminuindo a concentração de metano no 

biogás, e interferindo nos eventuais usos que se queira dar a este. Adicionalmente, apesar de o 

sistema microaeróbio se mostrar eficente para a remoção do H2S na forma gasosa, a eficiência 

na remoção de sulfetos dissolvidos ainda é controversa (KRAYZELOVA et al., 2014).  

Portanto, necessita-se ainda de um melhor entendimento do processo para esgotos 

com baixa concentração de sulfato, como no caso dos esgotos sanitários, assim como um 

maior aprofundamento nos aspectos de engenharia, tanto na concepção do sistema quanto nos 
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aspectos operacionais. Nesse sentido, podem ser citados qual o melhor local para dosagem do 

ar atmosférico ou uso de oxigênio puro, vazão a ser aplicada, dispositivos de difusão da 

microaeração, controle do processo, avaliação do sistema quando submetido a choques e a 

interrupção da aeração etc., além dos aspectos ligados à participação microbiana e a estudos 

econômicos e de ciclo de vida. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Realizar uma análise integrada da tecnologia microaeróbia como estratégia de 

dessulfurização in-situ para efluentes com baixa concentração de sulfato. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Realizar estudo comparativo da eficiência de remoção de sulfeto presente no biogás 

por meio de tecnologia microaeróbia e processo físico-químico (absorção química). 

Avaliar o efeito de diferentes vazões de ar nos sistemas microaeróbios em termos de 

eficiência de remoção do sulfeto gasoso e dissolvido, assim como do desempenho do reator 

em termos de eficiência de remoção e estabilidade operacional. 

Investigar o melhor ponto de aplicação do ar em sistemas microaeróbios que resulte 

nas melhores remoções de sulfeto gasoso e líquido, assim como do desempenho do reator em 

termos de eficiência de remoção e estabilidade operacional. 

 Analisar o desempenho e o tempo de recuperação dos reatores anaeróbios e 

microaeróbios após interrupção do fornecimento de ar. 

 Avaliar as mudanças nas comunidades microbianas por meio de técnicas moleculares 

como PCR/DGGE. 

 Realizar uma análise econômica da tecnologia in-situ de dessulfurização do tipo 

microaeróbia em comparação com a tecnologia ex-situ do tipo absorção química. 

 Comparar o desempenho ambiental de duas tecnologias para o tratamento de biogás: 

absorção química e microaeração, por meio da avaliação do ciclo de vida (ACV). 
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3 ESTADO DA ARTE SOBRE OS PROCESSOS DE DESSULFURIZAÇÃO EX-SITU 

E IN-SITU 

 

3.1 Digestão Anaeróbia 

 

3.1.1 Fundamentos 

 

A digestão anaeróbia (DA) se divide em várias etapas, na qual a mineralização da 

matéria orgânica a metano e dióxido de carbono inclui vários processos bioquímicos 

(hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese), que são realizados por diferentes 

grupos fisiológicos microbianos (SCHINK; STAMS, 2006). 

Tais fases precisam estar perfeitamente coordenadas entre si para que todo o 

processo se realize adequadamente (SANTOS, 2008; DE MES et al., 2010; 

BUNDESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG UND LANDWIRTSCHAFT, 2010). O 

primeiro estágio da DA é a hidrólise, em que compostos orgânicos poliméricos complexos, 

tais como carboidratos, proteínas e lipídios, são decompostos em substâncias menos 

complexas (monômeros) como aminoácidos, açúcares e ácidos graxos de cadeia 

longa/glicerol. Neste processo atuam bactérias hidrolíticas, cujas enzimas liberadas 

(exoenzimas) decompõem o material por meio de reações bioquímicas. 

Por meio de bactérias fermentativas acidogênicas, os compostos intermediários 

formados são então decompostos em ácidos graxos de cadeia curta (ácidos acético, 

propiônico, butírico, lático, valérico), alguns álcoois como o etanol e metanol, além de 

dióxido de carbono e hidrogênio,em uma fase conhecida como Acidogênese. 

Na Acetogênese, são formados os produtos precursores da metanogênese, 

principalmente acetato e H2/CO2. A pressão parcial do hidrogênio desempenha um papel 

decisivo, já que por razões de cunho energético uma concentração de hidrogênio muito 

elevada impede a conversão dos compostos intermediários da acidogênese. A consequência 

disso é o acúmulo de ácidos orgânicos que inibem a metanogênese tais como o ácido 

propiônico, ácido isobutírico, ácido isovalérico e ácido capróico. Por essa razão, as bactérias 

acetogênicas (produtoras de hidrogênio) têm de estar estreitamente associadas aos micro-

organismos metanogênicos. 
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Na Metanogênese, as arqueias metanogênicas, micro-organismos anaeróbios 

estritos, convertem o acetato em metano a partir da rota da metanogênese acetoclástica ou 

formam metano a partir do H2/CO2pela rota da matenogênese hidrogenotrófica. 

Na presença de sulfato haverá ainda um processo adicional à DA que é a 

Sulfetogênese ou processo de redução de sulfato, realizado por Bactérias Redutoras de 

Sulfato (BRS), as quais são também micro-organismos anaeróbios estritos. Estas são agentes 

competidores por substratos comuns à metanogênese.Logo, a redução biológica do sulfato em 

digestores anaeróbios em geral é considerada como um processo indesejável por duas razões: 

o sulfato oxida matéria orgância que deixa de ser transformado em metano e no processo 

forma-se o H2S, que é corrosivo e confere odor muito desagradável tanto à fase líquida como 

ao biogás, além de poder ser tóxico para o processo de metanogênese (CAMPOS, 2009). 

As diferentes etapas da DA são resumidas na Figura 1. 

Figura 1 – Rotas metabólicas da digestão anaeróbia com redução de sulfato.

 

Fonte: Adaptado deCHERNICHARO (2007). 
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 3.1.2 Sulfetogênese e o ciclo biológico do enxofre 

 

 A fim de melhor compreender a sulfetogênese, faz-se necessária a análise do ciclo 

biológico do enxofre em sua totalidade, representado pela Figura 2. 

 

Figura 2– Ciclo biológico do enxofre. 

 
 Fonte: Adaptado de TSUTIYA; SOBRINHO AELM (2000). 

 

Como pode ser observado, o ciclo biológico do enxofre apresenta diversas rotas 

metabólicas, tanto para ambientes aeróbios, quanto para anaeróbios, que são sustentadas por 

reações bioquímicas de oxidação e de redução. Esses mecanismos são mantidos em equilíbrio 

em condições naturais, principalmente devido à atividade de inúmeros microrganismos, tais 

como as bactérias Clorobiaceae sp., Thiobacillus sp. e Sulfolobussp.(LÓPEZ et al., 2013). 

Uma das principais rotas a ser analisada é a Redução Dissimilativa (ou 

Desassimilatória) do Sulfato, ou, como é mais conhecida, sulfetogênese. Ela consiste na 

redução, em ambientes anaeróbios, do íon sulfato (SO4
2-

) em sulfeto de hidrogênio (H2S), por 

bactérias denominadas de sulfato-redutoras (SRB), do inglês Sulfate ReducingBacteria), 

provocando, normalmente, a oxidação da matéria orgânica presente no meio (TSUTIYA; 

SOBRINHO ALEM, 2000), conforme as Equações 3.1, 3.2 e 3.3. O sulfeto de hidrogênio 

molecular se dissolve em água e se dissocia com a reação de ionização reversível. 
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SO4
2-

(aq) + matéria orgânica(dis./disp.) S
2-

(aq)+ H2O(aq)+ CO2(g) Equação (3.1) 

HS
-
(aq)↔S

2-
(aq)+ H

+
(aq) Equação (3.2) 

H2S(aq)↔HS
-
(aq)+ H

+
(aq) Equação (3.3) 

Nesse caso, o sulfato é usado como aceptor final de elétron no processo de respiração 

anaeróbia e fonte de enxofre para geração de energia para as BRS. Esse processo se diferencia 

da Redução Assimilativa do Sulfato, pois neste há a produção de enxofre orgânico sob a 

forma de aminoácidos (HS
-
) (LOPES, 2010). 

O sulfeto de hidrogênio (H2S) é um gás incolor, de cheiro desagradável característico 

(ovo podre), extremamente tóxico e mais denso do que o ar. É bastante inflamável e sua 

temperatura de autoigniçãoé de 260°C, enquanto o limite de baixa explosividade é da ordem 

de 4,3% no ar (em volume) (MAINIER; VIOLA, 2005). 

O H2S é parcialmente solúvel em água e compostos orgânicos. A solubilidade em 

água a 20°C é de 3850 mg.L
-1

 (0,385%), em algumas substâncias orgânicas, tem maior 

solubilidade que na água. Com o aumento da temperatura, a solubilidade diminui cerca de 2% 

para cada grau de temperatura aumentado (MAINIER; VIOLA, 2005). Quando o sulfeto de 

hidrogênio está dissolvido em água, pode receber o nome de ácido sulfídrico. Outras 

características do sulfeto são mostradas na Tabela 1. 

Tabela 1– Características físico–químicas do H2S 

Aparência Gás sem cor 

Massa Molar 34,08 g.mol
-1 

Odor Repulsivo semelhante a ovo podre. 

Ponto de ebulição -60 °C 

Pressão do vapor 394,0 psia (37,8°C) 

Solubilidade em água Baixa 

Ponto de ignição Gás inflamável a temperatura e pressão 

ambiente 

Fonte: Cortés (2005). 

O sulfeto de hidrogênio pode existir em vários estados na fase líquida, que podem ser 

caracterizados como: sulfeto total (H2S + HS
-
 + S

2-
 + sulfetos metálicos suspensos), sulfeto 

dissolvido (H2S + HS
-
 + S

2-
). Estas formas podem ser produzidas pela redução biológica de 

sulfatos e outros compostos orgânicos contendo enxofre, presente nos esgotos.  

As BRS tipicamente encontradas em comunidades de reatores anaeróbios são 

separadas em dois grupos: I – BRS que não oxidam completamente seus substratos orgânicos 

na redução do sulfato, produzindo acetato e H2S, representadas pelos gêneros Desulfovibrio, 
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Desulfomicrobium, Desulfobotulus, entre outros; e II – BRS que, na redução do sulfato, 

oxidam, de forma completa, seus substratos orgânicos (inclusive o acetato), produzindo 

sulfeto (S
2-

) e gás carbônico, como, entre muitos, os exemplares dos gêneros Desulfobacter, 

Desulfococcus, Desulfonema (MADIGAN et al., 2009). Entretanto, genericamente, as BRS 

são surpreendentemente versáteis, dado à capacidade de fermentar uma considerável gama de 

substratos, mesmo sendo estritamente anaeróbias. 

Do sulfeto produzido nos reatores anaeróbios, uma parte permanece no efluente na 

forma dissolvida; outra parte é adsorvida ou precipitada ao lodo do reator; outra é direcionada, 

na forma gasosa, ao headspace do reator, tornando parte constituinte do biogás; e,por último, 

sendo o enxofre um elemento essencial aos organismos, durante o seu desenvolvimento 

metabólico, parte do sulfeto é assimilado como nutriente no interior das células microbianas 

(SOUZA, 2010). 

Segundo Moraes, Lesama e Alves (1999)a quantidade produzida ainda depende de 

parâmetros como carga orgânica, composição do substrato e do processo decompetição entre 

as BRS e metanogênicas. Embora existam diversas alternativas para o controle de emissões de 

H2S, a seleção de uma em particular ou a combinação de tecnologias depende de dois critérios 

principais; vazão de gás e concentração dos gases odorantes (NOYOLA, MORGAN-

SAGASTUME, LÓPEZ-HERNÁNDEZ,2006). 

O favorecimento da rota sulfetogênica em detrimento à rota metanogênica faz com 

que a remoção de DQO leve a produção de H2S, prejudicando a produção do metano, o que 

provoca uma menor qualidade do biogás.Adicionalmente, a produção de sulfeto de hidrogênio 

em sistemas anaeróbios pode provocar efeito inibitório da metanogênese, bem como nas 

prórpias BRS (CALLADO; FORESTI, 1997). 

A importância dessa competição determina o grau de produção de CH4 e sulfeto, 

produtos finais do processo anaeróbio de conversão da matéria orgânica (LENS et al., 

1998).O principal parâmetro que controla as interações desses grupos microbianos é a relação 

DQO/[SO4
-2

]. Em efluentes que apresentam essa relação acima de 0,67, os processos 

sulfetogênicos e metanogênicos podem ocorrer de forma simultânea, porém, em efluentes 

com valores abaixo, a sulfetogênese é a principal via metabólica do processo (SILVA, 2005). 

Quando altas concentrações de sulfato são encontradas, a produção de sulfeto pode atingir 

níveis tóxicos causando a inibição do processo(CALLADO; FORESTI, 1997). 

As bactérias oxidadoras de sulfeto (BOSou SOB do inglês Sulfur Oxidizing Bacteria) 

são os micro-organismos mais conhecidos como o principal grupo envolvido na oxidação de 

sulfetos em condições microaeróbias. Em geral, BOS são fotoautotróficas, utilizando assim o 
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CO2 como aceptor final de elétrons, ou quimiolitotróficas, quando os aceptores de elétrons são 

oxigênio (espécie aeróbias) ou nitrito e nitrato (espécies anaeróbias). As espécies de BOS 

mais citadas pertencem ao gênero dos Thiobacillus sp., dentro do filo Proteobacteria ou, 

excepcionalmente Actinobacteria (ANNACHHATRE e SUKTRAKOOLVAIT, 2001; 

ALCANTARA et al., 2004; KRAYZELOVA, et al,. 2014). 

A maioria das BOS encontradas em reatores microaeróbios se localizavam quase que 

exclusivamente no headspace dos reatores ou na interface gás-líquido, sugerindo quea 

oxidação de sulfeto ocorreria ali (KRAYZELOVA et al., 2014). Janssen, Sleyster, Vander 

Kaa (1995) observaram uma mudança na população de arqueias como consequência da 

introdução de microaeração, em que o tamanho da população de Methanosarcina sp. foi 

reduzido e o de Methanoculleus sp. aumentada. Em contraste, Ramos et al. (2014) não 

observaram qualquer impacto especial em qualquer das populações de arqueias ao passarem 

do ambiente anaeróbio ao ambiente microaeróbio. Obviamente vários fatores podem ter 

contribuído para o contraste nos referidos trabalhos como lodo de inóculo, concentração de 

sulfato, vazão de microaeração, tempo de exposição, entre outros. 

 

H2S(aq) + O2(aq) S
0

(sól.)+ 2OH
-
(aq)                  Equação (3.4) 

H2S(aq)+ 2O2(aq)SO4
2-

(aq)+ 2H
+

(aq)                   Equação (3.5) 

O enxofre elementar se constitui como o principal produto da oxidação biológica do 

sulfeto pelas BOS em condições microaeróbias. Contudo, ainda existe a formação de 

tiossulfato (S2O3
2-

), muito embora em níveis desprezíveis. Entretanto, quando a ação das BOS 

é limitada, ou seja, quando as condições no reator são de alta concentração de sulfeto, o 

oxigênio introduzido pela corrente de ar não é consumido satisfatoriamente, gerando a 

oxidação química do sulfeto e formação do S2O3
2-

 como produto principal (JANSSEN, 

SLEYSTER, VANDER KAA, 1995; KRAYZELOVA et al., 2014). Assim, a quantidade de 

oxigênio presente deve ser um fator importantíssimo e limitante a fim de garantir a máxima 

oxidação de H2S em S
0
, evitando a continuação do ciclo e consequente reoxidação do enxofre 

elementar a sulfato (SANT’ANNA, 2010; LÓPEZ et al., 2013). 

A combinação das duas vias apresentadas representa significativo interesse, visto que 

é produzido um insumo de valor (enxofre elementar) a partir de uma matéria sem qualquer 

valor econômico usual (efluentes sanitários) (SANT’ANNA, 2010). Lopes (2010) descreve 
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que o S
0
 pode ser reutilizado como matéria-prima na formação de ácido sulfúrico (H2SO4), 

além da vantagem de ser usado na correção de solos contaminados por metais. 

 

3.2 O Biogás 

 

3.2.1 Composição do biogás 

 

O produto da digestão anaeróbia é uma mistura gasosa conhecida como 

biogás,composta principalmente de metano e dióxido de carbono. Entretanto, como descrito 

por Ben-Yehezkel et al. (2013), ainda fazem parte dessa mistura: sulfeto de hidrogênio, 

amônia (NH3), vapor d’água em estado de saturação e outros gases traços, como oxigênio, 

nitrogênio (N2), monóxido de carbono (CO), hidrogênio (H2), siloxanos, mercaptanas e alguns 

compostos halogenados (Tabela 2).Estes componentes são considerados impurezas que em 

um processo de obtenção de energia a partir do biogás podem prejudicar o sistema e reduzir a 

eficiência do processo. 

                  Tabela 2 – Possíveis efeitos decorrentes das impurezas no biogás. 

 
Fonte: Adaptado de Ryckebosch, Drouillon, Rvaeren (2011). 
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Aprodução do biogás ocorre tanto em ambientes construídos como biodigestores, 

aterros sanitários, decanto-digestores, quanto em ambientes naturais como pântanos, 

esterqueiras, fundo de lagoas e rúmen de animais ruminantes (BUNDESMINISTERIUM 

FÜR ERNÄHRUNG UND LANDWIRTSCHAFT, 2010; BEN-YEHEZKEL et al. 2013), 

como bovinos, ovinos e caprinos. A sua composição é influenciada grandemente pela 

composição do substrato, comunidade microbiana existente no reator, design e condições 

operacionais.A Tabela 3 apreseta a composição do biogás originário de diferentes fontes. 

                   Tabela 3– Composição do biogás originário de diferentes fontes. 

Componentes 

Tipo de Rejeito 

Agropecuário 
Esgoto 

sanitário 
Industrial Aterro sanitário 

CH4 50 – 80% 65 – 75% 50 – 70% 45 – 65% 

CO2 30 – 50% 20 – 35% 30 – 50% 34 – 55% 

H2S 100 – 700 ppm < 8000 ppm 0 – 8% 0,5 – 100 ppm 

NH3 Traços Traços Traços Traços 

H2 0 – 2% Traços 0 – 2% 0 – 1% 

Fonte: Ben-Yehezkel et al. 2013; Deublein; Steinhausen (2008); Deublein; Steinhauser (2011). 

 

A instalação de ETEs em proximidades de áreas urbanas, o lançamento de 

efluentes nos corpos d’água ou a geração de subprodutos como o lodo, são exemplos de 

impactos que as ETEs podem estar provocando sobre o ambiente físico biótico e 

socioeconômico. Essas atividades podem gerar impactos que repercutem sobre as populações 

vizinhas, não apenas de forma positiva, mais também negativamente. Dentre os impactos 

negativos do tratamento de esgotos, encontra-se a proliferação de odores ofensivos, um dos 

principais motivos de reclamações das estações de tratamento de esgotos. A Tabela 4 traz 

alguns valores de referências para compostos odoríferos a partir de ETEs. 

Entre todos os tipos de compostos odoríferos provenientes das ETEs, o sulfeto de 

hidrogênio é um dos principais gases maus cheirosos, pois é facilmente detectado pela 

maioria dos indivíduos em concentrações extremamente baixas e em curtos intervalos de 

tempo pelo sistema olfativo humano, conforme também pode ser verificado na Tabela 4 

(GOSTELOW, PARSONS, STUETZ, 2001).  
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Tabela 4 – Compostos encontrados nas estações de tratamento de esgoto. 

 
Fonte: Adaptado de OLIVEIRA (2013). 

 

 

3.2.2 Adversidades do biogás 

 

Os principais componentes do biogás serão analisados a seguir individualmente em 

relação a aspectos técnicos ligados à qualidade, assim como sob a ótica ambiental e de saúde 

pública. 

 

Metano 

O metano é um gás de baixa toxicidade e que não apresenta coloração, cheiro ou 

sabor. Entretanto, é altamente combustível, apresentando uma chama azul-lilás, com pequenas 

manchas vermelhas em alguns casos, mas sem geração de fuligem (ZILOTTI, 2012). Por 

causa disso, ainda que possa ser asfixiante em concentrações muito elevadas (500.000 ppm), 

não demanda grande preocupação em termos de danos à saúde, mas sim devido aos riscos de 

explosão (SAMPAIO et al., 2005). 

Adicionalmente, assim como o vapor d’água e o gás carbônico, o metano faz parte 

dos mais conhecidos gases de efeito estufa (GEE), sendo também o gás traço mais abundante 

e reativo na atmosfera, cuja concentração mais que dobrou desde a era pré-industrial, e o que 

mais agrava o efeito estufa na Terra (BEN-YEHEZKEL et al. 2013). Estima-se que o metano 

seja mais prejudicial a este problema ambiental em cerca de 21 vezes maior do que o CO2 

(INTERGOVERNAMENTAL PANELON CLIMATE CHANGE, 1997). 
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Quando o aproveitamento energético do biogás é desejado, os níveis de metano 

devem se situar acima de 40% para que o mesmo não perca as suas características de 

combustibilidade. 

Gás carbônico 

Esse gás não é o mais potente causador do efeito estufa, mas, como está presente 

em maiores concentrações, é o mais conhecido GEE existente. Além desse problema, o CO2 

ainda causa: diluição do metano no biogás, diminuindo seu poder calorífico e potencial 

energético; aumento do knocking de motores a biogás, causando a detonação do combustível 

fora do tempo correto, o que implica na deterioração do motor e diminuição de sua eficiência; 

e corrosão nas partes metálicas das máquinas, devido à formação do ácido carbônico (H2CO3), 

quando na presença de umidade (DEUBLEIN, 2008). 

Nos casos em que a combustão não ocorre completamente, por causa de baixa 

concentração de oxigênio, há a formação de monóxido de carbono. Esse derivado é 

considerado um gás asfixiante, pois apresenta maior afinidade à hemoglobina do sangue do 

que o próprio O2, impedindo o transporte deste no organismo. Ademais, altas concentrações 

de CO no ambiente causam cefaleias, danos no sistema nervoso e paralisação de membros, 

podendo levar a óbito (SAMPAIO et al., 2013). 

 

Gás sulfídrico 

Embora estejam presentes em quantidades bem inferiores em relação ao metano e 

CO2, o H2S, além dos demais derivados do enxofre, é o que apresenta mais problemas e 

custos extras para melhoria da qualidade do biogás. Dentre alguns dos problemas causados 

por compostos derivados do enxofre no biogás, pode-se citar depleção da camada de ozônio 

da estratosfera, efeito estufa e chuva ácida (BEN-YEHEZKEL et al. 2013). 

Este gás confere aos coletores e ETEs o forte odor característico de ovo podre e é 

responsável pelas inúmeras e crescentes reclamações em concessionárias de saneamento 

(AZEVEDO et al., 1999). Isso se dá ao fato de que o nariz humano, ser capaz de detectar esse 

composto em concentrações na faixa de 0,01 a 0,2 ppm, conforme mostrado na Tabela 5. 

Além disso, o sulfeto de hidrogênio, ou gás sulfídrico, é caracterizado por sua 

ausência de cor e alta toxicidade, agravada pelo fato de ser mais denso do que o ar 

atmosférico. Concentrações entre 50 e 200 ppm causam, em humanos e animais, perda da 
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sensibilidade olfativa, redução no desenvolvimento corporal, perda de apetite, vômitos, 

fotofobia e diarreia (SAMPAIO et al., 2013; PRESOTTO, 2014). 

Níveis de H2Sabaixo de 500 ppm é o limite recomendado para evitar a severa 

corrosão do motor e equipamento de recuperação de calor dos gases de escape 

(CHARNNOK, 2013) enquanto que, a exposição humana nas concentrações entre 1000-3,000 

ppm (WANG et al., 2005) pode causar morte instantânea e uma diversidade de patologias, 

quando em concentrações menores. 

Tabela 5– Odor e efeitos à saúde relacionados com sulfeto de hidrogênio na atmosfera. 

Odor ou efeito no homem Concentração na atmosfera 

(ppm) 

Sensibilidade humana 0,1 – 0,2 

Odor desagradável 3 – 5 

Valor recomendado por dia de 

trabalho 

10 

Efeitos nos olhos 50 – 100 

Insensibilidade do olfato 150 – 250 

Acúmulo de água grave nos 

pulmões 

300 – 500 

Impacto letal no sistema nervoso 500 – 1000 

Cessão imediata da respiração 1000 – 2000 

Fonte: HVITED-JACOBSEN; NIELSEN (2000). 

 

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 

em sua portaria nº 104/2002, o gás sulfídrico é considerado o composto derivado de enxofre 

mais crítico no que se refere à corrosão de aços e ligas de alumínio, principalmente na 

presença de água, podendo também causar corrosão sob tensão, na presença de oxigênio, 

afetando especialmente cobre e concreto, o que implica na destruição de sistemas de 

transporte e reaproveitamento do biogás, bem como em tubulações coletoras de esgoto. 

Por causa disso, em motores e máquinas, o H2S causa mais estragos, como 

corrosão e erosão de componentes mecânicos e estruturais, que evolui a danos irreparáveis, 

gerando gastos extras com manutenções constantes, substituição de peças ou de máquinas e 

estruturas por completo, além da diminuição da eficiência e do tempo de vida dos motores, 

caso um biogás de má qualidade seja utilizado para produção de energia (LÓPEZ et al., 2013; 

DEUBLEIN; STEINHAUSER, 2008). 

De acordo comChernicharo (2007), o sulfeto de hidrogênio apresenta-se como um 

fator negativo pois está relacionado com a corrosão das estruturas físicas dos reatores 
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anaeróbios. Tanto no separador trifásico como no decantador do reator, a presença de H2S 

pode estimular a formação de ácido sulfúrico e provocar corrosão das superfícies do reator, 

sendo elas feitas em concreto ou em aço. 

 

3.3 Processos ex-situ de dessulfurização 

 

Na grande maioria das vezes, torna-se bastante prejudicial o uso do biogás bruto, 

ou seja, sua utilização direta, sem qualquer tratamento, devido à, como já explicado, elevada 

concentração de substâncias corrosivas, como o gás sulfídrico, especificamente 

(BUNDESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG UND LANDWIRTSCHAFT, 2010). Um 

outro problema que pode ser comum é a alta diluição do metano, o qual confere poder 

calorífico ao biogás, com o gás carbônico, implicando na diminuição de seu potencial 

energético (DEUBLEIN; STEINHAUSER, 2008). 

Por consequência disso, desenvolveram-se inúmeros métodos de purificação do 

biogás, envolvendo processos físicos, químicos e/ou biológicos, em busca da melhor relação 

custo x benefício, a fim de fornecer um maior aproveitamento e geração desta energia 

alternativa. 

Segundo Szarblewski, Schneider e Machado (2012) para a seleção de uma 

tecnologia adequada deve-se levar em consideração as condições de concentração, vazão e 

temperatura em que o gás residual é emitido, e a capacidade de tratamento requerida. 

Relacionando-se a questões financeiras o método deve ter baixo custo de instalação e 

operação.  

Na Tabela 6 são mostradas asprincipais técnicas ex-situ de dessulfurização. 

Tabela 6 – Classificação das principais técnicas ex-situde dessulfurização 

Técnica de remoção Classificação 

Físico Adsorção 

Lavadores com água pura 

Membranas seletivas 

Separação criogênica 

Químico Absorção com reagentes 

Oxidação térmica 

Oxidação catalítica 

Ozonização 

Biológico Biofiltro 

Biopercolador 

Biolavador 

Tratamento com lodo ativado 

Fonte: Adaptado de Szarblewski, Schneider e Machado (2012 e SILVA (2007). 
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3.3.1 Adsorção química 

 

A remoção eficiente do sulfeto pode ser obtida através da passagem de ar 

contaminado por um meio adsorvente impregnado com compostos químicos responsáveis 

pela oxidação ou inativação das substâncias odoríferas. O carbono ativado é o principal meio 

adsorvente utilizado devido a sua alta eficiência e relativo baixo custo (MUÑOZ et al., 2015). 

