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resumo 
 

 

Este trabalho abordou a valorização de um subproduto da indústria de 
lacticínios (soro de queijo) através da alteração do funcionamento de 
processos habitualmente utilizados no contexto do tratamento biológico. Foi 
avaliada a fermentação acidogénica deste subproduto para maximizar a 
conversão do seu elevado teor de matéria orgânica em ácidos orgânicos 
voláteis (AOV) que actualmente são produtos com elevada procura, 
nomeadamente para produção de polihidroxialcanoatos (PHA). Em ensaios 
descontínuos e semi-contínuos foi caracterizada a produção e composição de 
AOV a partir de soro de queijo variando a razão food-to-microorganism (F/M) e 
a concentração de alcalinidade. Recorrendo à modelação dos resultados 
através de superfícies de resposta, demonstrou-se que condições de F/M = 4 
gCQO g

-1
SSV combinadas com uma adição elevada de alcalinidade (8 g L

-1
 

expresso como CaCO3) resultaram na conversão de 72% da CQO alimentada 
em AOV. O acetato e o butirato foram os AOV predominantes (60%), mas 
elevadas razões F/M combinadas com elevadas alcalinidades promoveram o 
alongamento da cadeia carboxílica, tendo sido produzidos AOV de maior 
massa molecular (iso-valerato e n-caproato). O processo de fermentação 
acidogénica foi posteriormente desenvolvido em modo contínuo num reactor 
MBBR acidogénico operado a longo prazo. Cargas orgânicas entre 30 e 50 
gCQO L

-1
d

-1
 permitiram obter um grau de acidificação máximo de 68% no 

efluente fermentado. Foi ainda demonstrado que uma adição dinâmica de 
alcalinidade (0 – 4,8 g CaCO3 L

-1
) nestas condições estimulou a produção de 

AOV de cadeia ímpar (propionato e n-valerato) até 42%. O efluente acidificado 
no processo anaeróbio foi usado como substrato em reactores SBR operados 
para selecção de culturas microbianas mistas acumuladoras de PHA, nos 
quais foi aplicado um regime de alimentação dinâmica em condições aeróbias 
(“fartura-fome”). Estes sistemas operaram também a longo prazo, e 
demonstraram ser capazes de remover mais de 96% da CQO alimentada e 
simultaneamente convertê-la em PHA, até 36% do peso celular seco. A 
velocidade de remoção de substrato (valor máximo de 1,33 gCQO g

-1
SSV h

-1
) 

foi proporcional ao teor de polímero acumulado, evidenciando o 
estabelecimento de uma fase de “fome” prolongada que estimulou a selecção 
de microrganismos com elevada capacidade de acumulação de PHA. Além 
disso, o teor molar de hidroxivalerato (HV) no copolímero produzido [P(HB-co-
HV)] foi directamente proporcional ao teor de AOV de cadeia ímpar (propionato 
e n-valerato) presente no soro fermentado que serviu de substrato. Uma 
estratégia de operação do reactor SBR com variação da carga orgânica, aliada 
ao regime “fartura-fome” estabelecido, permitiu ainda simular a realidade dos 
processos de tratamento biológico de efluentes, nos quais a composição e 
concentração inicial de matéria orgânica variam frequentemente. Este modo de 
operação do sistema estimulou notavelmente o processo de selecção de 
culturas acumuladoras de PHA tendo resultado num aumento da acumulação 
de PHA de 7% para 36%. Os resultados demonstraram com sucesso a 
possibilidade de valorização do soro de queijo através de eco-biotecnologia, 
contribuindo para uma mudança de paradigma no tratamento convencional de 
efluentes: ao invés de serem eliminados enquanto poluentes, os componentes 
orgânicos presentes neste subproduto industrial podem assim ser convertidos 
em materiais de valor acrescentado. 
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abstract 

 
This work addressed the valorization of a by-product from the dairy industry 
(cheese whey) by changing operating processes commonly developed for 
biological treatment applications. The acidogenic fermentation was studied to 
maximize volatile fatty acids (VFA) production from this high-strength organic 
by-product. Currently VFA are demanded for several applications such as 
polyhydroxyalkanoates (PHA) production. By varying the food-to-
microorganism ratio (F/M) and added alkalinity in batch and semi-continuous 
assays, the VFA production and composition was characterized. Response 
surface methodology was applied to the results and showed that an F/M = 4 
gCOD g

-1
VSS combined with a high alkalinity addition (8 g CaCO3 L

-1
) resulted 

in degrees of acidification up tp 72%. Acetate and n-butyrate were the main 
VFA produced (60%), but high F/M ratios and high alkalinity additions led to 
chain elongation of the VFA (production of higher molecular weight VFA such 
as iso-valerate and n-caproate). The acidogenic process was further carried out 
in a MBBR reactor under long-term operation. Organic loads between 30 and 
50 gCOD L

-1
d

-1
 yielded a maximum degree of acidification of 68%. Under these 

operating conditions, a strategy of dynamic alkalinity supply (0 – 4,8 g CaCO3 
L

-1
) stimulated odd-carboxylic VFA production up 42%, namely propionate and 

n-valerate. The fermented effluent was used as substrate in SBR reactors 
operated for mixed microbial cultures selection under a “feast-famine” regimen 
to stimulate PHA storage. These reactors were operated under long term and 
allowed for COD removals higher than 96% of the COD fed, coupled with PHA 
accumulation up to 36% of cell dry weight. The substrate uptake rate 
(maximum value of 1.33 gCOD g

-1
X  h

-1
) was proportional to the accumulated 

polymer, showing that a prolonged “famine” phase stimulated the selection of 
cultures with high storage capacity. Moreover, the molar content of 
hydroxyvalerate (HV) in the copolymer produced [P(HB-co-HV)] was 
proportional to the amount of odd-VFA (propionate and n-valerate) present in 
the fermented whey. In addition to a well-established “feast-famine” regimen, 
an operating strategy with variable organic load simulated the reality of the 
wastewater treatment processes, in which the profile and the initial 
concentration of organic matter is often changing. This strategy significantly 
stimulated the culture selection process, resulting in an increase of PHA 
storage from 7% to 36%. These results successfully proven perspectives for 
cheese whey valorization through eco-biotechnology, aiming at a paradigm 
shift in conventional wastewater treatment: instead of being eliminated as 
pollutants, the organic components of this industrial by-product can thus be 
converted into value added materials. 
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“ A cidade de Leónia refaz-se a si própria cada dia que passa: todas as 

manhãs a população acorda no meio de lençóis frescos, lava-se com sabonetes 

acabados de tirar da embalagem, veste roupas novinhas em folha, extrai do mais 

aperfeiçoado frigorífico frascos e latas ainda intactos, ouvindo as últimas canções 

no último modelo de aparelho. 

Nos passeios, embrulhados em rígidos sacos de plástico, os restos da Leónia 

de ontem esperam o carro do lixo. Não só tubos de pasta dentífrica bem apertados, 

lâmpadas fundidas, jornais, contentores, restos de embalagens, mas também 

esquentadores, enciclopédias, pianos, serviços de porcelana: mais do que pelas 

coisas que dia a dia são fabricadas vendidas compradas, a opulência de Leónia 

mede-se pelas coisas que dia a dia se deitam fora para dar lugar às novas. De tal 

modo que há quem se interrogue se a verdadeira paixão de Leónia é realmente 

como dizem o gozar as coisas novas e diferentes, ou antes o rejeitar, o afastar de 

si, o limpar-se de uma constante impureza. A verdade é que os varredores são 

recebidos como anjos, e a sua tarefa de remover os restos da existência de ontem 

está rodeada de um respeito silencioso, como um ritual que inspira devoção, ou 

talvez porque uma vez deitadas fora já ninguém quer tornar a pensar nessas 

coisas. 

Para onde levam todos os dias a sua carga os varredores, ninguém quer 

saber: para fora da cidade, claro; mas cada ano que passa a cidade vai-se 

expandindo, e os depósitos do lixo têm de recuar para mais longe; a imponência 

dos desperdícios aumenta e as pilhas erguem-se, estratificam-se, cobrem um 

perímetro cada vez mais vasto. Acrescente-se que quanto mais se aperfeiçoa a arte 

de Leónia em fabricar novos materiais, mais o lixo melhora a sua substância, 

resiste ao tempo, às intempéries, a fermentações e combustões. É uma fortaleza 

de resíduos indestrutíveis que rodeia Leónia, que a domina de todos os lados como 

um maciço de montanhas. 

O resultado é este: quanto mais Leónia deita fora, mais coisas acumula; as 

escamas do seu passado fundem-se numa couraça que não se pode tirar; 

renovando-se dia a dia, a cidade conserva-se toda na única forma definitiva: a dos 

lixos de ontem que se amontoam nas lixeiras de anteontem e de todos os seus dias 

e anos lustros. 

O lixo de Leónia pouco a pouco invadiria o mundo, se sobre a interminável 

lixeira não estivessem a fazer pressão, para lá do seu extremo confim, as lixeiras 

de outras cidades, que também mandam para longe de si montanhas e montanhas 

de lixo. Talvez o mundo inteiro, para além dos limites de Leónia, esteja coberto de 

crateras de lixo, tendo cada uma ao centro uma metrópole em erupção 

ininterrupta. Os confins entre as cidades estranhas e inimigas são bastiões 

infectos em que os detritos de ambas se escoram uns aos outros, se sobrepõem e 

misturam. 

Quanto mais cresce a sua altura, mais paira o perigo das derrocadas: basta 

que uma lata, um velho pneu, um garrafão desempalhado rebole para o lado de 

Leónia, e uma avalanche de sapatos rotos, calendários de anos anteriores e flores 

secas submergirá a cidade no seu próprio passado que em vão tentava expulsar, 

misturado com o da cidade limítrofe, finalmente purificado: um cataclismo 

arrasará a sórdida cadeia montuosa, apagará todos os vestígios da metrópole 

sempre vestida de novo. Das cidades vizinhas já estão prontos com os rolos 

compressores para alisarem o solo e alargarem-se para o novo território, para 

aumentarem e afastarem de si as novas lixeiras. ” 

 

Italo Calvino in “As Cidades Invisíveis” (ISBN: 972-695-374-X) 
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Nomenclatura, acrónimos e siglas 

  

µmax Velocidade específica de crescimento de biomassa [T-1] 

ρ Massa volúmica [ML-3] 

 Comprimento de onda [L] 

ΔG Energia livre de Gibbs [ML2T-2] 

Ac Acetato 

Ac-CoA Acetil coenzima A 

Acetil-CoA Acetil coenzima A 

AOV Ácidos orgânicos voláteis 

AOX Haletos orgânicos adsorvíveis, Adsorbable organic halides 

ASBBR Reactor descontínuo sequencial anaeróbio com biofilme, Anaerobic sequencing batch biofilm 
reactor 

ATP Adenosina-trifosfato 

BES Ácido 2-bromo-etanosulfónico (sal sódico) 

CE Comissão Europeia 

CBO5 Carência bioquímica de oxigénio (5 dias) [ML-3] 

CQO Carência química de oxigénio [ML-3] 

CQOCH4 Carência química de oxigénio relativa ao metano [ML-3] 

CQOs Carência química de oxigénio solúvel [ML-3] 

CQOt Carência química de oxigénio total [ML-3] 

CSTR Reactor continuamente agitado, Continuously stirred tank reactor 

CTO Carência teórica de oxigénio [M M-1] 

cv Coeficiente de variação [-] 

D Taxa de diluição [T-1] 

DA Digestão anaeróbia 

EBPR Remoção biológica de fósforo, Enhanced biological phophorous removal 

EPS Substâncias poliméricas extracelulares, Extracellular polymeric substances 

ERSAR Entidade Reguladora do Sector de Águas e Resíduos 

EWPA European Whey Products Association 

F/F Razão entre a duração da fase de “fartura” e a duração da fase de “fome” 

F/M Razão substrato-biomassa, Food-to-microorganism ratio (gCQO g-1SSV) 

FAS Sulfato de ferro e amónia 

fCH4 Teor de metano no biogás [-] 

FID Detector de ionização de chama, Flame ionization detector 

FORSU Fracção orgânica de resíduos sólidos urbanos 

GA Grau de acidificação 

GAO Organismos acumuladores de glicogénio, Glycogen accumulating organism 

HA Hidroxialcanoatos 

HAc Ácido acético 

HB Hidroxibutirato, 3-hidroxibutirato 

HB-CoA Hidroxibutiril coenzima A 

HBu Ácido butírico 

HCa Ácido capróico 

HFo Ácido fórmico 

HHx Ácido hexanóico 

HLa Ácido láctico 
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HMV Hidroximetilvalerato 

HPr Ácido propiónico 

HV Hidroxivalerato, 3-hidroxivalerato 

HVa Ácido valérico (i-HVa: iso-valérico; n-HVa: n-valérico) 

HV-CoA Hidroxivaleril coenzima A 

i-Bu iso-Butirato 

i-HBu Ácido iso-butírico 

i-HVa Ácido iso-valérico 

INE Instituto Nacional de Estatística 

INETI Instituto Nacional de Engenharia e Tecnologia Industrial 

i-Va iso-Valerato 

KS Constante de saturação [M L-3] 

LAS Alquil benzeno sulfonato linear 

LD Limite de detecção [ML-3] 

LQ Limite de quantificação [ML-3] 

Lv Carga orgânica volumétrica [ML-3T-1] 

M Massa molar [M mol-1] 

MADRP Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas 

MBBR Reactor de leito móvel com biofilme, Moving bed biofilm reactor 

MCFR Reactor multi-estágio em contracorrente, Multistage counter-flow reactor 

NAD+ Nicotinamida adenina dinucleótido (forma oxidada) 

NADH Nicotinamida adenina dinucleótido (forma reduzida) 

NADPH Fosfato de nicotinamida adenina dinucleótido (forma reduzida) 

n-Bu n-Butirato 

n-Ca n-Caproato 

n-HBu Ácido n-butírico 

n-HCa Ácido n-capróico 

n-HVa Ácido n-valérico 

NRBC Reactor de biodiscos em fibra de “não-tecido”, Nonwoven rotating biological contactor 

n-Va n-Valerato 

OD Oxigénio dissolvido [ML-3] 

P(HB-co-HV) Copolímero poli-3-(hidroxibutirato-co-hidroxivalerato) 

PAO Organismos acumuladores de polifosfato, Polyphosphate accumulating organism 

PCP Pentaclorofenol 

PEM Produção específica de metano [L3 M-1] 

PFR Reactor de fluxo pistão, Plug-flow reactor 

PHA Polihidroxialcanoatos 

PHACQO Polihidroxialcanoatos expressos em unidades de CQO 

PHALCL Polihidroxialcanoatos de cadeia longa 

PHAMCL Polihidroxialcanoatos de cadeia média 

PHASCL Polihidroxialcanoatos de cadeia curta 

PHB Polihidroxibutirato, poli-3-hidroxibutirato 

PHMV Polihidroximetilvalerato 

PLA Ácido poliláctico, polylactic acid 

Pr Propionato 

Pr-CoA Propionil coenzima A 

Propionil-CoA Propionil coenzima A 
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PX Produção de lamas [M T-1] 

Q Caudal volumétrico [L3T-1] 

-q Velocidade específica de consumo de substrato (gCQO g-1SSVCQO h-1) 

-qHAc Velocidade específica de consumo de acetato (gCQO g-1SSV h-1 ou Cmol HAc Cmol-1X h-1) 

qHB Velocidade específica máxima de acumulação de HB (Cmol HB Cmol-1X h-1) 

-qHPr Velocidade específica de consumo de propionato (gCQO g-1SSV h-1 ou Cmol HPr Cmol-1X h-1) 

qHV Velocidade específica máxima de acumulação de HV (Cmol HV Cmol-1X h-1) 

-qmax Velocidade específica máxima de consumo de substrato (gCQO g-1SSVCQO h-1) 

qPHA Velocidade específica máxima de acumulação de PHA (Cmol PHA Cmol-1X h-1) 

-qS Velocidade específica de consumo de substrato (gCQO g-1SSV h-1 ou Cmol S Cmol-1X h-1) 

R Constante dos gases perfeitos [M L2 T-2 θ-1 mol-1] 

RIP Rácio Ímpar-Par das cadeias carboxílicas [-] 

RNA Ácido ribonucleico 

RPM Rotações por minuto 

RSM Metodologia das superfícies de resposta, Response surface methodology 

S Concentração de substrato orgânico [ML-3] 

S0 Concentração inicial de substrato orgânico [M L-3] 

SBR Reactor descontínuo sequencial, Sequencing batch reactor 

SRB Bactérias sulfato-redutoras, Sulphate-reducing bacteria 

SST Sólidos suspensos totais [M L-3] 

SSV Sólidos suspensos voláteis [M L-3] 

ST Sólidos totais [M M-1] 

STF Sólidos totais fixos [M M-1] 

STV Sólidos totais voláteis [M M-1] 

SVI Índice volumétrico de lamas, sludge volume index [L3 M-1] 

T Temperatura [θ] 

t Tempo [T] 

tC Duração do ciclo operacional de um reactor SBR [T] 

TCD Detector de condutividade térmica, Thermal condutivity detector 

Tg Temperatura de transição vítrea [θ] 

TRH Tempo de retenção hidráulico [T] 

TRS Tempo de retenção de sólidos [T] 

ufc Unidades formadores de colónias 

WCED World Comission on Environment and Development 

X Concentração de biomassa [ML-3] 

Xact Concentração de biomassa activa [ML-3] 

XCQO Biomassa expressa em unidades de CQO [ML-3] 

Xef Concentração de sólidos suspensos voláteis na corrente de saída [ML-3] 

Y Coeficiente de rendimento de crescimento de biomassa [-] 

YHB/S Coeficiente de rendimento de acumulação de HB (Cmol HB Cmol-1S) 

YHV/S Coeficiente de rendimento de acumulação de HV (Cmol HV Cmol-1S) 

YPHA/S Coeficiente de rendimento de acumulação de PHA (gPHA g-1CQO ou Cmol PHA Cmol-1S) 
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1. INTRODUÇÃO 
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1.1 Contexto e motivação 

Após a II Guerra Mundial, o crescimento demográfico e a inovação tecnológica 

estimularam a introdução de novos produtos comerciais. Esta revolução tecnológica 

contribuiu indiscutivelmente para a melhoria do desempenho técnico dos processos 

industriais, para a redução dos preços da maioria dos bens de consumo e para uma 

melhoria da qualidade de vida nos países industrializados. No entanto, o ímpeto 

acelerado para o lançamento de produtos inovadores no mercado elevou os critérios de 

obsolescência desses bens, o que fez aumentar a tendência para os descartar mais 

rapidamente após a compra, reduzindo a duração dos seus ciclos de vida. Assim a 

geração de resíduos passou a constituir uma problemática de largo espectro. A 

propósito da produção de resíduos sólidos urbanos, o Relatório Anual do Sector de 

Águas e Resíduos em Portugal declara uma capitação de 1,40 kg habitante-1 d-1, da 

qual 11% constitui a fracção plásticos que é tida como uma das mais refractárias 

(ERSAR, 2011). Ficam ainda fora deste quantitativo os resíduos industriais associados 

a diversos sectores, tais como a construção civil ou as indústrias alimentar e química. 

Por outro lado, o estado de desenvolvimento socioeconómico de um país é 

frequentemente associado à qualidade de vida dos seus cidadãos, a qual tem sido 

traduzida por indicadores de desempenho que incluem, entre outros, o aumento das 

capitações em consumo de água, energia e produção de resíduos como factores de 

desenvolvimento. O advento das técnicas de marketing também contribuiu para que 

os consumidores alterassem os seus comportamentos, criando novas necessidades e 

desperdícios, e agravando o problema dos resíduos, tanto na sua produção como na 

sua deposição. Este paradigma comportamental da sociedade começa a alterar-se e, 

entre outros esforços para esta mudança, o Relatório da Comissão Brundtland 

introduziu o conceito do desenvolvimento sustentável na esfera política em 1987 

(WCED, 1987). Este documento propôs diversas iniciativas para fomentar o acesso de 

todos os cidadãos a tudo o que a tecnologia trouxe de positivo – incluindo recursos 

essenciais como água, cuidados de saúde, alimentos, educação, habitação, etc. – a par 

da necessidade de preservar a Biosfera de uma forma proactiva, através da redução e 

racionalização de consumos de recursos naturais. 

Muitas das directrizes do Relatório Brundtland recomendaram de forma 

veemente a restruturação de muitos processos industriais, visando a redução de 
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consumos de energia e água ou a reciclagem de matérias-primas, para conduzir a 

maiores eficiências e a produtos com um ciclo de vida mais sustentável. Propôs-se 

então que o investimento nestas mudanças pudesse ser promovido por incentivos 

económicos e benefícios fiscais, a par de penalizações mais duras para os processos 

industriais considerados mais poluentes (WCED, 1987). O Relatório Brundtland foi 

considerado a génese de diversas iniciativas políticas que têm sido realizadas na área 

do ambiente e das alterações climáticas. 

Um exemplo de uma indústria com grande destaque nos consumos de água e 

energia e na geração de resíduos é o sector dos lacticínios, em particular a indústria 

produtora de queijo. Tratando-se de um produto apreciado em todo o mundo, e um nos 

mais nobres alimentos produzidos a partir do leite, o queijo tem vindo a aumentar a 

sua produção desde 2008, estimando-se um quantitativo anual de cerca de 9,6 Mt no 

total dos 27 países da União Europeia (EWPA, 2013). A gestão dos efluentes 

produzidos nesta actividade industrial é actualmente um dos aspectos mais críticos na 

política de responsabilidade ambiental das empresas do sector, devido ao elevado 

potencial poluente dos subprodutos gerados, nomeadamente do soro resultante da 

produção de queijo.  

Na procura de processos de fabrico de queijo mais eficientes, a Comissão 

Europeia tem proposto adaptações no sector industrial que possam conduzir a uma 

maior racionalização das matérias-primas, da energia e dos produtos. Entre outros, 

são recomendados alguns procedimentos para minimizar a presença de soro nas 

correntes líquidas resultantes do processo de fabrico de queijo e maximizar a sua 

recuperação e reutilização (CE, 2006). Actualmente, o soro apresenta um valor 

económico relevante, quer pelo elevado teor de matéria orgânica, quer pelos seus 

inúmeros componentes passíveis de valorização directa. 

1.2 Biovalorização versus deposição: o papel da engenharia do 
ambiente 

Os factores nocivos sobre o ambiente têm sido fundamentalmente atribuídos 

aos comportamentos socioeconómicos, muitas vezes associados a práticas de 

consumismo excessivo e a estratégias corporativas da economia de mercados. No 

entanto, o actual momento de crise económica e financeira deve ser aproveitado para 

relançar uma sociedade baseada num ideal distinto de progresso – o desenvolvimento 
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sustentável, e não o mero crescimento contabilístico. Por outras palavras, o progresso 

deve ser fundamentado em três pilares equitativamente importantes: a economia, o 

ambiente e o bem-estar social (Borrego, 2013). 

Do ponto de vista técnico, mas também ético, a introdução de rotinas que 

promovam a utilização de materiais com um ciclo de vida sustentável e, tanto quanto 

possível, reutilizáveis ou recicláveis, é uma das vias mais importantes para aliviar a 

pressão nociva sobre a Biosfera. A investigação científica na área das tecnologias do 

ambiente, na qual se enquadra esta tese, tem contribuído muito positivamente para a 

mudança do paradigma, focando-se actualmente na inovação em alternativas 

energéticas e no controlo da poluição de uma forma holística. Uma das propostas mais 

atractivas para atingir ambos os objectivos é a recuperação de energia e de recursos a 

partir da fileira de resíduos através de processos de bioconversão, numa estratégia 

que se pode designar por biovalorização. 

A engenharia do ambiente tem-se ocupado da compreensão e desenvolvimento 

tecnológico de processos naturais que ocorrem há milhões de anos no planeta. Uma 

das tecnologias exploradas neste domínio científico consiste no tratamento biológico de 

resíduos orgânicos, o que não é mais do que uma projecção do que acontece nos 

ecossistemas naturais, tais como os solos ou os lodos nos meios aquáticos onde 

microrganismos convertem uma grande variedade de substratos orgânicos em 

produtos mais simples ou compostos estabilizados, utilizando parte do carbono do 

substrato para sua própria auto-sustentação e crescimento celular. Trata-se de um 

ciclo natural de mineralização biológica, e ocorre tanto em condições aeróbias como em 

condições anaeróbias (Lettinga, 2005). Confinando este fenómeno a um sistema 

controlado, optimizado para conter uma maior concentração destes microrganismos, e 

tomando por substrato um resíduo orgânico que se pretenda estabilizar, tem-se assim 

um conceito de reactor biológico capaz de realizar tratamento e resolver um problema 

ambiental. 

Na vanguarda do conhecimento científico tem-se procurado harmonizar os 

princípios do tratamento biológico com a lógica do conceito de biorrefinaria que 

consiste na conversão integrada de fluxos de biomassa em biomateriais e energia. À 

semelhança do que acontece actualmente nas refinarias petrolíferas onde diferentes 

produtos químicos e combustíveis são gerados a partir do crude, as biorrefinarias 

permitem produzir diversos produtos, com maior ou menor valor comercial, a partir 
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da biomassa (Clark e Deswarte, 2008). No conceito de biorrefinaria o valor de cada 

corrente orgânica deve ser maximizado. Neste sentido, o tratamento de resíduos 

constitui uma oportunidade para gerar materiais e combustíveis, em simultâneo com 

a reciclagem de nutrientes e água. No futuro, as biorrefinarias terão dimensões 

semelhantes às actuais refinarias petroquímicas, capitalizando assim uma economia 

mais “limpa” e sustentável (Clark e Deswarte, 2008). Neste sentido, cabe hoje aos 

engenheiros do ambiente abraçar esta “revolução verde” e, rompendo o paradigma, 

assumir a responsabilidade de concepção dos novos processos de tratamento biológico 

com igual ênfase na eliminação da poluição e na produção de valor sustentável. 

É expectativa que as biorrefinarias venham a permitir a produção de grandes 

volumes de diversos produtos como o bioetanol ou o biodiesel, compostos químicos 

utilizados como building blocks e pequenas quantidades de biomateriais de elevado 

valor (Clark e Deswarte, 2008). De entre os diversos produtos químicos actualmente 

utilizados como precursores na indústria química, os ácidos orgânicos destacam-se 

como um importante grupo de materiais que podem ser gerados no tratamento 

biológico de correntes orgânicas (Agler et al., 2011). Muitos destes químicos, 

principalmente os de menor massa molecular – ácidos orgânicos voláteis (AOV) – são 

metabolitos naturais de microrganismos acidogénicos envolvidos na digestão 

anaeróbia de efluentes e resíduos. Além da sua utilização como matérias-primas para 

a síntese de diversos compostos químicos, os AOV têm também sido utilizados como 

fonte de carbono para a remoção biológica de nutrientes (Min et al., 2002), ou para 

outras aplicações tais como conversão térmica a cetonas e posterior hidrogenação a 

combustíveis alcoólicos (Holtzapple et al., 1997), ou ainda na utilização como agentes 

doadores de electrões em células microbianas de combustível (Freguia et al., 2010). 

1.3 Polímeros produzidos por biovalorização 

Os AOV, além de constituírem os produtos intermediários para a produção de 

metano na digestão anaeróbia, são também precursores da síntese de uma família de 

poliésteres – os polihidroxialcanoatos (PHA) – que são produtos intracelulares de 

muitos dos microrganismos envolvidos no tratamento biológico de efluentes, quando 

estes são sujeitos a condições operacionais específicas. Devido às suas propriedades de 

plasticidade e biodegradabilidade, os PHA são hoje em dia um material com grande 

procura comercial. Tradicionalmente, a produção deste tipo de biopolímeros tem sido 
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desenvolvida utilizando culturas puras de microrganismos (muitas vezes 

geneticamente modificados) usando substratos orgânicos puros. Embora os 

rendimentos sejam elevados, estes processos acarretam um duplo custo: operação em 

condições estéreis e o custo dos substratos. Estes factores aumentam 

consideravelmente o preço do produto final, diminuindo a sua procura e a sua 

competitividade face aos plásticos convencionais de origem petrolífera. Estima-se que 

40% do preço dos PHA seja atribuído ao custo do substrato, ao qual acresce o custo de 

operação em condições estéreis (Gurieff e Lant, 2007). 

Uma abordagem alternativa para a produção sustentável dos PHA pode ser a 

aplicação das culturas microbianas mistas existentes nos sistemas de tratamento 

biológico. Enquadrado numa lógica de eco-biotecnologia, este processo possibilita que 

a produção seja feita empregando culturas mistas operando em condições não-estéreis 

e os princípios de selecção natural e da competição entre espécies, em oposição à 

engenharia genética. Desta forma podem combinar-se as metodologias da 

biotecnologia ambiental com os objectivos da biotecnologia industrial (Kleerebezem e 

van Loosdrecht, 2007; Johnson et al., 2009).  

Em muitos ambientes naturais os microrganismos são sujeitos a condições 

transientes de disponibilidade e ausência de fonte de carbono e/ou nutrientes, o que 

provoca desequilíbrios no metabolismo celular e no crescimento. Nestas condições 

dinâmicas, o crescimento é limitado e o substrato é acumulado em reservas 

intracelulares, sendo os PHA um desses materiais (Salehizadeh e van Loosdrecht, 

2004). A aplicação desta pressão selectiva pode ser conseguida pela imposição de 

regimes de alimentação dinâmica aos reactores biológicos, tais como ciclos alternados 

de abundância (“fartura”) e de ausência (“fome”) de substrato. Este regime pode ser 

tipicamente estabelecido na operação de reactores descontínuos sequenciais (SBR) 

existentes em muitas estações de tratamento de efluentes (Serafim et al., 2004). À 

semelhança do que acontece com os outros polímeros de origem biológica, o interesse 

pelos PHA tem crescido bastante, quer pela crescente responsabilidade ambiental das 

empresas, quer pela depleção iminente dos recursos petrolíferos utilizados no fabrico 

de plásticos tradicionais, pelo que os bioplásticos têm vindo a ser introduzidos de 

forma progressiva em sectores comerciais como o da embalagem.  

À escala mundial mais de 100000 Mt de matéria orgânica são gerados 

anualmente através de processos fotossintéticos (Thielen, 2006). A maior parte é 
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convertida por microrganismos em produtos primários (dióxido de carbono e água), 

constituindo este facto uma oportunidade de negócio para indústria dos bioplásticos, 

os quais poderão ser, na sua maioria, produzidos com matérias-primas renováveis 

como resíduos da agricultura ou da indústria. Quando estes plásticos biodegradáveis 

terminarem a sua funcionalidade poderão ainda ser submetidos a novos processos de 

valorização ou tratamento, tais como a compostagem ou digestão anaeróbia. 

Mais uma vez importa salientar a importância da introdução de novos 

processos e produtos enquanto vectores do desenvolvimento sustentável. As opções 

comerciais por materiais que beneficiem de um ciclo de vida fechado devem ser 

privilegiadas. Em primeiro lugar deve surgir uma consciencialização individual para a 

preferência por produtos mais “verdes”, mas compete também à comunidade científica 

e à indústria proporcionar condições de responsabilidade ambiental, promovendo a 

utilização de plásticos biodegradáveis e de origem sustentável, e informando os 

consumidores sobre o benefício da sua utilização. Um dos exemplos mais actuais desta 

filosofia é a plataforma “European Bioplastics” (European Bioplastics, 2013) que 

preconiza a promoção do uso de matérias-primas renováveis, a certificação de 

produtos biodegradáveis e a recolha selectiva de resíduos orgânicos. 

A importância das tecnologias sustentáveis geradas por aplicações da 

engenharia do ambiente encontra-se hoje em dia amplamente difundida no meio 

académico. A Figura 1-1 mostra o crescimento do número de estudos académicos 

realizados sobre as áreas científicas abordadas ao longo deste trabalho. Mais do que 

um documento académico, esta tese pretende contribuir para a mudança de 

paradigma emergente de uma nova consciência socio-ambiental, propondo e avaliando 

criticamente a possibilidade de valorização do soro de queijo combinada com a 

eliminação da poluição associada a este subproduto orgânico. Tratando-se 

essencialmente de uma exposição de carácter científico, pretende-se ainda demonstrar 

a fiabilidade técnica de processos ambientalmente sustentáveis, de forma a estimular 

o seu desenvolvimento junto da comunidade académica e do sector industrial. 
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Figura 1-1: Número de publicações científicas relatando investigação em PHA e/ou fermentação acidogénica. (fonte: 

Scopus SciVerseTM) 

 

1.4 Objectivos 

Os resíduos orgânicos apresentam um duplo problema: a sua eliminação e o 

desperdício de recursos importantes. A possibilidade de reutilizar estes resíduos como 

matéria-prima elimina a necessidade da sua deposição no meio ambiente, o que por 

sua vez também reduz as emissões de carbono associadas. Assim, o carbono será 

sequestrado em novos bens materiais, ao invés de ser confinado em aterros sanitários 

ou libertado para a atmosfera. Tal esforço visa proporcionar novas abordagens nos 

conceitos de tratamento biológico e de gestão de resíduos orgânicos, sendo capaz de 

requalificar o desperdício num produto atractivo do ponto de vista económico e 

ambiental. Nesta tese é abordado o caso particular da valorização do soro de queijo – 

subproduto do sector industrial de lacticínios – através de processos que são 

tradicionalmente empregues no tratamento biológico de efluentes.  

Enquanto objecto de estudo, o soro de queijo foi seleccionado com base no seu 

elevado potencial acidogénico, comparativamente com outros substratos orgânicos 

estudados numa fase preliminar do trabalho experimental. A proposta de estudar a 

aplicação de processos biológicos ao soro de queijo surge na sequência do 

enquadramento mencionado anteriormente: em primeiro lugar, ao valorizar 

subprodutos orgânicos de uma indústria com elevado potencial poluente está a 

contribuir-se para a concepção de processos mais eficientes do ponto de vista 

ambiental; em segundo lugar, a elevada carga orgânica desta corrente torna-a num 

potencial candidato à digestão anaeróbia, como tem sido demonstrado em inúmeros 

estudos de tratamento de soro.  
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Tendo em conta a necessidade de adaptar os processos do tratamento biológico 

aos novos paradigmas da sustentabilidade, o objectivo global deste trabalho consistiu 

em desenvolver a produção de ácidos orgânicos voláteis (AOV) a partir de soro de 

queijo, assim como a sua utilização posterior para selecção de microrganismos com 

elevada capacidade de produção de polihidroxialcanoatos (PHA). Para o efeito, foram 

aplicados processos de tratamento biológico utilizando culturas microbianas mistas, 

procurando manter a sua estabilidade funcional e cumprir simultaneamente os 

critérios de tratamento e valorização propostos. 

Mais concretamente foram considerados, ao longo desta tese, os seguintes 

objectivos específicos: 

-Comparar os potenciais de acidificação anaeróbia de diferentes efluentes e 

resíduos orgânicos tendo em vista a maximização da conversão da matéria 

orgânica em AOV; 

-Estudar a influência de duas variáveis operacionais [razão food-to-

microorganism (F/M) e alcalinidade] no desempenho de processos acidogénicos 

aplicados ao soro de queijo, no que respeita ao rendimento e à composição dos 

AOV; 

-Desenvolver e caracterizar um processo anaeróbio para a fermentação 

acidogénica de soro de queijo que permita a obtenção de efluentes acidificados 

contendo AOV com características adequadas para a selecção de culturas 

mistas acumuladoras de PHA; 

-Desenvolver e caracterizar um processo aeróbio em regime de alimentação 

dinâmica capaz de seleccionar culturas microbianas mistas e investigar as 

condições operacionais que promovem o seu enriquecimento em microrganismos 

com elevada capacidade de acumulação PHA. 

1.5 Estrutura da tese 

A estrutura desta tese segue a sequência dos objectivos descritos. No Capítulo 

2 é apresentada uma revisão bibliográfica que incide sobre três temas 

complementares abordados ao longo do trabalho experimental: o soro de queijo, o 

tratamento anaeróbio acidogénico e a produção de PHA por culturas mistas. No caso 

do soro de queijo (Secção 2.1), são descritas as suas características principais, assim 



Flávio Castro Silva 

- 41 - 

como alguns dos processos utilizados para o seu tratamento, evidenciando as razões 

que tornam este subproduto orgânico num substrato de excelência para a 

biovalorização. Na secção dedicada ao tratamento anaeróbio (Secção 2.2), é colocado 

enfoque no processo acidogénico, sendo enumerados alguns dos factores com 

influência mais relevante neste processo biológico. No caso da produção de PHA 

(Secção 2.3) é apresentada uma descrição destes polímeros e das suas actuais 

aplicações comerciais, assim como alguns dos factores que influenciam a sua produção 

por culturas mistas, no contexto dos processos de tratamento biológico. 

No Capítulo 3 é apresentada a metodologia de operação dos diferentes ensaios 

laboratoriais realizados, sendo também explicitadas as configurações nos diferentes 

reactores biológicos que foram operados no decorrer do trabalho experimental. Neste 

capítulo são também apresentados os métodos analíticos experimentais, equipamentos 

utilizados, assim como os diferentes cálculos usados no tratamento e discussão de 

resultados nos capítulos seguintes. 

No Capítulo 4 é apresentado o estudo comparativo do potencial bioquímico 

acidogénico de oito correntes orgânicas – soro de queijo, melaço de cana, fracção 

orgânica dos resíduos sólidos urbanos, resíduo saponáceo, glicerol, efluente vinícola, 

efluente de lagar de azeite e lixiviado de aterro. A produção de AOV a partir destes 

substratos, realizada em ensaios anaeróbios descontínuos, é avaliada 

comparativamente, tal como a composição dos ácidos produzidos. 

O Capítulo 5 é dedicado à caracterização de cenários operacionais para a 

acidificação anaeróbia do soro de queijo, fazendo variar a razão F/M e a concentração 

de alcalinidade, utilizando ensaios descontínuos e semi-contínuos. Em particular, é 

discutida a influência destas variáveis, de forma individual ou combinada, na 

produção de AOV, na sua composição e na estabilidade do processo acidogénico. Uma 

parte da discussão deste capítulo é baseada na modelação dos resultados recorrendo à 

metodologia das superfícies de resposta. 

O Capítulo 6 apresenta o desenvolvimento e operação de um processo de 

fermentação acidogénica do soro de queijo a longo prazo, realizado em modo contínuo. 

Tal como no capítulo anterior, é discutida a influência das variáveis operacionais 

aplicadas (carga orgânica e alcalinidade adicionada) no desempenho do sistema 
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acidogénico relativamente à produção de AOV, à sua composição e ao rendimento e 

estabilidade do processo. 

O Capítulo 7 é dedicado ao estudo de processos aeróbios, operados sob um 

regime de “fartura-fome”, para selecção de culturas microbianas adequadas para 

acumulação de PHA. Como substrato orgânico das culturas foram usados quer 

substratos puros (ácidos orgânicos voláteis, AOV) quer soro fermentado proveniente 

do processo acidogénico desenvolvido no Capítulo 6. Os resultados são discutidos com 

base na estabilidade operacional e no rendimento e composição dos polímeros 

produzidos. 

Finalmente, o Capítulo 8 resume os principais resultados e conclusões dos 

diversos estudos realizados, destacando aqueles que podem viabilizar a biovalorização 

efectiva do soro de queijo. São ainda apresentadas algumas sugestões para 

investigação futura nesta matéria. 

Os trabalhos realizados no decorrer desta tese resultaram em algumas 

publicações científicas. O Capítulo 4 encontra-se publicado como artigo científico 

(Silva et al., 2013e). Os resultados decorrentes do trabalho experimental dos Capítulos 

5, 6 e 7 foram parcialmente publicados em actas de conferências como quatro pósteres 

(Silva et al., 2011a,b; Silva et al., 2013a,b), duas comunicações orais (Silva et al., 

2013c,d) e um capítulo de livro (Arroja et al., 2012). 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 SORO DE QUEIJO 
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2.1.1 Origem e características do soro de queijo 

O soro é um subproduto da indústria de lacticínios. Tratando-se da principal 

corrente orgânica resultante do processo do fabrico de queijo, o soro é o líquido 

remanescente após a precipitação e remoção da caseína do leite, e apresenta cor turva 

amarelada devido à presença de riboflavina (vitamina B2). Apesar de existirem 

diversos tipos de soro (derivados dos diferentes tipos de queijo fabricados), estes 

podem agrupar-se em dois géneros principais, dependendo do processo utilizado para 

a precipitação da caseína: soro doce (com pH maior que 5), resultante da coagulação 

induzida por coalho, e soro ácido (com pH menor que 5), resultante da fermentação ou 

adição de ácidos orgânicos ou minerais para coagular a caseína (de Wit, 2001). A 

actual produção mundial é anualmente estimada em cerca de 180 – 190 Mt, das quais 

apenas 50% é processada para valorização dos componentes em produtos alimentares, 

sendo o excedente considerado como um resíduo (Mollea et al., 2013). 

A obtenção do soro decorre das várias etapas do processo de fabrico de queijos. 

A título de exemplo, ilustra-se na Figura 2-1 o processo industrial de fabrico de queijo 

semi-duro. O leite fresco é inicialmente sujeito a um processo de padronização (1) do 

seu teor de gordura (ajuste a um teor entre 2,5 e 3,5% de lípidos, consoante as 

características desejadas), após o qual é sujeito a pasteurização (2) para inactivação 

de microrganismos contaminantes. Em seguida, o leite é arrefecido e inoculado com 

uma mistura contendo uma cultura de bactérias de ácido láctico e coalho (para 

conferir determinados sabores ao queijo), que é habitualmente constituído por 

enzimas naturalmente presentes no estômago de bezerros jovens. Esta etapa (3) 

destina-se a induzir a gelificação/coagulação da caseína. O gel de leite é formado em 

repouso (4) e posteriormente cortado em cubos (5). Estes cubos serão precipitados em 

coalhada, remanescendo um líquido sobrenadante (soro) que é removido em cerca de 

30% do seu volume (6), e substituído pelo mesmo volume de água quente (7). Este 

processo promove a redução do tamanho das partículas da coalhada. Depois de 

agitada (8), a coalhada é comprimida em prensas e transferida para uma coluna de 

grandes dimensões, aonde é novamente comprimida por acção da gravidade, 

resultando numa nova separação e purga de soro (9). A coalhada com a consistência 

pretendida é então cortada nos tamanhos comerciais (10), moldada (11), e novamente 

comprimida (12). Seguem-se os processos sequenciais de pós-produção, nomeadamente 

os processos de repouso (para equilibrar a humidade do queijo) (13), salmoura (14) e 
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cura (15). Habitualmente, o soro obtido dos drenos processuais contém 0,2 a 0,5% de 

gordura que, após separação, é normalmente reutilizada na padronização do leite (de 

Wit, 2001). 

 
Figura 2-1: Diagrama processual do fabrico de queijo semi-duro [adaptado de: de Wit ( 2001)] 

 

De acordo com estimativas oficiais (INE, 1996-2011), a produção anual de soro 

em Portugal tem sido bastante variável, conforme se ilustra na Figura 2-2. Tal como 

acontece à escala mundial, um estudo de mercado realizado para a Associação 

Nacional dos Industriais de Lacticínios refere que apenas 60% da quantidade de soro 

produzida em Portugal é passível de recolha para valorização directa (TECNINVEST, 

2001). Entre as valorizações mais comuns para o soro, destacam-se, entre outros, o 

fabrico de queijos de soro (requeijão), manteigas, bebidas, iogurtes, gelados, doçarias, 

alimentos dietéticos, alimentos processados, pré-bióticos e pró-bióticos, ou ainda 

encaminhamento para alimentação pecuária (de Wit, 2001). Para além da elevada 

variabilidade na produção anual de soro, pode ainda constatar-se na Figura 2-2 a 

tendência de aumento da fracção exportada, assim como o aumento relativo da cotação 

de mercado, apenas travado no ano de 2008, que é certamente reflexo do início da 

recessão económica associada àquela data. O principal destinatário da produção 

nacional de soro são os Países Baixos que absorvem 55% da cota de exportações 
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(MADRP, 2007). O aumento de cotação reflecte, em parte, a importância que este 

subproduto tem vindo a adquirir na perspectiva da sua valorização. 

 
Figura 2-2: Estimativas de produção, exportação e cotação anual de soro lácteo em Portugal [fonte: INE (1996-2011)] 

 

O soro de queijo é constituído por lactose (45 - 80 g L-1), proteínas solúveis (1 - 

10 g L-1), lípidos (1 - 8 g L-1) e sais minerais, apresentando um teor de sólidos totais de 

cerca de 65 g L-1. Habitualmente, o soro de queijo apresenta-se de forma líquida ou 

viscosa (93 – 94% de água). Adicionalmente, encontram-se ainda presentes 

quantidades significativas de outros componentes, tais como ácido cítrico, grupos 

azotados não-proteicos (ureia e ácido úrico), vitaminas do grupo B, e ainda β-

lactoglobulina, -lactoglobulina, imunoglobulinas, albuminas e lactoferrina (de Wit, 

2001; Prazeres et al., 2012). 

Uma prática bastante comum nas indústrias de lacticínios é a desidratação e 

secagem do soro, por razões óbvias de redução de custos de armazenamento e 

transporte, e ainda por melhoria da qualidade do produto, retardando a sua 

degradação. Em Portugal continental, estimava-se, em 2001, uma produção anual de 

soro desidratado de apenas 6000 t, dado existirem apenas duas indústrias de queijo a 

efectuar a secagem do soro (TECNINVEST, 2001). Das diversas tecnologias 

disponíveis para a secagem, duas das mais comuns para a obtenção de soro em pó são 

designadas por drum drying (secagem em tambor) e por spray drying (secagem por 

aspersão), sendo a última a que se encontra mais disseminada (de Wit, 2001). A 

Figura 2-3 ilustra uma versão da tecnologia spray drying, realizada em três estágios. 

Este processo consiste numa câmara de secagem e dois leitos fluidizados (interno e 

externo). O soro concentrado (que contém a lactose parcialmente cristalizada) entra no 

topo do secador através de um atomizador. Discos rotativos de alta rotação dentro da 
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câmara ajudam a manter uma determinada gama de diâmetros de gotículas. É 

fornecida uma corrente de ar quente (225ºC) no topo da câmara, o que permite secar 

as gotículas de diferentes diâmetros até apresentarem um teor de humidade de 6%. O 

ar de saída contém ainda uma quantidade significativa de finos que são separados 

num ciclone e recolhidos para o secador, aonde participam na aglomeração. 

Posteriormente, uma corrente uniforme de pó é transportada do leito fluidizado 

interno para o externo. Este elemento externo consiste numa câmara perfurada onde 

se faz passar uma corrente de ar quente (100ºC), permitindo uma secagem adicional 

até um teor de humidade de 3 – 4%.  

 
Figura 2-3: Processo de secagem de soro em três estágios [fonte: de Wit (2001)] 

 

2.1.2 Impacto ambiental e tratamento do soro de queijo 

Em termos gerais, as indústrias de lacticínios geram efluentes com um impacto 

ambiental significativo. Estes efluentes contêm habitualmente sólidos remanescentes 

do leite, detergentes utilizados em lavagens de equipamento e leite excendentário. No 

entanto, os efluentes do fabrico de lacticínios que apresentam maior carga orgânica 

são aqueles que são resultantes das unidades industriais que fabricam queijo, e a sua 

carga poluente deve-se essencialmente à presença de soro (Kushwaha et al., 2011). A 

maioria da lactose do leite encontra-se no soro de queijo, correspondendo a cerca de 

90% da sua matéria orgânica. As gorduras e proteínas presentes também contribuem 
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para a carga orgânica. Os valores típicos de CBO5 e CQO do soro encontram-se, 

respectivamente, nas gamas 27 – 60 g L-1 e 50 – 102 g L-1, sendo a razão CBO5/CQO 

tipicamente acima de 0,5 (Prazeres et al., 2012). A poluição inorgânica atribuída a 

descargas de soro de queijo deve-se essencialmente à presença de sais minerais (0,46 – 

10%) resultantes do processo de fabrico de queijo, nomeadamente NaCl, KCl, 

Ca3(PO4)2, entre outros (Venetsaneas et al., 2009). Adicionalmente, as descargas de 

soro representam um risco potencial de eutrofização do meio hídrico devido aos teores 

relativamente elevados de azoto (0,2 – 1,8 g L-1) e de fósforo (0,2 – 0,5 g L-1) (Prazeres 

et al., 2012). Efectivamente, as autoridades preconizam que a indústria de lacticínios 

deveria evitar, como regra geral, descargas nos meios de drenagem de subprodutos 

que apresentem boas oportunidades de valorização, tais como o soro (INETI, 2001; 

CE, 2006). 

Relativamente à lactose que constitui o componente maioritário do soro de 

queijo, embora a sua comercialização tenha aumentado bastante a partir de 1940, a 

procura mundial de lactose purificada requer apenas a utilização de 5% de todo o soro 

produzido. Em consequência, têm sido desenvolvidas diversas alternativas para 

requalificar o soro de queijo, a maior parte delas baseada na sua fermentação directa 

ou na sua hidrólise a glucose e galactose (Siso, 1996). Entre os vários tipos de 

fermentação da lactose, destaca-se a fermentação alcoólica para produção de etanol. A 

atractividade do processo bioconversão da lactose em etanol é fundamentada num 

rendimento teórico máximo de 0,54 g etanol g-1 lactose (Sansonetti et al., 2009). Por 

outro lado, um sistema rentável de fermentação alcoólica da lactose requer a 

utilização de culturas microbiológicas puras, e é ainda um processo relativamente 

pouco competitivo quando comparado com a produção de etanol a partir de cana-de-

açúcar ou amido de milho (Guimarães et al., 2010). Outro processo de tratamento da 

lactose do soro de queijo que tem sido bastante estudado é a fermentação acidogénica 

para produção de hidrogénio. Por se tratar de um processo que envolve directamente a 

produção directa de AOV, este será detalhado mais adiante na Secção 2.1.3. 