O sucesso deste processo depende da manutenção do ambiente livre de umidade e poeira e da 

troca regular do meio adsorvente.  

O carbono ativado é um dos sólidos que pode ser utilizado de maneira efetiva na 

remoção de odores e o mais empregado. Leitos rasos com alta vazão de gás podem ser 

construídos e usados por períodos da ordem de anos antes da troca (CAMPOS; PAGLIUSO, 

1999). 

De acordo com Colturato (2015) o processo de adsorção é governado pelas leis de 

equilíbrio entre  a  concentração  na  fase gasosa e na fase sólida e é constituído das seguintes 

etapas: 

Transferência do fluido em direção à camada limite gasosa e o material poroso; 

Difusão da molécula, através da camada limite;  

Difusão da molécula no interior dos poros do material adsorvente.  

Zicari (2003) destaca como desvantagem o uso de adsorvente no tratamento de 

biogás com altas concentrações de sulfeto. A rápida saturação da superfície adsorvente exige 

a substituição ou regeneração do composto adsorvente, adicionando custos a esta tecnologia. 

Existem diversos tipos de adsorventes sendo utilizados, por exemplo, alumina, 

zeólitas, sílica gel e o carbono ativado, sendo este empregado para diversos fins 

(METCALFY; EDDY, 2003). A elevada área de superfície de contato do carbono ativado o 

torna um excelente adsorvente, sendo o motivo de ser amplamente utilizado.  

Schneider (2008), descreve o processo de adsorção devido à força de atração das 

moléculas do fluido com as moléculas do sólido. É na superfície do sólido que deve ocorrer a 

fixação das moléculas. Desta forma, a intensidade de fixação dependerá da interação entre as 

moléculas do fluido com a moléculas do adsorvente. Além da interação molecular é 

importante considerar os efeitos da pressão, temperatura e processo empregado para a 

preparação do adsorvente.  

Diversos autores têm estudado a impregnação de componentes cáusticos ao 

carbono ativado para aumentar a eficiência de adsorção. Os principais agentes impregnantes 
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estudados são o iodeto de potássio (KI), hidróxido de sódio (NaOH) e hidróxido de potássio 

(KOH). A adição destes aumenta a seletividade pelo H2S (BAGREEV, ADIB, BADOSZ, 

2001; CHOI et al., 2008).  

Bandosz et al. (2000)afirmam que apesar do aumento da adsorção, os custos para 

adição desses produtos são economicamente inviáveis. Além disso, há a formação de enxofre 

elementar devido à oxidação do sulfeto, resultando na deposição de S
0
 na superfície do 

carbono ativado, o que encarece o processo de regeneração. 

 

3.3.2 Absorção química 

 

De uma forma geral, a técnica de absorção consiste na adição do gás poluído 

verticalmente em torres de lavagem, ou scrubbers, externas ao reator, preenchidas com uma 

solução pela qual o gás contaminado passa em contra fluxo e, ao entrar em contato, reage, 

devido à solubilidade entre os compostos e à diferença de concentração, causando a absorção 

química do poluente na solução (OLIVEIRA 2013). A absorção química, por exemplo 

lavagem cáustica, se diferencia da absorção física, devido à ocorrência de uma transformação, 

ou seja, de uma reação.  

Uma das variações da técnica de absorção mais eficiente é a lavagem do gás 

odorante por meio de lavadores biológicos, ou bioscrubbers, com solução de soda cáustica 

(NaOH), constituindo o único processo biológico que permite atingir um tratamento a nível de 

gás natural (LOPES, 2010; BUNDESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG UND 

LANDWIRTSCHAFT, 2010). Este tipo de lavagem, também conhecida por lavagem 

cáustica, é responsável por tratar gases com concentrações elevadas de sulfeto de hidrogênio 

(cerca de até 3% do volume), a uma taxa de aplicação média-alta, atingindo concentrações de 

aproximadamente 75-150 mg/Nm³ (DEUBLEIN; STEINHAUSER, 2008;LOPES, 2010). 

Quando o poluente absorvido e o líquido solvente reagem entre si, diz-se que 

ocorreu um processo de absorção química, onde o produto resultante pode ser ou não 

regenerado.Os mecanismos envolvidos nessa transferência podem ser: 1) condensação dos 

vapores odorantes,2) remoção de partículas odorantes,3) absorção de odor na solução 

purificadora,4) reação dos gases odorantes com solução oxidante e 5) emulsificação de gases 

odorantes com reagentes químicos (SILVA, 2007). 

A absorção química em soluções aquosas é realizada pelaafinidade química do 

H2S por cátions metálicos, podendo os processos ser divididos em: 1) oxidação do S
2-

 a S
0
, 2) 
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captura de S
2-

por meio da precipitação dos seus sais metálicos e 3) captura por 

soluçõesalcalinas.  

Vale ressaltar, que a elevada reatividade do CO2 com soluções alcalinas provoca o 

consumo dos reagentes alcalinos. Uma das desvantagens do processo de lavagem cáustica é o 

uso de solvente que não é facilmente regenerado, limitando a utilização dessa técnica apenas 

em tratamentos de baixos volumes degases poluídos com H2S (MAMROSH et al., 2008). 

Em uma torre, o biogás é injetado e, em contracorrente, um líquido absorvente é 

também injetado. Quando em contato, ocorre uma reação química, conforme Equações 3.6 e 

3.7, e há transferência do poluente gasoso para o líquido absorvente. Esta transferência ocorre 

devido à diferença de concentração. O outro fator que deve ser observado para aumentar a 

eficiência do processo é a afinidade entre o poluente e líquido absorvente (FRARE et al., 

2009). 

 

H2S(aq)+ NaOH(aq) NaHS(aq) + H2O Equação (3.6) 

NaHS(aq) + NaOH(aq) Na2S(aq) + H2O      Equação (3.7) 

 

Devido à dificuldade de regeneração do solvente, a técnica de remoção de H2S por 

lavagem cáustica é preferencialmente utilizada no tratamento de baixos volumes de gases 

poluídos com sulfeto de hidrogênio.Esta representa uma tecnologia consolidada e abrange boa 

parte do mercado de tratamento de H2S, sendo utilizada em diversas aplicações industriais 

(MAMROSH et al., 2008). 

A lavagem cáustica requer uma unidade de tratamento a parte, o que encarece a 

implantação e, posteriormente, a manutenção. Adicionalmente, existe também a absorção para 

o CO2, isto é, é um método não seletivo ao H2S (ABATZOGLOU; BOIVIN, 2009). Este fato, 

pode elevar ainda mais os custos para o uso dessa tecnologia, visto que como não há 

seletividade, há consumo para os dois poluentes. Contudo, o produto da reação, o 

hidrogenossulfeto de sódio, pode ser obtido em elevado grau de pureza, possibilitando uma 

eventual comercialização (MAMROSH et al., 2008). 

 

3.3.3 Precipitação e oxidação química 
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A remoção de sulfeto de hidrogênio utilizando óxidos de ferro (Fe2O3 ou 

Fe3O4)ocorre pela formação de sulfeto de ferro insolúvel, conforme mostrado nas Equações 

3.8 e 3.9 (COLTURATO, 2015). 

 

Fe2O3+3H2S  Fe2S3 + 3H2O Equação (3.8) 

Fe2S3+ 3/2 O2Fe2O3+ 3S Equação (3.9) 

 

Adicionando-se sais de ferro como cloreto ferroso e cloreto férrico (FeCl2 e 

FeCl3) ao substrato que será tratado, promove-se a precipitação do enxofre no interior do 

digestor, conforme Equações 3.10 e 3.11. 

 

2FeCl2  +  2H2S  → 2FeS  + 4HCl Equação (3.10) 

2FeCl3  +  H2S → S  +  2FeCl2  +  2HCl Equação (3.11) 

 

Naoxidação química do H2S, são adicionados produtos químicos ao esgoto os 

quais são capazes de oxidar quimicamente os sulfetos. Os principais agentes oxidantes 

utilizados são: cloro, ozônio, peróxido de hidrogênio e permanganato de potássio (NOYOLA 

et al., 2006; ZHANG et al., 2008). Os altos custos de aquisição dos produtos químicos 

utilizados tanto na precipitação como na oxidação torna economicamente inviável o uso 

dessas técnicas para remoção de grandes concentrações. 

 

3.3.4 Biofiltração 

 

Diferentemente da técnica apresentada anteriormente, a biofiltração se destaca por 

não gerar resíduos químicos que demandem destino adequado, por apresentar baixos custos de 

implantação, operação e manutenção, bem como reduzida complexidade de processo, embora 

demande mais área do que as torres lavadoras (ARNESEN; SAMPAIO, 2013). 

Essa técnica é fundamentada no princípio de adsorção dos gases contaminados 

por um meio filtrante poroso orgânico ou inorgânico, o qual servirá como meio suporte para o 

crescimento de micro-organismos capazes de oxidar os contaminantes presentes no biogás 

(OLIVEIRA, 2013). Alguns exemplos dos possíveis biofiltros são: turfa, esterco, perlita, algas 

e espuma de poliuretanto. 
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Arnesen e Sampaio (2013) elaboraram um projeto na ETE São Miguel (SP) 

utilizando fibra de coco e cavaco de madeira como meio filtrante, conforme mostrado na 

Figura 3.3. Seus resultados, para misturas com até 26 ppm de H2S, mostram uma eficiência de 

aproximadamente 95% na remoção deste gás. Foi constatada que a capacidade de remover 

H2S do biogás está diretamente ligada ao percentual de umidade do meio, pois, em umidade 

zero, o fenômeno principal era a adsorção; enquanto que, quando a umidade era mantida em 

porcentagem ótima (50-80% para esse biofiltro), havia um incremento da absorção como 

fenômeno predominante, além de maior desenvolvimento dos micro-organismos dependentes 

da umidade, resultando no aumento na remoção de H2S. 

Figura 3 – Biofiltros da ETE São Miguel (SP). 

Fonte: 

Fonte: Arnesen e Sampaio (2013). 

 

3.4 Processos in-situ de dessulfurização 

 

3.4.1 Microaeração 

 

A vantagem dos processos microaeróbios para o tratamento de resíduos com baixa 

concentração de enxofre está na potencialização dos processos químicos e biológicos de 

oxidação de espécies reduzidas de enxofre, mantendo a capacidade metanogênica do sistema. 

Para isto, se introduz uma quantidade controlada de oxigênio (ou ar) no biorreator anaeróbio 

que favorece a formação majoritariamente de enxofre elementar a partir de sulfeto de 

hidrogênio. Neste sentido, a microoxigenação se demonstrou ser útil para melhorar o 

rendimento do processo em dois sentidos (FDZ-POLANCO et al., 2009):   

 Remoção do sulfeto de hidrogênio no biogás, o que facilita a sua utilização e aumenta 

a vida útil das instalações; 
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 Redução do conteúdo de sulfeto em dissolução, diminuindo os problemas associados a 

inibições no processo anaeróbio. 

Lopes (2010) realizou o tratamento de vinhaça a partir de um reator de leito 

expandido em escala laboratorial. Em condições anaeróbias a concentração de AGV no 

efluente foi de 2000 mg/L, ao introduzir oxigênio a concentração de AGV reduziu a uma 

concentração de 500 mg/L. Esta remoção se deve, provavelmente, à utilização por parte dos 

micro-organismos facultativos na superfície do biofilme do oxigênio introduzido no reator 

para consumir AGV mediante respiração aeróbia, já que se observaram maiores rendimentos 

de produção de dióxido de carbono no biorreator. 

O tratamento do biogás deve ser realizado para garantir a utilização eficiente do 

seu potencial energético. A pesquisa realizada por (FDZ-POLANCO et al., 2009) demonstrou 

que a aplicação de  micro-oxigenação em digestor de lodo produz um biogás com 

concentração de sulfeto de hidrogênio menor que 500 mg N/m
3
, muito embora não tenha 

apresentado nenhum efeito sobre o desempenho da digestão (FDZ-POLANCOet al., 2009).  

O mecanismo de remoção de compostos sulfurados por oxidação de sulfetos é 

uma combinação de processos químicos e biológicos (MUÑOZ, 2015) e acredita-se começar 

com a formação de polissulfetos, que pode ainda ser oxidado a enxofre elementar 

(KRAYZELOVA et al., 2014) em condições de oxigênio limitado. Os produtos finais da 

oxidação biológica dependem da quantidade de oxigênio disponível para as BOS 

(MADIGAN et al., 2009). 

Oxigenação do biorreator anaeróbio tem sido apontada como uma alternativa de 

aumentar a energia do biogás de esgoto (HULSHOFF POL et al., 1998)em águas residuárias 

ricas em sulfato, pois permite a diminuição da toxicidade do sulfeto nos micro-organismos 

metanogênicos (FOX; VENKATASUBBIAH, 1996; KHANAL; HUANG, 2003). A aeração 

moderada no tratamento anaeróbio de efluentes também  mostrou ser efetiva na oxidação de 

sulfetos de maneira preferencial a outros processos aeróbios existentes (VAN DER ZEE et al., 

2007).  

O ar é uma fonte disponível de oxigênio para os processos de microaeração, além 

de ser uma alternativa eficaz e acessível para a remoção de sulfeto de hidrogênio. No entanto, 

o efeito da introdução de nitrogênio e a conseqüente diluição do biogás deve ser investigado 

em termos da eficiência energética da tecnologia utilizada para o biogás, já que esta eficiência 

pode ser consideravelmente reduzida. 
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O tratamento microaeróbio consiste na adição de ar/oxigênio no sistema. Mas a 

inserção de ar/oxigênio exige rígida avaliação de dosagem, em vista de uma maior eficiência 

do sistema. Dessa forma, é necessário compreender que existem dois tipo básicos de oxidação 

e eles estão diretamente ligados à dosagem de ar/oxigênio no sistema. São estes: oxidação 

biológica e oxidação química do sulfeto (BUISMAN et al., 1990; CHEN; MORRIS,1972; 

JANSSEN; SLEYSTER; VAN DER KAA, 1995; KUENEN,1975): 

SegundoDiaz, et al. (2011), há formação majoritária de S
0
 e SO4

-2
 como produtos 

finais devido à disponibilidade de oxigênio (Equações 3.4 e 3.5). Quando há 

limitaçãoocasionada pelo O2, então há uma produção majoritária de enxofre elementar. Pode 

haver ainda a formação de tiossulfato (S2O3
-2

), conforme Equação 3.12 (DIAZ, et al., 2011c). 

 

2H2S(aq) + 2O2(aq)S2O3
-2

(aq) + H2O(aq)                      Equação (3.12) 

 

Como já mencionado, quando há limitação no fornecimento de O2, há a formação 

majoritária de S
0
. A concentração de O2 para que a oxidação do sulfeto ocorra com essa 

formação de S
0
 deve ser menor que 0,1mg/L, como mostrado na equação 1. Este tipo de 

oxidação pode ainda acarretar numa oxidação parcial para a formação de tiossulfato. A 

equação1, mostra que a proporção de O2/S como sendo de ½ ou 0,5.  

Segundo Janssen, Sleyster, Van der Kaa (1995), para a máxima produção de S
0
, a 

proporção deve estar na faixa de 0,6-1,0 (mol/L.h), sendo o ponto ótimo a proporção de 0,7. 

Muitos autores encontraram diferentes proporções para maximizar a produção de enxofre 

elementar. Alcántara et al. (2004), por exemplo, encontraram a proporção de 0,5-1,5, com 

proporção ótima de 0,5.  

A formação de enxofre elementar é economicamente desejada, pois a baixíssima 

solubilidade deste o torna insolúvel e, portanto, facilmente retirado do meio. Este metal após 

um processo de purificação pode ser vendido para indústrias que produzem ácido sulfúrico e 

pode ser empregado também em processos de biolixiviação. Além disso, a oxidação até 

sulfeto demanda menos oxigênio e menor consumo de energia do que a oxidação até sulfato 

(KRAYZELOVA et al., 2014). 

Segundo Munz et al. (2009), há uma influência significativa do pH em relação à 

oxidação do sulfeto. A produção de enxofre elementar decresce com o aumento do pH, sendo 

de 85-91% em pH de 8 e passando para 53-59% em pH 9. 
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De acordo com o que foi apresentado, pode-se sumarizar os principais pontos de 

observação para que haja uma microaeração eficiente e controlada(KRAYZELOVA et al., 

2014): 

1. Ponto de dosagem de oxigênio e método de mistura; 

2. Local de oxidação do sulfeto e acúmulo de enxofre; 

3. Taxa de dosagem de oxigênio; 

4. Tempo de residência do biogás no headspace; 

5. Remoção do conteúdo gasoso; 

6. Remoção do sulfeto dissolvido e a influência do pH; 

7. Configuração do reator, se microaeração diretamente dentro do digestor anaeróbio 

ou em um compartimento separado;  

8. Controle do processo microaeróbio, como, por exemplo, controle da dosagem de 

oxigênio. 

Além de preocupações no que concerne à eficiência do funcionamento do sistema 

é de grande importância salientar a toxicidade do oxigênio aos micro-organismos estritamente 

anaeróbios como bactérias acetogênicas, arqueias metanogênicas e a maioria das BRS 

(CIRNE et al., 2008). Apesar da toxicidade ser prevista, o sistema não apresenta perdas 

significativas de eficiência e estabilidade operacional em razão da inserção de oxigênio no 

meio, possivelmente por:  

1. Algumas espécies têm tolerância a determinados níveis de O2, por exemplo 

algumas espécies de micro-organismos metanogênicos tem tolerância a 

exposição ao oxigênio em intervalos de tempo reduzidos(ZITOMER; 

SHROUT, 2000); 

2. Agregados podem compor uma barreirana forma de flocos e grânulos, com os 

micro-organismos facultativos na camada mais externa e os metanogênicos 

mais no centro. É sabido que os organismos presentes nas camadas exteriores 

consomem rapidamente o oxigênio fornecido, impedindo a difusão para as 

camadas mais internas (SHEN, GUIOT, 1995; BOTHEJU; BAKKE, 2011). 

Um ponto importante quando se dosa ar ou oxigênio em um reator é a razão entre 

o volume ou vazão inserida pelo volume total do reator. Por exemplo, se se é alimentado de 

102-218 LO2.L
-1

, diz-se que o processo é simplesmente aeração ou oxigenação; para 

alimentações no intervalo 2,6-6,4 LO2.L
-1

, alguns autores preferem usar o termo aeração ou 
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oxigenação limitada; por fim, para razões entre 0,03-1,27, é comum ver o uso do termo 

microaeração ou micro oxigenação (KRAYZELOVA et al., 2014): 

Os autores citados ainda alertam que a concentração de oxigênio dissolvido não se 

representa como um bom indicador para controle da microaeração, já que a formação de 

enxofre elementar e sulfato ocorremem concentrações abaixo do mínimo detectado pelos 

métodos laboratoriais (0,1 mg.L
-1

). Em contrapartida, eles sugerem que seja usado o potencial 

de óxido-redução como parâmetro para melhor caracterização do processo de microaeração, 

levando em consideração as particularidades e condições operacionais de cada sistema. 

As vantagens da utilização da microaeração para remoção de H2S são muitas 

(JANSSEN et al., 1995; LOPES, 2010; JENICEK et al., 2014): 

1. Inexistência de custos extras para adquirir substâncias químicas como as do 

tratamento do item 3.3, uma vez que as SOBs são consideradas onipresentes e 

há nutrientes em abundância para suas sínteses biológicas nos reatores, 

também não sendo necessária a inoculação de bactérias para oxidação do H2S;  

2. O enxofre elementar precipita e pode se depositar no lodo interno do reator, 

sair no efluente líquido ou ainda ficar acumulado nas paredes do separador 

trifásico do reator, de modo que, após devido tratamento, tem a possibilidade 

de ser usado como enriquecimento de biofertilizantes;  

3. Esse tratamento do biogás o confere qualidade suficiente para ser usado em 

usinas ou em geradores de energia elétrica, sem causar danos aos componentes 

das máquinas;  

4. Há aumento da degradação da matéria orgânica e consequente diminuição da 

DQO no efluente, melhorando a eficiência da estação de tratamento;  

5. Melhoria da hidrólise; 

6. Melhor resistência a choques de cargas ou decaimento do pH; 

7. Melhor qualidade do lodo; 

8. Baixos custos para implantação e manutenção da tecnologia, já que não está 

muito sujeita a falhas.  

Na Alemanha, por exemplo, em virtude da simplicidade do tratamento 

microaeróbio aliada à conveniência para reúso do biogás, já existe, em amplo uso, a 

alimentação de ar em reatores anaeróbios de estações de efluentes agrícolas (KRAYZELOVA 
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et al., 2014), encontrando remoção máxima de gás sulfídrico de 97% em biogás com 

concentrações de H2S entre 2.500 a 34.000 ppmv.  

Os autores mencionam, em complemento, que há pesquisas relacionadas ao uso 

da técnica em reatores que tratam efluentes industriais, como as produtoras de cerveja, papel e 

açúcar, devido à comumente alta concentração encontrada de compostos sulfurosos em seus 

rejeitos. Para isso, investiga-se uma variação da microaeração ao se realizar eletrólise da água 

dentro do reator, produzindo O2, que seria usado na oxidação do sulfeto, bem como H2 que, 

juntamente à corrente elétrica utilizada no processo, ajudaria na digestão anaeróbia 

significativamente (KRAYZELOVA et al., 2014). 

Investigações anteriores revelaram valores de remoção de sulfeto de hidrogênio 

do biogás da ordem de 68-75%, embora ainda seja possível encontrar autores que tenham 

apresentado resultados tão altos quanto 99% (JENICEK et al., 2010; RAMOS et al., 

2014).Certamente fatores como composição do esgoto utilizado, vazão de ar e ponto de 

aplicação da microaeração, configuração do reator, entre outros, interferem nas eficiências 

encontradas. 

Em compensação, a tecnologia em discussão também traz algumas desvantagens 

(BUNDESMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG UND LANDWIRTSCHAFT, 2010; 

LOPES, 2010; RIBEIRO, 2011; KRAYZELOVA et al., 2014; FU, 2015): 

1. Deve-se haver controle da quantidade de ar injetado no sistema para não 

prejudicar a produção de metano, já que as arqueias metanogênicas são 

anaeróbias estritas, bem como evitar explosões devido ao poder combustível 

do metano e comburente do oxigênio;  

2. O gás tratado não atinge qualidade de gás natural, como acontece em 

bioscrubbers, pois as altas concentrações de gás nitrogênio (N2) diluem o 

biogás e diminuem seu poder calorífico inferior; 

3. Oxidação parcial de substratos orgânicos; 

4. Impregnação das paredes e das tubulações de reatores microaeróbios com 

enxofre elementar; 

5. O sistema fica sujeito ao fornecimento de energia elétrica, sendo interrompido 

o tratamento quando esta não está sendo fornecida à bomba; há relatos de 

entupimento da tubulação de biogás devido à formação do biofilme de SOB e 

S0 no separador trifásico. 
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Quando aplicado no headspace de um reator, o oxigênio reage de uma forma mais 

fácil e direta com o gás sulfídrico, sendo necessárias menores dosagens de ar atmosférico para 

obter resultados satisfatórios. Assim, essa aplicação é ainda mais vantajosa, devido ao fato de 

que, para menores alimentações de ar no reator, menor será a diluição do biogás em gás 

nitrogênio (DIAZ et al., 2011). 

Quando a aplicação da microaeração é efetuada na fase líquida, ocorre a oxidação 

não específica de matéria orgânica, reduzindo a concentração de oxigênio total da 

alimentação, antes que o gás possa atingir o headspace, justificando a necessidade de 

dosagens maiores para essa variação no ponto de alimentação oxigenação (KRAYZELOVA et 

al., 2014). 

Por outro lado, oxigênio na fase líquida é responsável pela remoção de 30 a 40% 

de sulfetos dissolvidos, o que, por si só, não justificaria eficiências tão altas na remoção de 

H2S no biogás, indicando que, independentemente de onde seja feita a alimentação de ar, a 

oxidação do sulfeto de hidrogênio acontece no headspace do reator (DIAZ et al., 2011). Essa 

redução de sulfeto dissolvido, por sua vez, é vantajosa, pois diminui a toxicidade do composto 

às arqueias produtoras de metano, como já explicado. 

Krayzelovaet al. (2014) reforçaram a ideia de a oxidação do sulfeto ocorrer na 

fase gasosa, majoritariamente, devido ao fato da ocorrência deBOS quase que exclusivamente 

no headspace e na interface gás-líquido, no topo do reator (Figura 4). Adicionalmente, 

verifica-se o surgimento de uma biopelícula no headspace, composta de BOS, uma matriz de 

polissacarídeos que permitia a aderência das mesmas ao meio suporte, além da presença dos 

subprodutos do metabolismo, principalmente enxofre elementar superposto em lâminas de 

elevada área superficial específica, que possivelmente favoreciam a transferência de O2 e o 

crescimento dessas bactérias (KOBAYASHI et al., 2012). 
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Figura 4– Microaeração aplicada no headspace do reator. 

 
Fonte: MUÑOZ et al. (2015). 

 

Vale ainda ressaltar que uma maior preocupação deve ser dada aos 

microrganismos atuantes na digestão anaeróbia e produção de metano, como as bactérias 

acetogênicas e as arqueias metanogênicas, pois são consideradas anaeróbias estritas, ou seja, 

não sobrevivem na presença de oxigênio.  

Todavia, Kato (1997) apudLopes (2010)mostra que a taxa de respiração de 

microrganismos facultativos presentes no reator é mais acelerada do que a de estritamente 

anaeróbios, reduzindo o oxigênio presente e criando micronichos que funcionam como 

barreiras difusionais dentro dos flocos e grânulos de lodo, onde se encontram protegidas essas 

bactérias e arqueias que produzem metano.  

Soma-se a isso o fato de a comunidade de arqueias metanogênicas ser 

possivelmente capaz de se adequar ao meio para suportar dosagens traço de oxigênio, como 

comprovado por Fu et al. (2015), ao perceberem que não houve decréscimo da comunidade 

microbiana após início do processo de microaeração. 
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4 APLICAÇÃO DAS TECNOLOGIAS PARA REMOÇÃO DO SULFETO GASOSO: 

ABSORÇÃO QUÍMICA E SISTEMA MICROAERÓBIO 

 

4.1 Introdução 

 

O biogás, produto da digestão anaeróbia, é uma mistura de gases cuja composição 

é constituída principalmente de CH4 e CO2, em que a presença de outros compostos depende 

do tipo de material a ser digerido, bem como das condições operacionais do reator.Um dos 

problemas associados à digestão anaeróbia é a formação do sulfeto de hidrogênio pela 

redução do sulfato e outros compostos contendo enxofre (LENS et al., 1998). A presença do 

sulfeto no biogás é indesejável pois representa um dos fatores da diminuição da qualidade do 

biogás (diminuição do poder calorífico), além do seu caráter corrosivo e tóxico (NOYOLA et 

al., 2006; RASI et al., 2011; RAMOS et al., 2014). 

O sulfeto é corrosivo a diversos tipos de aço (DEUBLEIN, 2008); ataca ferro, 

cobre e cimento (NOYOLA; MORGAN-SAGASTUME; LÓPEZ-HERNÁNDEZ, 2006). A 

formação dosulfeto durante a redução dos compostos contendo enxofre muitas vezes 

ultrapassa os limites aceitáveis para o reaproveitamento energético do biogás produzido 

(NOYOLA; MORGAN-SAGASTUME; LÓPEZ-HERNÁNDEZ, 2006). 