O tratamento biológico do soro tem sido apontado como problemático não 

apenas devido à elevada carga orgânica deste subproduto, mas também devido às 

dificuldades observadas em obter granulação da biomassa nos reactores biológicos, e à 

tendência para o aparecimento de substâncias poliméricas extracelulares (EPS, 

extracellular polymeric substances) de origem bacteriana que reduzem drasticamente 
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a sedimentabilidade dos flocos biológicos, conduzindo ao wash-out indesejável da 

biomassa (Malaspina et al., 1995; Cordi et al., 2007). O aparecimento de 

microrganismos filamentosos em reactores anaeróbios para tratamento de soro foi 

observado por Ghaly (1996), tendo esse fenómeno sido atribuído ao pH ligeiramente 

ácido do substrato. Adicionalmente Backus et al. (1988) relataram que os níveis 

relativamente elevados de sódio no soro provocam dificuldades acrescidas na operação 

dos reactores biológicos. Podem ainda ser mencionados outras características 

inibitórias do soro de queijo no tratamento biológico, tais como amónia livre e potássio 

(Prazeres et al., 2012). 

A elevada carga orgânica faz com que o soro seja um potencial candidato ao 

tratamento anaeróbio, tal como tem sido considerado em diversos estudos. 

Adicionalmente o soro de queijo apresenta um aspecto determinante que pode ser tido 

como vantajoso para processos anaeróbios em duas fases, e que é a baixa capacidade-

tampão proporcionada por este substrato orgânico em reactores anaeróbios, 

traduzindo-se na rápida acidificação do meio (Kalyuzhnyi et al., 1997; Janczukowicz et 

al., 2008). Diversos estudos reportam dificuldades em manter o pH próximo da 

neutralidade em reactores anaeróbios para tratamento de soro, resultando em elevada 

instabilidade. Yan et al. (1993) observaram instabilidade num reactor UASB tratando 

soro a uma concentração de 38 gCQO L-1, fenómeno que foi atribuído a uma 

acumulação maciça de acidez volátil. A tendência elevada de acidificação, com a queda 

de pH nos meios contendo soro, promove naturalmente condições de excelência para a 

proliferação de microrganismos acidogénicos e inibição dos metanogénicos 

(Türkmenoglu, 2006). Neste sentido, a produção de ácidos orgânicos a partir de soro 

afigura-se promissora. Apesar da viabilidade do soro de queijo para tratamento 

anaeróbio, têm sido referidas na literatura outras opções de tratamento desta corrente 

orgânica. Em seguida são apresentadas algumas considerações acerca do tratamento, 

evidenciando sobretudo as vias acidogénicas, com a apresentação de alguns casos de 

estudo. 

2.1.2.1 Tratamento físico-químico 

Os tratamentos físico-químicos de soro de queijo são fundamentalmente 

dimensionados para a remoção de alguns dos indicadores de poluição mais comuns, 

tais como turbidez, sólidos suspensos e matéria orgânica, mas também para 
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recuperação de produtos de valor acrescentado presentes no soro (proteínas e lactose). 

O valor crescente das proteínas na dieta humana tem conduzido a um aumento 

considerável da investigação em torno de novas fontes proteicas, como é o caso de 

alguns suplementos alimentares à base de soro. Por outro lado, a lactose tem sido 

largamente utilizada como suplemento em dietas infantis, como excipiente em 

produtos farmacêuticos, como aditivo em produtos de pastelaria e ainda como 

matéria-prima para produção de glucose e galactose por hidrólise química (Siso, 

1996). Estes dois componentes (lactose e proteínas) configuram uma oportunidade de 

reutilização do soro de queijo. Desta forma, a redução da carga orgânica do soro pode 

ser acompanhada por processos físico-químicos que permitam a valorização de alguns 

dos seus componentes. 

Os tratamentos físico-químicos de correntes orgânicas são tradicionalmente 

mais dispendiosos do que os tratamentos biológicos, razão pela qual os últimos são 

preferíveis do ponto de vista económico e ambiental. De entre os diversos sistemas de 

tratamento físico-químico, os processos de coagulação/floculação tendem a ser os mais 

simples e económicos. Entre alguns casos de estudo na literatura têm sido descritos 

processos como a coagulação/floculação com quitosano e alginato, coagulação 

electroquímica com eléctrodos de ferro, precipitação ácida, precipitação térmica ou 

separação por membranas (Souza et al., 2010; Prazeres et al., 2012). 

Quanto às proteínas presentes no soro de queijo, estas podem ser precipitadas 

a uma temperatura moderada recorrendo a iões de cálcio (precipitação termocálcica) 

ou, em alternativa, a temperaturas elevadas (precipitação térmica) ou por decréscimo 

de pH até 4,6 que é o ponto isoeléctrico da caseína. Do ponto de vista da eficiência de 

recuperação das proteínas, o decréscimo do pH é preferível aos processos térmicos, 

uma vez que evita a sua desnaturação. A seguir a um destes processos é normalmente 

aplicado um estágio de centrifugação ou filtração, resultando um líquido sobrenadante 

contendo uma concentração de matéria orgânica de cerca de 54 gCQO L-1 (Prazeres et 

al., 2012). 

Os processos de oxidação química também têm sido referidos como estratégias 

eficazes para pós-tratamento do soro de queijo. Martins et al. (2010) demonstraram a 

redução da CQO de um efluente tratado por via biológica desde cerca de 500 mg L-1 

para valores inferiores a 20 mg L-1 através do processo de Fenton, mas recorrendo a 

elevadas concentrações de peróxido de hidrogénio e de sais de Fe (III). Este processo 
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torna-se obviamente dispendioso. Os mesmos autores testaram também os processos 

de ozonização simples e ozonização catalítica no efluente, tendo assim aumentado a 

remoção de CQO.  

2.1.2.2 Tratamento biológico aeróbio 

As grandes vantagens do tratamento aeróbio baseiam-se na biodegradação 

relativamente rápida da matéria orgânica, na possibilidade de operação à 

temperatura ambiente e aos baixos tempos de retenção hidráulicos (TRH) que são 

normalmente necessários. Tradicionalmente estes sistemas não operam com elevadas 

concentrações de matéria orgânica e, como já foi referido, o soro de queijo apresenta 

elevada carga orgânica, o que não o torna num candidato natural a este tipo de 

tratamento.  

O soro de queijo apresenta teores de azoto e fósforo tipicamente mais baixos em 

relação ao valor de CQO, requerendo uma suplementação maior de nutrientes para o 

tratamento por via aeróbia, quando comparado com os tratamentos anaeróbios onde 

as razões CQO:N:P são geralmente menos exigentes. No entanto, a biodegradação 

aeróbia do soro de queijo tem sido realizada com sucesso, mas por vezes realizada a 

valores elevados de TRH. Não obstante as reduções significativas de CQO por via 

aeróbia, a CQO remanescente no efluente tratado supera muitas vezes os valores-

limite de emissão (Janczukowicz et al., 2008). A Tabela 2-1 resume alguns estudos de 

tratamento aeróbio de efluentes contendo soro de queijo. 

A combinação de TRH elevados em reactores aeróbios com o alto teor de 

matéria orgânica do soro parece contribuir para a ocorrência de limitações na 

transferência de oxigénio. Para ultrapassar esta dificuldade, Farizoglu e Keskinler 

(2006) estudaram um processo de tratamento de soro em reactor do tipo jet loop 

associado à tecnologia de membranas, por ser supostamente mais eficiente na difusão 

de oxigénio e tolerar mais facilmente mudanças bruscas na carga e composição da 

alimentação. Nesse estudo foi demonstrada uma remoção de até 95% da CQO numa 

operação em cargas orgânicas até 33 gCQO L-1d-1 de soro diluído (concentração de 

cerca de 36 gCQO L-1). Em contrapartida, estes autores observaram baixa 

sedimentabilidade das lamas biológicas produzidas no reactor jet loop, fenómeno que 

também foi observado por Cordi et al. (2007) num sistema de lamas activadas operado 

a cargas orgânicas entre 2,19 e 3,65 gCQO L-1d-1 de soro diluído, a valores de TRH 
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entre 0,25 e 1,5 dias. Neste último caso foram também observadas remoções de CQO 

de cerca de 95% mas ocorreu um acentuado crescimento de microrganismos 

filamentosos. 

Tabela 2-1: Remoção de CQO observada em estudos de tratamento aeróbio de efluentes contendo soro de queijo 

Tipo de reactor Substrato 
Lv 

(gCQO L-1d-1) 
TRH (d) 

CQO removida 
(%) 

Referência 

SBR Permeato de soro - 0,42 – 0,83 >90 
Bickers e Bhamidimarri 
(1998) 

MBBR Efluente de fábrica 5 - >80 Andreottola et al. (2002) 

SBR Efluente de fábrica - - 99 Torrijos et al. (2004) 

Jet loop com 
membranas 

Soro diluído 3,5 – 33 0,82 – 2,8 84 – 95 Farizoglu e Keskinler (2006) 

Lamas activadas Soro diluído 3,65 1,5 95 Cordi et al. (2007) 

NRBC Soro desidratado 75 – 150 0,33 – 0,66 53 – 78 Ebrahimi et al. (2010) 

Lamas activadas 
Efluente de fábrica 
pré-coagulado 

1,2 7,9 97 Rivas et al. (2011) 

 

O tratamento aeróbio de permeato de soro de queijo à escala piloto foi 

investigado por Bickers e Bhamidimarri (1998) num reactor de lamas activadas, tendo 

sido estudados dois valores de TRH (10 e 20 h). Apesar de nunca terem sido 

observados estados estacionários reais devido à variabilidade das características do 

substrato alimentado, foram sempre observadas remoções de CQO superiores a 90%. 

Os autores constataram que a operação no menor valor de TRH resultou numa melhor 

sedimentabilidade (sludge volume index, SVI entre 40 e 50 mL g-1), enquanto a 

operação a um TRH = 20 h prejudicou a sedimentabilidade das lamas (SVI = 140 mL 

g-1). Adicionalmente, estes autores caracterizaram a cinética de biodegradação aeróbia 

deste substrato, tendo apresentado os seguintes valores: µmax = 2,4 d-1, KS = 38 mg L-1 

e Y = 0,45 mgSST mg-1CQO. 

Um reactor SBR aeróbio de escala piloto foi também operado por Torrijos et al. 

(2004) para tratar um efluente com 12 a 15 gCQO L-1 consistindo numa mistura de 

soro de queijo e água residual proveniente de uma pequena quinta onde se produziu 

queijo a partir do leite de cabra. A operação deste reactor resultou numa remoção de 

CQO bastante eficiente (superior a 99%) com uma concentração de sólidos biológicos 

de 15 gSSV L-1 no interior do reactor. Neste caso, não foram reportados problemas na 

sedimentabilidade das lamas, ao contrário do que aconteceu nos estudos relatados 

anteriormente.  
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2.1.2.3 Tratamento biológico anaeróbio 

Devido à elevada carga orgânica do soro de queijo, o tratamento anaeróbio 

deste subproduto afigura-se mais vantajoso do que o tratamento aeróbio. 

Consequentemente pode encontrar-se na literatura um maior número de estudos de 

tratamento anaeróbio de soro de queijo. Regra geral, o tratamento anaeróbio 

apresenta boas eficiências de remoção mas, como já foi referido, a baixa alcalinidade 

inerente a este substrato orgânico pode resultar na instabilidade ou eventual falência 

dos digestores anaeróbios devido à rápida acumulação de AOV e queda do valor de pH 

(Kalyuzhnyi et al., 1997; Janczukowicz et al., 2008). Sendo a digestão anaeróbia de 

soro um processo essencialmente instável, a suplementação de alcalinidade torna-se 

imperiosa, quer seja durante todo o processo (Garcia et al., 1991), quer apenas 

durante a fase de arranque (Kalyuzhnyi et al., 1997). 

Adicionalmente também têm sido reportadas dificuldades no tratamento 

anaeróbio do soro devido à baixa biodegradabilidade dos lípidos associados aos 

efluentes de lacticínios e também ao efeito de flotação das lamas que as gorduras 

produzem (Vidal et al., 2000). Os principais produtos metabólicos da biodegradação 

anaeróbia das proteínas consistem em polipeptídeos, aminoácidos e amónia. No caso 

da caseína, este componente tem sido apontado como bastante refractário à 

biodegradação, sendo até recomendável o uso de culturas microbianas específicas. Por 

outro lado, os carbohidratos (como a lactose) apresentam maior propensão para a 

biodegradação anaeróbia, mas os produtos metabólicos habituais podem provocar 

inibição parcial da fase metanogénica (Pavlostathis e Giraldogomez, 1991). 

Muitos dos estudos de digestão anaeróbia de soro de queijo têm sido realizados 

em reactores do tipo UASB que são tidos como mais eficientes na remoção de CQO e 

na produção de biogás, mesmo operando com valores de TRH relativamente baixos 

(Gutiérrez et al., 1991; Erguder et al., 2001). Outras configurações anaeróbias 

igualmente utilizadas com sucesso na remoção de CQO e metanização de efluentes 

com soro de queijo incluem o filtro vertical ascendente (Gannoun et al., 2008) ou o 

reactor híbrido (Malaspina et al., 1996). A Tabela 2-2 reúne os parâmetros obtidos em 

alguns dos estudos mais relevantes de digestão anaeróbia de substratos contendo soro 

de queijo. 
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Tabela 2-2: Remoção de CQO observada em estudos de tratamento anaeróbio de efluentes contendo soro de queijo 

Tipo de 
reactor 

Substrato Lv  
(gCQO L-1d-1) 

TRH (d) 
Controlo de 

pH 

CQO 
removida 

(%) 

Produção de 
metano 

Referência 

UASB (duas 
fases) 

Soro diluído 11 – 14 
0,45 – 
0,75 

pH > 4,5 
(acidogénico) 

99 
12 – 15 L CH4 L-1 

soro 
Garcia et al. 
(1991) 

UASB 
Efluente de 
fábrica 

31 0,071 pH = 7,5 90 0,32 L CH4 g-1CQO 
Gutiérrez et al. 
(1991) 

CSTR piloto 
Efluente de 
fábrica 

0,81 2 pH = 7 89 - Fang (1991) 

Filtro 
ascendente 

Soro 
desidratado 

35 2 pH = 7 81 0,14 L CH4 g-1CQO 
Patel et al. 
(1995) 

Reactor 
híbrido 
descendente 

Soro 
desidratado 

10 9 
6,5 < pH < 

7,5 
98 0,33 L CH4 g-1CQO 

Malaspina et 
al. (1996) 

UASB Soro diluído 22 – 24 
2,06 – 
2,46 

pH = 7 97 0,42 L CH4 g-1CQO 
Erguder et al. 
(2001) 

CSTR 
termofílico 

Soro diluído 0,95 10 pH = 7 95 0,35 L CH4 g-1CQO 
Yang et al. 
(2003) 

CSTR (duas 
fases) 

Soro diluído 19,8 5 pH = 6,5 99 0,3 L CH4 g-1CQO 
Saddoud et al. 
(2007) 

Filtro 
ascendente 

Soro 
clarificado 

3 – 4 2 – 5 pH = 7,2 98 0,28 L CH4 g-1CQO 
Gannoun et al. 
(2008) 

 

2.1.3 Produção de ácidos orgânicos voláteis (AOV) a partir de 
soro de queijo 

Muitos autores têm reiterado que o tratamento anaeróbio do soro de queijo 

deve ser realizado em sistemas de duas fases, devido à baixa capacidade-tampão face 

à acumulação de AOV e consequente queda dos valores de pH. A digestão anaeróbia 

em duas fases permite a optimização das condições cinéticas da acidogénese e da 

metanogénese separadamente, permitindo, no final, uma redução de custos e uma 

maior produção de biogás (Ke et al., 2005). Com efeito, a maioria dos sistemas 

anaeróbios de tratamento de soro têm sido dimensionados em duas fases (reactor 

acidogénico e reactor metanogénico), o que permite um controlo mais económico e 

eficaz na adição de alcalinidade, e maior estabilidade operacional (Saddoud et al., 

2007; Antonopoulou et al., 2008; Venetsaneas et al., 2009). Pelo facto de a produção de 

AOV constituir um dos objectivos específicos desta tese, esta secção apresenta alguns 

casos de estudo em processos acidogénicos aonde figura a produção de AOV a partir de 

soro de queijo. 

Tendo em vista a optimização do tratamento anaeróbio do soro minimizando a 

adição de alcali, a equipa de Garcia et al. (1991) implementou um sistema laboratorial 

UASB de duas fases para tratamento de soro, fazendo variar diferentes parâmetros, 

tais como a diluição do substrato, o TRH e o controlo de pH através da adição de 
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alcalinidade. Num teste preliminar, em modo descontínuo, durante 8 dias, sem 

qualquer adição de alcalinidade, os autores demonstraram a propensão do soro para 

ser convertido em AOV. Apesar de não ser mencionada a concentração inicial de 

substrato, foi observado um aumento gradual das concentrações de AOV até ao final 

do ensaio, em particular dos ácidos acético (até 2,44 g L-1), n-butírico (até 0,37 g L-1) e 

iso-valérico (até 0,14 g L-1). A queda dos valores de pH ao longo do ensaio também foi 

significativa, tendo atingido o valor de 3,6 no final do período experimental. 

A instabilidade da operação no reactor UASB operado por Garcia et al. (1991) 

foi observada em cargas orgânicas superiores a 20 gCQO L-1d-1, tendo-se registado 

queda do pH até valores inferiores a 4,1 e diminuição do grau de acidificação 

(conversão da CQO alimentada em AOV, definido adiante na Secção 3.3.1) para 

apenas 30%, na ausência de alcalinidade adicionada. Em contrapartida, a adição de 

cerca de 2 g NaHCO3 L-1 traduziu-se numa operação muito mais estável, permitindo 

subir carga orgânica até cerca de 30 gCQO L-1d-1 com um TRH = 10 h, e obtendo-se um 

grau de acidificação de cerca de 75%, no reactor acidogénico. Estes autores concluíram 

que, independentemente da carga orgânica aplicada, é necessário adicionar 

alcalinidade ao reactor acidogénico para manter o pH acima de 4,5. Em termos 

conservativos, para assegurar um grau de acidificação de 70%, propõem que a 

operação em cargas orgânicas superiores a 30 gCQO L-1d-1 combinadas com tempos de 

retenção inferiores a 0,45 d tenha em conta a adição de 1 g L-1 de alcalinidade 

expressa com NaHCO3. Foi ainda proposto por Garcia et al. (1991) que o aparecimento 

de determinados AOV em detrimento de outros foi principalmente devido às 

mudanças na comunidade microbiana acidogénica, e não tanto à mudança das 

condições de carga orgânica. No entanto, esta sugestão não foi demonstrada naquele 

estudo. Por outro lado, Saddoud et al. (2007) referiram que as mudanças nos perfis dos 

AOV observadas no seu estudo podem ser resposta a variações na temperatura, na 

carga orgânica e nos teores de substâncias tóxicas presentes. 

Na perspectiva da acidificação parcial do soro de queijo, Yang et al. (2003) 

realizaram um estudo no contexto do seu tratamento anaeróbio em duas fases, 

visando uma metanização mais eficiente, uma vez que elevadas concentrações de AOV 

inibem o processo anaeróbio global. Estes autores argumentaram que os sistemas de 

pré-acidificação parcial permitem o dimensionamento de volumes menores, e que os 

critérios de dimensionamento de sistemas de pré-acidificação devem apontar para 
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valores de TRH entre 6 e 24 h, para a obtenção de uma acidificação parcial (20 – 50%) 

da fracção fermentável do substrato, ao invés de uma acidificação completa. 

Ainda no âmbito do tratamento anaeróbio do soro de queijo, Saddoud et al. 

(2007) realizaram um estudo em duas fases com dois reactores CSTR em série 

(acidogénico seguido de metanogénico). O sistema acidogénico operou a um TRH = 1 d 

com incrementos de carga orgânica aplicada (de 10 a 80 gCQO L-1d-1). O pH da 

alimentação foi ajustado a um valor médio de 6,5. O valor de pH decresceu 

consideravelmente ao longo da operação, proporcionalmente ao aumento da 

concentração de AOV, e um grau máximo de acidificação de 52% foi atingido a uma 

carga orgânica de cerca de 30 gCQO L-1d-1, tendo os ácidos acético e propiónico sido 

predominantes entre os AOV produzidos (64% e 25% respectivamente). Os ácidos n-

valérico, iso-butírico e n-butírico também foram detectados, mas em concentrações 

muito baixas. No estudo foi ainda demonstrada a conversão da maioria da lactose 

(62%) a AOV (5 g L-1) e ácido láctico (18 g L-1) e que a remoção de CQO foi de apenas 

18%. 

Também no contexto do tratamento do soro, Damasceno et al. (2007) 

desenvolveram um reactor anaeróbio descontínuo sequencial com biofilme (ASBBR) 

utilizando cubos em espuma de poliuretano como suporte da biomassa. Neste sistema 

foram testadas cargas orgânicas entre 2 e 12 gCQO L-1d-1, com diferentes durações nas 

fases dos ciclos de operação. Para cada carga orgânica foram testadas três durações do 

período de alimentação: 8 h de operação em modo descontínuo; 2 h de alimentação em 

modo semi-contínuo seguindo-se 6 h de reacção em modo descontínuo; e 4 h de 

alimentação em modo semi-contínuo seguindo-se 4 h de reacção em modo descontínuo. 

Ao substrato orgânico (soro de queijo) foi adicionada alcalinidade na proporção 

NaHCO3/CQO = 0,5. 

Não sendo o objectivo directo do estudo de Damasceno et al. (2007) a produção 

de AOV, mas sim o tratamento do soro (remoção de CQO) por via anaeróbia completa, 

foram obtidos graus de acidificação mais baixos (valor máximo de 13%) do que os que 

são habitualmente reportados. Cada condição experimental resultou em diferentes 

produções de AOV com diferentes composições, tendo os autores mostrado que as 

diferentes estratégias dos ciclos de operação resultaram em acumulações de AOV em 

diferentes momentos do ciclo operacional. As concentrações de AOV aumentaram com 

o aumento da carga orgânica. A maior produção de AOV (750 mg L-1) foi observada na 
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operação na carga mais elevada (12 gCQO L-1d-1), apesar de esta se tratar de uma 

acumulação pouco expressiva no âmbito de processos acidogénicos. Esta concentração 

máxima de AOV foi observada no ensaio com a mais longa duração do período de 

enchimento (4 h), o que resultou num tempo insuficiente para consumo dos AOV 

gerados por parte das espécies metanogénicas. 

Em termos de composição dos AOV produzidos no estudo de Damasceno et al. 

(2007), nas cargas orgânicas mais baixas testadas (2 e 4 gCQO L-1d-1), quase toda a 

acidez volátil foi devida à acumulação dos ácidos acético e propiónico, enquanto nas 

cargas mais elevadas (8 e 12 gCQO L-1d-1) ocorreu ainda a produção dos ácidos butírico 

e valérico. Por outro lado, os autores indicaram que não ocorreram variações 

significativas da composição dos AOV com o aumento da duração do período de 

alimentação. Contudo as concentrações individuais não foram reportadas. Uma outra 

observação relatada neste estudo é o facto de a concentração de ácido propiónico 

diminuir significativamente com o aumento da duração do período de enchimento. Por 

outras palavras, períodos de enchimento mais longos parecem não ter favorecido a 

produção de ácido propiónico. 

A fermentação acidogénica de soro de queijo para produção de hidrogénio foi 

estudada por Yang et al. (2007). Estes autores realizaram ensaios descontínuos, 

variando a razão food-to-microorganism (F/M) entre 0,5 e 2 gCQO g-1SSV, partindo de 

uma concentração inicial de substrato de 5 gCQO L-1. Adicionalmente realizaram 

estudos contínuos em reactor CSTR, com o objectivo de estudar a influência da carga 

orgânica (5 a 14 gCQO L-1d-1) a um TRH = 1 d, e ainda o efeito de diferentes valores de 

TRH (24, 18 e 12 h) com a variação simultânea da carga orgânica (10, 6,7 e 5 gCQO L-

1d-1). O pH no interior dos reactores foi controlado manualmente numa gama de 

valores entre 5 e 6, através da adição de CaCO3 em quantidades não especificadas. 

Nos ensaios descontínuos, a razão F/M mais baixa (0,5 gCQO g-1SSV) foi aquela que 

resultou numa maior produção de AOV (3700 mgCQO L-1), maior grau de acidificação 

(74%) e num fermentado com um valor do rácio ímpar-par das cadeias carboxílicas dos 

AOV (RIP, definido adiante na Secção 3.3.3) de 0,11. Este foi também o ensaio no qual 

o pH não decaiu tanto (valor mínimo de pH = 5,90 no final do ensaio). Em termos de 

composição dos AOV, foram produzidos os ácidos butírico (52%), acético (39%), 

propiónico e valérico (5% cada). Com o aumento da razão F/M, decaiu o grau de 
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acidificação (até 30%), assim como a proporção relativa de HAc no fermentado (até 

22%), aumentando a predominância de HBu (até 76%). 

No sistema contínuo estudado por Yang et al. (2007), a operação à carga 

orgânica de 5 gCQO L-1d-1 resultou numa produção de biogás entre 0,6 e 1,8 L d-1 com 

um teor de metano entre 27% e 40%. A produção de metano evidenciou a presença de 

espécies metanogénicas, mesmo tendo sido observado um pH inferior a 5,0, valor que 

deveria ser inibitório da metanogénese. Os autores especularam sobre a presença de 

biofilmes nas paredes do reactor ou em flocos maiores, o que possivelmente protegeu 

as espécies metanogénicas do baixo valor do pH do meio. Na operação a cargas 

orgânicas de 10 e 14 gCQO L-1d-1 também ocorreu sempre a presença de metano (6% a 

17%), e a produção de biogás foi bastante variável durante toda a operação (0,5 a 3,7 L 

d-1). Foi ainda observado pelos autores que, sempre que ocorreu a subida do teor de 

metano e dos valores de pH, ocorreu também uma diminuição significativa dos teores 

de H2 em resultado da emergência de microrganismos metanogénicos consumidores de 

H2. A operação na menor carga orgânica (5 gCQO L-1d-1) foi a que resultou no maior 

grau de acidificação (70%), com a predominância dos ácidos acético (47%), propiónico 

(21%) e butírico (13%), correspondendo a um valor aproximado do RIP de 0,47. O 

aumento da carga orgânica resultou numa diminuição do grau de acidificação (até 

45%) e de uma quebra significativa na produção de HPr (até 1% da concentração total 

de AOV) concomitante com o aumento da proporção de HCa (de 8% para 38%). Nas 

condições de maior carga orgânica (20 gCQO L-1d-1), o valor do RIP situou-se em 0,10. 

Os autores concluíram que o comportamento dos reactores contínuos foi diferente do 

comportamento dos reactores descontínuos, no que respeita que à produção quer à 

composição de AOV. 

Foi ainda claramente demonstrado no estudo de Yang et al. (2007) que quanto 

maior foi o teor de H2 no biogás, maior foi a concentração de HAc, HBu, HCa e etanol, 

e menor foi a concentração de HPr, uma vez que o metabolismo deste AOV é um 

consumidor de hidrogénio. Apesar de o ácido láctico ser tido como um metabolito-

chave na fermentação da lactose, esta espécie química não foi detectada por estes 

autores, ao contrário do que foi referido anteriormente no estudo de Saddoud et al. 

(2007). A ausência de ácido láctico pode ser provavelmente devida ao facto de este ser 

degradado muito rapidamente em reactores acidogénicos (Batstone et al., 2002). 
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Davila-Vazquez et al. (2008) conduziram um estudo comparativo de 

fermentação acidogénica em modo descontínuo de soro de queijo, glucose e lactose, em 

ensaios que decorreram durante cerca de 48 h. Foi aplicada a metodologia das 

superfícies de resposta para estudar a influência do pH inicial (no intervalo 3,88 – 

8,12) e da concentração de substrato (na gama 1,0 – 32,7 gCQO L-1) no rendimento 

molar e na taxa volumétrica de produção de hidrogénio. De entre os três substratos 

estudados, o soro de queijo foi o que resultou em maior rendimento molar de 

hidrogénio (até 7,5 mol H2 mol-1 lactose) assim como em maior produção de AOV (até 

14 gCQO L-1). O grau de acidificação máximo (96%) foi atingido no ensaio com soro de 

queijo combinando uma concentração inicial de substrato de cerca de 1 gCQO L-1 e um 

valor inicial de pH = 6. Neste ensaio não foi produzido ácido acético, sendo a acidez 

volátil constituída apenas por HBu (52%) e HPr (48%). Para o soro de queijo, o 

aumento da concentração inicial de substrato resultou no decréscimo do grau de 

acidificação (até 12%) e no aumento da concentração de HBu e HAc, em detrimento da 

produção de HPr, independentemente do pH inicial. Para os restantes substratos o pH 

decresceu até valores inferiores a 4 no final dos ensaios, à excepção da fermentação do 

soro de queijo, cujos valores finais se situaram entre 4,4 e 6,1. Os autores atribuíram 

esta observação à degradação das proteínas presentes no soro, o que levou à produção 

de amónia e ao aumento consequente do valor de pH.  

Na sequência deste estudo comparativo, os mesmos investigadores realizaram 

um estudo de produção de hidrogénio em modo contínuo a partir do soro de queijo 

(Davila-Vazquez et al., 2009). Neste caso foi operado um reactor CSTR com valores de 

TRH entre 4 e 10 h, e posteriormente foram aplicadas diferentes cargas orgânicas 

(103 a 206 gCQO L-1d-1) a um valor de TRH fixo (6 h). À luz dos resultados do estudo 

anterior, foi imposta uma fase inicial em modo descontínuo, com o pH controlado ao 

valor de 7,5 e a concentração inicial de substrato a 30 gCQO L-1. Alegando que a razão 

HBu/HAc foi proposta em alguma literatura como um factor de previsão do 

rendimento da produção de hidrogénio, com valores típicos óptimos entre 2,1 e 5,9, os 

autores basearam muita da discussão dos resultados neste parâmetro. Quando foi 

testado um TRH = 4 h, a produção de HPr (até 12 g L-1) ocorreu com produções muito 

reduzidas de hidrogénio, uma fez que, como já foi referido, a fermentação do tipo 

propiónico está associada ao consumo de H2. Na realidade, a redução do TRH para 4 h 

foi o principal factor prejudicial demonstrado neste estudo, resultando num 
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decréscimo da produção de H2, AOV, numa redução da razão HBu/HAc para valores 

inferiores a 1, e ainda em wash-out da biomassa. Um grau de acidificação máximo de 

49%, foi atingido na operação na carga mais elevada (206 gCQO L-1d-1) a um TRH = 6 

h, com a predominância dos ácidos butírico (37%), acético (31%) e propiónico (27%). 

Contudo, esta condição experimental não resultou na produção óptima de H2, tendo o 

maior rendimento molar de hidrogénio (2,8 mole de H2 por mole de lactose) sido 

atingido a uma carga orgânica cerca de 155 gCQO L-1d-1.  

A produção simultânea de hidrogénio e de metano a partir do soro de queijo foi 

estudada por Venetsaneas et al. (2009) num processo anaeróbio em dois estágios 

utilizando reactores CSTR. Na primeira fase (acidogénica), foi fixado um TRH = 1 d e 

aplicada uma carga orgânica de 30 gCQO L-1d-1. No reactor acidogénico foi testada 

tanto a adição de alcalinidade na alimentação (20 g NaHCO3 L-1) como o controlo 

directo do pH ao valor de 5,2. No ensaio contendo adição de alcalinidade foi observada 

uma elevada produção de biogás (até 6,1 L d-1), devido ao facto de que a adição de 

NaHCO3 resultou na produção de elevadas quantidades de CO2 que aumentaram o 

volume de biogás. Para ambas as condições (adição de alcalinidade e controlo de pH), 

os principais metabolitos produzidos foram os ácidos acético (6,2 – 9,2 g L-1), butírico 

(8,0 – 14,5 g L-1) e láctico (cerca de 1 g L-1). Apesar da semelhança dos perfis de AOV 

em ambas as experiências, as concentrações totais foram significativamente mais 

baixas quando a variável estudada foi o controlo directo de pH. Estes autores 

levantaram a hipótese de que a presença de microrganismos remanescentes no soro 

utilizado no estudo, e que resultam do fabrico de queijo, condicionou a especiação dos 

metabolitos produzidos em função dos microrganismos dominantes e das vias 

metabólicas a eles associadas. Por outro lado, advertiram que nem todos os produtos 

metabólicos da fermentação foram determinados, e que a maioria deles poderá ser, 

provavelmente, aminoácidos resultantes da degradação das proteínas do soro. 

A produção de AOV a partir de soro foi estudada por Türkmenoglu (2006), com 

enfoque em vários efeitos operatórios, tais como a carga orgânica e o TRH. O autor 

elaborou uma matriz de ensaios acidogénicos semi-contínuos variando o TRH entre 2, 

3 e 5 dias, e a carga orgânica de soro entre 10, 15 e 20 g CQO L-1d-1, e que foram 

operados durante 6 semanas. Em testes preliminares, o autor avaliou o efeito do tipo 

de biomassa na produção de AOV, seleccionando três tipos de lamas, recolhidas numa 

ETAR municipal - cultura mista anaeróbia inibida com ácido 2-bromo-etanosulfónico 
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(BES), cultura mista anaeróbia pré-tratada a 80ºC, e cultura acidogénica adaptada a 

glucose. A avaliação do desempenho foi feita por meio de testes descontínuos de 

actividade acidogénica, tendo sido a biomassa inibida com BES a que revelou maior 

actividade (13,3 gCQO g-1SSV d-1), e aquela que foi escolhida para os ensaios de 

fermentação acidogénica de soro. Ao contrário do que foi reportado noutros estudos, a 

produção global de AOV aumentou com o TRH, tendo sido obtido um grau de 

acidificação máximo de 15% num reactor operado à carga orgânica de 15 gCQO L-1d-1 e 

a um valor de TRH = 5 d. O autor atribuiu esta ocorrência aos baixos valores de pH 

observados (na gama 3,0 – 3,5) logo na primeira semana de operação a um TRH baixo, 

o que provavelmente constituiu um meio inadequado para a sustentação de culturas 

acidogénicas. Desta forma, um TRH mais elevado nos trabalhos de Türkmenoglu 

(2006) proporcionou um tempo de aclimatação mais adequado da biomassa às 

condições ambientais. Os produtos obtidos foram, em concentração decrescente, HAc, 

HBu, HPr, HCa, HVa, embora não tenham sido discriminados os valores individuais 

de concentração. Citando o trabalho de Yu e Fang (2001), o autor refere ainda que as 

produções de HAc, HBu e HPr estão directamente associadas à acidificação de 

carbohidratos e de proteínas, e que a produção de HVa e HCa está associada apenas à 

acidificação de proteínas 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.2 TRATAMENTO ANAERÓBIO: A FASE ACIDOGÉNICA 
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Os processos anaeróbios constituem uma das tecnologias de base do trabalho 

desenvolvido nesta tese, na medida em que possibilitam o primeiro passo para 

valorização biológica. Em termos gerais, os processos anaeróbios têm sido encarados 

como uma ferramenta da biotecnologia à disposição de variados sectores industriais, 

entre os quais a indústria farmacêutica, a alimentar, a vinícola e o tratamento de 

efluentes e resíduos de diversas origens. Adicionalmente, os processos anaeróbios têm 

suscitado grande interesse no sector energético, uma vez que permitem a produção 

sustentável de energia (metano e hidrogénio). A aplicação tecnológica do tratamento 

anaeróbio é altamente recomendável para muitos resíduos orgânicos, quer por razões 

estritamente económicas, quer pela eficiência de estabilização e de valorização. No 

domínio do tratamento, a digestão anaeróbia de substratos orgânicos é um processo 

bioquímico sequencial, através do qual os componentes orgânicos do substrato são 

hidrolisados, fermentados e subsequentemente reduzidos. As diferentes fases são 

vulgarmente referidas como hidrólise, acidogénese e metanogénese, e são levadas a 

cabo por um consórcio microbiano misto que actua em condições de anaerobiose 

(Batstone et al., 2002). 

Historicamente, a maioria dos processos de digestão anaeróbia foi desenvolvida 

e comercializada para o tratamento de efluentes ricos em carbohidratos, deixando de 

parte outros efluentes e resíduos. Por exemplo, efluentes ricos em proteínas 

revelavam-se inapropriados para tratamento anaeróbio, levando à formação de 

escumas dentro dos reactores e consequente wash-out da biomassa (Fang e Yu, 2002). 

Atendendo a estas dificuldades, e ao facto de os dois principais grupos microbiológicos 

(acidogénicos e metanogénicos) diferirem na fisiologia, cinética e ambiente de 

crescimento, foi desenvolvida a separação de fases, inicialmente proposta por Pohland 

e Ghosh (1971). A digestão anaeróbia em duas fases implica uma configuração de 

reactores fisicamente separados para a realização da acidogénese e da metanogénese, 

conectados em série, o que permite a optimização individual de cada processo. 

Este conceito configura um ecossistema complementar: uma fase 

(hidrolítica/acidogénica) direccionada para a produção de produtos intermediários, e 

outra fase (acetogénica/metanogénica) direccionada para a produção de metano a 

partir dos metabolitos intermediários. A separação física de fases nos processos 

anaeróbios de tratamento representa vantagens evidentes: (1) permite a selecção e 

enriquecimento de diferentes comunidades microbianas em cada um dos reactores; (2) 
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aumenta a estabilidade do processo através do controlo do estágio acidogénico, e assim 

previne a sobrecarga e acumulação de materiais inibitórios para o estágio 

metanogénico; e (3) o primeiro estágio pode desempenhar o papel de “tampão 

metabólico”, prevenindo os choques de pH sobre a população metanogénica 

(Fernandes, 1986; Yang et al., 2003; De La Rubia et al., 2009).  

Para além da estabilização de resíduos, os processos anaeróbios diversos da 

digestão completa têm sido investigados e desenvolvidos para obter produtos 

valorizáveis a partir dos poluentes contidos no substrato orgânico. Neste sentido, o 

processo acidogénico constitui uma excelente abordagem integrada no conceito de 

biorrefinaria, na qual diversos produtos industrialmente interessantes – ácidos 

orgânicos voláteis (AOV), ácido láctico e hidrogénio – podem ser gerados a partir da 

conversão das moléculas orgânicas complexas (Agler et al., 2011). A produção dos 

AOV, que são simultaneamente intermediários do metabolismo anaeróbio e também 

precursores de metano e de outros materiais, é um exemplo de biovalorização e um 

dos pressupostos desenvolvidos no presente trabalho. 

A versatilidade do metabolismo acidogénico traduz-se num elevado potencial 

de aplicação dos processos de acidificação anaeróbia. Este reconhecimento fez 

aumentar o interesse pelo fenómeno biológico aplicado a várias actividades 

industriais, tendo-se desenvolvido inúmeros trabalhos de investigação nos domínios 

da ciência e da engenharia, com vista ao aperfeiçoamento tecnológico dos processos 

acidogénicos. Porém, no domínio do tratamento de efluentes, os reactores acidogénicos 

têm sido quase exclusivamente utilizados como primeiro estágio em sistemas 

anaeróbios de duas fases (Wang et al., 2013). 

A resistência dos microrganismos acidogénicos a muitas substâncias apontadas 

como inibidoras dos metanogénicos, aliada à sua capacidade para degradar compostos 

geralmente considerados refractários em condições anaeróbias, tem sido evidenciada 

em muitos estudos que propõem a acidificação como um pré-tratamento de substratos 

orgânicos. Efluentes contendo compostos halogenados (AOX) resultantes de processos 

de branqueamento de pasta de papel (Häggblom e Salkinoja-Salonen, 1991), 

compostos aromáticos derivados da indústria farmacêutica (Oktem et al., 2006) ou 

hidrocarbonetos aromáticos petroquímicos (Nikodinovic et al., 2008) são alguns 

exemplos de correntes orgânicas complexas cuja biodegradabilidade aumentou após 

um processo de pré-acidificação anaeróbia. 
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A fase metanogénica é normalmente considerada como a mais sensível às 

variáveis de operação, pelo que a maior parte da literatura científica sobre processos 

anaeróbios se tem centrado na optimização desta fase, relegando para segundo plano 

a fase acidogénica (Ke et al., 2005; Oktem et al., 2006; Wang et al., 2013). As 

principais razões para este défice de informação sobre a fermentação acidogénica 

prendem-se com o facto de a acidogénese decorrer a taxas cinéticas mais elevadas do 

que a metanogénese, e por muitas vezes não se procurar obter acidificações completas 

dos substratos (Yang et al., 2003). Atendendo a este facto, importa que sejam 

estudados mais detalhadamente os aspectos microbiológicos e as cinéticas dos 

sistemas acidogénicos que operam com diferentes substratos complexos, tendo em 

vista a melhoria do seu desempenho operacional e exploração industrial (Demirel et 

al., 2002). 

Em conclusão, podem designar-se três formas distintas de tirar partido dos 

processos anaeróbios: (1) tratamento e estabilização de resíduos orgânicos; (2) 

produção de biogás e hidrogénio; e (3) produção de fermentados valorizáveis. Nesta 

tese, a opção 3 é a mais relevante e tira partido exclusivo do metabolismo acidogénico. 

Este pressuposto pode ser conseguido através da restrição da actividade metanogénica 

em culturas anaeróbias mistas, promovendo o ambiente acidogénico nas suas 

condições apropriadas. As Secções 2.2.2 e 2.2.3 abordam diferentes aspectos técnicos 

do processo anaeróbio, em particular da fase acidogénica, no que respeita às suas 

componentes bioquímicas e microbiológicas e ao controlo operacional. 

2.2.1 Biovalorização através da produção de AOV 

As elevadas taxas cinéticas do metabolismo acidogénico (que são relativamente 

mais elevadas do que as do metabolismo metanogénico) são per se uma oportunidade 

bastante atractiva para alavancar a exploração industrial de processos de valorização 

acidogénica. Adicionalmente, a ausência de um mecanismo de transferência de 

hidrogénio interespécies entre microrganismos acidogénicos e metanogénicos conduz à 

produção de AOV de cadeia mais longa, nomeadamente os ácidos propiónico e butírico 

(Fernandes, 1986). A possibilidade de produzir diferentes AOV por via anaeróbia 

capitaliza a utilidade dos processos acidogénicos. Neste sentido a fermentação 

acidogénica afirma-se cada vez mais como uma área científica e tecnológica em rápida 

progressão, e o custo-benefício da produção de AOV irá criar novos espaços de 
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mercado, oferecendo novas oportunidades de negócio para a indústria química e afins 

(Sauer et al., 2008). 

Tal como a maioria de outros produtos químicos que se encontram no mercado, 

os AOV são tradicionalmente produzidos a partir de matérias-primas petrolíferas 

através de síntese química. No entanto, a utilização de fontes renováveis de carbono é 

preferível do ponto de vista de um desenvolvimento sustentável (Alkaya et al., 2009). 

Por conseguinte, existe uma oportunidade para requalificar os intermediários da 

digestão anaeróbia em produtos de valor acrescentado, propondo assim uma 

plataforma produtiva de AOV assente no conceito de biorrefinaria (Agler et al., 2011). 

Os AOV são tidos como importantes moléculas precursoras (building blocks) na 

indústria química de síntese (Sauer et al., 2008). A sua utilização também se encontra 

em processos de conversão térmica a cetonas, com subsequente hidrogenação para 

produção de álcoois utilizáveis como combustíveis (Holtzapple et al., 1997), ou ainda 

no papel de doadores de electrões em células microbianas de combustível (Freguia et 

al., 2010). Outros exemplos de aplicação dos AOV incluem a sua utilização como fonte 

de carbono quer para remoção biológica de nutrientes (Min et al., 2002), quer na 

síntese microbiana de polihidroxialcanoatos (PHA) (Reis et al., 2003). Os PHA, 

biopolímeros acumulados pelos microrganismos como reservas de carbono e energia, 

são altamente valorizáveis pelas suas características semelhantes às de alguns 

materiais plásticos (Salehizadeh e van Loosdrecht, 2004). A acidificação anaeróbia de 

substratos orgânicos pode assim assumir um papel de passo preliminar de pré-

tratamento das correntes a utilizar na síntese microbiana de biopolímeros. Partindo 

do princípio de que todas as correntes orgânicas são virtualmente convertíveis em 

AOV através de fermentação acidogénica, este passo preliminar permitirá uma 

abundância significativa de matéria-prima para a produção de PHA, quando realizado 

em condições adequadas que serão discutidas adiante. 

Para rentabilizar a produção de AOV a partir de resíduos orgânicos em 

quantidades e qualidades adequadas à sua valorização, torna-se imperativo 

dimensionar e configurar processos acidogénicos capazes de contornar a inibição 

inerente à acumulação de acidez volátil (Argelier et al., 1998). Em particular, deve ser 

considerado o potencial bioquímico acidogénico de um determinado substrato 

orgânico, o qual representa a quantidade líquida de AOV que pode ser gerada a partir 

da fermentação dos componentes orgânicos (Ruel et al., 2002). Este é um factor 
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essencial para o estabelecimento do conceito de biorrefinaria capaz de produzir valor-

acrescentado a partir dos AOV gerados por fermentação de efluentes e resíduos 

localmente disponíveis.  

Além do rendimento processual, um outro aspecto crítico na valorização de 

correntes orgânicas em AOV é a composição dos produtos de fermentação. Por 

exemplo, se o fermentado for usado como fonte de carbono para a produção microbiana 

de PHA, Serafim et al. (2004) e Lemos et al. (2006) demonstraram que o fornecimento 

de AOV distintos à cultura microbiana resulta em polímeros com diferente composição 

monomérica. Uma alimentação rica em AOV com cadeias pares (como os ácidos acético 

e butírico) resulta habitualmente na síntese de um homopolímero de poli-3-

hidroxibutirato (PHB). Por sua vez, a predominância de AOV de cadeia ímpar na 

alimentação (como o ácido propiónico ou o ácido valérico) pode levar à formação de um 

copolímero contendo 3-hidroxivalerato (PHB-co-HV), que é muito mais interessante do 

ponto de vista comercial, atendendo às suas propriedades térmicas e mecânicas. 

A proposta desenvolvida nesta tese encara a etapa de acidificação anaeróbia 

como um processo de produção de AOV em quantidade e qualidade adequadas para a 

produção de PHA. Este passo fundamental torna possível a valorização biológica de 

correntes orgânicas que de outra forma seriam descartáveis, como é o caso do soro 

excedentário do fabrico de queijo. Recentemente têm sido realizados diversos estudos 

conducentes ao aproveitamento de correntes orgânicas acidificadas para diminuir os 

custos deste processo, utilizando por exemplo melaço de cana (Albuquerque et al., 

2007; Albuquerque et al., 2010; Albuquerque et al., 2011), efluentes de pasta de papel 

(Bengtsson et al., 2008b; Jiang et al., 2012), ou efluentes de fabrico de óleos vegetais 

(Dionisi et al., 2005b; Abideen et al., 2007; Beccari et al., 2009). 

Tratando-se os AOV de substratos de excelência para a síntese de PHA, a 

produção destes polímeros tem sido normalmente realizada com os compostos na sua 

forma pura, sobretudo em estudos laboratoriais (Choi e Lee, 1999). Actualmente, o 

custo de produção destes polímeros não é competitivo, muito devido aos custos 

associados à matéria-prima. Importa portanto criar metodologias de utilização de 

substratos menos nobres tais como os resíduos ou subprodutos orgânicos 

excedentários. Uma vez que nem todos os substratos orgânicos são directamente 

utilizáveis na acumulação destes polímeros intracelulares (tais como amidos e 
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materiais celulósicos), a estratégia passa, nestes casos, por submetê-los a processos de 

acidificação que os convertam em AOV (Salehizadeh e van Loosdrecht, 2004). 

2.2.2 Bioquímica dos processos anaeróbios 

A condição de anaerobiose ocorre naturalmente em vários ecossistemas, tais 

como sedimentos, fontes termais, tractos intestinais, ou em ambientes controlados 

como é o caso dos reactores biológicos. O fenómeno da digestão anaeróbia consiste na 

metabolização de matéria orgânica na ausência de oxigénio. Este processo compreende 

uma sequência de reacções bioquímicas, envolvendo diferentes grupos tróficos de 

microrganismos que formam uma comunidade que actua de forma equilibrada e 

coordenada, a qual se encontra esquematizada na Figura 2-4 (O’Flaherty et al., 2006). 