Como alternativa de tratamento do biogás, o fornecimento da microaeração em 

sistemas de tratamento anaeróbio vem sendo estudada nos últimos anosemdiversos resíduos 

(esgoto industrial e doméstico, lodo de ETE), a qual vem apresentando resultados promissores 

(KHANAL; HUANG, 2003; VAN DER ZEE et al., 2007; JENICEK et al., 2010; FDZ-

POLANCO et al., 2009; DIAZ et al., 2011, RODRIGUEZet al., 2012; RAMOS; FDZ-

POLANCO, 2014). 

O ar é uma fonte de oxigênio de alta disponibilidade no meio ambienteque pode 

ser usado emsistemas microaeróbios e representa uma alternativa para remoção do sulfeto de 

hidrogênio no biogás. A microaeração moderada em efluentes com baixa concentração de 

sulfato já foi analisada com sucesso, o que confirmaa efetiva disponibilidade do oxigênio para 

a oxidação do sulfeto em relação a outros processos oxidativos(VAN DER ZEE et al., 2007). 

As demais tecnologias aplicadas no tratamento do biogás, como por exemplo, a 

adição de inibidores da sulfetogênse, apresenta altos custos (RAMOS et al., 2014). Das 

tecnologias disponíveis para  o tratamento do biogás têm-se a remoção biológica (GIRO; 

GARCIA; ZAIAT,2006) e os processos fisico-químicos como os métodos mais comumente 
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utilizados. No entanto, os últimos apresentam custos elevados devido ao grande consumo de 

produtos químicos (H. TER MAAT et al., 2007). O inconveniente destas tecnologias citadas 

está relacionado à necessidade de uma unidade posterior de tratamento, o que implica em 

instalações adicionais e custos operacionais.  

Apesar das pesquisas já realizadas com sistemas microaeróbios, a literatura ainda 

carece de informações relativas à aplicação da microaeração para sistemas de tratamento de 

esgotos com baixa concentração de sulfato, como no caso de esgotos sanitários, 

principalmente realizando-se uma análise integrada dos aspectos de engenharia, microbiologia 

e econômicos, além de questões operacionais ligadas à estabilidade do sistema e qualidade do 

biogás obtido.  

Assim, este estudo teve como objetivo comparar as eficiências de remoção de 

sulfeto e subsequente aumento da qualidade do biogás, por meio da tecnologia in-

situmicroaeróbia em comparação ao processo ex-situfísico-químico do tipo absorção química, 

em termos dainfluência das tecnologias aplicadas no desempenho da digestão anaeróbia, bem 

como apresentar o sistema microaeróbio como proposta de sistemas mais compactos para o 

tratamento do biogás. 

 

4.2 Material emétodos 

 

4.2.1 Composição do afluente sintético 

 

O afluente sintético foi preparado utilizando água, meio basal(macro e 

micronutrientes), tampão e etanol como fonte de carbono. O etanol (99,8%, Dinâmica, 

Brasil), e o meio basal era preparado, de acordo com Dos Santos (2005).Para manter o pH 

próximo a 7,0, a solução era tamponada com bicarbonato de sódio (NaHCO3) na proporção de 

1 g de NaHCO3 para cada 1 g DQO. Todos os reagentes foram utilizados como adquiridos, 

sem purificação adicional. 

 

4.2.2 Inóculo 

 

O reator foi inoculado com lodo anaeróbio (~30 g ST/L e 13 g SVT/L) 

proveniente de um reator UASB tratando efluente do pseudocaule da bananeira, fornecido 
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pela EMBRAPA-CE.A escolha de lodo foi apenas com base na disponibilidade e boa 

atividade metanogênica . 

 

4.2.3 Reatores 

 

A pesquisa consistiu na operação de dois reatores anaeróbios em fluxo contínuo 

instalados no Laboratório de Saneamento Ambiental (LABOSAN) do Departamento de 

Engenharia Hidráulica e Ambiental (DEHA) da Universidade Federal do Ceará. Foram 

utilizados dois reatores anaeróbios com volume total de 3,5L (volume útil de 2,8 L) e 

confeccionadosem acrílico (Figura 5). Ambos os reatores apresentavam a mesma 

configuração. As dimensões dos reatores mencionados podem ser visualizadas na Tabela 7. 

Figura 5– Configuração do sistema experimental utilizado na remoção do sulfeto. 

 
1 –Tanque afluente; 2 – Bomba peristáltica (alimentação); 3 – Reator Anaeróbio;  4–Tanque efluente; 5 –Bomba 

dosadora (recirculação);  6–Headspace do reator;  7– Medidor de vazão do biogás. 

Fonte: da autora (2016). 
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Tabela 7 – Características principais dos reatores anaeróbios estudados. 

Característica R1 e R2 

Diâmetro maior (mm) 320 

Diâmetro menor (mm) 60 

Altura (cm) 82 

Volume total (L) 3,5 

Volume útil (L) 2,8 

Volume headspace (L) 0,7 

Fonte: da autora (2016). 

Os reatores foram alimentados com afluente sintético, por meio de bomba 

peristáltica (Watson Marlon, modelo 323U/D), com vazão média de aproximadamente 6,5 

L·d
-1

. O afluente sintético foi mantido em temperatura de aproximadamente 5°C para evitar a 

degradação e possível proliferação de microrganismos. Um sistema de recirculação de 

efluente era aplicado ao reator por meio de bomba dosadora (Concept Plus, ProMinent 

Dosiertechnik GmbH, Alemanha), afim de aumentar a velocidade ascensional,para 

proporcionar uma melhor mistura do efluente e um maior contato entre biomassa e substrato, 

além de minimizar eventuais problemas de pistonamento da manta de lodo. 

Foram utilizados tubos de Tygon em todo o sistema de coleta e medição  do biogás, 

devido àbaixa permeabilidadea gases deste material, impedindo possíveis trocas gasosas do 

sistema com o ambiente externo, minimizando assim possíveis problemas de medição (vazão 

e concentração) no biogás. 

O volume de biogás produzido foi monitorado diariamente pelo método do 

deslocamento de líquido.O sistema de medição de vazão consistia numa eletroválvula, que era 

conectada a tubulação de biogás do reator e ao recipiente de acrílico em formato de ―U‖ 

contendo água e previamente calibrado. A eletroválvula estava ligada ao quadro elétrico 

marcador de pulsos. O quadro elétrico registrava o pulso (sinal), sempre que a produção de 

biogás era suficiente para deslocar a coluna de líquido até o sensor de nível. O volume líquido 

deslocado era correspondente ao volume de biogás produzido. Ao final do dia anotava-se o 

número de pulsos registrados no quadro elétrico. Cada pulso correspondia a 25mL de volume 

deslocado. 
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4.2.4 Procedimento experimental 

 

Os reatores R1 e R2 foram operados em paralelo, sendo alimentados por meio do 

mesmo tanque afluente. O experimento consistiu em quatrofases, divididas em: Operação do 

reator (Fase I: adaptação;Fase II: estabilização; Fase III: adição de sulfato) e aplicação das 

tecnologias de controle de qualidade do biogás (Fase IV: tratamento do biogás). 

As fases utilizadas na pesquisa estão indicadas na Figura 6. Os parâmetros 

operacionais das FasesI a IVdos reatores R1 e R2 podem ser observados na Tabela 8. 

Figura 6 –  Fases utilizadas na pesquisa. 

 
Fonte: da autora (2016). 
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Tabela 8 –Parâmetros operacionais das Fases I a IV dos reatores R1 e R2. 

*
Temperatura: 28°C e pressão: 1 atm 

Fonte: da autora (2016). 

A fase de adaptação (Fase I), estabilização (Fase II) e adição de sulfato (Fase III) 

representaram o momento no qual os reatores foram operados sob condições estritamente 

anaeróbias. A Fase Iincluiu a partida do reator e a FaseIIrepresenta a fase onde se alcançou 

condições operacionais estáveis.   

Depois deverificada a estabilidade operacional dos reatores foi adicionado sulfato 

de sódio (Fase III),junto àalimentação, numa concentração de 137mg·L
-1

e 141 mg ·L
-1 

para 

os sistemas R1 e R2,  respectivamente. A adição do sulfato promoveu o incremento nas 

concentrações de sulfeto no biogás produzido. 

Na Fase IV, buscou-se avaliar e comparar as diferentes tecnologias (absorção 

química e microaeração) na remoção do sulfeto e da qualidade do biogás produzido.Conforme 

ilustrado na Figura 4.2, o biogás produzido no reator R1 foi tratado pela tecnologiaex-situ 

físico-química de absorção alcalina e o biogás produzido no R2 foi tratado pelo uso da 

tecnologia in-situmicroaeróbia. 

 

4.2.4.1 Absorção alcalina 

 

O sistema de absorção química consistia na lavagem do biogás em uma solução 

concentrada de hidróxido de sódio (NaOH). Este sistema foi montando utilizando o tubo 

Parâmetro Unidade 

I 

(Adaptação) 

II 

(Estabilização) 

III 

(Adição de 

sulfato) 

IV  

(Remoção de 

sulfeto) 

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 

Duração dias 24 24 28 28 74 33 41 87 

TDH Horas 10,3 11,0 10,6 10,6 10,4 10,6 10,8 11,0 

Vazão L·d
-1

 6,01 6,31 6,21 6,32 6,56 5,98 6,54 6,17 

Vazão de ar mL·min
-1*

 - - - - - - - 0,2 

DQO 

afluente 

mg·L
-1

 
1563 

156

3 
879 879 913 930 935 963 

COV 
kgDQO·m

-

3
·dia

-1
 

3,1 3,3 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0 

Sulfato 

afluente 

mg·L
-1

 
- - - - 137 141 136 143 

CSV 
kgSO4

2-
·m

-

3
·dia

-1
 

- - - - 0,3 0,2 0,2 0,2 

DQO/ 

sulfato 

 
- - - - 6,7 6,6 6,8 6,7 
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tygon com uma extremidade conectada aoheadspace do reator e a outra extremidade ficava 

mergulhada na solução de NaOH. A solução de lavagem consistia em400mL de solução 10 

mol·L
-1

de NaOH. 

 

4.2.4.2 Microaeróbio  

 

A microaeração do sistema foi fornecida por meio de uma bomba peristáltica 

(Minipuls 3, Gilson, EUA) que injetava ar atmosférico no headspace do reator numa vazão 

0,2 mL·min
-1

 (28 °C, 1 atm).O fornecimento de ar no sistema seguiu uma relação 

estequiométrica de 8,6mmol de S/2,5mmol de O2. 

 

4.2.5 Análises químicas e cromatográficas 

 

As análises químicas dos reatores foram realizadas por meio da coleta e análises 

de amostras do afluente e efluente, em uma frequência de 3 vezes por semana. As análises dos 

parâmetros DQO filtrada, Sulfato e Sulfeto dissolvido eram determinadas de acordo com o 

Standard Methods for theExaminationofWaterandWastewater (AMERICAN PUBLIC 

HEALTH ASSOCIATION, 2005). 

Os parâmetros avaliados durante toda a operação dos reatores, bem como os 

métodos utilizados para avaliação desses parâmetros são apresentados de forma sintetizada na 

Tabela 9. 

Tabela 9 – Parâmetros físico-químicos monitorados durante a operação dos reatores e os 

métodos analíticos utilizados. 

Parâmetro Unidade Método Referência 

DQO filtrada mgO2·L
-1

 5220 C APHA (2005) 

Sulfato mg· L
-1

 4500- SO4
2-

 E APHA (2005) 

Sulfeto mg· L
-1

 4500- S
2-

 F APHA (2005) 

Fonte: da autora (2016). 

A caracterização de biogás foi realizada, em termos de ar (O2 + N2), CO2 e 

CH4,por cromatografia gasosa com detecção por condutividade térmica (GC-TCD, gas 

chromatography-thermal conductivity detection) (GC-17A, Shimadzu Corporation, Japão). A 

amostra de biogás (1,0 mL) era injetada no modo splitless, e a separação cromatográfica 

erarealizada em uma coluna Rt-QPLOT (polímero poroso de divinilbenzeno, 30 m, 0,53 

mmD.I.) (Restek Corporation, EUA). As temperaturas do forno, do injetor e do detector eram 



54 

 

40,50 e 200 °C, respectivamente. Hélio (White Martins, Brasil) era utilizado como gás de 

arrastea um fluxo de 0,7 mL·min
-1

, e o tempo de corrida foi de 5 min, conforme metodologia 

descrita anteriormente (CARNEIRO et al., 2014). As condições cromatográficas utilizadas 

estão descritas na Tabela 10. 

Para a determinação das concentrações de H2S(g), NH3(g)eO2(g) nos reatores foi 

utilizado um medidor individual de gases (Dräger X-am® 5600, Drägerwerk AG & Co. 

KGaA, Alemanha). A amostragem do biogás era feita por meio da coleta do biogás com o 

auxílio de uma seringa de vidro de 5 mL (Gaslight, Hamilton), e subsequente injeção em 

bulbo de vidro de 125 mL (Supelco, EUA). O bulbo era conectado ao medidor individual de 

gases. 

          Tabela 10  – Condições cromatográficas do GC/TCD utilizadas nos experimentos. 

Modo de injeção Splitless 

Volume de injeção (mL) 1 

Temperatura do injetor (°C) 40 

Gás de arraste He 

Fluxo na coluna (mL·min
-1

) 0,7 

Temperatura do forno (°C) 50 

Temperatura do detector (°C) 200 

Tempo de corrida (min) 5 

Fonte: Carneiro et al. (2014) 

 

4.2.6 Análise de biologia molecular 

 

Para avaliar a estrutura das comunidades microbianas (organização funcional, 

riqueza e diversidade) foram coletadas amostras do reator nas fases: inóculo, final da fase 

anaeróbia e final da fase microaeróbia, e congeladas a -20ºC. Em seguida, deu-se a extração 

do DNA genômico utilizando o kit de extração rápida (Biomedicals, EUA) seguindo o 

protocolo do fabricante. A concentração de DNA foi medida usando o espectrofotômetro 

Nanodrop 2000 (Thermo Fisher Scientific, USA). 

As regiões hipervariáveis de rRNA 16S V6¨-V8 de bacteria e V2-V3 de Arqueia 

foram amplificadas por PCR (Reação em Cadeia da Polymerase), utilizando os primers 



55 

 

universais para bactérias 1401-R e 968-F. Os primers 968-F e 515-R (IDT, USA)incluem a 40 

pb GC-bandacom o final 5’(5'-

CGCCCGGGGCGCGCCCCGGGCGGGGCGGGGGCACGGGGGG- 3'). 

A solução de 50µL de PCR continha 10 µL de reação tampão (5X), 5 µL de 

MgCl2 (25mM), 0,25 µL  de Taq polymerase (Promega, EUA), 1 µL de deoxynucleotide 

triphosphates (10 mM), 1 µL da extração de DNA, 1 µL de primers de PCR(10 µM) e água 

livre de nuclease (Promega, USA), a solução final apresentou um volume de 50 µL. A PCR 

foi conduzida no termociclador T100 (Bio Rad Laboratories, USA). O ciclo da PCR para 

amplificação bacteriana consistiu em 2 min de pré-desnaturação a 95ºC, 32 ciclos de 

desnaturação a 95ºC por 30 segundos, anelamento a 59ºC durante 45 segundos e extensão a 

72ºC por 1 min, sendo que depois do último ciclo os tubos de reação foram mantidos a 72ºC 

durante 30 min.  

A amplificação da arqueia consistiu inicialmente em 2 min de pré-desnaturação a 

95ºC, 35 ciclos de desnaturação a 95ºC durante 40 segundos, e anelamento a 72ºC por 1 min, 

sendo que depois do último ciclo os tubos de reação foram mantidos a 72ºC durante 30 min. 

Os produtos de PCR foram verificados em 1,7% de agarose (w/v) de eletroforese em gel, 

usando 1Kb de DNA Ladder (Promega, EUA) como um marcador de peso molecular. Os géis 

foram corados com SYBR Green I (Sigma-Aldrich, USA) por 40 min e o resutado foi 

analisado num transiluminador universal Hood II (Bio Rad Laboratories, USA).  

As análises de DGGE foram realizadas em géis de poliacrilamida –D Sistema 

Universal de Detecção de Mutação (Bio Rad Laboratories, USA), utilizando gel de 

poliacrilamida com ureia/formamida desnaturante de 42-67 % para análise da comunidade 

bacteriana e 30-60 % para análise de comunidade de arqueia, sobreposto com um gradiente 

poroso de acrilamida/bisacrilamida (6-10 %). A eletroforese  foi realizada em tampão 0.5X 

TAE a 60 °C e 85 Volts por 16 h para ampliações bacterianas e 60ºC a 65Volts durante 18h 

para ampliações de arqueia. Os géis foram corados com SYBR green nucleic acid stain 

(Sigma-Aldrich, USA) por 40 min. 

As imagens dos géis foram processadas usando o software Bionumeric (Applied 

Maths BVBA, Sint-Martens-Latem, Belgium) para marcar o padrão da banda. Os valores de 

similaridade dos perfis de comparação foram calculados por curvas de densitometria usando a 

correlação de Pearson (HÃNE et al., 1993) e foram utilizadas para construir dendogramas 

para análise de agrupamento. Os parâmetros ecológicos das comunidades microabianas: 

riqueza,  (RR), organização funcional (F0) (MARZORATI et al., 2008)  e  Shannon-Wiener 

diversity index (H) foram calculados de acordo com(LEBRERO et al., 2013). 



56 

 

 

4.2.7 Análise estatística 

 

O programa Statgraphics Centurion XV foi utilizado para a análise estatística dos 

dados, sendo aplicados os testes não-paramétricos de Mann-Whitney, os quais não requerem 

uma distribuição específica de dados, para comparar o desempenho do reator durante as 

diferentes etapas experimentais. Os resultados dos testes foram avaliados de acordo com o 

valor de p. Se p ≤ 0,050, a hipótese nula era rejeitada, ou seja, os grupos de dados eram 

considerados estatisticamente diferentes. 

 

4.3 Resultados e Discussão 

 

4.3.1 Desempenho operacional 

 

Os dados de desempenho de operação para todas as fases (Fases I a IV) para os 

sistemas R1 e R2, são mostrados na Tabela 11, em que o desvio padrão das amostras é 

mostrado entre parênteses. 

De acordo com os dados de DQO afluente (Tabela 11), ambos os sistemas 

apresentaram eficiência de remoção de DQO crescente, seguindo-se nas Fases I, II e III 

estudadas. Na Fase I, os reatores foram alimentados com DQO afluente de 1563 mgO2.L
-1

 

apresentando eficiência média de remoção de DQO de 28%.  

Como não foram alcançadas remoções de DQO significativas para a Fase I, 

optou-se por diminuir a concentração de DQO afluente. Assim, para a Fase II, os reatores 

foram alimentados com DQO de 879 mgO2·L
-1

. Para esta concentração de DQO afluente, os 

sistemas apresentaram eficiência média de 75%.  

Na Fase IIIdeu-se início a adição do sulfato, junto à alimentação, nas 

concentrações 137 e 141 mg·L
-1

,para os sistemasR1 e R2, respectivamente. Assim, obteve-se 

uma relação de DQO/SO4
-2

 igual a 6,7 (R1) e 6,6 (R2). Nesta fase, as eficiências de remoção 

de DQO foram de 89% no R1 e 91% no R2,ou seja, também não foi verificada diferença 

estatística significativa (p = 0,71).  

Mulopo et al. (2011), durante um estudo de adição de sulfato e DQO na forma de 

celulose, mencionam que o aumento da remoção de DQO está relacionado à utilização da 

DQO para a redução do SO4
2-

. Os autores sugerem que, na presença de sulfato, a remoção de 
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DQO não está relacionada unicamente à rota metanogênica, e que deve se levar em 

consideração a existência da rota sulfetogênica e/ou metanogênica e sulfetogênica combinada.  

O fato de a Fase III ter apresentado valores de remoção superior a Fase II, em 

termos de remoção de DQO, demonstra que além das rotas metanogênica e sulfetogênica 

combinadas, houve uma provável adaptação da comunidade microbiana ao sulfato 

adicionado. 
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Tabela 11 – Desempenho operacional dos reatores R1 e R2 durante todo o experimento. 

Parâmetro Unidade 

Reator e Fase 

I 

(Adaptação) 

II 

(Estabilização) 

III 

(Adição de sulfato) 

IV 

(Remoção de sulfeto) 

R1 R2 R1 R2 R1 R2 
R1 R2 

DQO afluente 
mg·L

-1
 

1563(292) 1563(292) 879(147) 879(147) 913(95) 930(92) 935(174) 963(123) 

DQO efluente 
mg·L

-1
 

1135(355) 1134(308) 204(116) 219(98) 161(149) 163(50) 102(48) 106(62) 

Eficiência DQO 
% 

28(8) 28(8) 75(16) 75(9) 89(5) 91(6) 90(7) 89(6) 

COV 
kgDQO·m

-3
·dia

-1
 

3,1 3,3 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0 

CSV 
kgSO4

2-
·m

-3
·dia

-1
 

- - - - 0,3 0,2 0,2 0,2 

DQO/SO4
2-

 
 

- - - - 6,7 6,6 6,8 6,7 

Fonte: da autora (2016). 
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Vilela (2012) observou eficiências de remoção de DQO acima de 80% 

quando eram utilizados valores médios da relação DQO/SO4
2- 

de 17 a 7,5. Estes valores 

de remoção de DQO são devidos à manutenção da atividade metanogênica no reator e 

que a presença de DQO em excesso (DQO/sulfato > 0,67) permite a participação da rota 

metanogênica para a conversão da DQO não removida pela via sulfetogênica. 

O sistema R1, após ser submetido à aplicação da tecnologia de  absorção 

alcalina (Fase IV), obteve uma média de eficiência de remoção de DQO semelhante à 

eficiência média determinada na Fase III, aproximadamente 90%, onde não foi 

verificada diferença estatística significativa entre as médias de remoção de DQO (p = 

0,70) nas Fases III e IV. Isso pode ser explicado, provavelmente, pelo fato de o sistema 

ter sido acoplado ao final da tubulação do biogás sem nenhum contato com a fração 

líquida do reator. Desta forma, nas fases III e IV, os sistemas estavam sendo operados 

sob condições estritamente anaeróbias. 

O sistema R2,após o fornecimento da microaeração, também não apresentou 

diferença estatística significativa para as eficiências de remoção de DQO entre as Fases 

III e IV(p=0,69), já que a eficiência de remoção de DQO ainda permaneceu com 

valores de aproximadamente 90%, como mostra a Tabela 11 (ver também Figura 7) . 

Figura 7 – Boxplot das eficiências de remoção de DQO dos reatores R1 (anaeróbio com 

absorção alcalina do biogás gerado) e R2 (microaeróbio). 

 
Fonte: da autora (2016). 
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Relacionando as eficiências de remoção de DQO para o sistema de absorção 

alcalina e sistema microaeróbio, foi observado que não houve diferença estatística 

significativa entre os sistemas estudados R1 e R2 (p=0,81). 

Tal fato, também foi observado na pesquisa de Diaz et al. (2010), que 

avaliando a aplicação da microaeração no headspace de um biodigestor anaeróbio (Vútil 

=200 L; TDH= 20 dias; temperatura de operação de 35°C),não encontraram diferenças 

significativas nas remoções de DQO entre sistemas anaeróbio e microaeróbio. 

Entretanto,eles encontraram que a eficiência média para o sistema microaeróbio foi 

ligeiramente superior (4%) ao período anaeróbio.  

Van der Zee et al. (2007) avaliaram o fornecimento da microaeração como 

alternativa de remoção de níveis de sulfeto no biogás, pelo uso de um reator anaeróbio 

de leito fluidizado. Eles observaram que durante a fase microaeróbia a remoção de DQO 

não apresentou diferença significativa, com valores de 86,3% e 86,6 % para as fases 

microaeróbia e anaeróbia, respectivamente. 

Do mesmo modo,Fdz-Polanco et al. (2009),utilizando reatores tanque 

continuamente agitado (CSTR) com um volume total de 247 L (volume útil, 200 L) e 

um TDH de 20 dias, também observaram comportamento similar. Os autores relatam 

que o sistema microaeróbio alcançou eficiências de remoção de sulfeto de 99%, sem 

nenhuma diferença significativa para as remoções de DQO.  

Firmino (2013), avaliando o tratamento de águas contaminadas com BTEX 

sob condições anaeróbias e microaeróbias, não observou diferença significativa para 

remoções de DQO entre as fases anaeróbia e microaeróbia. Para tanto, o estudo 

consistiu na adição de 1,0 mL·min
-1

 de ar atmosférico(1 atm e 27 °C) e uma DQO 

afluente de 300mgDQO.L
-1

. 

Em vários estudos foram observados um aumento da remoção de DQO 

quando o sistema foi submetido à operação microaeróbia. Por exemploJenicek et al. 

(2008), observaram que o sistema microaeróbio produziu efluente com DQO 33% 

inferior ao sistema anaeróbio.Os referidos autores concordam que sistemas 

microaeróbios promovem a degradação dos compostos que são resistentes à degradação 

quando sob condições estritamente anaeróbias.Jenicek et al. (2010), estudando as 

vantagens da aplicação do sistema microaeróbio em digestores de lodo em escala real, 

relatam que a microaeração contribuiu para a degradabilidade de compostos que 

sãorecalcitrantes em ambiente anaeróbio, bem comoa microaeração proporcionava o 

aumento da diversidade microbiana. 
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No estudo de Lim e Wang (2013), a aplicaçao da microaeração no pré-

tratamento de lodo de co-digestão anaeróbia de água marrom e alimento estimulou a 

produção de exoenzimas que realizam a degradação de compostos recalcitrantes sob 

condições totalmente anaeróbias.  

Possivelmente no presente estudo, devido à utilização de efluente sintético 

com uma fonte de carbono e elétrons facilmente biodegradável, acabou por mascarar o 

efeito da microaeração, a qual aparentemente se mostra mais evidente para efluentes 

mais complexos. 

 

4.3.2 Monitoramento do biogás 

 

Os dados de desempenho de composição do biogás (Fases I a IV) para os 

sistemas R1 e R2 durante todo o experimento, são mostrados na Tabela 12, em que o 

desvio padrão das amostras é mostrado entre parênteses. 

Como mostra a Tabela 12, para a produção de biogás, desde a Fase I os 

reatores já produziam biogás com frações de metano acima de 70%. Na Fase III, para 

uma carga de sulfato volumétrica de 0,3 kgSO4
2-

·m
-3

·dia
-1

 (R1) e 0,2kgSO4
2-

·m
-3

·dia
-1 

(R2), os reatores apresentaram uma redução de 4,7% (R1) e 3,8% (R2) na fração de 

metano e ambos os sistemas apresentavam frações de sulfeto de 0,28%.  

Para Diaz et al. (2010), a presença de sulfato afeta negativamente a 

produção do metano tanto em termos de uma eventual toxicidade do sulfeto formado a 

partir de uma dada concentração, quanto pela utilização de parte da DQO para a redução 

do sulfato e não para formação do metano.Jenicek et al. (2008) também descrevem o 

sulfeto como supressor da metanogênese devido à inibição das arqueias metanogênicas.  

Contudo, não foi observadono presente estudo diferença estatística 

significativa para as concentrações de metano entre as Fases II e III, pois os valores de 

p encontrados foram de0,065 e 0,085, para os reatores R1 e R2, 

respectivamente.Possivelmente, a não observação de qualquer efeito inibitório se deve 

ao fato da avaliação ser realizada em sistemas com baixa concentração de sulfato, e 

subsequente baixa geração do sulfeto. 