 
Figura 2-4: Interacções microbiológicas nos processos anaeróbios [adaptado de O’Flaherty et al. (2006)] 

 

Existe um grande número de microrganismos capazes de obter energia por via 

anaeróbia, isto é, através da oxidação incompleta da matéria orgânica sem utilizar 

oxigénio. Os diferentes géneros simbióticos são frequentemente divididos nos grupos 

acidogénico e metanogénico, e ambos são funcionais em ambientes de ausência de 

oxigénio. Os processos anaeróbios podem ser realizados por estirpes puras ou 

consórcios mistos de microrganismos. As culturas microbianas mistas são capazes de 

fermentar compostos orgânicos em ácidos carboxílicos de cadeia curta (acético, 

propiónico, butírico, valérico, capróico), e/ou noutros produtos de fermentação 

(álcoois), sob condições ambientais adequadas. Estes ácidos carboxílicos, designados 

por AOV, são substratos directos ou indirectos dos microrganismos metanogénicos que 

os reduzem a metano e dióxido de carbono. Esta interdependência justifica a relação 

simbiótica existente entre os grupos acidogénicos e metanogénicos (Gerardi, 2003). Ao 

 
1-microrganismos hidrolíticos; 2- microrganismos acidogénicos; 3- microrganismos produtores obrigatórios de 
hidrogénio; 4- microrganismos homoacetogénicos; 5a- microrganismos metanogénicos acetoclásticos; 5b- 
microrganismos metanogénicas hidrogenotróficos; 6- microrganismos sintetizadores de ácidos gordos; (- - - -) acção 
de microrganismos sulfato-redutores 
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suprimir a metanogénese, ou utilizando microrganismos estritamente acidogénicos, o 

processo anaeróbio converte-se numa tecnologia produtora de AOV. 

2.2.2.1 Hidrólise 

A hidrólise consiste na solubilização dos polímeros complexos que constituem a 

matéria orgânica, dado que os microrganismos não têm capacidade para assimilar 

material orgânico na forma particulada. O termo hidrólise engloba os fenómenos de 

desintegração, solubilização e hidrólise enzimática (Vavilin et al., 2008). Este passo é 

levado a cabo por uma variedade de bactérias, fungos e protozoários, microrganismos 

que variam na sua especificidade em função do meio ambiente e do substrato 

(Grobicki, 1997). Genericamente, a fase hidrolítica permite converter complexos de 

proteínas, carbohidratos e lípidos nos respectivos monómeros (aminoácidos, açúcares e 

ácidos gordos de cadeia longa). As bactérias consideradas como capazes de realizar 

hidrólise (incluindo Clostridium, Peptococcus, Vibrio, Micrococcus e Bacillus) 

produzem enzimas extracelulares que iniciam o ataque aos substratos complexos 

(Madigan et al., 2000). Estas enzimas (globalmente designadas por hidrolases) 

incluem proteases, celulases e lipases que actuam em substratos específicos, o que 

resulta na ocorrência de vários processos em simultâneo durante a hidrólise (Vavilin 

et al., 2008). 

A hidrólise é considerada o passo limitante de todos os processos anaeróbios 

aplicados a substratos particulados tais como estrumes pecuários, esgotos municipais, 

lamas, biomassa florestal, etc. (Lim e Wang, 2013), e a eficiência deste passo é 

inversamente proporcional à temperatura do meio (Elefsiniotis et al., 1996). Na 

ausência de materiais particulados, a hidrólise de lípidos limita a cinética global do 

processo anaeróbio, uma vez que a conversão de gorduras a ácidos gordos saturados e 

insaturados é um processo mais lento do que a degradação de outras macromoléculas, 

tais como proteínas e carbohidratos (Malina e Pohland, 1992). 

A cinética dos processos de hidrólise depende de vários factores, tais como a 

superfície específica dos materiais particulados, o que faz variar as taxas de hidrólise 

consoante o tipo de substrato processado (Elefsiniotis et al., 1996). A cinética de 

primeira ordem é a que tem sido mais consensualmente utilizada para descrever a 

hidrólise de substratos particulados, uma vez que reflecte os efeitos cumulativos dos 

vários subprocessos hidrolíticos que ocorrem em simultâneo (Vavilin et al., 2008). No 
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entanto, outras abordagens têm sido usadas para modelar a hidrólise de substratos 

orgânicos mais simples e homogéneos de forma mais aproximada, tais como a 

aplicação do modelo de Monod, do modelo de Chen e Hashimoto ou do modelo de 

Contois (Vavilin et al., 1996). 

Existem três mecanismos alternativos que têm sido sugeridos para descrever a 

libertação e actuação das enzimas hidrolíticas sobre os substratos complexos 

(Angelidaki e Sanders, 2004). No primeiro considera-se que o microrganismo expele as 

enzimas para o meio líquido onde irão ser adsorvidas numa partícula ou reagir com 

um substrato solúvel. No segundo mecanismo o microrganismo agrega-se a uma 

partícula, segrega a enzima para a proximidade da partícula e beneficia da libertação 

dos substratos solubilizados. No terceiro mecanismo o microrganismo dispõe de uma 

enzima agregada na parte mais externa da sua membrana celular que pode também 

actuar como receptáculo de transporte para o interior celular. Em qualquer dos casos, 

um bom contacto entre células e substratos particulados parece ser um pré-requisito 

para uma hidrólise bem sucedida. Evidenciando o papel das condições de mistura nos 

processos de hidrólise, Jiang et al. (2005) reportam um aumento importante das taxas 

cinéticas de hidrólise e maiores rendimentos de acidificação de resíduos agrícolas 

utilizando um sistema de tambor rotacional para promover a mistura, a um tempo de 

retenção de 20 dias. 

Tratando-se a hidrólise de um passo limitante no tratamento de resíduos 

complexos, têm surgido recentemente algumas abordagens de pré-tratamento para 

incrementar o seu rendimento. Estes processos incluem métodos mecânicos, ultra-

sónicos, térmicos ou químicos, os quais têm sido directamente aplicados com sucesso a 

diversos substratos particulados destinados a tratamento anaeróbio (Lim e Wang, 

2013). Contudo, estes procedimentos implicam um aumento considerável dos custos de 

operação que nem sempre poderão ser integralmente recuperados nos benefícios 

produzidos pelo processo biológico. 

2.2.2.2 Acidogénese 

Os produtos resultantes da hidrólise de matéria orgânica particulada são 

usados como substrato no segundo passo sequencial da digestão anaeróbia – a 

acidogénese. Nesta fase os compostos solubilizados são transportados através da 

membrana celular para o interior do microrganismo aonde são transformados, em 
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condições de oxidação-redução, numa variedade de produtos, entre os quais acetato, 

propionato e butirato (AOV). Dependendo do estado de oxidação inicial da matéria 

orgânica, a sua formação pode ser acompanhada da formação de dióxido de carbono ou 

hidrogénio (van Haandel et al., 2006), tal como se encontra ilustrado na Figura 2-4. 

A quantidade e a diversidade dos microrganismos acidogénicos envolvidos no 

processo dependem largamente da composição do substrato. Zeikus (1980) indicou que 

as espécies fermentativas representam 90% da população microbiana dos digestores 

anaeróbios. Apesar de esta proporção ser hoje em dia bastante discutível, certo é que o 

desempenho dos microrganismos acidogénicos condiciona fortemente a actividade dos 

microrganismos metanogénicos. Num estudo microbiológico em digestores anaeróbios, 

Mah e Sussman (1968) mostraram que a maior parte da população é anaeróbia 

obrigatória, sendo alguma dela facultativa, tais como os géneros Streptococci e 

Enterococcaceae. As espécies facultativas permitem manter o potencial redox do meio 

em níveis baixos, consumindo o oxigénio dissolvido que eventualmente possa entrar 

no digestor, protegendo sobretudo as espécies metanogénicas. Outros géneros de 

microrganismos acidogénicos incluem Clostridium, Syntrophomonas, Lactobacillus, 

Streptococcus, Pseudomonas, Micrococcus, Bacillus Megasphaera e Escherichia entre 

outros (Madigan et al., 2000). Em geral, os microrganismos acidogénicos apresentam 

períodos de crescimento desde 30 minutos a 2 dias que, por serem muito mais curtos 

do que os das espécies metanogénicas (cerca de 3 a 4 dias), tornam a acidogénese um 

passo não-limitante do processo anaeróbio (Solera et al., 2002). A Figura 2-5 

exemplifica o mecanismo geral de formação de alguns produtos na fase acidogénica a 

partir de dois substratos comuns. 

Um aspecto importante da fase acidogénica tem a ver com o balanço 

estequiométrico do hidrogénio, uma vez que este é um intermediário com um papel 

preponderante na distribuição dos metabolitos desta etapa. Do ponto de vista da 

estabilização de um resíduo, a pressão parcial de hidrogénio poderá condicionar a 

eficiência global do processo de tratamento, em particular da fase metanogénica. 

Quando a pressão parcial de hidrogénio é inferior a 10-4 atm forma-se 

preferencialmente acetato e hidrogénio (via n.º 3 da Figura 2-4), sendo este o percurso 

metabólico mais favorável em termos energéticos (Harper e Pohland, 1986; McCarty e 

Smith, 1986). 
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Figura 2-5: Esquema generalizado da produção de alguns ácidos e álcoois comuns na acidogénese [adaptado de Jain 

e Zeikus (2002)] 

 

Discussões mais detalhadas sobre a importância do hidrogénio no processo 

anaeróbio podem ser encontradas em diversas referências bibliográficas, tais como 

Hobson e Wheatley (1993) ou Gerardi (2003). O papel da pressão parcial do hidrogénio 

nos processos acidogénicos será ainda evidenciado mais adiante na Secção 2.2.3.2. 

Numa perspectiva bioquímica, resta ainda salientar o papel do transportador de 

electrões NAD+ (dinucleotídeo de nicotinamida adenina). Esta coenzima, existente no 

interior das células de todos os seres vivos, tem um papel preponderante na produção 

de energia. Os electrões gerados durante as reacções de fermentação são transferidos 

através da redução do NAD+, formando o NADH. Como a disponibilidade de NAD+ é 

limitada ao interior das células, os microrganismos precisam de regenerar este veículo 

transportador de electrões através da oxidação do NADH a NAD+. Esta regeneração é 

conseguida pela redução dos protões para formar H2 gasoso. O mecanismo 

regenerador de NAD+ só é termodinamicamente favorável se a concentração dos 

produtos da reacção se mantiver em valores baixos. Para isso é importante existir um 

mecanismo sumidouro de hidrogénio, para o qual contribui a actividade das bactérias 
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hidrogenotróficas como as metanogénicas e as sulfato-redutoras, as quais 

metabolizam H2. Contudo, se por algum motivo houver um aumento da pressão 

parcial de H2 no meio, o mecanismo de regeneração do NAD+ é canalizado para a 

formação de compostos mais reduzidos que o acetato, como o propionato, butirato, 

etanol, etc. (Harper e Pohland, 1986; Gerardi, 2003). 

2.2.2.3 Acetogénese 

A acetogénese engloba a metabolização dos produtos da acidogénese em 

acetato, dióxido de carbono e hidrogénio, por acção de bactérias homoacetogénicas e de 

bactérias sintróficas (também designadas obligate hydrogen producing acetogens, 

OPHA). Como ilustra a Figura 2-4, uma parte da matéria orgânica inicial é convertida 

em acetato. Dependendo do estado de oxidação inicial destes compostos orgânicos, a 

formação de acetato é acompanhada da síntese de dióxido de carbono ou de 

hidrogénio. Na degradação de substratos complexos, as duas reacções ocorrem em 

paralelo, mas geralmente forma-se mais hidrogénio do que dióxido de carbono, devido 

ao facto de o número médio de electrões disponíveis na matéria orgânica ser mais 

propício à redução do hidrogénio (Peña-Varon, 2002).  

As bactérias homoacetogénicas produzem acetato a partir de H2 e CO2 ou de 

compostos orgânicos multicarbonados. A sua capacidade de usar uma grande 

variedade de substratos explica a sua presença habitual em digestores anaeróbios. 

Acetobacterium woodii e Clostridium aceticum são exemplos de bactérias 

homoacetogénicas (Madigan et al., 2000). Embora o seu papel ainda não seja 

totalmente conhecido, a presença destas bactérias pode contribuir também para o 

sumidouro de hidrogénio do meio, permitindo manter a pressão parcial de hidrogénio 

em valores suficientemente baixos para que as reacções de oxidação dos produtos da 

acidogénese sejam termodinamicamente favoráveis. Isto sugere a possibilidade de 

estabelecimento de uma associação entre bactérias acetogénicas e homoacetogénicas 

(O’Flaherty et al., 2006). Por sua vez, as bactérias sintróficas também desempenham 

um papel na β-oxidação dos ácidos gordos de cadeia longa, devido à incapacidade das 

espécies acidogénicas para degradar estes compostos (Alves e Mota, 2007). Exemplos 

de bactérias sintróficas são Syntrophomonas wolfei e Syntrophomonas wolinii, 

capazes de oxidar butirato e propionato, respectivamente (Madigan et al., 2000). 
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Esta etapa é muito importante na metabolização do propionato, assunto que 

tem sido bastante estudado, atendendo à importância deste composto na estabilidade 

dos sistemas anaeróbios de escala real (Lens et al., 1996; Pind et al., 2003; Speece et 

al., 2006; Nielsen et al., 2007; Gallert e Winter, 2008). Foi demonstrado que, além da 

oxidação sintrófica do propionato a H2 e acetato, podem ser obtidos outros produtos da 

degradação do propionato tais como álcoois e ácidos voláteis de cadeia mais longa 

contendo 4 a 7 átomos de carbono (Lens et al., 1996). 

2.2.2.4 Metanogénese 

Este é o passo anaeróbio final que geralmente limita a velocidade e a eficiência 

do tratamento anaeróbio, embora a baixas temperaturas seja a hidrólise o passo 

responsável por velocidades mais reduzidas. O metano é produzido a partir do acetato 

ou pela redução do dióxido de carbono em presença de hidrogénio, denominando-se 

respectivamente metanogénese acetoclástica (Eq. 2-1) ou metanogénese redutora (Eq. 

2-2) (van Haandel e Lettinga, 1994). 

A variedade de microrganismos capazes de produzir metano inclui algumas das 

espécies conhecidas mais antigas e estão agrupadas no domínio Archaea. As suas 

células contêm um teor significativo de enxofre (cerca de 2,5% do seu peso celular 

seco) devido à presença exclusiva da coenzima M nestes microrganismos (Solera et al., 

2002; Gerardi, 2003). A fórmula estrutural da coenzima M encontra-se representada 

adiante na Figura 2-7, na Secção 2.2.3.7. Existem dois géneros metanogénicos capazes 

de metabolizar acetato: Methanosaeta (ou Methanothrix) e Methanosarcina. Além 

desta actividade acetoclástica, as espécies de Methanosarcina são ainda capazes de 

utilizar metanol, metilaminas e por vezes H2/CO2 como substratos de crescimento, 

enquanto que as espécies de Methanosaeta se encontram restringidas ao crescimento 

em acetato. O acetato é responsável pela produção de cerca de 70% do metano nos 

digestores anaeróbios (Anderson et al., 2003). Por sua vez, as espécies redutoras são 

responsáveis pelos restantes 30% de metano, reduzindo o CO2, o formiato e o metanol, 

e fazendo uso do hidrogénio produzido na fase hidrolítica e na fase acidogénica. 

Methanobrevibacter, Methanothermus, Methanococcus, Methanomicrobium, 

Methanogenium e Methanospirillum são exemplos de géneros metanogénicos 

utilizadoras de hidrogénio (Anderson et al., 2003; Gerardi, 2003).   
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CH3COOH  CH4 + CO2  Eq. 2-1 

4H2 + CO2  CH4 + 2H2O  Eq. 2-2 

 

Regra geral, a produção de metano é mais rápida quando se trata do processo 

redutor, devido às maiores taxas de crescimento deste tipo de microrganismos 

(Gerardi, 2003). No entanto, do facto de a concentração de hidrogénio nos digestores 

se encontrar habitualmente limitada resulta que a reacção acetoclástica ocorre de 

forma maioritária (van Haandel e Lettinga, 1994). Com efeito, existe uma relação 

simbiótica entre as espécies produtoras e as consumidoras de hidrogénio, uma vez que 

pequenas variações na concentração de hidrogénio podem modificar os produtos das 

etapas anteriores, nomeadamente da acidogénese. O estudo de Gunnerson et al. 

(1986) indicou que o aumento da pressão parcial de hidrogénio favorece 

termodinamicamente a metanogénese redutora em detrimento da via acetoclástica, 

uma vez que as espécies acetogénicas deixarão de produzir acetato, passando a 

produzir outros ácidos. Este facto é ilustrado pelas reacções ilustradas nas equações 

Eq. 2-6, Eq. 2-7 e Eq. 2-8, na Tabela 2-3.  

 
Tabela 2-3: Reacções comuns na digestão anaeróbia para o caso da degradação de glucose [adaptado de Aquino e 

Chernicharo (2005)]  

Etapa Reacção ΔG (kJ)  

Acidogénese 

C6H12O6 + 2H2O  2CH3COO- + 2CO2 +2H+ +4H2 
(glucose)                   (acetato) 

-206 Eq. 2-3 

C6H12O6 + 2H2  2CH3CH2COO- + 2H2O + 2H+ 
(glucose)                   (propionato) 

-358 Eq. 2-4 

C6H12O6  CH3(CH2)2COO- + 2CO2 + H+ + 2H2 
(glucose)          (butirato) 

-255 Eq. 2-5 

Acetogénese 

CH3CH2COO- + 3H2O  CH3COO- + HCO3
- + H+ + 3H2 

(propionato)                     (acetato) 
+76,1 Eq. 2-6 

CH3CH2COO- + 2HCO3
-  CH3COO- + H+ + 3HCOO- 

(propionato)                         (acetato) 
+72,2 Eq. 2-7 

CH3(CH2)2COO- + 2H2O  2CH3COO- + H+ + 2H2 
(butirato)                               (acetato) 

+48,1 Eq. 2-8 

Metanogénese 

CH3COO- + H2O  CH4 + HCO3
- 

(acetato)                (metano) 
-31 Eq. 2-9 

H2 + ¼HCO3
- + ¼H+  ¼CH4 + ¾H2O  

(hidrogénio)                 (metano) 
-33,9 Eq. 2-10 

HCOO- + ¼H2O + ¼H+  ¼CH4 + ¾ HCO3
- 

(formiato)                          (metano) 
-32,6 Eq. 2-11 

 

De acordo com a explicação referida anteriormente na Secção 2.2.2.3 relativa à 

acetogénese, também Harper e Pohland (1986) sugeriram que apenas com pressões 

parciais de hidrogénio inferiores a 10-4 atm é que se garante o bom desempenho e 
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estabilidade do sistema anaeróbio de tratamento, assegurando uma produção 

contínua de ácido acético a partir da corrente orgânica, e sem provocar inibição da 

capacidade de utilização de acetato. Reineke (2001) concluiu que esta associação 

simbiótica entre bactérias fermentativas e metanogénicas conduz os processos 

anaeróbios a rendimentos energéticos muito baixos, quando comparados com as 

oxidações aeróbias. 

2.2.2.5 Redução de sulfato 

Existem ainda outros grupos de microrganismos capazes de intervir em 

algumas das fases de degradação anaeróbia, como é o caso das bactérias sulfato-

redutoras (sulphate-reducing bacteria, SRB). Este aspecto torna-se importante 

sobretudo no contexto do tratamento anaeróbio de efluentes que contêm sulfatos. Sob 

condições anaeróbias, o produto resultante da redução do sulfato é o sulfureto, tido 

como tóxico para os diferentes grupos tróficos envolvidos na digestão anaeróbia, 

particularmente para os metanogénicos (Lopes et al., 2007). 

Na presença de sulfato, sulfito ou tiossulfato, as SRB podem desenvolver-se por 

via heterotrófica ou litotrófica numa grande diversidade de substratos. Tratando-se de 

microrganismos estritamente anaeróbios, têm a capacidade de utilizar sulfato como 

receptor de electrões no mecanismo de oxidação do H2 e também de outros substratos, 

como por exemplo os AOV (O’Flaherty et al., 2006). Compreende-se assim que as SRB 

competem com as metanogénicas pelo acetato e pelo hidrogénio que são os mais 

importantes precursores de metano. Durante a oxidação sintrófica de ácidos gordos e 

de produtos neutros, as sulfato-redutoras desempenham um papel importante como 

consumidoras de hidrogénio e a sua predominância reduz significativamente a 

produção de metano (Mizuno et al., 1998).  

2.2.3 Factores que influenciam a fermentação acidogénica 

Em sistemas acidogénicos utilizando culturas microbianas mistas é importante 

maximizar o rendimento do processo, isto é, promover tanto quanto possível a 

conversão do máximo de CQO presente no substrato orgânico em ácidos orgânicos 

voláteis. Por outro lado, a obtenção de efluentes acidificados com uma composição de 

AOV relativamente bem determinada torna-se necessária para uma valorização 

efectiva. No caso particular da sua utilização na produção de polihidroxialcanoatos por 
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culturas mistas, a incorporação de diferentes AOV nas vias metabólicas que produzem 

PHA resulta em diferentes copolímeros, alguns deles com características mecânicas 

que os tornam mais interessantes do ponto de vista comercial. Por exemplo o ácido 

propiónico promove a formação de um copolímero contendo hidroxibutirato e 

hidroxivalerato (PHB-co-HV) que é mais flexível do que o homopolímero PHB 

(Serafim et al., 2008). Importa portanto ter em conta o melhor controlo possível dos 

factores de influência na acidificação de correntes orgânicas.  

A produção e a distribuição de AOV em processos acidogénicos são altamente 

influenciadas por diversos factores como o tempo de retenção hidráulico (TRH), a 

temperatura, o pH, o potencial redox, a disponibilidade de nutrientes vestigiais, etc. 

(Feng et al., 2009; Bertin et al., 2010; Fdez-Güelfo et al., 2012; Scoma et al., 2013; 

Wang et al., 2013). Nos parágrafos seguintes serão abordadas algumas considerações 

encontradas na literatura dedicada à fase acidogénica, tendo em vista a optimização 

de reactores biológicos capazes de produzir efluentes acidificados em quantidade e 

qualidade. 

2.2.3.1 Temperatura 

À semelhança do que acontece com muitos processos microbiológicos, a 

temperatura afecta todas as fases do processo anaeróbio. Duas gamas óptimas de 

temperatura – mesofílica (cerca de 35ºC) e termofílica (55 a 60ºC) – têm sido 

amplamente adoptadas na operação de sistemas anaeróbios (Malina e Pohland, 1992). 

Acima de 39ºC, muitos microrganismos mesofílicos são destruídos (Grobicki, 1997). 

Existe ainda uma terceira gama que tem sido utilizada em digestores industriais – a 

gama psicrofílica (<20ºC) que induz, no entanto, taxas de crescimento relativamente 

mais baixas e dificuldades no arranque operacional (Caetano, 1989).  

Por razões económicas, a gama mesofílica é a mais amplamente difundida na 

operação de reactores anaeróbios. Por outro lado, a opção por temperaturas inferiores 

pode ser vantajosa em países de clima frio e temperado, desde que os processos 

arranquem a 35ºC (van Haandel e Lettinga, 1994), e a gama termofílica também pode 

ser aplicada a efluentes que apresentem temperaturas superiores a 55ºC. De facto, 

muitos dos efluentes da indústria alimentar (café, azeite, gelados, destilarias, etc.) são 

frequentemente produzidos a temperaturas superiores à temperatura ambiente. O 

tratamento destes efluentes na gama mesofílica implicaria custos acrescidos em 
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processos de arrefecimento (Yu et al., 2002). Além disso, na gama termofílica as taxas 

cinéticas são normalmente mais elevadas, o que permite aplicar cargas orgânicas 

mais elevadas ou reduzir o volume reaccional (Ahn e Forster, 2002). Contudo, os 

processos termofílicos têm-se revelado muito menos estáveis do que os mesofílicos, o 

que configura a sua maior desvantagem. Adicionalmente, o arranque do processo e o 

estabelecimento de uma comunidade microbiana adequada são mais difíceis de 

concretizar a temperaturas elevadas. À semelhança dos processos psicrofílicos, pode 

ser vantajoso realizar o arranque a 35ºC e incrementar gradualmente a temperatura 

(Grobicki, 1997). 

A produção de AOV por fermentação acidogénica tem sido realizada em 

diferentes temperaturas, incluindo a gama psicrofílica (Yuan et al., 2011; Zhuo et al., 

2012), a gama mesofílica (Yu et al., 2002; Yu e Fang, 2003) e a gama termofílica (Yu et 

al., 2002; Lu et al., 2008; Komemoto et al., 2009). Uma vez que apresentam taxas de 

crescimento mais elevadas, as espécies acidogénicas adaptam-se mais rapidamente, 

causando uma acumulação dos produtos do seu metabolismo. Num estudo de 

fermentação acidogénica da glucose, Caetano (1989) demonstrou que, com o aumento 

de 30ºC para 35ºC, além de os produtos de fermentação terem septuplicado, também o 

crescimento de biomassa foi consideravelmente superior. Para a acidificação de 

efluentes do processamento de café, Kozuchowska e Evison (1995) obtiveram uma 

temperatura óptima de 45ºC que conduziu à maximização da produção de AOV e à 

menor variabilidade na composição (essencialmente ácidos acético e butírico). No 

domínio da hidrólise, Komemoto et al. (2009) obtiveram óptimos de solubilização de 

resíduos alimentares em gamas termofílicas. No entanto, estes autores observaram 

inibição do processo, atribuída à desintegração celular dos microrganismos a estas 

temperaturas. 

Por outro lado, na comparação do desempenho entre um reactor mesofílico e 

um termofílico, ambos acidogénicos, tratando efluentes alimentares, Yu et al. (2002) 

não obtiveram diferenças na remoção de CQO e no grau de acidificação, em qualquer 

das cargas orgânicas testadas (entre 4 e 24 gCQO L-1d-1). No entanto, estes autores 

observaram taxas de acidificação e de remoção de CQO mais elevadas para a operação 

termofílica. Contrariando esta observação, Bertin et al. (2010) não obtiveram 

diferenças significativas quer na produção de AOV, quer na sua composição, em 

estudos de fermentação acidogénica de um efluente de lagares de azeite realizados a 
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25ºC, 35ºC e 55ºC. Relativamente às diferenças na composição dos AOV produzidos, 

Yuan et al. (2011) observaram um aumento das proporções de propionato e butirato 

(de 20% para 29% e de 11% para 16%, respectivamente) com a concomitante redução 

da proporção de acetato (de 55% para 43%) após terem aumentado a temperatura de 

4ºC para 14ºC num processo acidogénico de lamas biológicas excedentárias. No 

entanto, estes autores não observaram alterações no perfil de AOV com um aumento 

adicional para 25ºC. Por outro lado, Yu e Fang (2003) não obtiveram diferenças 

significativas na composição dos AOV ao terem alterado a temperatura de 20ºC para 

55ºC num processo de acidificação de um efluente da indústria de gelatina, tal como 

Yu et al. (2002) na comparação entre a operação a 37ºC e a 55ºC na fermentação 

acidogénica de um efluente de lacticínios. A temperatura não parece ser um 

parâmetro de elevada influência nos processos acidogénicos, pelo menos não tanto 

como no caso dos processos convencionais envolvendo metanização.  

2.2.3.2 Pressão parcial de hidrogénio 

A pressão parcial de hidrogénio no ambiente reaccional regula a formação de 

diferentes produtos de fermentação. Como foi referido anteriormente, baixas 

concentrações de H2 favorecem a produção de acetato, assegurando a fluidez do fluxo 

de carbono e a normal metanização dos substratos. Por outro lado, altas pressões 

parciais de hidrogénio parecem favorecer a produção de propionato, butirato, 

succinato, etanol e lactato (Grobicki, 1997). Do ponto de vista do tratamento de 

resíduos, os AOV (em particular os que apresentam cadeias carboxílicas maiores que o 

acetato) que se acumulam devido a um estrangulamento entre os estágios acidogénico 

e metanogénico representam produtos indesejáveis. É por isso que o aparecimento de 

H2 na fase gasosa é frequentemente utilizado como indicador de instabilidade (Harper 

e Pohland, 1986; Ruiz et al., 2002). Apesar desta desvantagem tradicionalmente 

associada ao tratamento, a emergência de H2 introduz novas oportunidades 

industriais, nomeadamente a produção biológica de H2, para além da produção 

concomitante de AOV.  

Tem sido observado experimentalmente que a produção de ácidos acético e 

butírico está implícita na produção de H2, enquanto a produção de ácido propiónico 

consome H2 (Antonopoulou et al., 2008; Castelló et al., 2009). Na acidificação da 

glucose, Caetano (1989) observou que a produção de ácido butírico só ocorreu sob 
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pressões parciais de hidrogénio elevadas. Este resultado foi corroborado por Cheong e 

Hansen (2006) que, num estudo de acidificação de estrume de vaca, obtiveram 

maiores rendimentos de H2 com o aparecimento de altas concentrações de ácidos 

butírico e acético, a um pH = 4. Adicionalmente Schmidt e Ahring (1993) 

demonstraram que o valor da pressão parcial de hidrogénio é inversamente 

proporcional às taxas de degradação dos ácidos propiónico e butírico. Todos estes 

resultados experimentais estão de acordo com as considerações termodinâmicas que 

estabelecem que a taxa da degradação de substratos orgânicos em associações 

sintróficas de populações microbianas está intimamente dependente da habilidade 

com que as espécies consumidoras de hidrogénio conseguem utilizar baixas 

concentrações. 

A Figura 2-6 ilustra a relação existente entre a pressão parcial de hidrogénio e 

várias das reacções ocorridas no meio anaeróbio (Malina e Pohland, 1992). Para que 

haja energia disponível para a oxidação do propionato, do butirato e do etanol, a 

pressão parcial de hidrogénio não pode exceder 10-4, 10-3, e 10-1 atm, respectivamente. 

A estas baixas pressões, a energia disponível para as bactérias utilizadoras de 

hidrogénio é consideravelmente mais reduzida do que a que existiria a pressões 

parciais perto de 1 atm. 

As bactérias OHPA só conseguem crescer em associação sintrófica com as 

espécies metanogénicas. Anteriormente pensava-se que esta associação de 

crescimento era devida ao mecanismo transferência de hidrogénio interespécies. 

Actualmente sabe-se que o mecanismo prevalecente nestas co-culturas é a 

transferência de electrões interespécies, aonde o transportador de electrões pode ser o 

hidrogénio ou o formiato, o que permite designar, em maior rigor, as bactérias OHPA 

por bactérias redutoras (Grobicki, 1997). 
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Figura 2-6: Efeito da pressão parcial de hidrogénio na energia livre de algumas reacções anaeróbias. [Fonte: Malina e 

Pohland (1992)] 

 

Em condições-padrão de funcionamento, as reacções levadas a cabo pelas 

OHPA são endergónicas, isto é, termodinamicamente desfavoráveis, como mostra a 

Tabela 2-4. No entanto, na maioria das vezes as condições-padrão não reflectem as 

condições reais de operação. Por exemplo, para a metabolização do propionato (Eq. 

2-6), o cálculo da energia livre associada deve ser corrigido a partir da energia livre 

padrão (Eq. 2-12) (Zehnder, 1988). Assumindo que as concentrações de acetato e 

propionato são equivalentes e que a concentração de bicarbonato é constante, o único 

factor variável e que influencia a energia livre é a concentração de hidrogénio. A Eq. 

2-6 mostra então que a oxidação do propionato a uma pressão parcial de hidrogénio de 

10-4 atm se torna exergónica. 

CH3 CH2 COO- + 3 H2O  CH3COO- + HCO3
- + H+ + 3 H2 Eq. 2-6 

 
Eq. 2-12 

A formação de AOV a partir de compostos orgânicos simples é uma parte da 

microbiologia anaeróbia que atrai cada vez mais atenção. Para além das tecnologias 

utilizadas, importa ter em atenção as implicações ecológicas deste processo, na medida 

em que a pressão parcial de hidrogénio no meio tem consequências termodinâmicas 

nas reacções, afectando assim a distribuição dos produtos de acidificação e o equilíbrio 

 
(1) HPr → HAc; (2) HBu → HAc; (3) Etanol → HAc; (4) HLa → HAc; (5) Respiração acetogénica do bicarbonato; (6) 

Respiração metanogénica do bicarbonato; (7) SO4
2- → S2-; (8) SO3

2- → S2-; (9) Quebra metanogénica do HAc; (10) Quebra do 

HAc por SRB 
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das populações microbianas envolvidas. Para baixar a pressão parcial de hidrogénio, a 

agitação do meio é a forma de actuação mais usual na operação à escala real (Guo et 

al., 2010). 

 
Tabela 2-4: Influência da pressão parcial de hidrogénio na energia livre em algumas reacções típicas de OHPA [fonte: 

Zehnder (1988)] 

Processo Reacção 
ΔG 
(kJ) 

ΔG’ 
(kJ) 

 

Oxidação de AOV 
CH3CH2COO- + 3H2O  CH3COO- + HCO3- + H+ + 3H2 
(propionato)                       (acetato) 

+74 -1 Eq. 2-6 

Oxidação de 
álcoois 

CH3CH2OH + H2O  CH3COO- + H+ + 2H+ 
(etanol)                         (acetato) 

+2 -44 Eq. 2-13 

Oxidação de 
aminoácidos 

C3H7NO2 + 3H2O  CH3COO- + HCO3- + H+ + NH4+ +  2H2 
(alanina)                      (acetato) 

+8 -38 Eq. 2-14 

Oxidação de 
compostos 
aromáticos 

C6H5COO- + 7H2O  3CH3COO- + HCO3- + 3H+ + 3H2 
(benzoato)                     (acetato) 

+53 -16 Eq. 2-15 

ΔG - energia livre em condições padrão; ΔG’ - energia livre em condições padrão e pH2 = 10-4 atm 

 

2.2.3.3 Requisitos nutricionais 

Todos os microrganismos, sejam aeróbios ou anaeróbios, necessitam de 

diversos ingredientes essenciais para o seu crescimento. Havendo défice destes 

nutrientes, o crescimento será deficiente e consequentemente a eficiência do sistema 

biológico será afectada (McCarty e Smith, 1986). Os nutrientes com maior importância 

para processos anaeróbios – doravante designados por macronutrientes – são o 

azoto e o fósforo, ainda que em menores quantidades (cerca de um quinto) do que no 

caso dos processos aeróbios, devido às taxas de crescimento relativamente mais baixas 

(Alexiou, 1998; Metcalf & Eddy, 2003). Os microrganismos anaeróbios metabolizam o 

carbono cerca de 25 a 30 vezes mais rapidamente do que o azoto, podendo esperar-se 

uma metanização óptima na operação a razões C:N entre 25:1 e 30:1 (Polprasert, 

2007). Regra geral, têm sido adoptados razões C:N:P de 1000:7:1 e 350:7:1 para a 

digestão anaeróbia em altas e baixas cargas orgânicas, respectivamente (Gerardi, 

2003). 

No entanto, as necessidades normais de azoto dos reactores anaeróbios 

implicam o profundo conhecimento da composição dos substratos e das cargas 

orgânicas admitidas. Um desequilíbrio entre o azoto e o carbono reduz a actividade 

das bactérias metanogénicas: para baixas concentrações de azoto, as bactérias 
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acidogénicas, cujo metabolismo é mais rápido, utilizam todo o azoto disponível para a 

sua actividade, ficando o sistema carente deste elemento para a actividade 

metanogénica (Caetano, 1989). Desta forma, a imposição de um défice de azoto pode 

ser encarada como uma estratégia favorável à acumulação de AOV porque restringe a 

actividade metanogénica. Como valor de referência para processos acidogénicos, Feng 

et al. (2009) propuseram uma razão C:N = 20:1. Adicionalmente Jiang et al. (2012) 

complementaram estas indicações, tendo observado que o défice de azoto favoreceu a 

produção de acetato e propionato em detrimento da acumulação de butirato. 

Na prática, as necessidades de macronutrientes para manter uma operação 

equilibrada num processo anaeróbio podem ser calculadas de duas formas (Gerardi, 

2003): a primeira consiste em calcular as quantidades presentes no substrato e 

adicionar, quando necessário, as diferenças correspondentes; a segunda consiste em 

analisar o efluente tratado, verificando a presença residual dos macronutrientes, e 

corrigir com a sua adição ao digestor, caso não sejam detectados. O principal composto 

de azoto presente em efluentes acidificados é o ião amónia resultante da hidrólise de 

proteínas e ureia (Alexiou, 1998). As necessidades de fósforo na digestão anaeróbia 

são consideradas baixas e representam aproximadamente cerca de 14% do azoto 

necessário. A ausência total de fósforo inibe o crescimento, uma vez que este elemento 

é necessário para a síntese de ácidos nucleicos e é o componente de muitos outros 

constituintes celulares (Bryant et al., 1971). O fósforo também se encontra presente 

em muitos efluentes, mas em muitas das vezes em quantidades insuficientes, pelo que 

é habitual adicionar ácido fosfórico ou sais de fosfato (Grobicki, 1997). 

Para além destes nutrientes principais, outros elementos vestigiais são 

necessários para o crescimento celular (micronutrientes), incluindo ferro, níquel, 

magnésio, cálcio, sódio, bário, tungsténio, molibdénio, manganésio, selénio e cobalto 

(McCarty, 1964a; Gerardi, 2003). No caso do selénio, tungsténio e níquel, estes 

elementos são necessários para a constituição dos sistemas enzimáticos de diversas 

bactérias acetogénicas. Estes metais são frequentemente encontrados em diversos 

substratos e efluentes orgânicos, e promovem ou retardam a actividade enzimática em 

circunstâncias específicas, ajudando ainda a minimizar distúrbios na operação 

relacionados com a acumulação de compostos inibitórios (Malina e Pohland, 1992). 

Uma prática alternativa muito comum na suplementação de micronutrientes em 

reactores anaeróbios é a adição de extracto de levedura na proporção 1,5 kg m-3 CQO, 
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o que fornece quantidades adequadas de aminoácidos, minerais e vitaminas B (ácido 

fólico e biotina) (Gerardi, 2003). 

2.2.3.4 pH 

A maior parte dos processos de digestão anaeróbia completa (com metanização) 

operam a um pH óptimo próximo da neutralidade. Os desvios deste óptimo, quando 

não são induzidos por características químicas dos substratos alimentados, são 

normalmente uma consequência da produção excessiva e acumulação de produtos 

ácidos ou alcalinos tais como AOV ou amónia, respectivamente. Além disso, a 

magnitude do valor de pH afecta a solubilidade e o comportamento reactivo das 

substâncias presentes no volume reaccional, sejam compostos orgânicos ou 

inorgânicos (Malina e Pohland, 1992). 

O pH baixo e a acumulação de AOV alteram a capacidade tampão do sistema, e 

são considerados factores mais inibitórios para as espécies metanogénicas do que para 

as fermentativas. Estas últimas podem de facto continuar a produzir AOV nestas 

condições, o que agrava a queda do pH (Malina e Pohland, 1992). Os valores óptimos 

de pH para os microrganismos acidogénicos situam-se normalmente entre 5 e 6, 

podendo contudo sobreviver a valores inferiores a 4 (Caetano, 1989; Yu et al., 2002). 

Por esta razão, a fase acidogénica da digestão anaeróbia não é genericamente afectada 

pelo pH descontrolado, o que não quer dizer que não seja um parâmetro fundamental 

de controlo nos processos acidogénicos devido às suas implicações na especiação dos 

AOV e nos seus conhecidos efeitos inibitórios na actividade celular (Demirel e 

Yenigun, 2004; Davila-Vazquez et al., 2008). 

Embora a maioria dos processos anaeróbios em duas fases possa operar sem 

controlo de pH devido à equalização hidráulica que é imposta sobre os produtos 

intermediários (Caetano, 1989), tal não é o caso dos processos de fermentação 

acidogénica para produção de AOV, nos quais a quantidade e a distribuição dos 

produtos de fermentação são influenciadas pelo pH, consoante o substrato utilizado. 

Esta influência encontra-se demonstrada diversos estudos. Com efeito, a investigação 

realizada até ao momento sugere que os valores óptimos de pH para realizar um 

processo acidogénico depende largamente da matriz do substrato. 

Num estudo sobre fermentação acidogénica de soro de queijo, Bengtsson et al. 

(2008a) reportaram valores óptimos de pH de cerca de 5,5 que resultaram em graus de 
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acidificação de 85% da CQO alimentada, reduzindo para 30% quando os valores de pH 

foram mais baixos. Além disso, estes autores observaram um aumento da produção de 

propionato com a redução da produção de acetato e de butirato ao terem aumentado o 

pH do processo de 5,25 para 6. Em contraste com esta observação, Yu e Fang (2002) 

demonstraram que a produção de propionato a partir da fermentação acidogénica de 

um efluente de lacticínios foi favorecida a valores de pH entre 4 e 4,5, enquanto a 

produção de acetato e butirato foram estimuladas a valores de pH entre 6 e 6,5. 

Cheong e Hansen (2006) estudaram a fermentação acidogénica de estrume de vaca e 

observaram uma maior produção de ácido propiónico a um pH = 6,8, em contraste com 

a elevada produção de ácidos acético e butírico e hidrogénio que foi observada a um 

pH = 4. Também Alexiou (1998), num estudo de fermentação acidogénica sobre 

efluentes de matadouro, demonstrou que o aumento do valor de pH de 6 para 6,5 

reduziu a actividade das bactérias formadoras de acetato e de butirato. Por outro lado, 

as bactérias produtoras de propionato não sofreram qualquer desequilíbrio com o 

aumento de pH, e as produtoras de iso-valerato aumentaram mesmo a sua actividade. 

Oktem et al. (2006) corroboraram parcialmente este facto, ao controlar o pH de um 

reactor acidogénico a 6,3, tendo obtido maiores rendimentos de propionato sem afectar 

a produção de acetato e butirato. 

Por outro lado, Albuquerque et al. (2007) obtiveram, na acidificação de melaço 

de cana, um resultado diverso: ao baixar o valor de pH de 7 para 5, as concentrações 

de acetato e de propionato diminuíram, enquanto as concentrações de butirato e de 

valerato aumentaram consideravelmente. Estes autores referiram que é de esperar o 

alongamento das cadeias dos AOV produzidos na operação a valores baixos de pH, 

uma vez que nestas condições ácidas existem mais equivalentes-redutores que podem 

ser incorporados nas cadeias carboxílicas [Zoetemeyer et al. (1982) citados por 

Albuquerque et al. (2007)]. O estudo de Horiuchi et al. (2002) corrobora as observações 

de Albuquerque et al. (2007): ao terem aumentado o valor de pH de 6 para 8 num 

processo acidogénico sobre um substrato enriquecido em glucose, observaram um 

aumento das concentrações de acetato e propionato a par da diminuição da produção 

de butirato. Segundo aquele estudo, o aumento do valor de pH do meio reaccional 

provocou mudanças na comunidade microbiana, tendo sido predominante a espécie 

Clostridium butyricum a pH = 6 e o género Propionibacterium a pH = 8 (Horiuchi et 

al., 2002). 
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Mouneimne et al. (2003) observaram um efeito antagonístico do pH na 

acidificação de resíduos de gorduras saponificadas: ao operarem reactores distintos a 

valores de pH de 6,5 e 8,5, foram obtidos maiores graus de acidificação na operação 

com pH mais elevado, observação atribuída ao facto de a maior parte dos ácidos 

gordos presentes no substrato se encontrar na forma não-ionizada em condições de pH 

inferiores a 7, tornando-se consequentemente indisponíveis para utilização pela 

comunidade acidogénica. Os autores verificaram ainda uma diferença notória na 

composição dos AOV obtidos, sendo predominantes o acetato, o butirato e o propionato 

a valores de pH = 6,5, e iso-propionato e iso-valerato a valores de pH = 8,5.  

A fermentação acidogénica a valores de pH de 4,5 – 6,5 parece ser adequada 

apenas para substratos facilmente biodegradáveis, sendo preferível optar por uma 

operação a valores superiores quando se trata de substratos dificilmente 

biodegradáveis, como é o caso de material celular ou linhocelulósico. Num estudo de 

fermentação acidogénica de lamas activadas excedentárias em valores de pH entre 4 e 

11, Feng et al. (2009) observaram um aumento da produção de AOV (até 0,52 gCQO g-

1SSV) com o aumento do valor de pH até 8, tendo depois decrescido com um aumento 

suplementar. Adicionalmente, as concentrações individuais dos ácidos acético e 

propiónico aumentaram com a subida do valor de pH até 8. Durante o estudo, os 

autores mediram as enzimas-chave envolvidas em cada via metabólica destes AOV e 

mostraram que a actividade enzimática foi máxima no valor de pH = 8.  

2.2.3.5 Alcalinidade 

A provisão de alcalinidade é uma condição fundamental para o controlo de pH 

na maioria dos processos biológicos. A alcalinidade actua como um tampão face às 

mudanças rápidas do pH. Na digestão anaeróbia completa, o pH decresce 

habitualmente devido à produção de acidez volátil. À medida que os AOV vão sendo 

consumidos pela população metanogénica, é produzida alcalinidade e o valor do pH 

volta a subir, estabilizando a operação. Gerardi (2003) refere estas condições de 

estabilidade para operações a tempos de retenção superiores a 5 dias, situação em que 

as espécies metanogénicas conseguem consumir rapidamente os AOV. 

A alcalinidade encontra-se maioritariamente presente sob a forma de 

bicarbonatos que estão em equilíbrio com a fase gasosa a um determinado valor de 

pH. Quando se dá a degradação de aminoácidos e de proteínas ocorre libertação de 
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dióxido de carbono e de amoníaco. A libertação do CO2 está em equilíbrio químico com 

a produção de ácido carbónico, de bicarbonato e de carbonato (Eq. 2-16). Por seu turno, 

a libertação de amoníaco está em equilíbrio com a produção de iões amónia (Eq. 2-17) 

(Gerardi, 2003; De La Rubia et al., 2009): 

CO2 + H2O  H2CO3  H+ + HCO3
-  H+ + CO3

2- Eq. 2-16 

NH3 + H+  NH4
+ Eq. 2-17 

Todos estes equilíbrios são função do valor de pH no meio líquido. Os iões H+ 

estão intimamente relacionados com a alcalinidade do sistema, cuja concentração 

diminui consideravelmente quando os iões bicarbonato reagem para tamponar 

episódios de elevadas concentrações de AOV. Para estabelecer um equilíbrio entre 

uma taxa elevada de produção de AOV e a manutenção do pH próximo da 

neutralidade, é habitual proporcionar ao sistema uma concentração de alcalinidade 

entre 2,5 e 5 g L-1 expresso como CaCO3 (Malina e Pohland, 1992; Alexiou, 1998; 

Metcalf & Eddy, 2003). No entanto, os requisitos de alcalinidade variam consoante o 

substrato, o tipo de processo e o modo de operação do sistema. Os pares ácido fraco – 

base têm uma influência determinante na estabilidade do sistema, em particular o 

equilíbrio dos carbonatos, uma vez que as suas concentrações geralmente excedem as 

de outras espécies químicas noutros equilíbrios (fosfato, amónia ou sulfureto) (van 

Haandel e Lettinga, 1994). 

Em condições de desequilíbrio de um reactor anaeróbio, o valor de pH desce 

lentamente e este não é considerado, a curto prazo, um parâmetro robusto na 

avaliação das condições de sobrecarga ou de falência eminente. Por outro lado, a razão 

AOV/alcalinidade tem sido utilizada de forma mais eficaz para detectar instabilidade. 

A capacidade-tampão do meio, que determina a aptidão do digestor para manter um 

pH estável quando se dão aumentos súbitos da concentração de AOV, é caracterizada 

pela alcalinidade total (sais de AOV + bicarbonato) mas também pela acidez volátil 

total (AOV dissociados e indissociados). Com efeito a diferença entre as duas medidas 

corresponde à diferença entre os bicarbonatos e os AOV livres indissociados. Quanto 

maior for a capacidade-tampão, tanto maior será a resistência aos choques de carga. 

Alexiou (1998) apontou um valor limite de 0,2 a 0,3 mg de ácido acético por mg de 

CaCO3 para uma operação estável em reactores acidogénicos a longo prazo. 

Adicionalmente, se esta razão ultrapassar o valor de 0,8, a concentração de AOV será 
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demasiado elevada para ser equalizada pela alcalinidade existente. Num processo 

acidogénico de produção de hidrogénio a partir de sacarose, Lin e Lay (2004) 

indicaram como óptima uma adição de alcalinidade na proporção 0,04 – 0,10 g CaCO3 

g-1CQOalimentada. Para a produção de hidrogénio por fermentação de resíduos sólidos 

orgânicos, Valdez-Vazquez e Poggi-Varaldo (2009) propuseram um valor óptimo de 

0,11 g CaCO3 por cada grama de CQO alimentado. 

Entre as substâncias químicas mais comuns para o controlo de alcalinidade 

encontram-se, por exemplo, os sais de sódio, cálcio e potássio (bicarbonato, carbonato, 

hidróxido, nitrato) e ainda amoníaco anidro. Em qualquer das escolhas é necessário 

ter em conta a formação de precipitados indesejados (muito frequentes na utilização 

de carbonatos), o impacto das mudanças súbitas de pH nas populações microbianas, e 

ainda o custo económico da adição continuada de alcali na operação à escala real, 

ainda que o ambiente acidogénico requeira menor concentração de alcalinidade 

(Gerardi, 2003). Muitos dos efluentes passíveis de tratamento anaeróbio possuem já 

quantidades de alcalinidade que poderão proporcionar condições ambientais 

adequadas para a fermentação acidogénica (Jeong et al., 2010). Outras estratégias 

comuns para reduzir os custos associados à adição de alcalinidade passam pelo 

aumento dos tempos de retenção, pela diluição da alimentação, ou ainda pelo uso da 

recirculação da fase líquida (Mockaitis et al., 2006). 

2.2.3.6 Toxicidade, antagonismos e sinergismos 

À semelhança do que acontece em todos os processos biológicos, o desempenho 

de um reactor acidogénico pode ser perturbado pela presença de substâncias tóxicas 

ou inibitórias. Porém quase todas as substâncias orgânicas ou inorgânicas suprimem 

a actividade biológica quando presentes em concentrações demasiado elevadas, tal 

como verificam muitos dos modelos cinéticos dedicados aos processos biológicos. 