Na Fase IV do sistema de absorção alcalina, durante todo o estudo, como 

era de se esperar, foi observadauma eficiência de 100% na remoção do sulfeto gasoso 

produzido, além da remoção total de amônia e dióxido de carbono, como mostra a 
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Tabela 12. Abatzoglou e Boivin (2009) apontam como desvantagem do processo de 

lavagem cáustica a alta reatividade das soluções alcalinas com o CO2,que consomem 

rapidamente os reagentes alcalinos durante sua captura, tornando-o um método menos 

seletivo para o H2S. 

No presente estudo não foi avaliado o tempo de saturação da solução 10M 

de NaOH utilizado no sistema de absorção alcalina. 

Na Fase IV do sistema microaeróbio, o biogás tratado apresentou uma 

produção de 0,02% de sulfeto em sua composição. Antes do fornecimento de ar, o 

reator produzia biogás com concentração média de H2S de 0,28%. Logo, houve uma 

considerável redução de H2S no biogás, alcançando uma eficiência de remoção igual a 

93%. Foi possível verificar também uma nítida atenuação do odor desagradável quando 

comparado ao odor sentido antes do fornecimento da microaeração. 

Os dados estão de acordo com Van Der Zee et al. (2007), que avaliando a 

microaeração a partir do fornecimento de ar 1,2-1,5 L.d
-1

,observaram redução dos níveis 

de sulfeto no biogás de 1,7 para 0,3 % e em diversas vezes o sistema apresentou níveis 

de sulfeto abaixo de 0,02%. 

Diaz et al. (2010), por exemplo, também alcançaram ótimos valores de 

remoção quando utilizaram a aplicação de ar diretamente no headspace do sistema.  

Antes da injeção do ar no sistema, a concentração de H2S encontrada no biogás era de 

14.075  mg·Nm
-3

(1,1%), eapós a introdução de ar, a concentração de H2S reduziu para 

55  mg.Nm
-3

(0%) (eficiência de remoção de 99,6%). Os referidos autores também 

utilizaram a aplicação do oxigênio puro para comparar com as eficiências de remoção 

obtidas com o ar, e encontraram que os níveis de sulfeto reduziram de 15.811mg.Nm
-3

 

(1,0%) para 116mg.Nm
-3

 (0%). Deste modo, não foi encontrada diferença significativa 

entre a aplicação de ar e oxigênio puro, o que é importante, pois a utilização de ar 

atmosférico é 21% mais econômico que oxigênio, quando se faz uma projeção de 10 

anos de operação (DIAZet al., 2011). 
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Tabela 12 – Valores médios das concentrações e vazões molares dos gases O2, N2, CH4, CO2, H2S e NH3,  dos reatores R1 e R2 durante 

todo o experimento. 

Parâmetro Unidade 

Reator e Fase 

I 

(Adaptação) 

II 

(Estabilização) 

III 

(Adição de sulfato) 

IV 

(Remoção de sulfeto) 

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 

COV kgDQO·m
-3

·dia
-1

 3,1 3,3 2,0 2,0 2,0 2,1 2,0 2,0 

CSV kgSO4
2-

·m
-3

·dia
-1

 - - - - 0,3 0,2 0,3 0,2 

DQO/SO4
2-

  - - - - 6,7 6,6 6,8 6,7 

O2                                    % - - - - - - - 0,76(0,42) 

 mmol.d
-1

 - - - - - - - 0,34(0,36) 

N2 % 16,5(0,89) 16,8(2,4) 13,8(4,63) 14,2(4,0) 16,6(5,17) 16,5(3,2) 29,5(6,98) 42,3(10,6) 

 mmol.d
-1

 6,81(0,37) 7,47(1,06) 6,31(2,12) 8,73(2,48) 7,71(2,42) 8,55(1,64) 13,9(3,31) 23,1(5,72) 

CH4 % 75,2(0,60) 74,6(3,5) 79,0(3,64) 79,2(3,0) 75,3(4,59) 76,2(3,0) 70,5(6,93) 52,4(9,83) 

 mmol.d
-1

 31,1(0,25) 33,2(1,57) 36,1(1,67) 48,8(1,95) 35,8 (2,23) 39,5(1,54) 33,4(3,29) 28,6(5,31) 

CO2 % 8,3(1,49) 8,6(1,10) 7,2(1,06) 6,7(1,00) 6,95(0,45) 5,72(0,20) 0 4,47(1,07) 

 mmol.d
-1

 3,46(0,61) 3,87(0,51) 3,32(0,48) 4,10(0,59) 3,19(0,21) 2,95(0,11) 0 2,48(0,58) 

H2S % - - - - 0,28(0,04) 0,28(0,03) 0 0,02(0,02) 

 mmol.d
-1

 - - - - 0,13(0,02) 0,15(0,02) 0 0,01(0,01) 

NH3 % - - - - 0,87(0,59) 1,3(0,4) 0 0,04(0,06) 

 mmol.d
-1

 - - - - 0,41(0,0,28) 0,68(0,22) 0 0,03(0,04) 

Fonte: da autora (2016). 
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Fdz-Polanco et al. (2009) também observaram altos índices de remoção de 

sulfeto (99%) após aplicação de um fluxo de O2 de 3,3mL.min
-1

,utilizando reatores de 

mistura completa (CSTR) com um volume total de 247 L (volume útil, 200 L) e um 

TDH de 20 dias.  

A Figura 8 traz os dados de produção sulfeto e Figura 9 traz dados de 

produção de amôniano biogás do sistema R2 ao longo dos dias de operação, mostrando 

o período em que o sistema R2 era operado sem a microaeração (Fase III) e, 

posteriormente, operado sob condição microaeróbia (Fase IV). 

 

Figura 8 –Variação da produção de sulfeto ( )  e oxigênio ( ) (Fases III e IV) no 

biogás microaeróbio. 

 
Fonte: da autora (2016). 

Com base na análise da Figura 8 pode-se verificar que há uma relação direta 

entre os níveis de sulfeto e oxigênio na composição do biogás produzido no R2. 

Verifica-se que, quando o reator estava sendo operado anaerobiamente (Fase III), o 

sistema produzia biogás com concentrações de até 0,15 mmol
.
d

-1
de sulfeto (equivalente 

a (0,28%). Com a introdução do ar atmosférico (Fase IV) observou-se uma diminuição 

de concentração de H2S no biogás, alcançando valores de 0,01mmol
.
d

-1
(0,02%).  

Os pontos destacados com as setas representam as falhas de operação no 

sistema de microaeração, sendo os dias em que fornecimento de ar foi interrompido por 

problemas operacionais (falta de energia ou rompimento da tubulação do sistema 
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microaeróbio). Nesses dias, observou-se o aumento súbito nas concentrações de sulfeto 

gasoso.  

Fdz-Polanco et al. (2009) também relatam que quando seu experimento 

apresentou falhas no fornecimento de ar foi notado um aumento excessivo nas 

concentrações do sulfeto no biogás produzido. De maneira semelhante, no estudo de 

Diaz; Fdz-Polanco (2012), também observaram que a falha na microaeração resultava 

em um rápido aumento nos níveisde sulfeto. Quando estabelecida as condições de 

microaeração, o sistema apresentou as mesmas remoções  de sulfeto observadas antes 

da falha operacional.  

Tal efeito foi também verificado na presente investigação, com recuperação 

imediata das remoções quando pequenas quantidades de ar foram reintroduzidas no 

sistema. O aumento súbito das frações de sulfeto se deve aos compostos de enxofre 

oxidados acumulados (sulfato, tiossulfato e enxofre elementar) que passaram a ser 

reduzidos (GUTIERREZ et al., 2008). 

Figura 9 – Variação da produção de amônia ( )  e oxigênio ( ) (Fases III e IV) no 

biogás microaeróbio. 

 
Fonte: da autora (2016). 

 

De acordo com a Figura 9, observou-se que quando o sistema ainda não 

recebia o fornecimento da microaeração (Fase III) a concentração média de 

amôniaencontrada no biogás foi de 1,3%, a qual diminuiu consideravelmente a partir do 
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fornecimento da microaeração. Durante a microaeração (Fase IV) foram observados 

valores médios de amônia de 0,04%. 

Amaior eficiência de remoção de amônia em sistemas microaeróbios 

possivelmente se deve pela oxidação da amônia a nitrito ou nitrato ou mesmo maior 

demanda nutricional da biomassa microaeróbia. Entretanto, um maior aprofundamento 

no tema é necessário, principalmente por meio da inclusão de estudos de microbiologia 

molecular. 

AFigura 10 mostra a representação dos dados de metano para o sistema de 

absorção alcalina e microaeróbio. 

Figura 10 – Boxplot das frações metano do biogás dos reatores R1(Anaeróbio com 

absorção alcalina do biogás gerado) e R2 (microaeróbio). 

 
Fonte: da autora (2016). 

Como pode ser observado na Tabela 10, uma produção média diária de 33,4 

± 3,129 mmol de metano foi encontrada no reator anaeróbio após imerso na solução 

alcalina, o que representou uma concentração de 70,5% (v/v) de metano no biogás. Por 

outro lado, uma produção diária de 28,6 ± 5,31 mmol de metano foi encontrada no 

reator microaeróbio, representando uma produção de biogás com 52,4% (v/v) de 

metano.  

Comparando os dados de metano para os sistemas analisados, verficou-se 

que o sistema microaeróbio produziu biogás com concentração de metano 14% inferior 

ao encontrado no sistema de absorção alcalina.Tal fato, muito provavelmente, esteve 
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associado à diluição do biogás pelo nitrogênio fornecido pela microaeração, já que o 

nível de nitrogênio na fase anaeróbia (Fase III) do R2 foi de 16,5% (v/v), e em 

condições microaeróbias a fração de nitrogênio aumentou para 42,3% (v/v). 

Como mostram os dados em Boxplot (Figura 10), as concentrações de 

metano para a absorção alcalina são em sua grande parte superiores às concentrações de 

metano para o sistema microaeróbio, além de ser essa diferença estatisticamente 

significativa (p=0,000004).Diaz et al., (2010) observaram em condições microaeróbias 

concentrações de metano 9% inferiores às encontradas em condições anaeróbias. 

Nos estudos em que se utilizou oxigênio puro não foram evidenciadas diferenças 

entre o biogás anaeróbio e microaeróbio. Como por exemplo,Diaz et al., (2011), 

aplicando concentrações limites de oxigênio puro em um reator anaeróbio, não 

encontraram diferença significativa entre as concentrações de metano em condições 

anaeróbias e microaeróbias. 

A aplicação de ar em sistema de microaeração seria uma devantagem em relação 

ao fornecimento do oxigênio puro visto a diluição do biogás. No entanto, a utilização 

direta de oxigênio pode ser condiderada uma estratégia perigosa visto a formação de 

uma mistura gasosa explosiva entre oxigênio e metano.De acordo com Lopes (2010) 

devido ao risco de explosão a dosagem O2 deve ser limitado , não excedendo 12 % (v/v) 

em volume de ar no biogás, além de ser necessário a presença de uma válvula de 

segurança  na entrada da oxigenação. 

No estudo de Diaz et al. (2011), avaliando o uso de microoxigenação  na 

degradação de celulose, foram avaliadas três diferentesinóculos, sendo 1 inóculo 

estritamente anaeróbio e outros 2 inóculos microaeróbios. Os experimentos foram 

realizados em batelada. Foi verificada uma diferença máxima de 4% entre a biomassa 

microaeróbia e anaeróbia na produção de metano, a qual não foi significativa. No 

supracitado estudo foi verificado que a produção máxima de metano para a biomassa 

microaeróbia ocorreu antes de 15 dias de experimento, ao passo que a produção máxima 

de metano ocorria após 19 dias de experimento quando a biomassa anaeróbia era 

utilizada. Os autores concluíram que o meio microaeróbio não inibiu a metanogênese, 

justificada pelos dados de produção de metano, e que sistemas microaeróbios podem ser 

operados com um TDH inferior ao sistema anaeróbio, representando assim uma 

diminuição do volume das unidades e dos custos de implantação.  
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4.3.3 Balanço de enxofre e oxigênio 

 

Os valores de SO4
-2

 afluente e efluente, eficiência de remoção de SO4
-2

 e 

quantidade de sulfeto dissolvido gerado nos sistemas de absorção alcalina e 

microaeróbio podem ser visualizados na Tabela 13. 

Tabela 13 – Desempenho operacional (Fases III e IV) dos reatores R1 (anaeróbio com 

absorção alcalina do biogás gerado) e R2 (microaeróbio). 

Parâmetro Unidade 

III 

(Adição de sulfato) 

IV 

(Remoção de sulfeto) 

R1 R2 R1 R2 

SO4
2-

 afluente mg·L
-1

 137(17) 141(16) 136(14) 143(16) 

SO4
2-

efluente mg·L
-1

 9,6(5) 8,5(4) 8,2(4) 10(7) 

Eficiência SO4
2-

 % 93(4) 94(5) 93(3) 90(6 ) 

S
2-

 dissolvido mg·L
-1

 37(10) 40(14) 26(10) 24(10) 

Fonte: da autora (2016). 

De acordo com a Tabela 13, os sistema de absorção alcalina e microaeróbio 

apresentaram eficiência média de remoção de sulfato de 93% (R1) e 90% (R2), ondenão 

foi observada diferença estatística significativa para os dados de remoção de sulfato (p = 

0,245) entre os sistemas analisados.Contudo, pode ser observado na Figura 11, que a 

diferença entre o primeiro e o terceiro quartil (desvio padrão) no reator R1 anaeróbio foi 

inferior à verificada no reator R2 microaeróbio.  

Assim, verifica-se que o sistema anaeróbio foi ligeiramente mais estável em 

termos de redução de sulfato. Possivelmente, o  excesso de O2fornecido pela 

microaeração favoreceu a re-oxidação do sulfeto ou do enxofre elementar a sulfato ou 

tiossulfato. Assim, analisando a remoção de sulfato no sistema R2 durante as fases III e 

IV, houve uma diferença estatisticamente significativa (p <0,01), em que as remoções 

foram menores na fase microaeróbia. 
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Figura 11 – Boxplot das remoções de sulfato na fração líquida dos reatores R1 

(anaeróbio com absorção alcalina do biogás gerado) e R2 (microaeróbio). 

 
Fonte: da autora (2016). 

Gutierrez et al. (2008) verificaram a formação de sulfato e tiossulfato após a 

injeção de oxigênio, evidenciando a formação de sulfato a partir da oxidação por 

sulfeto. 

Zitomer e Shrout (2000), trabalhando com sistema microaeróbio em um 

reator mesofilico (35 ± 2 °C) de leito fluidizado tratando esgoto sintético (mistura de 

etanol/propionato),  observaram valores de sulfato afluente 30% superior à concentração 

afluente, possivelmente devido à reoxidação do sulfeto durante a micro-oxigenação do 

sistema. 

Jenicek et al. (2010) descreveram que em condições de aeração limitada as 

Bactérias Redutoras de Sulfato (BRS) não foram afetadas pela entrada do oxigênio no 

sistema, pelo contrário, tiveram atividadesaumentadas em 10% quando comparado com 

a biomassa estritamente anaeróbia.  

Os dados de sulfeto dissolvido nos reatores R1 (anaeróbio com absorção 

alcalina) e R2 (microaeróbio) podem ser observados na Tabela 13. Não foi verificada 

diferença estatística significativa para o parâmetro sulfeto dissolvido (p=0,71), quando 

comparada aFase IVdos sistemas de estudo.  

Em cada sistema foi observado diferença estatística entre as concentrações 

de sulfeto dissolvido para as Fases III e IV, fato justificado pela remoção do sulfeto no 
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biogás por meio das tecnologias de remoção de sulfeto aplicadas em cada sistema. Para 

o sistema R2verificou-se o impacto da microaeração na diminuição do sulfeto presente 

no biogás (remoção de 93%), bem como no valor médio do sulfeto dissolvido (remoção 

de 40%) referentes a 40mg.L
-1

 (Fase III) e 24mg.L
-1

 (Fase IV). Em contrapartida, no 

sistema R1,foi obtida 100% de eficiência na remoção do sulfeto no biogás e 30% para o 

sulfeto dissolvido referente a 37mg.L
-1

 (Fase III) e 26 mg.L
-1

 (Fase IV). 

Khanal e Huang (2003), utilizando sistemas microaeróbios com aplicação 

de oxigênio puro erecirculação, chegaram a níveis indetectáveis de sulfeto dissolvido. 

O balanço de enxofre pode ser melhor visualizado na Figura 12. R1 

(anaeróbio com absorção alcalina) foi operado com uma entrada total de enxofre 

de292mg·d
-1

 e uma saída total de 228 mg.d
-1

, com uma perda de enxofre de 22% (64 

mg·d
-1

). Não foi observada fração de H2S no biogás coletado após o sistema de 

absorção alcalina, tendo sido totalmente absorvido pelo mesmo. Da quantidade de 

enxofre que deixou o sistema 11% correspondia a sulfato e 67% a sulfeto dissolvido. 

Vale ressaltar que o teor de enxofre absorvido na solução alcalina não foi analisado, o 

qual possivelmente deve corresponder a lacuna observada no balanço de enxofre. 

Já para o sistema microaeróbio(Reator R2) houve uma entrada total de275 

mg·d
-1

e uma saída de 166 mg ·d
-1

, com uma perda de enxofre de 40% (109 mg·d
-1

). A 

partir das analises realizadas constatou-se que, da quantidade de enxofre na saída do 

reator,17% está relacionado com o sulfato,50% com sulfeto dissolvido e 0,09% de 

sulfeto no biogás. 

As diferenças encontradas no balanço de enxofre em ambos os reatores, 

podem serdevidas às diferentes eficiências de remoção de sulfeto, tanto do biogás como 

no efluente líquido, bem como à assimilação dos compostos de enxofre pela 

comunidade microbiana predominante em cada sistema.  

No R2, foi observada uma maior perda de enxofre (40% vs 22%), além de 

uma maior remoção do sulfeto dissolvido (40% vc 30%), já que a remoção do sulfeto 

gasoso foi similar e próximaa 100%. Vale ressaltar que, condições microaeróbias 

favorecem a  formação do tiossulfato (produto da oxidação parcial do sulfeto, não 

analisado neste estudo) e formação de enxofre elementar (produto da oxidação parcial 

do sulfeto, também não analisado neste estudo).A análise desses compostos certamente 

daria um balanço mais real da rota do enxofre nos sistemas. 
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Figura 12 – Balanço de enxofre  em mg.d-1 de enxofre da entrada e saída 

nos reatores R1 (anaeróbio com absorção alcalina do biogás gerado) e R2 

(microaeróbio): S, sulfato ( ); S, sulfeto dissolvido ( ) e ( ) S, H2S 

biogás. 

 
 

Fonte: da autora (2016). 

Embora não tenham realizado experimentos para determinação de enxofre 

elementar,Diaz et al. (2010) relacionaram as lacunas encontradas no balanço de enxofre 

de sistemas microaeróbios,à presença deste elemento. Diaz et al. (2011)também 

relacionaram a lacuna de 31% na saída de um sistema microaeróbio à formação de 

enxofre elementar.  

No estudo deRamos et al. (2014), utilizando um digestor de lodo em escala 

real (5m
3
) e impondo diferentes condições de microaeração, foi observada a formação 

insignificante de tiossulfato no sistema. Os autores concluíram que em condições 

microaeróbias a oxidação do sulfeto tem o enxofre elementar como produto 

predominante. Nos estudos supracitados, a presença do enxofre elementar foi 

comprovada pela formação de uma camada espessa na tampa do headspace.Ramos, 

Perez e Fdz-Polanco (2013) estudaramo fornecimento da microaeração dentro de uma 

câmara externa que continha biogás acumulado, denominada unidade de dessulfurização 

microaeróbia (MDU). Eles observaram que  60% de todo o sulfeto oxidado foi 

recuperado na parte superior do sistema, como enxofre elementar, em grandes folhas de 

multicamadas com 98% de pureza. 

Cirne et al. (2008) sugeriram que o enxofre elementar e sulfato foram os 

principais produtos da oxidação do sulfeto. Logo, há uma tendência para o aumento da 

concentração do sulfato efluente. Esta observação é mais evidente quando o oxigênio é 

aplicado em maiores cargas, pois possibilita a reoxidação do enxofre elementar a 
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sulfato. O aumento da concentração do sulfato também foi observado no estudo de 

Khanal e Huang (2003).  

De maneira contrária, Van Der Zee et al. (2007), aplicando uma 

microaeração de 0,7-0,9 m
3
·m

-3
·d

-1
 para um reator de leito fluidizado alimentado com 

vinhaça, observaram a formação de enxofre elementar e não foi detectado sulfato no 

esgoto efluente. Para Khanal e Huang (2003), dos subprodutos da oxidação do sulfeto, o 

tiossulfato geralmente é detectado nos primeiros dias da microaeração. 

Os estudos citados sugerem que o enxofre elementar e o sulfato são os 

subprodutos principais da oxidação do sulfeto. Todavia, quando sob condições limitadas 

de oxigênio, há a oxidação incompleta do sulfeto dissolvido, o que resulta na formação 

predominantede enxofre elementar. 

A partir do balanço de enxofre foi realizada uma estimativa da quantidade 

de oxigênio utilizado para oxidar o sulfeto e o que foi utilizado para outros processos. 

Na Figura 13 é mostrado o balanço de oxigênio para o reator microaeróbio durante a 

Fase IV.  

Para o cálculo do balanço de oxigênio foi considerada a quantidade de 

oxigênio que foi introduzido ao sistema pela injeção de 0,2 mL.min
-1

 de ar atmosférico 

no headspace do reator, que corresponde a um valor médio de 2,45 mmol.d
-1

 de 

oxigênio. Desse total, a quantidade de oxigênio que saiu sem ser consumido no sistema 

foi de 0,42 mmol.d
-1

. Analisando o balanço de oxigênio na Figura 13 pode-se perceber 

que, do total de O2 introduzido no sistema, um percentual de 69,2% foi consumido na 

oxidação do sulfeto, 13,8% foi utilizada para outros processos e o restante 17,1% saiu 

junto com o biogás sem ser consumido. 
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Figura 13 – Balanço de oxigênio para o sistema R2 durante a fase 

IV (microaeróbia): O2, fornecido ao sistema ( ); O2, oxidação do 

sulfeto ( ); O2, outros processos ( ) and ( ) O2, composição do 

biogás. 

 
Fonte: da autora (2016). 

 

Diaz et al. (2011), ao realizarem o balanço de oxigênio para as duas 

condições de mistura de biodigestores microaerados, encontraram que para o reator com 

recirculação de lodo, apenas 50% do O2 fornecido no reator era consumido no sistema e, 

desse total, 35% foi utilizado para oxidação de sulfeto ou tiossulfato. Já para o reator 

com recirculação de biogás, a quantidade de O2 consumido do total fornecido foi de 50-

70%, sendo 30-40% utilizado para oxidação do sulfeto. Essa maior quantidade 

observada na segunda condição é devido ao oxigênio utilizado para oxidar o sulfeto 

dissolvido no líquido.  

Além disso, os autores também encontraram que quando o O2 era 

adicionado no headspace a quantidade de oxigênio utilizada em outros processos era 

ligeiramente menor. Dessa forma, o fornecimento de O2 no headspace limita o contato 

do oxigênio com a fase líquida, evitando o seu consumo para outros processos 

indesejáveis. Logo, uma parte do oxigênio pode ter sido utilizada para a oxidação de 

matéria orgânica, como pode ser observado no pequeno aumento da concentração de 

dióxido de carbono. 
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4.3.4 Biologia molecular 

 

Para avaliar o efeito da microaeração nas comunidades bacterianas e arqueia 

do sistema R2, os parâmetros ecológicos (riqueza, equitabilidade e diversidade de 

Shannon) foam calculadas usando as informações obtidas a partir de padrões de DGGE. 

Dendogramas foram avaliados por agrupamento UPGMA.  

De acordo com a classificação de Marzorati et al., (2008), a organização 

funcional da comunidade bacteriana manteve valores médios durante toda a operação, 

sendo 45% durante a etapa anaeróbia e reduzindo para 30% após o fornecimento da 

microaeração (Tabela 14). Estes valores indicam que espécies apropriadas foram 

dominantes, mantendo um certo nível de organização. De acordo comMarzorati et al., 

(2008)a elevada concentração de algumas espécies e disponibilidade de muitos outros 

sugerem que a comunidade pode, potencialmente, lidar com a mudança de condições 

ambientais preservando sua funcionalidade.   

 

Tabela 14 – Diversidade de Shannon (H), riqueza ponderada (RR), e organização 

funcional (Fo), calculados a partir dos padrões de DGGE. 

Parâmetro Inóculo Anaeróbio Microaeróbio 

Bacteria  

  Organização Funcional (Fo) (%) 31 45 30 

Riqueza ponderada (Rr) 50 84 25 

Diversidade de Shannon(H) 2,77 2,98 2,46 

Archaea    

Organização Funcional (Fo) (%) 44 45 52 

Riqueza ponderada (Rr) 193 122 210 

Diversidade de Shannon(H) 3,18 2,62 2,74 

Rr: baixa (<10), média (10-30), alta (>30) conforme(Marzorati et al., 2008) 

Fo: baixa Fo/alta equitabilidade (25%), média Fo/equitabilidade (30-70%), alta Fo/baixa equitabilidade 

(70%) conforme(Marzorati et al., 2008) 

H: 1,5 até 3,5 (baixa e alta equitabilidade e riqueza de espécies, respectivamente) conforme(Mc Donald, 

2003) 

Fonte: da autora. 

O parâmetro riqueza variou de 50 no inóculo, 84 para amostras anaeróbias e 

25 para as amostras microaeróbias (Tabela 14). De acordo comMcDonald (2003), a 

diversidade de Shannon é utilizada para calcular a diversidade das espécies com base na 

equitatividade e riqueza, variando de 1,5 (baixa equitatividade e riqueza) para 3,5 (alta 

equitatividade e riqueza). Os valores mais baixos encontradas na análise de diversidade 

foram encontrados na amostra microaeróbia (2,46), no inóculo (2,77) e a amostra 

anaeróbia (2,98) apresentou o maior valor. O menor valor H encontrado na amostra 
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microaeróbia sugere que a comunidade bacteriana foi afetada pela exposição ao 

oxigênio, em que o mesmo influenciou na riqueza desta comunidade. Tal fato, pode ser 

justificado pela competição entre as comunidades microabianas uma vez que que os 

mais adaptados ao substrato prevalecem (VIANA et al., 2014). 

De acordo com Witterbolle et al. (2009) a comunidade arqueia do inóculo 

mostrou condições que favorecem a uma maior estabilidade do Sistema, com elevada 

riqueza (193) eequitabilidade (44). Após a estabilização do sistema, em condições 

anaeróbias, foi observado um aumento do valor de Fo para 45 e na etapa microaeróbia 

esse valor aumentou para 52. O valor de Rr variou de 193 (inóculo), 45 (anaeróbio) e 52 

(microaeróbio).  

A diminuição da riqueza observada em condições anaeróbias, quando 

comparado ao inóculo, deve-se possivelmente à mudança do substrato aplicado. O 

inóculo é oriundo do tratamento do paseudocaule da bananaeira, enquanto que, nesta 

pesquisa, o sistema foi alimentado com etanol como fonte de carbono.  

Os altos valores de Rr observados nas comunidades arqueias do sistema 

microaeróbio quando comparado ao sistema anaeróbio, deve estar relacionada a dois 

fatores: 1) a estrutura granular do lodo que envolve as arqueias, sendo uma barreira de 

proteção que evita a exposição direta ao oxigênio; na camada externa do grânulo 

predominam as batérias facultativas, como descrito por Shen e Guiot (1995); 

2)acessibilidade das metanogênicas a outros diferentes substratos.  

A comparação dos perfis de DGGE da comunidade de arqueias resultou no 

coeficiente de similaridade de Pearson (р-valor) de 59% entre o inóculo e fase anaeróbia 

e 48% entre inóculo e fase microaeróbia, indicando a adaptação do inóculo às condições 

impostas na experimentação (etanol como fonte de carbono e energia). As amostras 

correspondentes a condições anaeróbias e microaeróbias mostraram um valor de 53%, 

sugerindo um impacto evidente da microaeração na comunidade arqueia. De acordo 

com os resultados obtidos de Rr e H, foi observado que a comunidade arqueia foi 

favorecida pela tensão advinda da introdução de oxigénio. 
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Figura 14 –Dendogramas com base nos perfis de 16S ARNr de DGGE das bactérias (a) 

e arqueia (B). Os marcadores indicam o período experimental a que cada amostra foi 

recolhida: fase anaeróbia (I); fase microaeróbia (II). 

 
Fonte: da autora (2016). 

 

O perfil DGGE na comunidade bacteriana resultou em um elevado valor de 

p (65%) entre a fase de aclimatação e anaeróbia (1) e 52% em relação à microaeróbia 

(2). O valor-р entre as fases 1 e 2 foi de aproximadamente 57% (Figura 14). Portanto, a 

diferença encontrada pode ser explicada pelo impacto negativo da microaeração na 

comunidade bacteriana. 

 

4.3.5 Avaliação econômica preliminar comparativa dos processos de tratamento do 

bigás (absorção químicae microaeração) 

 

Para avaliação econômica preliminar comparativa dos processos de 

purificação do biogás, foi realizado um estudo de aumento de escala (scale-up). Assim, 

reatores operados no laboratório (3,5. 10
-3 

m
3
 de volume cada) foram extrapolados para 

dois reatores com um volume total de 432 m
3
, volume útil de 346 m

3
, altura de 5,5 m e 

diâmetro de 10 m.  

Portanto, os resultados apresentados nesta pesquisa trazem dados de 

aumento de escala (scale up), com o intuito de prever os gatos operacionais dos sistemas 
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em questão. Nesta configuração, os sistemas de tratamento de efluentes atendem a uma 

população de 7500 habitantes.  

Os parâmetros adotados para o estudo de avaliação econômica preliminar do 

processo de microaeração em relação à lavagem química do biogás são apresentados na 

Tabela 15. 

Tabela 15 - Custos de investimento e operacionais para os cenários estudados. 

Custos de investimento 

 

Cenário 1 Cenário 2 

Equipamento para reagente US$ - US$ 542,00 

Controle de vazão US$ - US$ 1.550,00 

Segurança US$ - US$ 6.118,28 

Válvulas US$ - US$ 397,98 

Tubos e conexões US$ - US$ 663,30 

Total US$ - US$ 9.271,56 

Custos operacionais por ano 

 Cenário 1 Cenário 2 

Reagente US$ 26.969,86 US$- 

Eletricidade US$ - US$ 2.305,26 

Manutenção US$ - US$ 927,16 

Total US$ 26.969,86 US$ 3.232,42 

Fonte: A autora (2016) 

Nota 1: Valores em dólar 

Nota 2: Cenário 1: absorção química e Cenário 2: Microaeróbio 

 O cenário 1 não exige custos de investimento, visto que não há a necessidade 

de aquisições extras de equipamentos. Por outro lado, o cenários 2 exige gastos de 

equipamentos como controladores de vazão, válvulas de sugurança, conexões e tubos.  

Estima-se, para o cenário 2, um custo total de US$ 9.271,56 (R$ 21.139,16). 

No tocante aos gastos operacionais, o cenário 1 apresentou o consumo de 

reagentes (270 t/ano) como maior gasto operacional. O cenário 2 nãoexiste custo para a 

aquisição de reagente, pois foi utilizado ar atmosférico. Já em relação ao consumo de 

energia elétrica foi considerado que o compressor do cenário 2 ficaria ligado 24 horas 

por dia, o que resultaria em um custo de operação de US$ 3.232,42 (R$ 7369,92). 

Foi observado que o custo de operação do cenário 1 foi 8 vezes maior que 

nocenário 2. Afim de verificar qual tecnologia apresentaria gastos mais atrativos, foi 

realizada uma previsão futura com tempo de retorno de 10 anos (Figura 15).  
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Figura 15 - Períodos de expansão e amortização para os cenários estudados. 

 
 

De acordo com os dados apresentados na Figura 4., após 10 anos de 

operação o Cenário 2 teria o período de amortização de 4,7 meses, retornando o valor 

investido na aquisição dos equipamentos. Além disso, no final de um período de 10 

anos a ETE teriaeconomizado cerca de 84,6 % se estivesse usando um sistema 

microaeróbio para a remoçãode sulfeto de hidrogênio em relação à lavagem alcalina, o 

que resultaria em uma economia deUS$ 228.102,90 (R$ 520.074,61). Diaz (2011) 

comparou diferentes cenários (FeCl3 emicroaeróbio) e encontrou uma economia de 45 

% em 20 anos em comparação com o uso decloreto férrico. 

Vale ressaltar que não foram considerados alguns aspectos no cálculo do 

estudo econômico, como por exemplo, a receita que daria o aproveitamento energético 

do biogás, assim como, no Cenário 2, não foi considerado a recuperação de enxofre 

elementar que tem um alto valor agregado (US$ 200,00 por tonelada), o que poderia 

gerar uma receita de US$ 970,10 (R$ 2.227,79) por ano em relação ao cenário 1.  

 

4.4 Conclusão 

 

Não houve diferença significativa entre os níveis de remoção de DQO para 

os reatores R1(anaeróbio com absorção alcalina) e R2 (microaeróbio)avaliados.  
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Para os dados de balanço de enxofre, também não foram observadas 

diferenças significativas para os dados de remoção de sulfato e concentração de sulfeto 

dissolvido entre as duas tecnologias analisadas.  

Com relação aos níveis de sulfeto no biogás, o sistema de absorção 

alcalinaapresentou uma remoção de 100% e concentração de metano de 76,2% (v/v), 

enquanto que o sistema microaeróbio (reator R2) apresentou uma remoção média de 

93% com concentração de metano de 52,4% (v/v), havendo assim diluição do metano 

gerado.  

Foi observado pelo balanço do oxigênio que, além da utilização do O2 para 

a oxidação do sulfeto, uma parte (14%) do O2 introduzido foi utilizada para outros 

processos, e que uma fração significativa (17%) foi possivelmente perdida no processo, 

pois saiu com o biogás. 

Vale ressaltar que o sistema microaeróbio a partir da introdução de ar não 

interferiu negativamente na digestão anaeróbia, apresentou eficiência para a remoção do 

sulfeto presente no biogás, além de não ter sido necessário a utilização de uma unidade 

posterior de tratamento de biogás. 

O estudo econômico preliminar demonstrou que a microaeração se mostrou 

economicamente mais viável, uma vez que ao final de 10 anos a ETE teria uma 

economia de cerca de 85 %, quando comparado ao processo de absorção química. 

  



80 

 

5 AVALIAÇÃO DA ROBUSTEZ E RECUPERAÇÃO DE SISTEMA 

ANAERÓBIO E MICROAERÓBIO 

 

5.1 Introdução 

 

A digestão anaeróbia é uma tecnologia amplamente empregada no 

tratamento de esgoto sanitário, uma vez que é capaz de transformar uma grande parte da 

matéria orgânica em biogás com um teor de metano entre 60 e 70% (v/v), que pode ser 

utilizado como fonte de energia (DIAZ; FDZ-POLANCO 2012). Contudo, quando a 

matéria orgânica contém compostos de enxofre há a formação de sulfeto de hidrogênio, 

e este fará parte da composição do biogás.  

A presença de sulfeto de hidrogênio no biogás é uma desvantagem da 

digestão anaeróbia, e por isso, há necessidade de um tratamento que o remova antes que 

o biogás seja transformado em energia (DIAZ, 2011). 

Estudos anteriores demonstram que a tecnologia microaeróbia apresenta 

elevada eficiência no tratamento do biogás e remoção do sulfeto, além de não afetar 

significativamente a remoção de DQOe produção de metano (FDZ-POLANCO et al., 

2009; DIAZ, 2011).O fornecimento da microaeração promoveu inclusive o aumento das 

velocidades de hidrólise em ensaios de batelada com matéria orgânica complexa 

(JOHANSEN; BAKKE, 2006; JENICEK et al., 2008; JENICEK et al., 2010), 

contribuindo para um melhor desempenho do reator (BOTHEJU; BAKKE, 2011). 

De acordo comKraakman (2003), um sistema biológico só pode ser 

implementado comsucesso se for considerado robusto para o seu propósito, ou seja, ser 

capaz de lidar comflutuações e de recuperar-se após falhas operacionais.  

Com isso, o presente estudo buscou avaliar e comparar a robustez do 

sistema anaeróbio e microaeróbio através do estudo do tempo de retorno do sistema, 

após a simulação de falhas operacionais (desligamento total do sistema). 

 

5.2 Materialemétodos 

 

5.2.1 Composição do afluente sintético 
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O afluente sintético foi preparado utilizando água, meio basal (macro e 

micronutrientes), tampão e etanol como fonte de carbono. O etanol (99,8%, Dinâmica, 

Brasil), e o meio basal era preparado. De acordo Dos Santos (2005). Para manter o pH 

próximo a 7,0, a solução era tamponada com bicarbonato de sódio (NaHCO3) na 

proporção de 1 g de NaHCO3 para cada 1 g DQO. Todos os reagentes foram utilizados 

como adquiridos, sem purificação adicional. 

 

5.2.2 Inóculo 

 

O reator foi inoculado com lodo anaeróbio (~30 g ST/L e 13 g SVT/L) 

proveniente de um reator UASB tratando efluente do pseudocaule da bananeira, 

fornecido pela EMBRAPA-CE. 

 

5.2.3 Reatores 

 

A pesquisa consistiu na operação de dois reatores anaeróbios em fluxo 

contínuo instalados no Laboratório de Saneamento Ambiental (LABOSAN) do 

Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental (DEHA) da Universidade Federal 

do Ceará. Foram utilizados dois reatores anaeróbios com volume total de 3,5 L (volume 

útil de 2,8 L) e confeccionados em acrílico (Figura 16). Ambos os reatores 

apresentavam a mesma configuração. As dimensões dos reatores mencionados podem 

ser visualizadas na Tabela 16. 
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Figura 16 – Configuração do sistema experimental utilizado na remoção do sulfeto. 

 
1 – Tanque afluente; 2 – Bomba peristáltica (alimentação); 3 – Reator Anaeróbio;  4–Tanque efluente; 5 –

Bomba dosadora (recirculação);  6–Headspace do reator;  7– Medidor de vazão do biogás. 

Fonte: da autora (2016). 

 

Tabela 16 – Características principais dos reatores anaeróbios estudados. 

Característica R1 e R2 

Diâmetro maior (mm) 320 

Diâmetro menor (mm) 60 

Altura (cm) 82 

Volume total (L) 3,5 

Volume útil (L) 2,8 

Volume headspace (L) 0,7 

Fonte: da autora (2016). 

 

Os reatores foram alimentados com afluente sintético, por meio de bomba 

peristáltica (Watson Marlon, modelo 323U/D), com vazão média de aproximadamente 

6,5 L·d
-1

. O afluente sintético foi mantido em temperatura de aproximadamente 5°C 

para evitar a degradação e possível proliferação de microrganismos. Um sistema de 

recirculação de efluente era aplicado ao reator por meio de bomba dosadora (Concept 

Plus, ProMinentDosiertechnikGmbH, Alemanha), afim de aumentar a velocidade 

ascensional, para proporcionar uma melhor mistura do efluente e um maior contato 

entre biomassa e substrato, além de minimizar eventuais problemas de pistonamento da 

manta de lodo. 

Foram utilizados tubos de Tygon em todo o sistema de coleta e medição do 

biogás, devido à baixa permeabilidade a gases deste material, impedindo possíveis 
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trocas gasosas do sistema com o ambiente externo, minimizando possíveis problemas de 

medição (vazão e concentração) no biogás. 

O volume de biogás produzido foi monitorado diariamente pelo método do 

deslocamento de líquido. O sistema de medição de vazão consistia numa eletroválvula, 

que era conectada a tubulação de biogás do reator e ao recipiente de acrílico em formato 

de ―U‖ contendo água e previamente calibrado. A eletroválvula estava ligada ao quadro 

elétrico marcador de pulsos. O quadro elétrico registrava o pulso (sinal), sempre que a 

produção de biogás era suficiente para deslocar a coluna de líquido até o sensor de 

nível. O volume líquido deslocado era correspondente ao volume de biogás produzido. 

Ao final do dia anotava-se o número de pulsos registrados no quadro elétrico. Cada 

pulso correspondia a 25mL de volume deslocado. 

 

5.2.4 Procedimento experimental 

 

Após 90 dias de operação ambos os sistemas tiveram sua operação 

paralisada. Assim, os sistemas passaram 50 dias sem alimentação, bem como o sistema 

microaeróbio sem a microaeração. Em seguida, foi realizado o reestabelecimento da 

rotina operacional, em que o sistema foi operado por 60 dias. Os dados dos parâmetros 

aplicados antes e após o retorno da operação dos reatores estão descritos na Tabela 17.  

 

Tabela 17 – Parâmetros operacionais depois do retorno da operação dos sistemas 

anaeróbio e microaeróbio. 

Parâmetro Unidade 
Anaeróbio Microaeróbio 

Antes  Depois Antes  Depois 

Duração Dias 90 60 90 60 

TDH Horas 10,8 10,2 11,0 10,2 

Vazão L·d
-1

 6,6 6,6 6,2 7,4 

Vazão de ar mL·min
-1

 - - 0,2 0,2 

DQO afluente mg·L
-1

 935 1012 963 1072 

COV kgDQO·m
-3

·dia
-1

 2,0 2,4 2,0 2,6 

Sulfato afluente mg·L
-1

 136 139 143 144 

CSV kgSO4
2-

·m
-3

·dia
-1

 0,2 0,3 0,2 0,3 

DQO/sulfato 
 

6,8 7,2 6,7 7,4 

Fonte: da autora (2016). 
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Os reatores R1 e R2 foram operados em paralelo, sendo alimentados a partir 

do mesmo tanque afluente.  

 

5.2.5 Análises químicas e cromatográficas 

 

As análises químicas dos reatores foram realizadas por meio da coleta e 

análises de amostras do afluente e efluente, em uma frequência de 3 vezes por semana. 

As análises dos parâmetros DQO filtrada, Sulfato e Sulfeto dissolvido eram 

determinadas de acordo com o Standard Methods for 

theExaminationofWaterandWastewater (AMERICAN PUBLIC HEALTH 

ASSOCIATION, 2005). 

Os parâmetros avaliados durante toda a operação dos reatores, bem como os 

métodos utilizados para avaliação desses parâmetros são apresentados de forma 

sintetizada na Tabela 18. 

Tabela 18 – Parâmetros físico-químicos monitorados durante a operação dos reatores e 

os métodos analíticos utilizados. 

Parâmetros Unidade Método Referência 

DQO filtrada mgO2·L
-1

 5220 C APHA (2005) 

Sulfato mg· L
-1

 4500- SO4
2-

 E APHA (2005) 

Sulfeto mg· L
-1

 4500- S
2-

 F APHA (2005) 

Fonte: da autora (2016). 

A caracterização de biogás foi realizada, em termos de ar (O2 + N2), CO2 e 

CH4,por cromatografia gasosa com detecção por condutividade térmica (GC-TCD, gas 

chromatography-thermal conductivity detection) (GC-17A, Shimadzu Corporation, 

Japão). A amostra de biogás (1,0 mL) era injetada no modo splitless, e a separação 

cromatográfica erarealizada em uma coluna Rt-QPLOT (polímero poroso de 

divinilbenzeno, 30 m, 0,53 mmD.I.) (Restek Corporation, EUA). As temperaturas do 

forno, do injetor e do detector eram 40,50 e 200 °C, respectivamente. Hélio (White 

Martins, Brasil) era utilizado como gás de arrastea um fluxo de 0,7 mL·min
-1

, e o tempo 

de corrida foi de 5 min, conforme metodologia descrita anteriormente (CARNEIRO et 

al., 2014).As condições cromatográficas utilizadas estão descritas na Tabela 4.4. 

Para a determinação das concentrações de H2S(g), NH3(g)e O2(g) nos reatores 

foi utilizado um medidor individual de gases (Dräger X-am® 5600, Drägerwerk AG & 
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Co. KGaA, Alemanha). A amostragem do biogás era feita por meio da coleta do biogás 

com o auxílio de uma seringa de vidro de 5 mL (Gaslight, Hamilton), e subsequente 

injeção em bulbo de vidro de 125 mL (Supelco, EUA). O bulbo era conectado ao 

medidor individual de gases. 

 

Tabela 19 – Condições cromatográficas do GC/TCD utilizadas nos experimentos. 

Modo de injeção Splitless 

Volume de injeção (mL) 1 

Temperatura do injetor (°C) 40 

Gás de arraste He 

Fluxo na coluna (mL·min
-1

) 0,7 

Temperatura do forno (°C) 50 

Temperatura do detector (°C) 200 

Tempo de corrida (min) 5 

Fonte: Carneiro et al. (2014) 

 

5.2.6 Análise estatística 

 

O programa StatgraphicsCenturion XV foi utilizado para a análise estatística 

dos dados, sendo aplicados os testes não-paramétricos de Mann-Whitney, os quais não 

requerem uma distribuição específica de dados, para comparar o desempenho do reator 

durante as diferentes etapas experimentais. Os resultados dos testes foram avaliados de 

acordo com o valor de p. Se p ≤ 0,050, a hipótese nula era rejeitada, ou seja, os grupos 

de dados eram considerados estatisticamente diferentes. 

 

5.3 Resultados e discussão 

 

5.3.1 Desempenho operacional 

 

Os dados de desempenho de operação para o sistema anaeróbio e 

microaeróbio antes e depois do desligamento dos sistemas são mostrados na Tabela 20. 

Os sistemas foram inicialmente operados com uma DQO afluente de 935 e 963 mg·L
-1

, 

para o sistema anaeróbio (Antes) e microaeróbio (Depois), respectivamente. Os reatores 
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foram alimentados com uma concentração de sulfato de aproximadamente 140 mg·L
-1

, 

o que resultava em uma relação DQO/ SO4
2- 

de 6,8 (Anaeróbio) e 6,7 (Microaeróbio).  

 

Tabela 20 – Desempenho operacional dos sistemas anaeróbio e microaeróbio antes e 

depois do desligamento dos sistemas. 

Parâmetro Unidade 
Anaeróbio Microaeróbio 

Antes  Depois Antes  Depois 

DQO afluente  mg·L
-1

 935(174) 1012(146) 963(123) 1072(160) 

DQO efluente  mg·L
-1

 102(48) 193(205) 145(62) 183(216) 

Eficiência DQO % 90(47) 81(23) 89(6) 83(24) 

SO4
2- 

afluente  mg·L
-1

 136(9) 139(17) 143(16) 144(14) 

SO4
2- 

efluente  mg·L
-1

 12(4) 17(17) 8,6(7) 25(14) 

COV  kgDQO·m
-3

·dia
-1

 2,0 2,4 2,0 2,6 

CSV  kgSO4
2-

·m
-3

·dia
-1

 0,2 0,3 0,2 0,3 

DQO/ SO4
2-

  6,8 7,2 6,7 7,4 

Fonte: da autora (2016). 

Após restauração da rotina operacional dos sistemas, estes foram 

alimentados com uma DQO afluente de 1012 e 1072 mg·L
-1

, para os sistemas anaeróbio 

e microaeróbio, respectivamente, e alimentados com concentração de sulfato de 

aproximadamente 140 mg·L
-1

.  A relação DQO/ SO4
2-

 para o sistema anaeróbio foi de 

7,2 e para o sistema microaeróbio foi de 7,4. Em todas as etapas analisadas o sistema foi 

operado com COV de 0,3 kgSO4
2-

·m
-3

·dia
-1

. 

Após o religamento dos sistemas os reatores apresentaram uma média de 

eficiência de remoção de DQO de aproximadamente 80%, onde não houve diferença 

estatística significativa entre os sistemas anaeróbio e microaeróbio depois do retorno 

das condições operacionais (p = 0,44). Estes dados concordam com a literatura, quando 

mostram que o fornecimento da microaeração não afetou negativamente a digestão 

anaeróbia (JENICEK et al., 2008; DIAZ et al., 2011).  

Analisando o tempo de retorno da estabilidade operacional dos sistemas, foi 

possível observar que após o religamento dos sistemas, no 10° dia de operação,o 

sistema microaeróbiojá apresentava uma remoção de DQO acima de 80%, enquanto que 

o sistema anaeróbio ainda apresentava eficiência de remoção de aproximadamente 60%, 

como mostra a Figura 17. 
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Figura 17 – Eficiências de remoção de DQO ao longo do tempo, antes e depois do 

desligamento dos sistemas anaeróbio( ) e microaeróbio( ). 

 
Fonte: da autora (2016). 

 

Devido ao menor tempo de retorno da estabilidade operacional observado 

em sistemas microaeróbios é que vários estudos já mostram a utilização do 

fornecimento da microaeração como fase de pré-tratamento para a digestão anaeróbia. 

Lim e Wang (2013) avaliaram o fornecimento da aeração no pré-tratamento do inóculo 

tratando restos de alimentos. Foi realizado o pré-tratamento com a microaeração por 4 

dias e depois foi interrompido o fornecimento da aeração. Os autores verificaram que 

após o pré-tratamento houve uma maior solubilização e acidificação dos compostos, 

devido a uma maior produção de bactérias hidrolíticas e acidogênicas.Shaoet al. (2013) 

também verificaram a influência das condições aeróbias na hidrólise e degradação de 

proteínas. 

Estudos sugerem que o pré-tratamento por meio da aeração do inóculo 

estimula a produção de exoenzimas que realizam a degradação de compostos 

lentamente biodegradáveis. Segundo Ghaly e El-Taweel (1995)a microaeração favorece 

o aumento da biomassa. Para Johansen e Bakke (2006),a aeração limitada melhora a 

hidrólise dos carboidratos e proteínas. 

Firmino (2013) avaliou o impacto do desligamento da microaeração no 

desempenho de remoção de BTEX em um reator microaeróbio de escala de laboratório 

(volume útil de 3,3L), o qual era alimentado com água contaminada sintética contendo 

3,9 ± 0,3 mg·L-1 benzeno, 3,5 ± 0,3 mg·L-1 tolueno, 3,1 ± 0,2 mg·L-1 etilbenzeno, 3,3 
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± 0,3 mg·L-1 o-xileno e 7,1 ± 0,5 mg·L-1 m,p-xilenos (20,9 ± 1,3 mg·L-1 BTEX). A 

microaeração foi desligada por um período equivalente a 3,5 TDH (7 dias). Durante os 

sete dias, as concentrações efluentes de todos os hidrocarbonetos aromáticos 

aumentaram, notadamente para os compostos benzeno e etilbenzeno, sendo que suas 

concentrações efluentes atingiram um valor máximo 3 vezes maior do que às registradas 

no período anterior ao desligamento. Após a restauração das condições microaeróbias, o 

reator levou 3 dias para recuperar o desempenho de remoção de BTEX similar àquele 

anterior ao desligamento. 

 

5.3.2 Monitoramento do biogás 

 

A Tabela 21 traz os dados de composição do biogás para os sistemas 

anaeróbio e microaeróbio, antes e depois do desligamento dos sistemas. 

Como pode ser observado na Figura 18, após o fim da pausa na operação do 

sistema anaeróbio foram observados níveis de sulfeto de até 0,94 (v/v) %, valor inferior 

ao primeiro dia de retorno da operação do microaeróbio.Após o retorno da operação o 

sistema microaeróbio apresentou uma produção de 1,47% de sulfeto no biogás. No 

entanto, após 24h do religamento do sistema a concentração de sulfetofoi de 0,01 (v/v) 

% (Figura 19). 

Segundo o estudo de Van Der Zee et al. (2007), o reaparecimento do 

enxofre a partir da redução de suas espécies oxidadas foi maior quando há o 

esgotamento dos níveis de oxigênio em sistemas microaeróbios do que em condições 

anaeróbias. Segundo os autores, tal fato está relacionado ao aumento dos polissulfetos, 

presença de enxofre elementar e o aumento das bactérias redutoras de tiossulfato, 

favorecido pelas condições microaeróbias. 

Ramos et al. (2014) avaliaram a influência da interrupção do fornecimento 

da microaeração na qualidade do biogás. No estudo, a microaeração foi aplicada na 

recirculação do biogás. Foi observado o aumento de 92% na concentração de sulfeto no 

biogás durante a pausa no fornecimento da microaeração. Contudo, quando 

reestabelecidas as condições de operação, a concentração de sulfeto diminuiu de 0,25% 

para 0,01%. 
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Tabela 21 – Valores médios das concentrações e vazões molares dos gases O2 e H2S, 

antes e depois do desligamento dos sistemas anaeróbio e microaeróbio. 

Fonte: da autora (2016). 

 

Diaz e Fdz-Polanco (2012) avaliaram a robustez de sistemas microaeróbios 

após a pausa no fornecimento de oxigênio em um digestor em escala piloto de 200 L e 

TDH de 20 dias. A pausa no fornecimento de oxigênio levou a um aumento da 

concentração de sulfeto de hidrogênio, porém quando o fluxo de oxigênio foi restaurado 

a concentração do sulfeto diminuiu gradualmente até atingir os valores médios 

anteriores.  

Ramos et al. (2014), após 24 h do início da aplicação da microaeração, 

verificaram uma redução dos níveis de sulfeto no biogás de 0,49 (v/v) % para 0,35 (v/v) 

%, quando uma vazão de oxigênio de 12 L.m
-3

.d
-1 

era aplicada diretamente no 

headspace do reator. Essa concentração de sulfeto se manteve durante 54 dias, só 

diminuindo para abaixo de 0,1(v/v) % após o aumento do fornecimento de O2 para 29 

LO2m
-3

.d
-1

.   

Parâmetro Unidade 
Anaeróbio Microaeróbio 

Antes  Depois Antes  Depois 

COV  kgDQO·m
-3

·dia
-1

 2,0 2,4 2,0 2,6 

CSV  kgSO4
2-

·m
-3

·dia
-1

 0,2 0,3 0,2 0,3 

DQO/SO4
2-

  6,8 7,2 6,7 7,4 

O2  % - - 0,76(0,42) 0,86(0,71) 

 mmol.d
-1

 - - 0,34(0,36) 0,42(0,4) 

N2 % 16,6(5,17) 13,1(6,9) 42,3(10,6) 35,4(14,9) 

 mmol.d
-1

 7,71(2,42) 6,4(2,9) 23,1(5,72) 17,23(7,3) 

CH4 % 75,3(4,59) 80,0(6,6) 52,4(9,83) 58,3(5,1) 

 mmol.d
-1

 35,8 (2,23) 38,3(2,7) 28,6(5,31) 28,4(5,8) 

CO2 % 6,95(0,45) 5,4(1,6) 4,47(1,07) 5,2(1,2) 

 mmol.d
-1

 3,19(0,21) 3,4(0,4) 2,48(0,58) 2,5(0,3) 

H2S % 0,28(0,04) 0,5(0,4) 0,02(0,02) 0,01(0,01) 

 mmol.d
-1

 0,13(0,02) 0,3(0,2) 0,01(0,01) 0,01(0,01) 

NH3 % 0,87(0,59) 0,83(0,4) 0,05(0,07) 0,2(0,6) 

 mmol.d
-1

 0,41(0,0,28) 0,3(0,1) 0,03(0,04) 0,1(0,1) 
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Figura 18 – Variação da produção de sulfeto no biogás anaeróbio antes e depois do 

desligamento do sistema. 

 
Fonte: da autora (2016). 