Assim, a discussão sobre a toxicidade deve ser principalmente focada nos limites de 

toxicidade e não apenas na enumeração das substâncias tóxicas. Na verdade, alguns 

dos compostos denominados tóxicos são considerados micronutrientes essenciais para 

os processos anaeróbios, quando presentes em concentrações muito baixas (Evans et 

al., 2010). 

Um factor importante a considerar é a capacidade de adaptação das culturas 

microbianas expostas a uma determinada substância inibitória. Quando isto acontece, 
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normalmente são bem toleradas concentrações elevadas após um determinado período 

de exposição (Vijayaraghavan e Murthy, 1997). Adicionalmente, a magnitude do efeito 

tóxico gerado por uma determinada substância pode ser reduzida se a sua 

concentração for incrementada de forma gradual. Este fenómeno denomina-se por 

aclimatação, e representa um ajuste progressivo da comunidade microbiana aos 

efeitos adversos (Kugelman e Chin, 1971). A aclimatação é uma abordagem prática e 

bastante versátil no contexto do tratamento de efluentes. Além disso, a aclimatação 

gradual de reactores contendo culturas microbianas mistas a substratos distintos dos 

que são habitualmente aplicados conduz à selecção de uma comunidade microbiana 

diferente da inicial: os microrganismos que metabolizam o substrato de forma mais 

eficiente serão os predominantes (Chynoweth e Mah, 1971; Silva et al., 2009). 

Importa realçar também os conceitos de antagonismo e sinergismo. 

Antagonismo refere-se à redução do efeito (tóxico) de uma substância pela presença de 

outra. Sinergismo refere-se ao aumento do efeito (tóxico) de uma determinada 

substância causado pela presença de uma segunda substância. Tal como no conceito 

de toxicidade, o antagonismo e o sinergismo são dependentes das concentrações, e 

podem manifestar-se em substâncias que interagem quimicamente entre si, tais como 

catiões de metais, antibióticos e o ião hidrogénio (Evans et al., 2010). 

A toxicidade em digestores anaeróbios pode ser aguda ou crónica. A primeira 

resulta de uma curta exposição a uma concentração elevada de qualquer substância 

tóxica por uma comunidade microbiana não-aclimatada. A toxicidade crónica resulta 

da exposição gradual e relativamente longa a uma concentração de um tóxico por uma 

comunidade não-aclimatada. Durante um episódio de toxicidade crónica, a 

comunidade pode adaptar-se quer através da reconfiguração dos sistemas enzimáticos 

para enfrentar ou degradar o tóxico, quer pela proliferação de microrganismos 

dominantes capazes de degradar o material tóxico (Gerardi, 2003). Apresentam-se 

seguidamente alguns dos compostos cujos efeitos inibitórios sobre o processo 

anaeróbio têm sido mais amplamente referidos. 

2.2.3.6.1 Azoto amoniacal 

O azoto amoniacal, normalmente designado pelo somatório [NH3] + [NH4
+], é 

um nutriente essencial e um tampão de pH nos processos anaeróbios, podendo no 

entanto causar falhas de processo em concentrações elevadas (Duarte et al., 1987). A 
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amónia é habitualmente encontrada em processos anaeróbios de tratamento de 

efluentes contendo proteínas ou ureia, efluentes industriais específicos ou esgotos 

municipais altamente concentrados (Wang et al., 2013). A quantidade de amónia 

libertada após a degradação anaeróbia de um substrato orgânico pode ser estimada 

estequiometricamente de acordo com a Eq. 2-18 (Chen et al., 2008b). As duas formas 

azotadas (ião amónia e amoníaco ou amónia livre) estão em equilíbrio, dependendo do 

pH (Eq. 2-19). 

3242dcba dNHCO
8

d3c2ba4
CH
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d3c2ba4
OH
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 Eq. 2-18 

NH4
+

  NH3 + H+ 

Eq. 2-19 

  

Em altas concentrações de H+, a toxicidade deve-se ao ião amónia dissolvido, 

uma vez que o equilíbrio se desloca para a esquerda. Pelo contrário, se o pH for 

suficientemente elevado, acima de 7,6, a inibição fica a dever-se à amónia livre. Esta 

última forma é tida como inibitória a concentrações muito mais baixas do que o ião 

amónia, uma vez que é uma molécula altamente permeável através da membrana 

celular, causando desequilíbrios nos protões e/ou défice de potássio (Chen et al., 

2008b). Está ainda indicado que concentrações de azoto amoniacal entre 50 e 200 mg 

L-1 apresentam um efeito benéfico, que concentrações entre 1500 e 3000 mg L-1 se 

traduzem em inibição se o pH for elevado, e que concentrações acima de 3000 mg L-1 

induzem toxicidade no sistema anaeróbio, independentemente do valor do pH 

(McCarty, 1964b; Gerardi, 2003). 

Os iões amónia desempenham um papel importante nos reactores anaeróbios, e 

são frequentemente a fonte de azoto preferida pelos microrganismos, fornecendo ainda 

alguma capacidade-tampão. No entanto, as elevadas concentrações de bicarbonato de 

amónia resultante da degradação de proteínas e aminoácidos ou de lamas biológicas 

altamente concentradas resultam frequentemente em toxicidade de amónia livre. Um 

choque de carga de amónia livre em digestores anaeróbios convencionais causa uma 

acumulação maciça de AOV, e quedas na concentração de alcalinidade no valor de pH 

(Gerardi, 2003).  

O equilíbrio do azoto reflecte o crescimento microbiano, uma vez que os 

microrganismos são capazes de incorporar o azoto amoniacal no protoplasma celular 

sob a forma de azoto orgânico. De facto, um aumento de azoto orgânico com 
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diminuição da concentração amoniacal indica síntese de biomassa e condições não-

tóxicas, enquanto o oposto pressupõe morte celular e ambiente tóxico (McCarty, 

1964b; 1964c). A toxicidade das formas amoniacais exerce maior efeito sobre os 

microrganismos metanogénicos, sendo raras as considerações bibliográficas sobre os 

seus efeitos no grupo acidogénico. No entanto, as reacções levadas a cabo pelas 

bactérias OHPA podem ser directa ou indirectamente afectadas pela toxicidade destes 

compostos (Caetano, 1989).  

Num estudo realizado sobre a digestão anaeróbia utilizando lamas granulares 

sob concentrações extremas de amónia, Koster e Lettinga (1988) observaram efeitos 

consideravelmente inibitórios, tanto para a população acidogénica como para a 

metanogénica, com um aumento da concentração de NH3-N de 4000 para 5700 mg L-1. 

Mais recentemente Wang et al. (2013) estudaram o efeito de vários factores na 

fermentação acidogénica de esgoto municipal e apontaram a concentração de NH4
+-N 

como sendo o factor mais importante no grau de acidificação, quando comparado com o 

pH, a temperatura ou o TRH. Utilizando uma abordagem estatística para optimizar a 

produção de AOV, estes autores propuseram um valor-limite bastante mais baixo (30 

mg NH4
+-N L-1). Adicionalmente, num estudo de impacto da amónia sobre a 

acidificação anaeróbia de substratos ricos em proteínas, Lue et al. (2008) observaram 

uma forte inibição da fermentação acidogénica para valores de 16 gN L-1. Estes 

autores concluíram ainda que as diferentes vias metabólicas de produção dos AOV são 

inibidas a diferentes concentrações de amónia, tendo sido a produção de ácido butírico 

aquela que foi afectada na presença das mais baixas concentrações de amónia. 

2.2.3.6.2 Sais 

Os sais provocam desidratação celular devido à pressão osmótica exercida 

(Chen et al., 2008b). No entanto, a acção tóxica dos sais sobre os microrganismos 

anaeróbios é fundamentalmente determinada pelos catiões, muitos dos quais se 

encontram presentes em concentrações significativas em muitos substratos orgânicos 

(Fernandes, 1986). McCarty (1964b) destacou os seguintes catiões inibitórios, por 

ordem crescente de grau de toxicidade: Na+ < NH4
+ < K+ < Ca2+ < Mg2+. Quando ocorre 

a presença simultânea de alguns destes catiões, a natureza e a complexidade da 

inibição aumentam, podendo ocorrer efeitos antagonísticos e/ou sinergísticos. 
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Apesar de alguns destes iões metálicos constituírem nutrientes essenciais ao 

crescimento microbiano, concentrações elevadas prejudicam frequentemente os efeitos 

benéficos. De acordo com Caetano (1989), as concentrações estimulantes destes 

elementos do metabolismo acidogénico situam-se na gama de 75 a 4000 mg L-1, 

ocorrendo uma inibição moderada para concentrações de 1000 a 5500 mg L-1 e uma 

inibição severa para concentrações compreendidas entre 3000 e 12000 mg L-1. 

2.2.3.6.3 Sulfuretos 

As células necessitam de enxofre solubilizado (HS-) como nutriente de 

crescimento, apesar de este composto se tornar tóxico em concentrações elevadas. A 

toxicidade aumenta com a diminuição do estado de oxidação do enxofre, sendo o ácido 

sulfídrico considerado como a espécie química mais tóxica (Gerardi, 2003). Esta é a 

forma que mais abunda após a redução biológica de substratos contendo enxofre 

inorgânico, tais como sulfatos, sulfitos e tiossulfatos, muito comuns em efluentes 

industriais e agro-alimentares (Chen et al., 2008b). Outra forma de ocorrência deriva 

da degradação de proteínas contidas nos efluentes, uma vez que os aminoácidos 

cisteína, cistina e metionina incorporam grupos sulfurosos (Gerardi, 2003). Pensa-se 

que esta toxicidade se deve ao facto de a molécula não-ionizada conseguir difundir-se 

muito facilmente através da membrana celular, desnaturando as proteínas nativas, 

estabelecendo ligações sulfurosas entre as cadeias de polipeptídeos e interferindo nos 

sistemas enzimáticos (Vijayaraghavan e Murthy, 1997; Chen et al., 2008b). 

O tratamento anaeróbio de efluentes ricos em sulfatos pressupõe alguns 

desafios, uma vez que, além de estes compostos causarem inibição, a presença do 

enxofre resulta na proliferação das bactérias redutoras de enxofre (SRB). Em 

condições não-limitantes, as SRB (géneros Desulfovibrio e Desulfuromonas) ocupam o 

mesmo nicho ecológico das metanogénicas, competindo pelos mesmos substratos 

(acetato e hidrogénio), como já foi referido anteriormente. No entanto, as SRB 

encontram-se privilegiadas do ponto de vista termodinâmico, uma vez que as reacções 

que caracterizam o seu metabolismo apresentam energias livres de Gibbs mais 

favoráveis (Stephenson et al., 1994), como se mostra na Tabela 2-5. 

Por cada grama de CQO metanizada são reduzidos 1,5 g de sulfatos a ácido 

sulfídrico. Este produto é pouco solúvel, pelo que se escapa uma fracção significativa 

para a fase gasosa. Tal como acontece noutros equilíbrios químicos já apresentados, os 
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sulfuretos produzidos na fase líquida podem existir de forma livre ou dissociada, 

dependendo do pH do meio aquoso. Geralmente, os sulfuretos de metais pesados são 

insolúveis e precipitam na solução, não representando qualquer toxicidade para os 

microrganismos. Assim os sulfuretos causam dois tipos de problemas nos processos 

anaeróbios: inibição do crescimento bacteriano devido à precipitação de alguns metais 

requeridos como nutrientes e toxicidade em concentrações elevadas. Os restantes iões 

solúveis formam um ácido fraco que se ioniza na solução, dependendo do pH (Gerardi, 

2003).  

Tabela 2-5: Vantagem termodinâmica das bactérias redutoras de enxofre sobre as bactérias metanogénicas [fonte: 
Stephenson et al. (1994)] 

Grupo trófico Reacção ΔG (kJ)  

Metanogénico CO2 + 4H2  CH4 + 2H2O -135,1 Eq. 2-20 

SRB SO42- + 4H2  H2S + 2H2O + 2OH- -154,0 Eq. 2-21 

Metanogénico CH3COOH  CH4 + CO2 -28,5 Eq. 2-22 

SRB SO42- + CH3COOH  H2S + 2HCO3- -47,3 Eq. 2-23 

 

Nos sistemas anaeróbios podem ser toleradas concentrações de sulfuretos até 

100 – 200 mg L-1 após uma operação contínua para promover aclimatação da biomassa 

(McCarty, 1964b). À semelhança do que acontece com outras substâncias inibitórias, a 

presença dos compostos de enxofre em baixas concentrações nos processos 

acidogénicos pode potenciar a produção de AOV, nomeadamente ácidos de cadeia mais 

longa. Lin e Hsiu (1997) salientaram que a presença de diferentes formas de enxofre 

afecta a distribuição dos ácidos produzidos. Utilizando concentrações inferiores a 100 

mg L-1 de sulfuretos, os autores observaram que a produção de ácidos propiónico e n-

capróico duplicou num reactor acidogénico aclimatado, enquanto a presença de sulfato 

estimulou a produção de ácido acético. O mesmo estudo sugeriu uma escala de 

toxicidade relativa dos compostos de enxofre em lamas acidogénicas, por ordem 

crescente: SO3
2--S < SO4

2--S < S2-. 

O efeito nocivo dos compostos sulfurosos pode ser atenuado pela rápida 

produção de CO2, CH4 e H2. A estratégia de mitigação passa pelo rigoroso controlo do 

pH e pela adição de alcalinidade, tendo em vista promover o consumo de H2S, 

invertendo o sentido das equações Eq. 2-21 e Eq. 2-23 na Tabela 2-5. Poderão ser 

ainda tomadas medidas para a inibição das bactérias redutoras de enxofre recorrendo 

à adição de molibdénio (Chen et al., 2008b). Outra alternativa é a remoção dos 
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sulfuretos por precipitação química ou por pré-lavagem numa coluna de absorção 

(McCarty, 1964b; Stephenson et al., 1994). No entanto, como se verá em seguida, os 

sulfuretos desempenham ainda um papel relevante no controlo da toxicidade de 

alguns metais pesados na digestão anaeróbia. 

2.2.3.6.4 Metais pesados 

Numerosos metais pesados como o cobalto, o cobre, o ferro, o chumbo, o cádmio 

e o níquel são frequentemente encontrados em efluentes e resíduos submetidos a 

processos de tratamento anaeróbio. Estes metais provocam impactos negativos na 

eficiência do tratamento e nos custos de operação, incluindo a sua acumulação nas 

lamas biológicas. A sua acumulação deve-se a um fenómeno de adsorção do metal 

solubilizado na superfície da parede celular carregada negativamente (Gerardi, 2003).  

A toxicidade dos metais pesados é atribuída à disrupção das funções e 

estruturas enzimáticas, pela sua agregação aos grupos sulfidrilo (-SH) nas moléculas 

proteicas ou ainda pela substituição dos metais nativos nos grupos enzimáticos (Chen 

et al., 2008b). Esta toxicidade está assim indirectamente relacionada com o produto de 

solubilidade dos sais de enxofre, o que implica existir uma relação entre a 

concentração de sulfuretos e o grau de inibição pelos metais (Mosey e Hughes, 1975). 

De facto, as concentrações de metais às quais ocorre toxicidade são muito variáveis 

entre os processos anaeróbios, o que pode ser explicado pela presença de diferentes 

concentrações de sulfureto. Os sulfuretos formados pela redução biológica do sulfato 

mitigam de forma eficaz os efeitos tóxicos de metais como cobre, zinco e níquel, 

removendo-os da fase líquida por precipitação (Lawrence e McCarty, 1964). A 

reactividade dos metais pesados aos iões de enxofre pode ser encarada como uma 

estratégia de controlo da estabilidade: apesar de baixas concentrações de alguns 

metais apresentarem toxicidade relativamente elevada, estes podem ser tolerados em 

concentrações mais elevadas se existirem agentes precipitantes (sulfuretos e 

carbonatos) suficientes para remover o metal do meio reaccional (Hayes e Theis, 

1978).  

Lawrence e McCarty (1964) concluíram que a toxicidade metálica é mais 

notória quando as concentrações dos metais pesados excedem a concentração 

equivalente de sulfuretos para a reacção de precipitação, na razão de cerca de 0,5 mg 

L-1 de sulfuretos para cada 1 mg L-1 de metal pesado. No mesmo estudo, os autores 
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indicaram que a adição de sulfuretos ou de precursores do sulfureto permite aumentar 

a tolerância aos efeitos dos metais tóxicos em cerca de 10%. No entanto, é necessário 

não negligenciar o facto de que os sulfuretos solúveis podem ser bastante nocivos, e 

que as concentrações elevadas devem ser evitadas. 

Os metais pesados exercem diferentes efeitos sobre os processos acidogénicos 

em particular: o níquel e o zinco são importantes cofactores envolvidos no 

metabolismo acidogénico, e a sua presença em baixas concentrações tende a estimular 

a produção de AOV, nomeadamente ácidos propiónico e butírico, enquanto o cobre e o 

chumbo inibem a sua produção (Leighton e Forster, 1997). Não obstante o efeito 

benéfico produzido por alguns metais pesados em baixas concentrações, a sua 

toxicidade depende do tipo de AOV produzido. Lin e Chao (1996) ordenam numa 

escala relativa o grau de toxicidade dos metais sobre a acidogénese, por ordem 

decrescente: Cu > Cr > Zn > Cd > Ni > Pb. 

2.2.3.6.5 Compostos orgânicos 

O desempenho dos processos acidogénicos pode ser afectado por uma grande 

variedade de substâncias orgânicas. Ainda que muitas delas sejam passíveis de 

degradação anaeróbia, quando aplicadas em concentrações elevadas podem causar 

inibições severas. Entre elas destacam-se compostos aromáticos, cianetos, pesticidas 

(Alexiou, 1998), e ainda compostos recalcitrantes, como lenhinas, compostos húmicos, 

hidrocarbonetos alifáticos e orgânicos clorados (Gerardi, 2003). 

Garcia-Morales et al. (2001) estudaram a inibição de um surfactante aniónico 

(alquil benzeno sulfonato linear, LAS), e demonstraram a redução da actividade 

acidogénica até 50% a uma concentração de 18 mg L-1 do composto, quer por efeitos 

surfactantes, quer através do desequilíbrio trófico provocado pelo composto. 

Os clorofenóis provenientes dos processos de branqueamento de pasta de papel, 

vulgarmente designados por AOX, têm sido objecto de vários estudos de degradação 

acidogénica, devido ao facto de poderem ser facilmente removidos a valores baixos de 

pH. Apesar disso a sua elevada toxicidade é exercida por substituição dos cofactores 

nos sistemas enzimáticos celulares. Mun et al. (2008) conseguiram a remoção efectiva 

da quase totalidade de uma carga de 0,48 µmol g-1SSV d-1 de pentaclorofenol (PCP) 

num reactor acidogénico, antes de observarem inibição severa. Deve referir-se que o 
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PCP tem sido apontado como inibitório para os microrganismos a concentrações muito 

baixas: 0,5 – 10 mg L-1 (Annachhatre e Gheewala, 1996). 

2.2.3.7 Inibição da metanogénese 

Tendo em conta a maior vulnerabilidade das espécies metanogénicas 

relativamente à restante comunidade microbiana, a utilização de inibidores 

específicos da metanogénese é encarada como uma abordagem eficaz no 

estabelecimento de processos acidogénicos. Salienta-se mais uma vez que muitos dos 

compostos tradicionalmente tidos como inibitórios podem ser efectivamente 

degradados por um consórcio anaeróbio convenientemente adaptado.  

Um caso particular desta adaptação é a configuração da comunidade 

microbiana em agregados de forma definida (grânulos) com diâmetros compreendidos 

entre 0,14 e 5 mm (Schmidt e Ahring, 1993). A elevada densidade bacteriana permite 

elevadas taxas de transferência interespécies de acetato, formiato e hidrogénio, 

assegurando um fluxo de sustentação das espécies metanogénicas que desta forma 

permanecem mais protegidas. A composição exacta do agregado bacteriano depende 

da composição do substrato e do inóculo utilizado (Schmidt e Ahring, 1993). 

A investigação em torno da descoberta de inibidores metabólicos específicos 

tem sido particularmente popularizada no sentido de mitigar os efeitos da emissão de 

metano (Zhou et al., 2011). Num estudo de inibição da metanogénese realizado sobre 

solos de aterro, Chan e Parkin (2000) enumeraram alguns compostos úteis na inibição 

da metanogénese em cerca de 90% e as respectivas concentrações que foram 

eficientes: cloreto de metilo (0,1%), acetileno (0,001%), etileno (0,1%), e ainda o 

fluoreto de metilo que induziu uma inibição completa à concentração de 0,1%. Zhou et 

al. (2011) demonstraram também a redução significativa da população metanogénica 

em rúmen utilizando compostos como trans-butanoato de etilo, nitroetano ou etil-2-

butanona, sem no entanto ter sido totalmente suprimida a produção de metano.  

Mais recentemente, Liu et al. (2011) reviram a acção de alguns compostos 

inibidores da metanogénese, tendo-os categorizado em inibidores específicos e não-

específicos. Enquanto os primeiros inibem enzimas exclusivas dos microrganismos 

metanogénicos, os últimos podem inibir tanto os metanogénicos como os não-

metanogénicos. O uso dos ácidos etanosulfónicos halogenados tem adquirido algum 

relevo na inibição da metanogénese, em particular os ácidos 2-bromo-etanosulfónico 
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(BES) e 2-cloro-etanosulfónico (CES), uma vez que demonstraram ser capazes de 

reduzir a taxa de produção de metano para metade, mesmo quando presente em 

baixas concentrações (Smith e Ingram-Smith, 2007; Chae et al., 2010). Tal como 

ilustra a Figura 2-7, estes compostos são análogos estruturais da coenzima M (ácido 2-

mercapto-etanosulfónico) que se encontra exclusivamente nas espécies metanogénicas 

(Solera et al., 2002). A inibição resulta da competição com a reacção de transferência 

de grupos metilo no passo terminal redutor (Bouwer e McCarty, 1983). Gunsalus et al. 

(1978) demonstraram a eficiência do BES como inibidor na redução da coenzima M a 

metano em extractos celulares de Methanobacterium thermoautotrophicum. No 

entanto, a susceptibilidade das inúmeras espécies metanogénicas é variável e as 

concentrações eficientes não são consensuais (Zinder et al, 1984). Uma concentração 

de 0,5 M de BES foi sugerida por Beccari et al. (1996) para inibir eficientemente a 

produção de metano em culturas mistas. Por outro lado Pigeon (1993), citado por Ruel 

et al. (2002), sugeriu uma concentração mais baixa de BES (1 mM) como eficiente na 

supressão da actividade metanogénica. Mais recentemente Chae et al. (2010) reportou 

uma concentração de BES ainda mais baixa (0,27 mM) para eliminar a actividade 

metanogénica em células microbianas de combustível. 

 
Figura 2-7: Fórmulas estruturais da coenzima M e do inibidor metanogénico (BES)  

 

No entanto, o uso de substâncias químicas para inibir a metanogénese acarreta 

custos económicos significativos na operação à escala real. Pode inferir-se que o uso de 

inibidores metabólicos da metanogénese é apenas viável em processos descontínuos. 

Por outro lado, para a supressão da metanogénese em processos anaeróbios contínuos, 

podem ser utilizadas outras estratégias mais simples, tais como a exposição ao 

oxigénio ou a aplicação de cargas orgânicas elevadas (Chae et al., 2010).  
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2.2.3.8 Parâmetros operacionais 

A eficiência de qualquer processo biológico é condicionada pelo grau de 

satisfação dos requisitos ambientais dos microrganismos envolvidos, mas também 

pelas condições de operação impostas ao processo. Regra geral, os factores operatórios 

mais relevantes em reactores biológicos são o tempo de retenção hidráulico (TRH), o 

tempo de retenção de sólidos (TRS), e a carga orgânica volumétrica aplicada (Lv), 

definidos respectivamente nas equações Eq. 2-24, Eq. 2-25 e Eq. 2-26. Uma forma 

alternativa de expressar a concentração de substrato em função da concentração de 

lamas biológicas é a razão food-to-microorganism (F/M) (Eq. 2-27).  

Q

V
TRH 

 Eq. 2-24 

efQX

VX
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Eq. 2-25 
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L 00

v 
 Eq. 2-26 

 Eq. 2-27 

Em que: Q – caudal alimentado [L3T-1]; V – volume do reactor [L3]; X – 

concentração média de biomassa (sólidos suspensos voláteis) dentro do reactor [ML-3]; 

Xef – concentração de biomassa (sólidos suspensos voláteis) na corrente de saída [ML-

3]; S0 – concentração de substrato alimentado [ML-3]. 