 

Figura 19 – Variação da produção de sulfeto no biogásmicroaeróbio antes e depois do 

desligamento do sistema. 

 
Fonte: da autora (2016). 

 

As Figuras 20 e 21 demonstram a variação das concentrações de amônia 

antes e depois do desligamento dos sistemas. No primeiro dia do retorno das operações 

o sistema anaeróbio apresentava 1,3(v/v) % de amônia no biogás contra 3,6(v/v) % no 

sistema microaeróbio, ou seja, o sistema microaeróbio apresentou uma produção de 

amônia três vezes maior em relação ao biogás anaeróbio no retorno operacional. 

Contudo, com o reestabelecimento do fornecimento da microaeração, a concentração 

reduziu para 0,01%, com uma média de 0,2% de amônia para os demais 60 dias de 
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operação. Por outro lado, o sistema anaeróbio apresentou uma concentração média de 

amônia de 0,83%, cerca de 4 vezes maior. 

 

Figura 20 – Variação da produção de amônia no biogás microaeróbio antes e depois do 

desligamento do sistema. 

 
Fonte: da autora (2016). 

 

Figura 21 – Variação da produção de amônia no biogás anaeróbio antes e depois do 

desligamento do sistema. 

 
Fonte: da autora (2016). 
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A Figura 22 traz os dados de produção de metano nos sistemas anaeróbio e 

microaeróbio antes e depois da pausa operacional. No 6° dia após o retorno da operação 

dos sistemas, a concentração de metano no biogás anaeróbio era de 30%, enquanto que 

o biogás microaeróbio já apresentava uma concentração duas vezes maior (61%).  

Diaz et al.(2011) avaliaram o efeito do fornecimento da microaeração na 

degradação da celulose sob diferentes biomassas anaeróbia e microaeróbia, por meio de 

ensaios em batelada, e observaram que a biomassa microaeróbia apresentou uma 

produção máxima de metano no 16° dia do experimento. Para a biomassa anaeróbia, 

essa produção máxima deu-se no 19° do experimento, onde não houve diferença 

estatística significativa. Segundo os autores supracitados, as condições microaeróbias 

favorecem a solubilização da matéria orgânica complexa, o que refletiu para um menor 

tempo de fase Lag e menor tempo de produção máxima de metano. 

Figura 22 – Variação da produção de metano no biogás anaeróbio ( ) e microaeróbio(

) antes e depois do desligamento dos sistemas. 

 
Fonte: da autora (2016). 

 

Ramos e Fdz-Polanco (2013) avaliaram a robustez de sistemas 

microaeróbios a partir das modificações de parâmetros operacionais, como por exemplo 

o TDH. A pesquisa consistiu num reator de tanque agitado contínuo (CSTR), de 250 L 

de volume total e 50 L de headspace. Condições microaeróbias foram implementadas, 

fornecendo oxigênio puro na recirculação de lodo, que foi fixado em 50 L.h
-1

. Foi 

avaliado o desempenho do sistema microaeróbio para um TDH de 18h (M18) e 14h 
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(M14) e, em seguida, o mesmo sistema foi operado sob condições anaeróbias com um 

TDH de 14h (N14). Em condições microaeróbias, a diminuição do TDH foi 

acompanhada pelo aumento do fornecimento de oxigênio, 0,02 (v/v) % e 0,03 (v/v) %, 

para os cenários M18 e M14, respectivamente. Comparando os cenários M14 e N14, a 

menor produção de biogás foi encontrada no cenário N14, possivelmente devido a 

menor remoção de DQO.  

Assim, é possível entender que esta classe de microrganismos facultativos, 

presente em condições microaeróbias, ajudou a superar o choque de carga orgânica pela 

diminuição do TDH. A taxa de crescimento da biomassa facultativa é maior quando em 

condições microaeróbias (BOTHEJU; BAKKE, 2011). Assim, condições microaeróbias 

contribuíram na superação do choque de carga orgânica, diminuição do TDH e falhas 

operacionais em geral.  

 

5.3.3 Sulfato e sulfeto dissolvido 

 

Os resultados das quantidades de SO4
-2

 afluente e efluente, eficiência de 

remoção de sulfato e quantidade de sulfeto dissolvido gerado nos reatores anaeróbio e 

microaeróbio podem ser visualizados na Tabela 22, com seus respectivos valores 

médios e desvios padrão. As figuras 12 e 13 trazem os dados de sulfato efluente e 

sulfeto dissolvido para os sistemas anaeróbio e microaeróbio. 

Tabela 22 – Valores médios do desempenho operacional dos sistemas anaeróbio e 

microaeróbio em termos de quantidade de sulfato, sulfeto dissolvido e sulfeto no biogás, 

antes e depois do desligamento dos sistemas. 

Parâmetro Unidade 
Anaeróbio Microaeróbio 

Antes Depois Antes Depois 

SO4
2- 

afluente mg·L
-1

 136(9) 139(17) 143(16) 144(14) 

SO4
2- 

efluente mg·L
-1

 12(4) 19(7) 12(7) 26(14) 

S
2- 

dissolvido mg·L
-1

 25(10) 32(8) 26(10) 33(5) 

H2S (g) % 0,28(0,04) 0,5(0,4) 0,02(0,02) 0,01(0,3) 

Fonte: da autora (2016). 

Os sistemas, antes do desligamento, apresentavam uma remoção de sulfato 

acima de 90%, o que indicou uma boa atividade dos referidos microrganismos e 

estabilidade dos sistemas. Entretanto, as médias dos dados de remoção de sulfato após o 

retorno operacional apresentaram-se inferiores àquelas antes da pausa nos sistemas. Tal fato 

possivelmente esteve relacionado à inclusão de dados que não correspondiam apenas ao 
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período estável dos sistemas, em que foram adicionados todos os dados desde o primeiro 

dia do retorno da operação. 

De acordo com os dados apresentados na Figura 23, inicialmente os reatores 

apresentavam uma concentração efluente média de 12 mg.L
-1

. No primeiro dia após o 

retorno operacional, já era esperado que as concentrações de sulfato fossem superiores 

àquelas quantificadas antes do desligamento, 44 e 55 mg.L
-1

, para os sistemas anaeróbio 

e microaeróbio, respectivamente.  

No sistema anaeróbio, após 6 dias do restabelecimento operacional, a 

concentração de sulfato efluente (16 mg.L
-1

) já apresentava uma diminuição de 64 % em 

relação à verificada no primeiro dia após o retorno operacional. Neste mesmo período, o 

sistema microaeróbio tinha removido apenas 28 % (55 para 40 mg.L
-1

) do sulfato 

determinado no primeiro dia.  

O menor tempo para redução do sulfato observado no sistema anaeróbio 

seria, portanto, resultado da conversão do sulfato a sulfeto gasoso com níveis médios de 

sulfeto no biogás de 0,5 (v/v) %. Por outro lado, no sistema microaeróbio, 

possivelmente ocorreu a oxidação do sulfeto a sulfato (GUTIERREZ et al., 2008). 

Adicionalmente, observou-se que o sistema anaeróbio foi mais estável em termos de 

concentração de sulfato efluente.  

Outro ponto importante refere-se à produção do sulfeto dissolvido. De acordo 

com a Figura 23, no primeiro dia após o retorno dos sistemas, a concentração de sulfeto 

dissolvido no sistema microaeróbio era 4% superior ao sistema anaeróbio (40,6 vs 38,9). 

Após 12 dias de operação, o sistema microaeróbio já apresentava remoções de 42% e o 

sistema anaeróbio de 18%, em relação ao primeiro dia do retorno operacional com 

concentrações de 32 e 23 mg.d-1 para o sistema anaeróbio e microaeróbio, respectivamente. 

O sulfato e sulfeto em sistemas anaeróbios e microaeróbios assumem diferentes 

rotas sendo ainda bastante sensíveis às mudanças de temperatura. Por exemplo, o sulfeto 

produzido pode ser assimilado pela biomassa ou precipitado com metais e outros cátions 

provenientes dos macro e micronutrientes, os quais acabam por se acumularem no lodo. Um 

outro fato pode ser relacionado à oxidação do sulfeto dissolvido a enxofre elementar em 

condições microaeróbias. 
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Figura 23 – Variação da concentração de sulfato efluente para os 

sistemas anaeróbio( ) e microaeróbio ( ) antes e depois do 

desligamento dos sistemas. 

 
Fonte: da autora (2016). 

 

Figura 24 – Variação da concentração de sulfeto efluente para os 

sistemas anaeróbio( ) e microaeróbio ( ) antes e depois do 

desligamento dos sistemas. 

 
Fonte: da autora (2016). 
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5.4 Conclusão 

 

Após distúrbios operacionais, o sistema microaeróbio apresentou um menor 

tempo de estabilização em termos de remoção de DQO em relação ao sistema 

anaeróbio.    

Constatou-se que a pausa na operação dos sistemas não comprometeu o 

tratamento do biogás, em que após o restabelecimento operacional o sistema 

microaeróbio já apresentava eficiência de remoção do sulfeto do biogás de 

aproximadamente 99%. 

Foi observado que as condições microaeróbias forneceram um menor tempo 

de fase Lag e menor tempo para o aumento da produção do metano em relação ao 

sistema anaeróbio. 

Vale-se ressaltar que, embora a remoção de sulfato entre os sistemas 

estudados tenha sido similar, os sistemas anaeróbios foram mais estáveis que sistema 

microaeróbio, possivelmente pela re-oxidação do sulfeto a sulfato nas condições 

microaeróbios. 
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6 AVALIAÇÃO DE DIFERENTES PONTOS DE APLICAÇÃO E DE VAZÕES 

DE AR EM SISTEMAS MICROAERÓBIOS 

 

6.1 Introdução 

 

O tratamento anaeróbio de esgoto é uma tecnologia bem estabelecida, na 

qual a mineralização da matéria orgânica a metano e dióxido de carbono inclui vários 

processos bioquímicos (hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese), que são 

realizados por diferentes grupos fisiológicos microbianos(KRISCHAN; MAKARUK; 

HARASEK, 2012).  

A composição do biogás anaeróbio depende do tipo de material digerido e 

das condições operacionais do reator (NOYOLA, MORGAN-SAGASTUME, LÓPEZ-

HERNÁNDEZ, 2006). Contudo, é compostogeralmente de CH4 e CO2 em uma 

proporção de 3:1, e outros componentes em menor concentração, como o H2S. A fração 

de H2S acarreta problemas ao sistema devido, além do mau cheiro ser altamente 

indesejável em processos de recuperação de energia, por ser corrosivo e formar 

compostos insalubres e ser perigosoao meio ambiente(ABATZOGLOU; BOIVIN, 

2009). Além disso, o H2S é reativo com a maioria dos metais (Appels et al., 2008); ele 

ataca ferro, cobre, cimento etc.(NOYOLA; MORGAN-SAGASTUME; LÓPEZ-

HERNÁNDEZ, 2006). Logo, a medida da qualidade do biogás, para seu uso nas 

diferentes tecnologias, como fonte de energia, pode ser avaliada em termos de 

concentração de H2S, CO2, oxigênio etc. 

Devido ao elevado custo do controle das emissões de sulfeto por meio da 

adição de inibidores da sulfetogênese, a remoção do H2S a partir do biogás é a estratégia 

mais consolidada(CIRNE et al., 2008), a qual é normalmente feita com o uso de 

adsorção em carbono ativado (KRISCHAN; MAKARUK; HARASEK,2012),lavadores 

de gás (APPELS et al., 2008)entre outras tecnologias disponíveis. 

O aporte limitado de oxigênio ao próprio reator anaeróbio é uma alternativa 

ao elevado consumo energético da adsorção química e aos altos custos da precipitação 

de sulfetos (HULSHOFF POL et al., 1998), evitando a utilização de unidades adicionais 

para a oxidação biológica, dado que algumas das bactérias que realizam a oxidação do 

H2S são encontradas no próprio lodo (CIRNE et al., 2008).  

Neste sentido, a aeração moderada de reatores anaeróbios para digestão de 

esgotos com alto conteúdo de sulfatos diminuiu a concentração de sulfeto de hidrogênio 
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no biogás e a toxicidade por sulfeto às arqueias metanogênicas, mostrando que a 

oxidação de H2S se sobrepôs a outros processos oxidativos (KHANAL; HUANG, 2003; 

VAN DER ZEE et al., 2007). 

Os estudos já comprovaram a aplicabilidade da microaeração na remoção do 

sulfeto de hidrogênio sem ocasionar impactos negativos na digestão anaeróbia 

(KHANAL; HUANG, 2003; VAN DER ZEE et al., 2007; FDZ-POLANCO et al., 

2009; RAMOS et al., 2014). 

Contudo, necessita-se ainda um maior aprofundamento nos aspectos de 

engenharia, como o melhor local para dosagen do ar atmosférico, vazão a ser aplicada, 

dispositivos de difusão, controle do processo, avaliação do sistema quando submetidos a 

choques e a interrupção da aeração etc., além dos aspectos ligados à participação 

microbiana e a estudos econômicos e de ciclo de vida.  

Diante do exposto,o presente trabalho teve como objetivo avaliar o melhor 

local para dosagen do ar atmosférico e do efeito do aumento da vazão aplicada na 

eficiência de remoção, estabilidade operacional e qualidade do biogás gerado. 

 

6.2 Material e métodos 

 

6.2.1 Composição do afluente sintético 

 

O afluente sintético foi preparado utilizando água, meio basal(macro e 

micronutrientes), tampão e etanol como fonte de carbono. O etanol (99,8%, Dinâmica, 

Brasil), e o meio basal era preparado, de acordo com Dos Santos (2005). Para manter o 

pH próximo a 7,0, a solução era tamponada com bicarbonato de sódio (NaHCO3) na 

proporção de 1 g de NaHCO3 para cada 1 g DQO. Todos os reagentes foram utilizados 

como adquiridos, sem purificação adicional. 

 

6.2.2 Inóculo 

 

O reator foi inoculado com lodo anaeróbio (~30 g ST/L e 13 g SVT/L) 

proveniente de um reator UASB tratando efluente do pseudocaule da bananeira, 

fornecido pela EMBRAPA-CE. 
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6.2.3 Reatores 

 

A pesquisa consistiu na operação de dois reatores anaeróbios em fluxo 

contínuo instalados no Laboratório de Saneamento Ambiental (LABOSAN) do 

Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental (DEHA) da Universidade Federal 

do Ceará. Foram utilizados dois reatores anaeróbios com volume total de 3,5L (volume 

útil de 2,8 L) e confeccionadosem acrílico (Figura 25). Ambos os reatores apresentavam 

a mesma configuração. As dimensões dos reatores mencionados podem ser visualizadas 

na Tabela 16. 

 

Figura 25– Configuração do sistema experimental utilizado na remoção do sulfeto. 

 
1 –Tanque afluente; 2 – Bomba peristáltica (alimentação); 3 – Reator Anaeróbio;  4 – Tanque efluente; 5 

– Bomba dosadora (recirculação);  6 –Headspace do reator;  7 – Medidor de vazão do biogás. 

Fonte: da autora (2016). 

 

Tabela 23 – Características principais dos reatores anaeróbios estudados. 

Característica R1 e R2 

Diâmetro maior (mm) 320 

Diâmetro menor (mm) 60 

Altura (cm) 82 

Volume total (L) 3,5 

Volume útil (L) 2,8 

Volume headspace (L) 0,7 

Fonte: da autora (2016). 
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Os reatores foram alimentados com afluente sintético, por meio de bomba 

peristáltica (Watson Marlon, modelo 323U/D), com vazão média de aproximadamente 

6,5 L·d
-1

. O afluente sintético foi mantido em temperatura de aproximadamente 5°C, 

para evitar a degradação e possível proliferação de microrganismos. Um sistema de 

recirculação de efluente era aplicado ao reator por meio de bomba dosadora (Concept 

Plus, ProMinent Dosiertechnik GmbH, Alemanha), afim de aumentar a velocidade 

ascensional,para proporcionar uma melhor mistura do efluente e um maior contato entre 

biomassa e substrato, além de minimizar eventuais problemas de pistonamento da 

manta de lodo. 

Foram utilizados tubos de Tygon em todo o sistema de coleta e medição do 

biogás, devido a baixa permeabilidade a gases deste material, impedindo possíveis 

trocas gasosas do sistema com o ambiente externo, minimizando possíveis problemas de 

medição (vazão e concentração) no biogás. 

O volume de biogás produzido foi monitorado diariamente pelo método do 

deslocamento de líquido. O sistema de medição de vazão consistia numa eletroválvula, 

que era conectada à tubulação de biogás do reator e ao recipiente de acrílico em formato 

de ―U‖ contendo água e previamente calibrado. A eletroválvula estava ligada ao quadro 

elétrico marcador de pulsos. O quadro elétrico registrava o pulso (sinal), sempre que a 

produção de biogás era suficiente para deslocar a coluna de líquido até o sensor de 

nível. O volume líquido deslocado era correspondente ao volume de biogás produzido. 

Ao final do dia anotava-se o número de pulsos registrados no quadro elétrico. Cada 

pulso correspondia a 25mL de volume deslocado. 

 

6.2.4 Procedimento experimental 

 

Os reatores R1 e R2 foram operados em paralelo, sendo alimentados a partir 

do mesmo tanque afluente. R1 foi operado inicialmente sob condições anaeróbias e, em 

seguida, foi submetido a microaeração na região acima da manta de lodo. O sistema R2 

foi operado, durante toda a pesquisa, sob condições microaeróbias. Inicialmente, a 

microaeração foi aplicada no headspace do reator, e logo em seguida, na manta de lodo. 

Para os pontos de fornecimento de microaeração foram utilizadas as vazões 0,3 e 

0,1mL.min-1. 
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O esquema apresentado na Figura 26 ilustra as fases seguidas nesta 

pesquisa, sendo os parâmetros operacionais das Fases I e II mostrados na Tabela 23. 

                   

                                   Figura 26 – Fases utilizadas na pesquisa. 

 

Fonte: da autora (2016). 

 

 

O sistema R1 foi operado inicialmente sob condições anaeróbias (R1-AN), 

logo após, foi fornecido microaeração ao sistema em um ponto acima da manta de lodo 

na vazão 0,3 mL·min
-1

 (R1-AN0,1) e, em seguida, ainda no mesmo ponto de aplicação, a 

vazão foi aumentada para 0,1 mL·min
-1

 (R1-AN0,3). Para o sistema R2 foram estudados 

dois pontos de aplicação da microaeração: headspace (HD),nas vazões de ar 0,3 

mL·min
-1

 (R2-HD0,3) e 0,1 mL·min
-1

 (R2-HD0,1); manta de lodo (ML), nas vazões de ar 

0,1 mL·min
-1

 (R2-ML0,1) e 0,3mL·min
-1

 (R2-ML0,3).   
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Tabela 24 – Parâmetros operacionais dos reatores R1 e R2. 

Fonte: da autora (2016). 

Parâmetro Unidade R1 R2 

Fases 
 

R1-AN R1-AML0,1 R1-AML0,3 R2-HD0,3 R2-HD0,1 
R2-

ML0,1 
R2-ML0,3 

Ponto de aplicação 

da microaeração 

 

- 

Acima da 

manta de 

lodo 

Acima da 

manta de 

lodo 

Headspace Headspace Manta de 

lodo 

Manta de 

lodo 

Vazão de ar  mL·min
-1

 - 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 

TDH  horas 10,0 12,0 12,0 11,7 12,1 11,6 11,7 

Vazão  L·d
-1

 6,6 5,5 5,6 6.0 6,0 6,0 6,0 

DQO afluente  mg·L
-1

 1011 900 798 998 955 942 947 

COV  
kgDQO·m

-3
·dia

-

1
 

2,4 
2,1 1,9 2,6 2,3 2,2 2,1 

Sulfato afluente  mg·L
-1

 139 140,1 122,7 133,6 134,1 138,7 124,0 

CSV  
kgSO4

2-
·m

-3
·dia

-

1
 

0,3 
0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

DQO/sulfato  7,2 6,4 6,5 7,5 7,1 6,8 7,6 



103 

 

6.2.5 Análises químicas e cromatográficas 

 

As análises químicas dos reatores foram realizadas por meio da coleta e 

análises de amostras do afluente e efluente, em uma frequência de 3 vezes por semana. 

As análises dos parâmetros DQO filtrada, Sulfato e Sulfeto dissolvido eram 

determinadas de acordo com o Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION, 2005). 

Os parâmetros avaliados durante toda a operação dos reatores, bem como os 

métodos utilizados para avaliação desses parâmetros são apresentados de forma 

sintetizada na Tabela 25. 

A caracterização de biogás foi realizada, em termos de ar (O2 + N2), CO2 e 

CH4,por cromatografia gasosa com detecção por condutividade térmica (GC-TCD, gas 

chromatography-thermal conductivity detection) (GC-17A, Shimadzu Corporation, 

Japão). A amostra de biogás (1,0 mL) era injetada no modo splitless, e a separação 

cromatográfica erarealizada em uma coluna Rt-QPLOT (polímero poroso de 

divinilbenzeno, 30 m, 0,53 mmD.I.) (Restek Corporation, EUA). As temperaturas do 

forno, do injetor e do detector eram 40,50 e 200 °C, respectivamente. Hélio (White 

Martins, Brasil) era utilizado como gás de arrastea um fluxo de 0,7 mL·min
-1

, e o tempo 

de corrida foi de 5 min, conforme metodologia descrita anteriormente (CARNEIRO et 

al., 2014). As condições cromatográficas utilizadas estão descritas na Tabela 4.4. 

Para a determinação das concentrações de H2S(g), NH3(g)e O2(g) nos reatores 

foi utilizado um medidor individual de gases (Dräger X-am® 5600, Drägerwerk AG & 

Co. KGaA, Alemanha). A amostragem do biogás era feita por meio da coleta do biogás 

com o auxílio de uma seringa de vidro de 5 mL (Gaslight, Hamilton), e subsequente 

injeção em bulbo de vidro de 125 mL (Supelco, EUA). O bulbo era conectado ao 

medidor individual de gases. 
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Tabela 25 – Parâmetros físico-químicos monitorados durante a operação dos 

reatores e os métodos analíticos utilizados. 

Parâmetro Unidade Método Referência 

DQO filtrada mgO2·L
-1

 5220 C APHA (2005) 

Sulfato mg· L
-1

 4500- SO4
2-

 E APHA (2005) 

Sulfeto mg· L
-1

 4500- S
2-

 F APHA (2005) 

Fonte: da autora (2016). 

Tabela 26 – Condições cromatográficas do GC/TCD utilizadas nos experimentos. 

Modo de injeção Splitless 

Volume de injeção (mL) 1 

Temperatura do injetor (°C) 40 

Gás de arraste He 

Fluxo na coluna (mL·min
-1

) 0,7 

Temperatura do forno (°C) 50 

Temperatura do detector (°C) 200 

Tempo de corrida (min) 5 

Fonte: CARNEIRO et al. (2014) 

 

6.2.6 Análise de biologia molecular 

 

Para avaliar a estrutura das comunidades microbianas (organização 

funcional, riqueza e diversidade) foram coletadas amostras do reator nas fases: inóculo, 

anaeróbia e final das fases com as diferentes vazões de microaeração, e congeladas a -

20ºC. Em seguida, deu-se a extração do DNA genômico utilizando o kit de extração 

rápida (Biomedicals, EUA) seguindo o protocolo do fabricante. A concentração de 

DNA foi medida usando o espectrofotômetro Nanodrop 2000 (Thermo Fisher Scientific, 

USA). 

As regiões hipervariáveis de rRNA 16S V6¨-V8 de bacteria e V2-V3 de 

Arqueia foram amplificadas por PCR (Reação em Cadeia da Polymerase), utilizando os 

primers universais para bactérias 1401-R e 968-F. Os primers 968-F e 515-R (IDT, 

USA) incluem a 40 pb GC-banda com o final 5’ (5'-

CGCCCGGGGCGCGCCCCGGGCGGGGCGGGGGCACGGGGGG- 3'). 
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A solução de 50µL de PCR continha 10 µL de reação tampão (5X), 5 µL de 

MgCl2 (25mM), 0,25 µL  de Taq polymerase (Promega, EUA), 1 µL de 

deoxynucleotide triphosphates (10 mM), 1 µL da extração de DNA, 1 µL de primers de 

PCR(10 µM) e água livre de nuclease (Promega, USA), a solução final apresentou um 

volume de 50 µL. A PCR foi conduzida no termociclador T100 (Bio Rad Laboratories, 

USA). O ciclo da PCR para amplificação bacteriana consistiu em 2 min de pré-

desnaturação a 95ºC, 32 ciclos de desnaturação a 95ºC por 30 segundos, anelamento a 

59ºC durante 45 segundos e extensão a 72ºC por 1 min, sendo que depois do último 

ciclo os tubos de reação foram mantidos a 72ºC durante 30 min.  

A amplificação da arqueia consistiu inicialmente em 2 min de pré-

desnaturação a 95ºC, 35 ciclos de desnaturação a 95ºC durante 40 segundos, e 

anelamento a 72ºC por 1 min, sendo que depois do último ciclo os tubos de reação 

foram mantidos a 72ºC durante 30 min. Os produtos de PCR foram verificados em 1,7% 

de agarose (w/v) de eletroforese em gel, usando 1Kb de DNA Ladder (Promega, EUA) 

como um marcador de peso molecular. Os géis foram corados com SYBR Green I 

(Sigma-Aldrich, USA) por 40 min e o resutado foi analisado num transiluminador 

universal Hood II (Bio Rad Laboratories, USA).  

As análises de DGGE foram realizadas em géis de poliacrilamida –D 

Sistema Universal de Detecção de Mutação (Bio Rad Laboratories, USA), utilizando gel 

de poliacrilamida com ureia/formamida desnaturante de 42-67 % para análise da 

comunidade bacteriana e 30-60 % para análise de comunidade de arqueia, sobreposto 

com um gradiente poroso de acrilamida/bisacrilamida (6-10 %). A eletroforese  foi 

realizada em tampão 0.5X TAE a 60 °C e 85 Volts por 16 h para ampliações bacterianas 

e 60ºC a 65 Volts durante 18h para ampliações de arqueia. Os géis foram corados com 

SYBR green nucleic acid stain (Sigma-Aldrich, USA) por 40 min. 

As imagens dos géis foram processadas usando o software Bionumeric 

(Applied Maths BVBA, Sint-Martens-Latem, Belgium) para marcar o padrão da banda. 

Os valores de similaridade dos perfis de comparação foram calculados por curvas de 

densitometria usando a correlação de Pearson (HÄNEet al., 1993) e foram utilizadas 

para construir dendogramas para análise de agrupamento. Os parâmetros ecológicos das 

comunidades microabianas: riqueza,  (RR), organização funcional (F0) 

(MARZORATIet al., 2008) e  Shannon-Wiener diversity index (H) foram calculados de 

acordo com Lebrero et al. (2013). 
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6.2.7 Análise estatística 

 

O programa Statgraphics Centurion XV foi utilizado para a análise 

estatística dos dados, sendo aplicados os testes não-paramétricos de Mann-Whitney, os 

quais não requerem uma distribuição específica de dados, para comparar o desempenho 

do reator durante as diferentes etapas experimentais. Os resultados dos testes foram 

avaliados de acordo com o valor de p. Se p ≤ 0,050, a hipótese nula era rejeitada, ou 

seja, os grupos de dados eram considerados estatisticamente diferentes. 

 

6.3Resultado e discussão 

 

6.3.1 Desempenho operacional 

 

Os dados de desempenho de operação dos sistemas R1 e R2 são mostrados 

na Tabela 27.  

Para o sistema R1, na etapa anaeróbia (R1-AN) a eficiência média de 

remoção de DQO foi de 80%. Em seguida, foi dado início a aplicação da microaeração  

no ponto acima da manta de lodo (AML), para as diferentes vazões estudadas. Os 

valores médios de remoção de DQO foram superiores à etapa anaeróbia, 

correspondendo a 92% (R1-AML0,1) e 87% (R1-AML0,3).  

Não foi observada diferença estatística significativa para a eficiência de 

remoção de DQO entre as vazões microaeróbias aplicadas (R1-AML0,1e R1-AML0,3) 

(p=0,46), bem como entre a fase anaeróbia e as fases microaeróbias R1-AN e R1-

AML0,1 (p=0,33) e R1-AN e R1-AML0,3 (p=0,32). O fato da microaeração não 

interferir na digestão anaeróbia da matéria orgânica já foi discutido em capítulos 

anteriores. Van Der Zee et al. (2007) observaram que não há diferença estatística entre 

os dados de eficiência de remoção de DQO entre sistemas anaeróbios e microaeróbios. 

O sistema R2, foi operado sob condições microaeróbias com aplicação de ar 

diretamente no headspace(HD) nas configurações R2-HD0,3e R2-HD0,1 apresentando 

eficiências de remoção de DQO de 89 e 84%, respectivamente. Não houve diferença 

estatística significativa entre os dados de eficiência de remoção de DQO (p=0,5) nas 
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fases microaeróbias estudadas, o que demonstrou estabilidade do sistema frente às 

diferentes vazões de ar aplicadas.  

Em seguida, mudou-se a configuração do sistema e a microaeração passou a 

ser aplicada diretamente na manta de lodo (ML). Deste modo, foram obtidas remoções 

de 79 e 84% para as fases R2-ML0,1 e R2-ML0,3, respectivamente, o qual também não 

apresentou diferença estatística significativa para a eficiência de remoção de DQO entre 

as fases microaeróbias aplicadas na manta de lodo (p=0,67).  
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  Tabela 27 – Desempenho operacional dos reatores R1 e R2, durante o experimento. 

Parâmetros 
Unidade 

R1 
R2 

Fases 
 

R1-AN R1-AML0,1 R1-AML0,3 R2-HD0,3 R2-HD0,1 R2-ML0,1 R2-ML0,3 

Ponto de aplicação 

da microaeração 

 

- 

Acima da 

manta de 

lodo 

Acima da 

manta de 

lodo 

Headspace Headspace 
Manta de 

lodo 
Manta de lodo 

Vazão de ar  
mL·min

-1
 

- 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,3 

DQO efluente  
mg·L

-1
 

198,9(206) 73,7(44) 105,4(96) 225(44) 127(65) 123(556) 122(37) 

Eficiência DQO  
% 

80(23) 92(5) 87(13) 89(10) 84(4) 79(13) 84(5) 

COV  
kgDQO·m

-3
·dia

-

1
 

2,4 2,1 1,9 2,6 2,3 2,2 2,1 

CSV  
kgSO4

2-
·m

-3
·dia

-

1
 

0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 

DQO/ SO4
2-

 
 

7,2 6,4 6,5 7,5 7,1 6,8 7,6 

Fonte: da autora (2016). 
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Analisando os dados do reator R1, mostrados por meio de gráficos Boxplot, 

Figura 27, observou-se que a diferença entre o primeiro e o terceiro quartil (desvio 

padrão) nas fases microaeróbias foi inferior à verificada na fase anaeróbia. Assim, o 

sistema microaeróbio foi mais estável em termos de remoção de DQO. 

Por meio dos dados apresentados, entende-se que a microaeração além de 

não trazer prejuízos ao sistema, contribuiu de maneira positiva para digestão da matéria 

orgânica, visto que apresentou valores superiores de remoção de DQO em comparação a 

etapa anaeróbia, bem como melhorou a estabilidade do sistema R1. 

Figura 27 – Boxplot das eficiencias de remoção de DQO do reator R1, para 

a fase anaeróbia (R1-AN) e microaeróbia no pontos de aplicação acima da 

manta de lodo (R1-AML0,1 e R1-AML0,3). 

 
Fonte: da autora (2016). 

 

Os dados apresentados em Boxplot (Figura 28) para as eficiências de 

remoção de DQO do reator R2 mostrou que dentre os pontos de aplicação de ar o 

headspace(HD) na vazão de 0,3mL.min
-1

(R2-HD0,3) apresentou menor estabilidade 

para o parâmetro remoção de DQO. 
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Figura 28 – Boxplot das eficiências de remoção de DQO do reator 

microaeróbio R2, para os pontos de aplicação da microaeração no headspace 

(R2-HD0,3 e R2-HD0,1) e Manta de lodo (R2-ML0,1 e R2-ML0,3). 

 

Fonte: da autora (2016). 

 

 

6.3.2 Monitoramento do biogás 

 

Os dados de desempenho e composição do biogás R1 e R2 nas etapas 

estudadas durante todo o experimento, são mostrados na Tabela 27. 

A Figura 29 traz os dados de sulfeto para o sistema R1 ao longo dos dias de 

operação, mostrando o período em que o sistema foi operado sem a microaeração (R1-

AN) e, posteriormente, operado sob condição microaeróbiano ponto acima da manta de 

lodo (AML).O sistema R1, na etapa anaeróbia com uma carga de sulfato volumétrica de 

0,3 kgSO4
2-

·m
-3

·dia
-1

, produziu biogás com 0,5% de H2S. Após aplicação da 

microaeração, houve a redução dos níveis de sulfeto para 0,34% na vazão de ar de 0,1 

mL.min-1 (R1-AML0,1) e 0,17% na vazão de ar de 0,3 mL.min
-1

 (R1-AML0,3). Logo, a 

fase microaeróbia (R1-AML0,3) apresentou alta eficiência na remoção do sulfeto, com 

níveis de H2S 3 vezes inferior à etapa anaeróbia.  
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A Figura 30 traz os dados de sulfeto do biogás do sistema R2 ao longo do 

tempo. O sistema R2 apresentou um menor nível de H2S no biogás quando a 

microaeração foi fornecida no headspace do reator na vazão de 0,3 mL.min
-1

(R2-

HD0,3), e a diminuição da vazão de ar para 0,1 mL.min
-1

(R2-HD0,1) promoveu um 

aumento de aproximadamente 2 vezes nos níveis de sulfeto no biogás, ou seja, 0,03% 

(R2-HD0,3) e 0,07 (R2-HD0,1) e, também, refletiu no aumento dos níveis de amônia: 

0,05% (R2-HD0,3) e 0,18% (R2-HD0,1).  
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Tabela 28 – Valores médios das concentrações e vazões molares dos gases O2, N2, CH4, CO2, H2S e NH3 durante todo o experimento. 

Parâmetro Unidade 

Reator e Fase 

R1 R2 

R1-AN R2-AML0,1 R2-AML0,3 R2-HD0,3 R2-HD0,1 R2-ML0,1 R2-ML0,3 

Ponto de aplicação da 

microaeração 
 - 

Acima da 

manta de 

lodo 

Acima da 

manta de 

lodo 

Headspace Headspace 
Manta de 

lodo 

Manta de 

lodo 

Vazão de ar mL·min
-1

 - 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,3 

O2 

 

% O,16(0,08) 0,11(0,03) 0,2(0,01) 0,87(0,17) 0,69(0,6) 0,39(0,6) 1,73(0,54) 

mmol.d
-1

 0,08(0,04) 0,05(0,02) 0,1(0,01) 0,42(0,1) 0,34(0,3) 0,19(0,3) 0,82(0,2) 

N2 
% 13,1(7) 19,6(13,6) 25,5(19,6) 36,4(14,6) 21,6(11,9) 17,5(4,4) 14,6(2,6) 

mmol.d
-1

 6,4(3,4) 9,6(6,6) 14,1(11,3) 17,7(7,1) 10,5(5,8) 8,5(2,1) 9,7(6,4) 

CH4 
% 80(6,6) 75(13,2) 69,3(18,6) 62,6(10) 71,8(11,3) 75,7(4,3) 77,2(2,2) 

mmol.d
-1

 39,0(3,2) 36,6(6,5) 32,4(10,7) 28(7,1)) 34,9(5,5) 36,9(2,1) 34,6(7,9) 

CO2 
% 5,4(1,6) 3,91(4,6) 4,14(4,7) 5,19(0,65) 5,6(0,8) 6,0(0,5) 5,99(0,4) 

mmol.d
-1

 2,6(0,8) 1,9(2,2) 1,9(2) 2,5(0,03) 2,7(0,4) 3,0(0,2) 3,3(2,3) 

H2S 
% 0,5(0,4) 0,34(0,2) 0,17(0,1) 0,03(0,04) 0,07(0,08) 0,1(0,02) 0,14(0,04) 

mmol.d
-1

 0,24(0.2) 0,16(0,09) 0,08(0,05) 0,01(0,02) 0,03(0,04) 0,05(0,01) 0,07(0,03) 

NH3 
% 0,83(0,4) 0,92(0,4) 0,61(0,4) 0,05(0,06) 0,18(0,2) 0,31(0,09) 0,47(0,2) 

mmol.d
-1

 0,4(0,2) 0,45(0,2) 0,3(0,1) 0,02(0,03) 0,09(0,1) 0,15(0,04) 0,12(0,1) 

Fonte: da autora (2016). 
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Figura 29 – Variação da produção de sulfeto no biogás do sistema R1 

(etapas AN, AML0,1 e AML0,3). 

 
Fonte: da autora (2016). 

 

Figura 30 – Variação da produção de sulfeto (Fases HD0,3, HD0,1, ML0,1 

e ML0,3) no biogás microaeróbio (R2). 

 
Fonte: da autora (2016). 

 

A segunda fase do experimento no sistema R2 teve como propósito a 

aplicação de ar na manta de lodo. A mudança do ponto de aplicação do headspace para 

a manta de lodo valeu-se da hipótese de que o fluxo de ar promoveria o arraste do 

sulfeto gasoso dissolvido para as camadas mais altas do reator favorecendo a oxidação 

mais efetiva do sulfeto.  
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Contudo, o sistema R2 paraas etapas R2-ML0,1 e R2-ML0,3apresentou 

níveis de sulfeto de até 4,6 vezes superiores à R2-HD0,3.  Logo, a aplicação de ar na 

região líquida do reator, nas vazões de ar testadas, não promoveu uma remoção eficiente 

do sulfeto do biogás. 

Tal observação estendeu-se para os níveis de amônia, onde a menor 

concentração de amônia foi observada na R2-HD0,3(0,05%), em que a mudança no 

ponto de aplicação da microaeração para a manta de lodo aumentou os níveis de amônia 

em até 9 vezes. 

A microaeração também promoveu a diminuição dos níveis de amônia no 

biogás do sistema R1, 0,92% (R1-AN), 0,83% (R1-AML0,1) e 0,6% (R1-AML0,3), o 

que representou uma remoção de até um terço da amônia produzida sob condições 

anaeróbias. 

No estudo de Zheng et al., (2013)a diminuição da concentração de NH3-N 

em condições microaeróbias é acompanhada do aumento dos seus produtos de oxidação 

NO2
-
-N e NO3

-
-N.  

Analisando os dados de sulfeto dos sistema R1 e R2, pode-se observar que a 

aplicação da microaeração do heaspace do reator apresentou uma maior eficiência de 

remoção de sulfeto, em relação aos demais pontos de fornecimento de microaeração 

analisados.  

Diaz et al. (2011)avaliaram diferentes pontos de fornecimento da 

microaeração, onde a aplicação no headspace apresentou maior peformace em relação 

ao fornecimento da microaeração na recirculação de lodo.Ramos et al. (2014)descrevem 

que é bem possível que o ar aplicado no headspace seja transferido apenas para uma 

parte deste espaço, como por exemplo, em torno do ponto de injeção. Tal fato, sugere 

que, para atingir índices ainda mais altos de remoção de sulfeto,a microaeração em uma 

determinada vazão ótima, deveria ser aplicada em diferentes pontos no headspace. 

A Figura 31 traz os dados de metano para o sistema R1 ao longo dos dias de 

operação. No sistema R1 a produção de metano foi de 80 % (v/v) na etapa R1-AN, 75  

% (v/v) na etapa R1-AML0,1 e 69,3 % (v/v) na etapa R1-AML0,3.Assim, a fase 

microaeróbia (R1-AML0,3) produziu biogás com produçãomédia de metano 6% inferior 

àfase anaeróbia e a fase microaeróbia R1-AML0,1obteve uma produção de metano no 

biogás 13% inferior à fase anaeróbia.  
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Figura 31 – Variação da produção de metano (AN, AML0,1 e 

AML0,3) no biogás do sistema R1. 

 
Fonte: da autora (2016). 

 

A diminuição dos níveis de metano quando a vazão de ar é aumentada é 

justificada pela introdução de nitrogênio por meio microaeração. Como mostra a Tabela 

28 a introdução da microaeração fez com que os níveis de nitrogênio no biogás 

aumentassem para 19,6 e 25,5% (v/v) nas fases microaeróbias R1-AML0,1 e R1-

AML0,3, respectivamente.Os níveis de nitrogênio para a Fase R1-AML0,3 foram 

aproximadamente 2 vezes superiores à etapa anaeróbia.  

Não foi observado diferença estatística significativa para as concentrações 

de metano entre as fases microaeróbias analisadas (p=0,06).Os dados apresentados em 

Boxplot (Figura 32), para as frações de metano no biogás do reator R1, mostraram que o 

biogás anaeróbio apresentou uma maior estabilidade nos níveis de metano no biogás, e 

nas fases microaeróbias a estabilidade diminuía, à medida que se aumentou a vazão de 

ar. 

Segundo Ramos et al. (2014) a diminuição na concentração de 

CH4observada em condições microaeróbias é atribuída à diluição do biogás, e não pela 

oxidação aeróbia da matéria orgânica. 
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Figura 32 – Boxplot da produção de metano no biogás R1(Etapas: R1-

AN, R1-AML0,1eR1-AML0,3). 

 
Fonte: da autora (2016). 

 

O sistema R2, durante a aplicação de ar no headspace (HD), em termos de 

produção de metano,demonstrou naetapa R2-HD0,3níveis de metano 13% inferioresà 

etapaR2-HD0,1,sendo tal comportamento já esperado visto que quanto maior a vazão de 

ar, maior seria a diluição do biogás pelo nitrogênio. A etapa R2-HD0,3apresentou uma 

produção de nitrogênio 40% superior àR2-HD0,1.  

As Figuras 33 e 34 trazem os dados de metano no biogás ao longo do 

tempo. Foi observada diferença estística para os dados de produção de metano entre as 

vazões de ar aplicadas no headspace(p = 0,0002). 

Os níveis de metano foram maiores quando a aplicação de ar se deu na 

manta de lodo (ML), alcançando os valores 75,7% (R2-ML0,1) e 77,2% (R2-ML0,3), 

visto que nem todo o nitrogênio aplicado pela microaeração alcançou o headspace. 

Como mostram os dados em Boxplot (Figura 34), a etapa R2-HD0,3 apresentou níveis 

de metano bastantes inferiores às demais etapas analisadas, e as etapas R2-ML0,1e 

ML0,3 apresentaram uma maior produção de metano, favorecida pela menor entrada de 

nitrogênio no biogás, bem como uma maior estabilidade operacional. Não houve 

diferença estística significativa (p=0,74) para os dados de metano quando a 

microaeração foi aplicada na manta de lodo. 
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Figura 33 – Variação da produção de metano (HD0,3, HD0,1, ML0,1 

e ML0,3) do biogás microaeróbio (R2). 

 
Fonte: da autora (2016). 

Figura 34 –Boxplot da produção de metano no biogás R1(Etapas: R2-

HD0,3, R2-HD0,1, R2-ML0,3 e R2-ML0,1). 

 
Fonte: da autora (2016). 
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6.3.3 Balanço de enxofre 

 

Os valores de SO4
-2

 afluente e efluente, eficiência de remoção de SO4
-2

 e 

concentração de sulfeto dissolvido no efluente dos sistemas R1 e R2 podem ser 

visualizados na Tabela 29. 

De acordo com a Tabela 29, o sistema R1 na fase anaeróbia apresentou 

eficiência média de remoção de sulfato de 83,4% (R1-AN). Após o fornecimento da 

microaeração acima da manta de lodo (AML) houve um aumento na eficiência de 

remoção de sulfato (86%) (R1-AML0,1) para 77% R1-AML0,3.  

Entre as fases microaeróbias analisadas, foi observada diferença estatística 

significativa (p = 0,031) na remoção de sulfato. Contudo, pode ser observado na Figura 

35, que a diferença entre o primeiro e o terceiro quartil (desvio padrão) na R1-AML0,1 

foi inferior à verificada na R1-AML0,3. Assim, verifica-se que a etapa R1-AML0,1 foi 

mais estável em termos de redução de sulfato. Possivelmente o  excesso de O2fornecido 

na R1-AML0,3favoreceu a re-oxidação do sulfeto ou do enxofre elementar a sulfato.  
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Tabela 29 – Desempenho operacional (Fases I e II) dos reatores R1 e R2. 

Fonte: da autora (2016). 

 

 

Parâmetro Unidade 

Reator e Fase 

R1 
 

R2 

R1-AN R2-AML0,1 R2-AML0,3 R2-HD0,3 R2-HD0,1 R2-ML0,1 R2-ML0,3 

Ponto de aplicação da 

microaeração 

 
- 

Acima da 

manta de lodo 

Acima da 

manta de lodo 
Headspace Headspace Manta de lodo Manta de lodo 

Vazão de ar  
mL·min

-1
 

- 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,3 

SO4
2-

 afluente  
mg·L

-1
 

139(17) 140(15) 122,7(29) 133,6(19) 134,7(22) 138,7(17) 124(29) 

SO4
2-

 efluente 
mg·L

-1
 

23,4(18) 20(7) 21(5) 24,4(15) 28,4(5) 29,7(31) 30,3(22) 

Eficiência  SO4
2-

 
% 

83,4(11) 86(6) 77(11) 81(12) 78,2(6) 79(22) 68(17) 

S
2-

 dissolvido 
mg·L

-1
 

29,7(8) 28,6(10) 43,2(9) 24,3(10) 25,4(10) 23,5(13) 23,5(13) 

H2S 
% 

0,5(0,4) 0,34(0,2) 0,17(0,1) 0,03(0,04) 0,07(0,08) 0,10(0,02) 0,13(0,04) 
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Figura 35 – Boxplot das remoções de sulfato na fração líquida do 

reator R1  (Etapas:R1-AN, R1-AML0,1 e R1-AML0,3). 

 
Fonte: da autora (2016). 

 

De acordo com a Figura 36 o sistema R2, para a microaeração no headspace 

(HD), apresentou a maior eficiência média em termos de redução de sulfato (81%) na 

R2-HD0,3, enquanto que na R2-HD0,1 essa eficiência foi de apenas 78,2%. Contudo, não 

houve diferença estatística significativa entre as vazões de ar aplicadas no headspace.  

Figura 36 – Boxplot das remoções de sulfato na fração líquida do 

reator R2  (Etapas:R2-HD0,3, R2-HD0,1, R2-ML0,1 e R2-ML0,3) 

 
Fonte: da autora (2016). 

 

Na etapa que consistiu no fornecimento de ar diretamente na manta de lodo 

(ML), a etapa R2-ML0,1obteve eficiência de remoção de sulfato de 85%, sendo que na 
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etapa R2-ML0,3 essa eficiência diminui para 68%. Houve diferença estatística 

sigificativa entre as vazões de ar aplicadas na manta de lodo (p=0,0076). 

Os dados de sulfeto dissolvido nos reatores R1 e R2 podem ser observados 

na Tabela 29, Figura 37 e Figura 38. 

O sistema R1, na etapa anaeróbia, apresentou uma concentração de sulfeto 

dissolvido de 29,7mg.L
-1

, sendo que após o fornecimento da microaeração os valores 

encontrados foram de 43,2mg.L
-1

 (R1-ML0,1) e 28,6 mg.L
-1

 (R2-ML0,3). Houve 

diferença estatística significativa (p=0,00067) para a concentração de sulfeto dissolvido 

entre as fases microaeróbias. 

No sistema R2 foi observado uma concentração de sulfeto dissolvido de 

24,5mg.L
-1

(R2-HD0,3) e 25,4 mg.L
-1

 (R2-HD0,1), onde não houve diferença estatística 

significativa (p=0,61). As concentrações de sulfeto dissolvido determinadas nas R2-

ML0,1 (23,5mg.L
-1

) e R2-ML0,3 (23,5mg.L
-1

), também não demonstraram diferença 

estatística significativa (p=0,73). 

O balanço de enxofre pode ser melhor visualizado nas Figuras 39 e 40.  Na 

Etapa R1-AN, tem-se uma entrada total de 255 mg·d
-1

 e uma saída total de 206 mg.d
-1

, 

com uma perda de enxofre de 49 mg·d
-1

. Da quantidade de enxofre que deixou o 

sistema, 17% correspondia a sulfato e 62% a sulfeto dissolvido. Na Etapa R1-AML0,1, 

curiosamente não houve perda de enxofre; da quantidade de enxofre que deixou o 

sistema 37 mg·d
-1

 estava na forma de sulfato e 230mg·d
-1

 na forma de sulfeto 

dissolvido. Na Etapa R1-AML0,3 houve uma perda de 15%; da quantidade de enxofre 

que deixou o sistema 17% correspondia a sulfato e 67% correspondia a sulfeto 

dissolvido.  

Já para o sistema microaeróbio(Reator R2) nas etapas R2-HD0,1, R2-HD0,3, 

R2-ML0,1 e R2-ML0,3, houve uma perda de enxofre de 28%, 23%, 29% e 4%, 

respectivamente. Na etapa R2-HD0,3, 18% correspondeu a sulfato e 53% a sulfeto 

dissolvido, enquanto que na etapaR2-HD0,1, 21% correspondia a sulfato e 55% a sulfeto 

dissolvido. Após a mudança do ponto de aplicação da microaeração para a região da 

manta de lodo (ML), as saídas de enxofre na forma de sulfato foram de 21 e 24%, e as 

de sulfeto foram de 49 e 70%, para as fases R2-ML0,1 e R2-ML0,3, respectivamente.  

Analisando os dados do sistema R2 quando a microaeração foi fornecida no 

headspace (HD) do reator, a etapa R2-HD0,3 apresentou uma maior perda de enxofre. 

Esta lacuna correspondeu a 28% do enxofre total do sistema, além de uma maior 
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remoção do sulfato (81%), menor concentração de sulfeto dissolvido (24,3 mg.L
-1

) e 

menor concentração de sulfeto gasoso (0,03%).  

Figura 37 – Boxplot das concentrações de sulfeto dissolvido na 

fração líquida do reator R1 (AN, AML0,1 e AML0,3). 

 
Fonte: da autora (2016). 

 

Figura 38 – Boxplot das concentrações de sulfeto dissolvido na fração 

líquida do reator R1 (FasesHD0,3, HD0,1, ML0,1 e ML0,3). 

 
Fonte: da autora (2016). 
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Figura 39 – Balanço de enxofre  em mg.d
-1

: S, sulfato ( ); S, sulfeto 

dissolvido ( ) and ( ) S, H2S biogás,  entrada e saída (Etapas: AN, 

AML0,1 e AML0,3) do sistema R1. 

 
Fonte: da autora (2016). 

 

Figura 40 –Balanço de enxofre  em mg.d
-1

: S, sulfato ( ); S, sulfeto 

dissolvido ( ) and ( ) S, H2S biogás,  entrada e saída (Etapas: HD0,3, 

HD0,1, ML0,1 e ML0,3) do sistema R2. 

 
Fonte: da autora (2016). 

 

As diferenças observadas em ambos os reatores nos diferentes pontos de 

aplicação e vazão de ar estudados, pode ser devido às diferentes eficiências de remoção 
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de sulfeto tanto do biogás como no efluente líquido, bem como à assimilação dos 

compostos de enxofre pela comunidade microbiana predominante em cada sistema.  

 

6.3.4 Biologia molecular 

 

Reator 1 (Acima da Manta de Lodo, AML) 

 

Como mostrado na Tabela 30, a primeira fase do reator consistiu de 

operação em condições anaeróbias. Durante esta fase, a comunidade bacteriana sofreu 

uma redução significativa no Rr (de 50 a 17) e um aumento do valor Fo (de 33 para 4), 

que pode ser explicado pela adaptação do lodo durante a fase endógena (E), visto que a 

ausência de substrato induz adaptação por competição entre espécies. Além disso, a 

diversidade diminuiu (de 2,77 para 2.31), uma vez que tanto a riqueza e a equitabilidade 

diminuíram.  

A microaeração começou na segunda fase (AML0,1) da operação, em que 

um leve fluxo de oxigênio (0,1 mL/min) provavelmente favoreceu bactérias facultativas 

presentes no lodo, que poderia explicar o aumento na riqueza de espécies (de 17 a 33), 

na organização funcional (de 38 a 53) e na diversidade (de 2,31 para 2,44).  

O estágio seguinte (AML0,3) consistiu em aumento da taxa de aeração (a 

partir de 0,1 mL/min a 0,3 mL/min), o que promoveu um impacto negativo 

significativo, favorecendo ainda mais as bactérias facultativas em detrimento das 

anaeróbias, reduzindo assim os parâmetros ecológicos da comunidade bacteriana: 

organização funcional (de 53 a 21), riqueza (de 33 para 5) e diversidade (de 2,44 para 

1,73). 

Embora ambos os domínios (Archaea e Bacteria) sofreram um impacto 

significativo, a maior redução nos parâmetros ecológicos ocorreu na comunidade de 

Arqueia (Fo de 45 para 8; Rr de 193-9; H de 3,18 para 2,05) entre o primeiro (inóculo) e 

o segundo estágio (fase endógena). Isto poderia ser explicado pela baixa resistência da 

comunidade arqueia quando comparado com os táxons bacterianos devido à sua maior 

susceptibilidade às mudanças ambientais. A queda dos parâmetros em Arqueia foi 

mantido durante todas as etapas seguintes (AML0,1 e AML0,3), evidenciado que mesmo 

as Arqueias presentes dentro dos grânulos, normalmente protegidas do contato com o 
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oxigênio, provavelmente foram sensibilizadas durante o período endógeno, sendo 

posteriormente muito mais impactadas do que seriam sem esta etapa. 
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Tabela 30  – Índice de diversidade de Shannon (H), riqueza ponderada (Rr) e organização funcional (Fo) calculados a partir dos perfis de 

DGGE. 

Parâmetro Inóculo Reator 1 Reator 2 

E 
R2-

AML0,1 

R2-

AML0,3 

R2-

HD0,3 

R2-

HD0,1 

R2-

ML0,1 

R2-

ML0,3 

Bacteria         

Organização Funcional (Fo) (%) 33 38 53 21 43 49 45 40 

Riqueza ponderada (Rr) 50 17 33 5 86 27 36 36 

Diversidade de Shannon(H) 2,77 2,31 2,44 1,73 3,05 2,40 2,68 2,77 

Archaea         

Organização Funcional (Fo) (%) 45 8 35 39 41 55 46 55 

Riqueza ponderada (Rr) 193 9 9 6 70 26 45 63 

Diversidade de Shannon(H) 3,18 2,05 2,04 1,74 2,47 1,98 2,31 2,35 

Rr: baixa (<10), média (10-30), alta (>30) conforme(MARZORATIet al., 2008) 

Fo: baixa Fo/alta equitabilidade (25%), média Fo/equitabilidade (30-70%), alta Fo/baixa equitabilidade (70%) conforme(MARZORATIet al., 2008) 

H: 1,5 até 3,5 (baixa e alta equitabilidade e riqueza de espécies, respectivamente) conforme (MC DONALD, 2003) 

 

 

 

 

 

 



127 

 

Reator 2 (Manta de Lodo, ML) 

 

A primeira fase (ML0,1) do reator consistiu de operação em condições de 

microaeróbias com um fluxo de oxigênio de 0,1 mL/min. A comunidade bacteriana 

sofreu uma diminuição significativa no Rr (de 50 a 36) e aumento do valor Fo (de 33 a 

45), mantendo a diversidade dentro da mesma faixa.  

Uma queda no valor de Rr associada à elevação do valor de Fo significa que 

a comunidade se tornou mais especializada, o que poderia ser explicado pelo 

favorecimento de bactérias facultativas, porém, a velocidade de subida do ar promove 

pouco tempo de contato entre o lodo e o oxigênio, reduzindo o tempo de residência do 

gás e sua interação.  

Se nesse estágio o tempo de residência do oxigênio fosse maior (o que 

ocorre nos estágios AML e HD), favoreceria as bactérias facultativas de maneira mais 

intensa, aumentando todos os índices.  

O estágio seguinte (ML0,3) consistiu em aumento da taxa de aeração (a partir 

de 0,1 mL/min a 0,3 mL/min). Apesar do aumento do fluxo de ar, nenhuma mudança 

significativa foi observada entre esses estágios, nem operacionais nem ecológicos. 

As arqueias sofreram uma alteração significativa, entre o primeiro (inóculo) 

e o segundo estágio (fase S1) com Fo se mantendo inalterado, queda drástica de Rr (193 

para 45) e queda significativa de H (de 3,18 para 2,31). Isto pode ser explicado pelo 

impacto da introdução de oxigênio, que reduziu a riqueza de Arqueia, eliminando 

àquelas espécies que se encontravam fora dos grânulos, sem proteção contra o oxigênio, 

portanto, mais vulneráveis, o que também se refletiu na diversidade de espécies. A Fo se 

manteve, mostrando que apesar da queda, a comunidade permaneceu estável em sua 

organização.  

Na fase seguinte, ML0,3, houve impacto significativo na comunidade 

Arqueia, com aumento de Fo (de 46 para 55) e aumento de Rr (de 45 para 63). Isto 

poderia ser explicado pelo aumento da velocidade ascensional do ar, reduzindo ainda 

mais o tempo de residência do oxigênio no lodo, permitindo às Arqueia dentro e/ou fora 

dos grânulos se recomporem. 

Reator 2 (Headspace, HD) 

 

A primeira fase (HD0,3) do reator consistia de operação em condições de 

microaeróbias com um fluxo de ar de 0,3 mL/min. A comunidade bacteriana sofreu um 
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aumento significativo no Rr (de 50 a 86), aumento do valor Fo (de 33 a 43) e aumento 

do valor H (a partir de 2,77 para 3,05). Esse aumento pode ser explicado pelo forte 

favorecimento das bactérias facultativas da comunidade, visto que a introdução de 

oxigênio no headspace favorece às facultativas por aumentar o tempo de residência do 

ar.  

O aumento do tempo impactou positivamente às bactérias, revelando ser o 

estágio com maior eficiência e maior remoção de sulfetos do reator (Figura 41). Um 

efeito secundário cumulativo que favorece à comunidade bacteriana é a redução de 

toxicidade pela remoção de sulfeto, o que promove um aumento ainda maior da 

comunidade de bactérias, algo que pode ser notado por este ser o estágio com maior Rr 

e H dentre todos os estágios.  

O Fo, entretanto, não foi o mais alto, algo que pode ser explicado pelo 

aumento drástico na população, o que não a torna mais especializada, algo que ocorreria 

com aumento de Fo e queda de Rr. 

 

Figura 41 – Dendogramas baseados no perfil de DGGE do RNAr 16S bacteriano. 

 

Nota:  (a e c) e de Arqueia  (b e d). Os títulos indicam as etapas experimentais em que cada amostra foi 

coletada: E (Endógena); AML (acima de manta de lodo); HD (headspace); ML (manta de lodo). 
 

 

Na fase seguinte (HD0,1) houve redução do fluxo de ar (de 0,3 mL/min para 

0,1 mL/min), o que gerou um impacto significativo em bactérias, com aumento discreto 

de Fo (de 43 para 49), redução drástica de Rr (de 86 para 27) e redução de H (de 3,05 

para 2,40). Estas alterações na comunidade podem ser explicadas pelo impacto 

provocado pela redução de oxigênio no headspace, o que reduziu as condições que antes 

favoreciam às bactérias facultativas, mantendo apenas sua Fo, o que indica impacto 

drástico nas espécies, mas manutenção do equilíbrio geral da comunidade. Além disso, 

o fator adicional da redução de toxicidade foi alterado, pois houve queda na remoção de 

sulfetos. 
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6.4 Conclusão 

 

O fornecimento da microaeração noHeadspace apresentou maior eficiência 

em termos de remoção de H2S. 

A vazão de 0,1mL.min
-1

 apresentou níveis de H2S duas vezes superior a 

vazão 0,3mL.min
-1

, mas ainda menor que 0,1%, e apresentou níveis de metano 25% 

superiores a vazão 0,3mL.min
-1

. 

Baixos níveis de metano foram observados na maior vazão de ar aplicado, 

principalmente quando o fornecimento de ar se dava diretamente no headpsce do reator, 

devido à diluição do biogás pelo nitrogênio. 
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7 AVALIAÇÃO DE CICLO DE VIDA (ACV) PARA COMPARAÇÃO DE 

TECNOLOGIAS DE REMOÇÃO DE SULFETO NO TRATAMENTO DO 

BIOGÁS 

 

7.1 Introdução 

 

O biogásconstitui uma fonte de energia renovável verdadeiramente 

sustentável, pode ser aproveitado de diversas formas, como por exemplo, queimado em 

uma caldeira para gerar calor; queimado em uma produção combinada de calor e 

eletricidade; injetado na rede de distribuição de gás como bio-metano e comprimido 

paracombustível de automóveis. No entanto, quando há sulfeto na composição do 

biogás é necessário a remoção deste composto antes da transformação do metano em 

energia, pois a qualidade do biogás produzido irá determinar o quanto de energia pode 

ser gerada.   

O sulfeto de hidrogênio é produzido durante o tratamento de esgoto por 

digestão anaeróbia, especialmente quando há altas concentrações de sulfato no afluente 

(SEGHEZZO et al., 1998). Segundo Callado e Foresti (1997), em reatores anaeróbios, o 

sulfeto pode provocar efeito inibitório nos micro-organismos metanogênicos, além de 

causar problemas operacionais. 

O enxofre no biogás danifica os motores a gás pois pode constituir 

sedimentos corrosivos no óleo do motor. Ao longo do tempo, os depósitos de enxofre 

podem acumular-se na parte superior dos cilindros e, quando em concentrações 

suficientemente elevadas, os assentos das válvulas podem ser danificados resultando na 

redução do tempo de vida do sistema. Elevados níveis de H2S devem ser evitados, pois 

é corrosivo para motores e podem condensar e formar o ácido sulfúrico no âmbito do 

processo, acarretando em grandes custos operacionais e de manutenção. 

Adicionalmente, o H2S é reativo com a maioria dos metais (APPELS et al., 2008); ele 

ataca ferro, cobre, cimento etc (NOYOLA; MORGAN-SAGASTUME; LÓPEZ-

HERNÁNDEZet al., 2006). 

Dentre as alternativas de remoção de sulfeto, as tecnologias físico-químicas, 

como: absorção química e precipitação com metais, apresentam alto custo operacional, 

visto a necessidade do uso de reagentes químicos (KRISCHAN, 2012). No entanto, nos 

últimos anos tem crescido o uso de tecnologias de tratamento biológico devido às altas 

taxas de remoção, baixo custo operacional e ausência de subprodutos tóxicos 
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(MUDLIAR et al., 2010). O inconveniente destas tecnologias citadas está relacionado à 

necessidade de uma unidade posterior de tratamento, o que implica em instalações 

adicionais e custos operacionais.  

Como alternativa de tratamento do biogás, o fornecimento da microaeração 

em sistemas de tratamento anaeróbio vem sendo estudada nos últimos anos em diversos 

resíduos (esgoto industrial e doméstico, lodo de ETE), a qual vem apresentando 

resultados promissores (KHANAL; HUANG, 2003; VAN DER ZEE et al., 2007; 

JENICEK et al., 2008; FDZ-POLANCO et al., 2009;DIAZ et al.2011; RODRIGUEZ et 

al., 2012; RAMOS et al., 2014). 

Até o presente momento, estudos se baseiam na comparação de tecnologias 

em termos de eficiência de remoção de sulfeto, negligenciando os efeitos diretos destas 

sobre o meio ambiente. Assim, a Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) surge como uma 

importante ferramenta para gerar informações sobre impactos ambientais em diferentes 

sistemas de tratamento.  

A ACV é um elemento para análise da viabilidade de diferentes cenários 

frente aos impactos ambientais, contemplando os de caráter global e/ou regional 

ocasionado por produtos, processos e/ou serviços (JOLLIET et al., 2005). Determinados 

estágios são necessários no estudo do ACV, como objetivo, alternativas a serem 

avaliadas, escopo, definição da unidade funcional, inventário do ciclo de vida, avaliação 

do impacto do ciclo de vida e interpretação do ciclo de vida. 

A ACV pode ser usada para comparar processos severos e sistemas que 

contribuem com cargas ambientais globais. Dessa forma, é possível propor 

modificações a serem incorporadas pelas atividades e definição de medidas mitigadoras. 

O presente trabalho comparou o desempenho ambiental de duas tecnologias 

para o tratamento de biogás: uma do tipo ex-situ com processo físico-químico do tipo 

absorção química e uma outra do tipo in-situ com a tecnologia microaeróbia. Assim, foi 

realizada uma ACV no intuito de investigar o potencial da microaeração como uma 

solução ambientalmente atrativa para purificação do biogás. 

 

7.2 Material e métodos 

 

7.2.1 Definição do objetivo e escopo 
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O principal objetivo do trabalho foi realizar uma análise comparativa da 

ACV de duas tecnologias utilizadas no tratamento do biogás, uma do tipo ex-situ com 

processo físico-químico do tipo absorção química e uma outra do tipo in-situ com a 

tecnologia microaeróbia.  

A função principal dos sistemas pesquisados é a remoção do sulfeto 

presente no biogás. O escopo do Inventário do Ciclo de Vida (ICV) incluiu a produção 

do biogás tratado nos diferentes sistemas pesquisados, reagentes e eletricidade quando 

necessário, bem como o efluente gerado.  

Este estudo foi realizado com o software SIMAPRO, método CML – IA 

(baseline) versão 3.0, normalização World 2000, sendo consideradas as seguintes 

categorias deAvaliação do Impacto do Ciclo de Vida (AICV): Mudança climática (MC), 

Depleção de recursos abióticos (DCO), Toxicidade humana (TH), Ecotoxicidade de 

água doce (ECA), Ecotoxicidade terrestre (ECT), Acidificação terrestre (AT) e 

Eutrofização (EUT). Para a AICV foi utilizada a abordagem ―gate to gate” dos dois 

diferentes processos de tratamento do biogás. 

A unidade funcional escolhida, ou a base para a comparação entre 

tratamentos e respectivas rotas, foi o metro cúbico de esgoto a ser tratado. Todas as 

emissões, materiais e consumo de energia foram então referidas a esta unidade 

funcional. 

 

7.2.2 Descrição dos cenários 

 

Os experimentos foram conduzidos em escala de laboratório, sendo dois 

reatores operados em paralelo e alimentados em fluxo contínuo, ambos com um volume 

total de 3,5 L (volume útil de 2,8 L) e confeccionados em acrílico. O tempo de detenção 

hidráulica (TDH) de 11h e carga orgânica volumétrica de 2,0 Kg DQO m
-3

·d
-1

.  

Inicialmente, os reatoresforam operados sob condições anaeróbias 

produzindo biogás com concentração de 0,28% de sulfeto, o que justificou a 

necessidade da aplicação da purificação da fração gasosa. Neste contexto, foram 

propostos dois cenários de tratamento, em que no reator 1 (R1) foi acoplado um sistema 

de lavagem cáustica, enquanto que no reator 2 (R2) foi fornecida a microaeração.   

O Cenário 1 (Figura 42) consistiu no tratamento do biogás por meio de um 

sistema de absorção química (lavagem alcalina do biogás em uma solução concentrada 
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de hidróxido de sódio - NaOH). O biogás produzido era borbulhado na solução de 

NaOH 10M. 

O Cenário 2 (Figura 43) consistiu no tratamento do biogás por meio do 

fornecimento da microaeração, onde foi realizado a introdução de ar atmosférico (0,2 

mL.min
-1

) diretamente no headspace do reator. 

Figura 42 – Fluxograma do processo de tratamento do biogás  ilustrando os fluxos 

diários de entradas e saídas no Cenário 1

 

Fonte: da autora (2016). 

 

Figura 43 – Fluxograma do processo de tratamento do biogás ilustrando os fluxos 

diários de entradas e saídas no Cenário 2

 

Fonte: da autora (2016). 

 

7.2.3 Avaliação do ciclo de vida 

 

ACV são associados a incertezas, especialmente quando os dados não foram 

obtidos diretamente de uma planta específica. Para avaliação comparativa dos Cenários 

1 e 2 foi realizado um estudo de aumento de escala (scale-up).  



134 

 

Assim, reatores operados no laboratório (3,5. 10
-3

 m
3
 de volume cada) 

foram extrapoladospara dois reatores com um volume total de 432 m
3
, volume útil de 

346 m
3
, altura de 5,5 m e diâmetro de 10 m.  

Portanto, os resultados apresentados nesta pesquisa trazem dados de 

aumento de escala (scale up), com o intuito de prever a abrangência dos possíveis 

impactos. Nesta configuração, os sistemas de tratamento de efluentes atendem a uma 

população de 7500 habitantes. 

As características de cada cenário em scale upestão descritas na Tabela 31. 

Tabela 31 – Valores dos parâmetros para os cenários de scale up nos reatores R1 e R2. 

Parâmetro Unidade R1 R2 

Volume do reator m
3
 432 432 

TDH  H 11 11 

População hab 7500 7500 

Vazão afluente m
3
.d

-1
 945 945 

DQO afluente  Kg.d
-1

 883,6 861,8 

Produção de Biogás  m
3
.d

-1
 324 394 

Produção de CH4 % 70,5 52,4 

Técnica de remoção de H2S - Lavagem de biogás Microaeração 

Consumo de energia KWh.d
-1

 - 17.784  

Reagente - 0,74 t.d
-1 

(NaOH) Ar atmosférico 

Fonte: da autora (2016). 

 

Como pode ser observado na Tabela 31 o Cenário 2 teve um consumo 

energético de 17784 KWh.d
-1

, e para o cenário 1 não houve consumo de energia 

elétrica.  

Então, a partir dos dados obtidos em scale up realizou-se, uma nova análise 

comparativa dos dois cenários de estudo, sendo que, para o reator R2 foi simulado um 

cenário alternativo de microaeração operando com 100% de aproveitamento energético 

do biogás e não foi realizado modificações no Cenário 1, afim de se comparar cenários 

com ausência de consumo de energia elétrica.  

 

7.3 Resultados e discussão 

 

7.3.1 Avaliação dos impactos do ciclo de vida comparativa (Cenário 1 e Cenário 2) 
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O Inventário do Ciclo de Vida (ICV) para a fase de operação do sistema de 

absorção química e microaeração estão apresentados na Tabela 32. Para o Cenário 1, os 

dados de entrada correspondem ao afluente, hidróxido de sódio utilizado no sistema de 

purificação do biogás, emissões para água e emissões atmosféricas.  

No Cenário 2, os dados de entrada correspondem ao afluente, energia 

elétrica utilizada no funcionamento das bombas de aeração, bem como dados de 

emissão para água e emissões atmosféricas.  

As emissões para a água, em ambos os sistemas, correspondem ao próprio 

efluente final e as emissões atmosféricas estão apresentadas como composição do 

biogás. 

Tabela 32 – Inventário do Ciclo de Vida do sistema de tratamento de biogás por 

absorção química (Cenário 1) e Microaeração (Cenário 2). 

 
Cenário 1 Cenário 2 

 

Unidade Funcional 1m
3
 Efluente 

Entradas conhecidas da esfera 

tecnológica  

 
Origem 

Afluente 432 m
3
.d

-1
 432 m

3
.d

-1
 Projeto 

Eletricidade - 17784KW.d
-1

 Projeto 

NaOH 0,74 ton.d
-1

 - Projeto 

Emissões para a água Carga Origem 

DQO 52,9 Kg.d
-1

 75,2 Kg.d
-1

 Análises físico-químicas 

Sulfato 4,6 Kg.d
-1

 5,2 Kg.d
-1

 Análises físico-químicas 

Sulfeto 13,5 Kg.d
-1

 12,4 Kg.d
-1

 Análises físico-químicas 

Emissões atmosféricas Carga Origem 

Oxigênio - 0,43 Kg.d
-1

 Análises cromatográficas 

Metano 163,8 Kg.d
-1

 148 Kg.d
-1

 Análises cromatográficas 

Nitrogênio 0,077 Kg.d
-1

 0,13 Kg.d
-1

 Análises cromatográficas 

Dióxido de carbono - 34,8 Kg.d
-1

 Análises cromatográficas 

Sulfeto - 7,8.10
-5 

Kg.d
-1

 Análises cromatográficas 

Amônia - 1,1.10
-4 

Kg.d
-1

 Análises cromatográficas 

Fonte: da autora (2016). 

Os resultados apresentados nesta pesquisa referem-se às sete categorias de 

impacto estudadas: Mudança climática (MC), Depleção de recursos abióticos (DCO), 

Toxicidade humana (TH), Ecotoxicidade de água doce (ECA), Ecotoxicidade terrestre 

(ECT), Acidificação terrestre (AT) e Eutrofização (EUT). 

Os resultados obtidos para os dois cenários (Absorção química e 

Microaeróbio) são mostrados na Figura 44, destacando a importância relativa entre o 

afluente, efluente e reagente/energia quando necessário.O potencial de impacto de cada 
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uma das categorias é apresentado no eixo vertical,sendo que 100% representa o sistema 

mais impactante dentro de cada categoriaanalisada e os demais sendo relativizados a 

esse. 

A partir da análise comparativa entre os Cenários 1 e 2 estudados (Figura 

44) observou-se que o Cenário 2 foi o mais impactante para as categorias: DCO, TH, 

ECA, ECT, AT e EUT. Apenas para o parâmetro MC o Cenário 1 foi o de maior 

contribuição, os encargos são devidos principalmente a emissão de metano que é um 

fator de mudanças climáticas.  

Os dados de ICV apresentados na Tabela 32, apontam uma maior emissão 

de metano para o Cenário 1, com carga de 163,8Kg.d
-1

, enquanto que para o cenário 2 

foi e 148Kg.d
-1

. Assim, essa maior emissão de metano o fez contribuir em maior 

proporção nesta categoria específica. De acordo com Smitkova (2011) a produção do 

dióxido de carbono e outras substâncias influenciam nas mudanças climáticas e, 

também, podem causar impactos negativos para a saúde humana e a qualidade do 

ecossistema. Então, embora o cenário 1 produza biogás sem CO2 o parâmetro MC pode 

ser atribuído a emissão atmosférica do metano. 

DCO é uma categoria de impacto que mede a liberação de químicos que 

reduzem a camada de ozônio (O3) na estratosfera. O Cenário 2 contribuiu com maior 

impacto e, este fato, pode estar relacionado ao consumo de energia elétrica no 

funcionamento da bomba de microaeração.  

Segundo Piekarski (2013) opotencial de impacto observado com a matriz 

elétrica é decorrente da utilização de combustíveis de origem fóssil para a produção de 

energia elétrica, entre eles, os derivados do petróleo e o gás natural. 

Para Scherer (2015), a produção de energia elétrica são as etapas do ciclo de 

vida que mais contribuem para impacto, assim como o consumo de combustíveis fósseis 

para acidificação,depleção da camada de ozônio e potencial de aquecimento global, 

devido, principalmente ao dióxido de carbono (CO2). Assim, estes autores reforçam o 

impacto promovido pelo uso da energia elétrica, o que justifica os impactos associados 

ao Cenário 2, contribuindo com 100% para 6 dos 7 parâmetros estudados. 

Em relação as emissões de compostos odoríferos, no Cenário 1 foi 

observada a ausência de H2S e NH3, e embora tenham sido encontrados H2S e NH3 no 

Cenário 2, estas concentrações foram reduzidas. Então, as emissões de sulfeto e amônia 

justificam uma contribuição de 100% na toxicidade (TH, ECA e ECT) observadas na 

ACV do Cenário 2 e ausência dos parâmetros de toxicidade no Cenário 1.  
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A categoria AT envolve impactos ambientais que podem afetar 

adversamente a agricultura pelo comprometimento do solo. Entre os principais agentes 

contaminantes encontrados na atmosfera está o sulfeto de hidrogênio (H2S). Após sua 

liberação pela atividade microbiana natural ou por emissões antrópicas, esse gás é 

facilmente oxidado a dióxido de enxofre (SO2) o qual é posteriormente convertido a 

ácido sulfúrico (H2SO4), que retorna ao solo na forma de ―chuva ácida‖ (ROCHA, 

2007). Assim, as emissões de H2S observadas no Cenário 2 justificam sua contribuição 

para a categoria de impacto AT. 

As categorias de impactopodem, então, ser utilizadas para quantificar o tipo 

de dano causado pelos resíduos no processo. Na presente pesquisa, os insumos de 

interesse foram a qualidade do biogás, necessidade de energia elétrica/reagentes e 

efluentes descartados. A análise indicou claramente que os impactos globais de 

tecnologias aplicada no Cenário 1 são relativamente mais baixos do que os impactos 

observados no Cenário 2 (Figura 44). 

Na Figura 44 e 45 são apresentadas informações adicionais a respeito do 

Cenário 1e Cenário 2, respectivamente.  Informações importantes para o momento de 

tomada decisão para possíveis intervenções no sistema em termos de diminuição de 

impactos ambientais.  

O NaOH, utilizado no sistema de lavagem do biogás, foi o principal 

responsável quando selecionado os impactos: DCO, TH, ECA, ET e AT. Dentro da 

ACV do NaOH encontra-se a produção e o transporte como desse reagente responsáveis 

por 71 e 1% dos impactos, respectivamente.  
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Figura 44 – Comparação dos impacto entre os cenários de tratamento do 

biogás. 

 
Nota - As unidades de referência utilizadas para cada impacto foram: MC (Kg de CO2 eq.); DCO (Kg 

de CFC-11eq); TH (Kg de 1,4-DB eq.); ECA (Kg de 1,4-DB eq.); ECT (Kg de 1,4-DB eq.); AT (Kg 

de SO2 eq.); EUT (Kg de P eq.). 

Fonte: da autora (2016). 

 

Figura 45 – Avaliação dos impactos do Cenário 1. 

 
Nota - As unidades de referência utilizadas para cada impacto foram: MC (Kg de CO2 eq.); DCO (Kg de 

CFC-11eq); TH (Kg de 1,4-DB eq.); ECA (Kg de 1,4-DB eq.); ECT (Kg de 1,4-DB eq.); AT (Kg de SO2 

eq.); EUT (Kg de P eq.). 

Fonte: da autora (2016). 

 

Como mostra a Figura 46 dentre as emissões estudadas o consumo de 

energia elétrica representa o insumo de maior contribuição dentre as categorias de 

impacto, com exceção da MC e EUT. 
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De acordo com Larsen e Hauschild (2008), a eletricidade requerida e o uso 

de combustíveis aumentam os impactos da fase de operação.  

Os maiores aportes à categoria de mudança climática provêm da 

hidroeletricidade. Isto se justifica pelo fato de que mais de 80% da matriz elétrica 

nacional é originada deste meio (Piekarski, 2013). De acordo com o autor, o gás natural, 

os derivados de petróleo, e o carvão e derivados, que juntos possuem mais uma pequena 

representatividade de menos de 10% da composição de 2011, representam 

aproximadamente 40% na mudança climática do mesmo ano. O gás natural, o carvão e 

os derivados de petróleo também apresentam contribuições significativas nesta 

categoria. Por fim, a maior contribuição é dada a extração mineral e pelas fontes de 

energia não-renovável incorporadas na matriz elétrica.  

Mudanças climáticas estão relacionados às emissões gasosas para a 

atmosfera. Já para o parâmetro eutrofização EUT essa contribuição diminui para 10%, 

em que os nutrientes presentes no efluente tratado são os responsáveis por este impacto. 

 

Figura 46 – Avaliação dos impactos do Cenário 2. 

 
Nota - As unidades de referência utilizadas para cada impacto foram: MC (Kg de CO2 eq.); DCO (Kg de 

CFC-11eq); TH (Kg de 1,4-DB eq.); ECA (Kg de 1,4-DB eq.); ECT (Kg de 1,4-DB eq.); AT (Kg de SO2 

eq.); EUT (Kg de P eq.). 

Fonte: da autora (2016). 
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7.3.2 Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) comparativo (Cenário 1 e Cenário 2 com 

aproveitamento energético do biogás) 

 

A ACV para o Cenário 1 e Cenário 2 alternativo é apresentada na Figura 47. 

Em comparação com o Cenário 1, o Cenário 2 alternativo apresentou uma redução 

significativa para os parâmetros de impacto estudados. O aproveitamento energético do 

biogás, simulado neste novo cenário, excluiu todos os impactos trazidos na ACV da 

energia elétrica, da emissão de metano para a atmosfera: DCO, ECA e ECT, bem como 

a redução dos parâmetros MC e TH.  

Deste modo, a possibilidade de limitar o aquecimento global, por meio do 

aproveitamento energético do biogás, está estritamente ligada à economia de 

combustíveis fósseis e redução das emissões de gases de efeito estufa. O 

reaproveitamento energético não influenciou na redução dos parâmetros AT e EUT, 

visto que esses impactos são decorrentes dos despejos líquidos no corpo receptor. 

 

Figura 47– Avaliação dos impactos do Cenário 1 e Cenário 2 alternativo. 

 
Nota - As unidades de referência utilizadas para cada impacto foram: MC (Kg de CO2 eq.); DCO (Kg de 

CFC-11eq); TH (Kg de 1,4-DB eq.); ECA (Kg de 1,4-DB eq.); ECT (Kg de 1,4-DB eq.); AT (Kg de SO2 

eq.); EUT (Kg de P eq.). 

Fonte: da autora (2016). 
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7.4 Conclusão 

 

As informações apresentadas nos inventários sinalizaram de maneira 

objetiva as emissões associadas a cada tecnologia de tratamento de biogás estudada. 

Observou-se que a maior emissão atmosférica de metano observada no cenário 1 

caracterizou esta tecnologia como a de maior impacto ambiental associado as mudanças 

climáticas, por exemplo, e o consumo de energia elétrica observado no cenário 2 a 

toxicidade. Tal fato, levou a necessidade da simulação de um cenário 2 alternativo 

operado com 100% de aproveitamento energético, sendo este apontado como o cenário 

de tratamento de biogás de menor impacto.   
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – Figuras de interesse 

Figura A.1– Configuração dos sistemas experimentais utilizados na remoção de sulfeto 

dos reatores . 

 

Figura A.2 – Configuração dos reatores para tratamento do biogás. Reatores R1 

(anaeróbio com absorção alcalina do biogás gerado) e R2 (microaeróbio). 
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Figura A.3 – Configuração dos sistemas experimentais utilizados na remoção de sulfeto 

em diferentes pontos de aplicação da microaeração. 

 

 

Figura A.4 – Sistema de medição de biogás: quadro elétrico com display para contagem 

de pulsos (a) e recipiente para medição do volume de biogás produzido (método do 

deslocamento de líquido)(b). 

 

(a) 

 

(b) 
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Figura A.5 – Procedimento de diluição do biogás em bulbo de vidro para quantificação 

de NH3 e H2S. 

 

 

 

 