A influência do TRS (vulgarmente denominado “idade de lamas” no contexto 

operacional das ETAR) nos processos acidogénicos não será objecto de uma discussão 

alargada, considerando que as taxas de crescimento dos microrganismos acidogénicos 

são elevadas, sendo os processos tipicamente operados a baixos valores de TRS, entre 

0,5 e 6 d, dependendo do tipo de substrato (Yilmaz e Demirer, 2008; Morgan-

Sagastume et al., 2011). No entanto, a fermentação acidogénica de substratos 

particulados é habitualmente operada a valores de TRS mais alargados, entre 4 e 16 

d, para promover a hidrólise dos componentes orgânicos (Feng et al., 2009). Em todo o 

caso, baixos TRS evitam a presença indesejável de microrganismos metanogénicos nos 

processos de acidificação (Ferrer et al., 2010).  
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2.2.3.8.1 Carga orgânica 

 Valores geralmente elevados da carga orgânica proporcionam a sobrecarga dos 

sistemas anaeróbios, favorecendo a fase acidogénica em detrimento da fase 

metanogénica, o que em princípio estimula a produção de AOV. A extensão da 

influência da carga orgânica no desempenho dos processos acidogénicos tem sido 

associada à matriz do substrato e a outros factores como o pH e o TRH, resultando em 

valores muitas vezes inconsistentes. Não obstante, tem sido demonstrada uma 

dependência linear da produção de AOV relativamente à carga orgânica aplicada, mas 

apenas até um ponto óptimo, a partir do qual se observa frequentemente uma 

deterioração do processo acidogénico. Na fermentação acidogénica de um efluente 

farmacêutico, Oktem et al. (2006) observaram um aumento da concentração de AOV 

com o aumento da carga orgânica de 7 para 13 gCQO L-1d-1, mas uma queda 

acentuada (de 3,4 para 1,4 g L-1 como HAc) após um ligeiro aumento para 14 gCQO L-

1d-1. No caso da fermentação acidogénica de um resíduo de moagem de azeitona numa 

gama de cargas orgânicas entre 3,2 e 15,1 gCQO L-1d-1, Rincon et al. (2008) também 

observaram a concentração máxima de AOV numa condição operacional intermédia 

(12,9 gCQO L-1d-1), tendo ocorrido quebra acentuada da produção após esse valor.  

Uma outra vertente da influência da carga orgânica nos processos acidogénicos 

diz respeito às mudanças no perfil dos AOV produzidos. Por exemplo, num estudo de 

acidificação de efluentes de lacticínios, Yu et al. (2002) observaram que um aumento 

de 4 para 24 gCQO L-1d-1 resultou numa redução da concentração relativa de ácido 

acético de 53% para 22% concomitante com o aumento da proporção de ácido 

propiónico de 13% para 41%. Num outro estudo com substratos contendo amido (Yu, 

2001) foi observada a total substituição do ácido propiónico por ácido butírico com o 

aumento da carga orgânica de 10 para 26 gCQO L-1d-1, tendo-se mantido constante a 

fracção de ácido acético. No entanto, os efeitos da carga orgânica aplicada a sistemas 

acidogénicos devem ser enquadrados na combinação com outros factores operacionais, 

nomeadamente o controlo de pH e o TRH. Até ao momento não se encontram 

reportados na literatura estudos sistemáticos destas relações.  
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2.2.3.8.2 Tempo de retenção hidráulico (TRH) 

O TRH é muito importante no dimensionamento de sistemas biológicos, uma 

vez que dele depende o volume do reactor e o caudal a tratar. Entre os aspectos que 

pesam na escolha de um TRH adequado, Malina e Pohland (1992) propuseram os 

seguintes: (1) carga orgânica máxima diária; (2) altura máxima admitida da lâmina 

de líquido; (3) temperatura mínima do efluente; (4) complexidade e biodegradabilidade 

do substrato e presença de proteínas e gorduras; e (5) grau de eficiência requerido na 

bioconversão. 

O TRH assume particular importância nos processos de acidificação, dado que 

este parâmetro permite restringir a actividade metanogénica de forma indirecta, 

através da alteração da carga orgânica e da consequente sobrecarga de substratos 

(AOV) para a metanogénese. A escolha de um TRH adequado para um processo 

acidogénico requer uma ponderação atenta: enquanto baixos valores de TRH 

favorecem o crescimento de microrganismos acidogénicos (Demirel et al., 2002), 

valores mais elevados deste parâmetro promovem maior tempo de contacto entre os 

microrganismos acidogénicos e o substrato (Sans et al, 1995; Bengtsson et al., 2008a). 

Diversos estudos têm procurado discutir a influência do TRH quer no rendimento do 

processo acidogénico (grau de acidificação), quer na composição dos AOV produzidos, 

quer ainda em ambas as variáveis, como se descreve seguidamente. Para a produção 

de hidrogénio por fermentação acidogénica, processo que encontra vários factores 

operacionais coincidentes com a acidificação de substratos, Mohan (2008) indicou 

valores óptimos de TRH entre 8 e 14 h. Períodos desta duração permitiram não só a 

acumulação de AOV e a maximização do rendimento em H2 como também descartar, 

por wash-out, microrganismos metanogénicos presentes nas culturas mistas, e 

permitir a proliferação de microrganismos fermentativos, devido às elevadas taxas de 

crescimento dos últimos. Com efeito a rápida adaptação das populações acidogénicas 

às variações operacionais parece superar os efeitos de uma mudança brusca do TRH: 

Ren et al. (2006) concluíram que a mudança do TRH de 11 para 5 h pouco ou nada 

afectou a produção de H2 e o teor de sólidos voláteis dentro do seu reactor. 

Estudando a acidificação de efluentes de lacticínios, Demirel e Yenigun (2004) 

concluíram que o TRH afectou a distribuição dos AOV produzidos e que a sua redução 

foi essencial para a acidificação de substratos complexos: foram atingidos elevados 

graus de acidificação com baixos TRH e sem controlo de pH. Num estudo de 
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fermentação acidogénica, Bengtsson et al. (2008a) concluíram que o TRH imposto 

afectou significativamente a distribuição dos AOV produzidos a partir de dois 

substratos: o aumento do TRH de 20 h para 95 h na fermentação acidogénica de soro 

de queijo favoreceu a produção de propionato e suprimiu a de butirato; na acidificação 

de um efluente de pasta de papel, o aumento do TRH de 11 h para 24 h produziu o 

mesmo efeito, promovendo a formação de propionato e a supressão de butirato. Na 

acidificação de vinhaças de cana-de-açúcar, Gil-Pena et al. (1986) concluíram como 

óptimo um TRH = 8 h de entre os valores estudados (1 – 33 h), o que maximizou as 

produções tanto de ácido acético como dos ácidos propiónico e butírico. Oktem et al. 

(2006) optimizaram a acidificação de efluentes farmacêuticos utilizando um TRH = 12 

h e com o controlo do valor de pH a 6,3, tendo promovido desta forma a produção dos 

ácidos acético, propiónico e butírico. 

Contrariamente, Machado e Sant'Anna (1987) concluíram que o TRH não 

afectou significativamente os produtos maioritários da acidificação de vinhaças 

(acetato, butirato e propionato). O mesmo efeito foi observado por Alexiou (1998) que 

concluiu que a acidificação de efluentes de matadouro e de processamento de café não 

é sensível ao TRH no que respeita à produção global de AOV e à sua distribuição. 

Também Fang e Yu (2002) reportaram um aumento pouco significativo do grau de 

acidificação de efluentes gelatinosos (contendo proteínas) com o aumento do TRH de 4 

para 24 h, e sem qualquer efeito notório na distribuição dos produtos de acidificação. 

Relativamente à acidificação de soro de queijo, Garcia et al. (1991) apontaram 

um valor de TRH = 10,8 h para obter um grau de acidificação de 70% de AOV sobre a 

CQO de entrada. Davila-Vazquez et al. (2009) obtiveram graus de acidificação 

máximos (cerca de 50%) na operação a um TRH = 6 h. Pelo contrário, houve redução 

significativa da produção de AOV quando o TRH testado foi de 4 h. Os autores 

atribuíram esta quebra ao wash-out de biomassa acidogénica resultante do elevado 

caudal volumétrico alimentado. Testando a acidificação do soro em valores de TRH 

entre 2 e 5 dias, Türkmenoglu (2006) também obteve maior produção de AOV no valor 

de TRH mais elevado (5 d). Por outro lado, na fermentação acidogénica do mesmo 

substrato em dois valores de TRH (0,5 e 1 d), Castelló et al. (2009) observaram uma 

produção de AOV muito mais elevada na operação ao menor valor de TRH. Em suma, 

a importância do TRH é um aspecto a ser avaliado isoladamente em cada processo 

experimental, dada a sua dependência do tipo de substrato e de inóculo utilizado. 
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Porém, este parâmetro não deve ser descartado no dimensionamento de reactores 

acidogénicos. 

2.2.3.9 Configurações operacionais 

Para a obtenção de rendimentos elevados de AOV, é fundamental assegurar 

uma correcta configuração de reactores acidogénicos que minimize eventuais inibições 

sobre os microrganismos acidogénicos associadas às altas concentrações de acidez 

volátil. A operação de um reactor acidogénico, independentemente da sua geometria, 

requer que a sua inoculação seja feita com uma cultura microbiana adequada ao 

desempenho das reacções de produção de AOV ou que seja considerado um período 

operacional de aclimatação (Argelier et al., 1998).  

O tipo de reactor utilizado na fermentação acidogénica de diferentes substratos 

afecta indirectamente o espectro e a concentração dos produtos fermentados. Por 

exemplo, Wang et al. (2013) e Beccari et al. (2009) sugerem que, devido à 

sedimentabilidade relativamente mais baixa apresentada pela biomassa acidogénica, 

os reactores de filme fixo são preferíveis aos reactores de crescimento suspenso para 

realizar processos acidogénicos, o que permite assim evitar o wash-out. Alguns tipos 

de reactor são presumivelmente mais vulneráveis às condições operacionais do que 

outros, como é o caso dos reactores tubulares que são mais sensíveis a choques de 

carga do que os reactores continuamente agitados, devido ao efeito de diluição e às 

condições de mistura (Grobicki, 1997). Estudando a fracção orgânica de resíduos 

sólidos urbanos (FORSU), Sans et al. (1995) observaram que o TRH e a temperatura 

foram os parâmetros que afectaram directamente a fermentação acidogénica num 

reactor do tipo plug-flow (PFR). Estes autores sugeriram que a operação deste reactor 

em condições mesofílicas a baixos tempos de retenção e recirculação parcial das lamas 

é particularmente indicada para a produção de ácido acético e ácido butírico. 

A fermentação acidogénica da FORSU foi também estudada por Daddario et al. 

(1993) comparando diferentes tipos de reactor e modos de operação: descontínuo, 

CSTR semi-contínuo, e multistage-counter flow reactor (MCFR). Após 12 dias de 

operação descontínua, com controlo de pH a 6,5, foram obtidas as maiores produções 

de AOV (23 – 24 g L-1). No entanto, estas condições causaram liquefacção do substrato, 

o que resultou em lixiviados com elevada turbidez e biomassa em suspensão, pelo que 
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os autores apontaram a digestão acidogénica no reactor MCFR como sendo a mais 

fiável, apesar de um desempenho inferior na produção de AOV (até 13 g L-1). 

Relativamente à fermentação acidogénica de soro de queijo, diferentes tipos de 

reactores têm sido estudados, com uma grande incidência nos sistemas de crescimento 

suspenso (CSTR). A este respeito, a Tabela 2-6 resume alguns processos que se 

encontram reportados na literatura. A compilação bibliográfica de condições 

operacionais reporta gamas bastante alargadas quer da carga orgânica quer do TRH, 

o que naturalmente resulta em diferentes desempenhos. Considerações adicionais 

sobre as condições testadas em cada sistema de fermentação acidogénica de soro de 

queijo encontram-se referidas na Secção 2.1.3. 

Tabela 2-6: Diferentes tipos de reactores utilizados em estudos envolvendo fermentação acidogénica de soro de 
queijo 

Reactor Lv (gCQO L-1d-1) 
TRH 
(h) 

Grau de 
acidificação 
máximo (%) 

Referência 

ASBBR 12 8 13 Damasceno et al. (2007) 

CSTR 206 6 49 Davila-Vazquez et al. (2009) 

CSTR 30 24 52 Saddoud et al. (2007) 

CSTR 25 10 16 Yang et al. (2003) 

CSTR 30 24 60 Venetsaneas et al. (2009) 

CSTR 47 24 19 Azbar et al. (2009) 

Filtro 10,5 96 5 Handajani (2004) 

Reactor híbrido de 
fluxo descendente 

10 168 9 Malaspina et al. (1996) 

UASB 30 10 70 Garcia et al. (1991) 

UASB 20 12 47 Castelló et al. (2009) 

 

2.2.3.9.1 Reactor de leito móvel com biofilme (MBBR) 

Como foi referido, nos processos acidogénicos, os reactores de filme fixo 

apresentam vantagens adicionais sobre os reactores de crescimento suspenso. Neste 

trabalho, para a fermentação acidogénica de soro de queijo a longo prazo (Capítulo 6) 

foi adoptado um reactor de leito móvel com biofilme (Moving Bed Biofilm Reactor, 

MBBR). Este tipo de reactores é baseado no princípio do crescimento microbiano em 

biofilme, combinando as suas vantagens com as do sistema de lamas activadas. Os 

sistemas MBBR foram inicialmente desenvolvidos e patenteados na Noruega no início 
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dos anos 90 (Odegaard et al., 1994), tendo precisamente por base a combinação dos 

processos de tratamento por lamas activadas e por leito fluidizado, procurando 

potenciar as melhores características de ambos e simultaneamente evitar as piores. 

Originalmente dimensionados para uma operação em modo contínuo, os 

reactores MBBR suportam concentrações elevadas de biomassa e toleram 

relativamente bem cargas orgânicas elevadas e choques de carga sem originar 

situações de produção excessiva de lamas (Chen et al., 2008a). Uma das principais 

vantagens destes sistemas é a eliminação de recirculação de lamas biológicas, uma vez 

que a grande maioria da biomassa desenvolve-se sobre carriers em suspensão no meio. 

Quando comparados com outros reactores de filme fixo (como os biofiltros ou os leitos 

percoladores), os reactores MBBR apresentam perdas de carga muito reduzidas, e 

permitem a utilização total do seu volume útil, dispensando operações periódicas de 

lavagem (Pastorelli et al., 1997). Desta forma, o reactor MBBR proporciona a 

permanência de uma maior quantidade de biomassa activa, o que permite operações a 

razões F/M muito superiores àquelas que são habitualmente utilizadas nos sistemas 

convencionais (Broch-Due et al., 1997). No entanto, Lazarova e Manem (1994) 

referiram algumas desvantagens destes sistemas, e que foram fundamentalmente 

relacionadas com a necessidade de uma construção sofisticada à escala real e com o 

facto de as propriedades físicas do substrato afectarem significativamente o 

desempenho hidrodinâmico do processo. 

Encontram-se referidas algumas recomendações para os carriers a utilizar em 

reactores MBBR, nomeadamente para que sejam constituídos em material resistente 

ao stress mecânico provocado por turbulência, para que sejam caracterizados por área 

superficial adequada ao desenvolvimento da biomassa, e para que a sua configuração 

geométrica seja adequada à mistura no interior do volume reaccional (Odegaard et al., 

2000; Orantes e Gonzalez-Martinez, 2003). O desenvolvimento do biofilme sobre o 

meio de enchimento tem sido apontado como um factor preponderante no desempenho 

do MBBR, uma vez que é ideal que se forme uma camada fina e uniformemente 

distribuída ao longo da superfície. Rusten et al. (2006) apontaram uma espessura de 

biofilme inferior a 100 µm como sendo ideal à operação em MBBR, pelo que é 

importante aplicar uma turbulência adequada para retirar o excesso de biomassa 

desenvolvida no carrier. 
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A quantidade de enchimento dentro de reactores MBBR deve ainda ser tida em 

conta. Uma regra empírica que tem sido largamente aplicada ao dimensionamento é 

que a razão entre o volume ocupado pelo enchimento e volume global de reacção não 

deve exceder 2/3, para que desta forma os carriers se encontrem efectivamente 

suspensos no volume de mistura e se movam livremente (Rusten et al., 2006). Por 

outro lado a escolha do enchimento deve ser sempre ponderada de acordo com as 

especificidades do efluente a tratar. Neste sentido, Odegaard et al. (2000) concluíram 

ainda que a escolha deve ser tomada considerando um valor majorante de carga 

orgânica superficial igual a 30 mgCQO m-2d-1. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.3 PRODUÇÃO DE POLIHIDROXIALCANOATOS (PHA) A 
PARTIR DE SUBSTRATOS FERMENTADOS 
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Os biopolímeros são macromoléculas constituídas por um grande número de 

unidades simples (monómeros) e quimicamente semelhantes que se ligam entre si de 

forma mais ou menos regular. Os seres vivos sintetizam uma larga variedade de 

biopolímeros. No que respeita à estrutura química, estes podem ser categorizados em 

ácidos nucleicos, poliamidas, polissacarídeos, polioxoésteres, politioésteres, 

polianidridos, poli-isoprenóides e polifenóis (Steinbüchel e Lütke-Eversloh, 2003). De 

uma forma alternativa, os biopolímeros também podem ser classificados em quatro 

grupos baseados nos seus componentes. O primeiro grupo engloba os polímeros 

directamente produzidos por organismos vivos (algodão, lã, fibras naturais, celulose, 

amido, lenhina, borracha e polihidroxialcanoatos). O segundo grupo refere-se aos 

materiais produzidos por polimerização de monómeros existentes na natureza e 

engloba, por exemplo, o ácido poliláctico (PLA) e polióis de origem vegetal. O terceiro 

grupo contém combinações entre monómeros derivados de matérias-primas renováveis 

e de monómeros de origem petrolífera, como por exemplo policarbonatos contendo 

isosorbato ou uretanos de origem vegetal. O quarto grupo inclui misturas de polímeros 

de origem renovável e petrolífera, tais como misturas de amido com álcool polivinílico 

(Chanprateep, 2010).  

2.3.1 Biodegradabilidade como vector de sustentabilidade 

A biodegradação é um processo químico através do qual os microrganismos 

presentes de forma natural na Biosfera convertem diversos materiais em produtos 

simples, como água, dióxido de carbono e biomassa, sem necessidade de aditivos ou 

catalisadores. O processo de biodegradação depende das condições ambientais (como a 

temperatura) mas também das características do material (substrato). A 

biodegradabilidade é uma propriedade inerente a certos materiais plásticos que por 

essa razão são adequados para diversas aplicações, como por exemplo a embalagem e 

o transporte de resíduos orgânicos. O termo “bioplástico” engloba uma família de 

polímeros diferentes dos plásticos convencionais, na medida em que têm origem 

biológica e/ou são biodegradáveis (European Bioplastics, 2013). 

Têm sido feitas tentativas de estandardização do conceito de polímero 

biodegradável, embora diferentes textos possam representar definições mais ou menos 

ambíguas (Calmon-Decriaud et al., 1998). A norma ISO 472-1988 designa o polímero 

biodegradável como “um plástico passível de sofrer alterações significativas na sua 
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estrutura química sob determinadas condições ambientais, resultando na perda de 

algumas propriedades (…) devido à acção natural de microrganismos.” Outra norma 

(DIN 103.2-1993) corrobora a definição anterior e apela à necessidade de definir 

métodos padronizados para avaliar a biodegradabilidade: “(…) As condições 

ambientais e as taxas de biodegradação devem ser determinadas por métodos-padrão.” 

Com maior detalhe, a “Japanese Biodegradable Plastic Society” definiu, em 1993, os 

polímeros biodegradáveis como “materiais poliméricos que são transformados em 

compostos com menor massa, nos quais pelo menos um dos passos do processo de 

degradação é através do metabolismo de microrganismos de ocorrência natural” 

(Calmon-Decriaud et al., 1998). 

A noção de bioplásticos está a fomentar uma evolução na indústria de plásticos, 

uma vez que estes apresentam duas grandes vantagens face às versões convencionais: 

poupança de recursos fósseis, pois são produzidos a partir de substratos de origem 

renovável, e possibilitam um balanço neutro de carbono sobre a Biosfera, uma vez que 

a sua decomposição emite tanto ou menos CO2 do que aquele que é sequestrado na sua 

produção por via biológica (Thielen, 2006; European Bioplastics, 2013). Por outro lado, 

muitos produtos comerciais requerem o uso de plásticos que apresentam propriedades 

impossíveis de conseguir apenas com materiais renováveis, no actual estado-da-arte. 

Importa definir, a médio prazo, qual deve ser a percentagem mínima de matérias-

primas renováveis que possa classificar um determinado material como um 

bioplástico. Alguns Estados Membros da União Europeia já estabeleceram políticas 

penalizadoras das embalagens plásticas de origem petroquímica. A Bélgica impôs uma 

ecotaxa de 3€ por quilograma de sacos de plástico, isentando os materiais que são 

passíveis de compostagem. A Holanda estabeleceu uma taxa baseada nas emissões de 

CO2 associadas quer à produção de material plástico de embalagem, quer ao seu teor 

de carbono. A França, a Itália, a Espanha e a Alemanha estão a ponderar iniciativas 

similares. No âmbito da elaboração do programa-quadro Horizon 2020, a Comissão 

Europeia postulou que os bioplásticos são um bem de elevado interesse económico e 

social e identificou-os como um dos principais vectores de desenvolvimento de uma 

economia sustentável nesta região geográfica (European Bioplastics, 2013).  
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2.3.2 Polihidroxialcanoatos (PHA): características e 
propriedades físicas 

Os polihidroxialcanoatos (PHA) são uma família de poliésteres de ácidos 

alcanóicos (Figura 2-8) cujas propriedades variam da rigidez à elasticidade. Podem ser 

moldados através de processos de extrusão para manufacturar diversas utilidades, ou 

convertidos em filmes, fibras ou adesivos. Estes materiais apresentam boa resistência 

a líquidos quentes, gorduras e óleos, mas são completamente degradáveis em 

ambientes aquáticos e no solo, quer sob condições anaeróbias, quer aeróbias. As suas 

propriedades assemelham-se às de alguns plásticos convencionais tais como o 

polietileno (Punrattanasin, 2001). 

 
Figura 2-8: Estrutura geral dos PHA 

 

Os PHA de origem bacteriana resultam de um processo em que os 

microrganismos acumulam os substratos orgânicos sob a forma de polímeros 

intracelulares de reserva de carbono e energia. Quando em presença de excesso de 

fonte de carbono com a limitação de algum outro elemento essencial (oxigénio, fósforo 

ou azoto), a acumulação de PHA surge sob a forma de inclusões citoplasmáticas 

insolúveis com diâmetro até cerca de 0,5 µm (Figura 2-9), ocorrendo tanto em 

bactérias Gram-positivas como Gram-negativas e ainda arqueobactérias, e sem 

provocar qualquer efeito nocivo sobre a célula hospedeira (Anderson e Dawes, 1990; 

Laycock et al., 2013). 

Tipicamente, os PHA são compostos por um número de monómeros de ácidos 

orgânicos que varia entre 1000 e 10000 (Suriyamongkol et al., 2007). A composição 

monomérica e a massa molecular do polímero são responsáveis pelas suas 

propriedades físicas e mecânicas, determinando assim a sua aplicabilidade comercial 

(Lemos et al., 2006). Até à data, mais de 150 monómeros foram identificados como 

possíveis constituintes destes polímeros, o que possibilita uma vasta diversidade de 

polímeros com diferentes propriedades, consoante a variação do substituinte R na 

cadeia representada na Figura 2-8 (Laycock et al., 2013). O dimensionamento de 

processos com condições de cultura e fontes de carbono adequadas permite que 

OCH3

OH

O

O

R

O

CH3

CH3

n

R = hidrogénio  → Poli(3-hidroxipropionato) 
R = metilo  → Poli(3-hidroxibutirato) 
R = etilo  → Poli(3-hidroxivalerato) 
R = propilo → Poli(3-hidroxihexanoato) 
R = pentilo → Poli(3-hidroxioctanoato) 
R = nonilo  → Poli(3-hidroxidodecanoato) 
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actualmente sejam produzidos diversos PHA com a composição desejada (tailor-made 

PHA) (Hazer e Steinbüchel, 2007). 

Os PHA são divididos em três grupos baseados no número de átomos de 

carbono nos seus monómeros unitários: polihidroxialcanoatos de cadeia curta 

(PHASCL) que contêm entre 3 e 5 átomos de carbono, polihidroxialcanoatos de cadeia 

média (PHAMCL), contendo entre 6 e 14 átomos de carbono e polihidroxialcanoatos de 

cadeia longa (PHALCL), estes últimos contendo mais de 14 átomos de carbono (Kessler 

e Witholt, 2002; Philip et al., 2007). PHASCL típicos incluem o poli-3-hidroxibutirato, 

PHB (doravante designado por polihidroxibutirato), o poli-3-hidroxivalerato, e o 

copolímero poli(3-hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato) P(HB-co-HV) [doravante 

designado por poli(hidroxibutirato-co-valerato)]. Os PHAMCL mais comuns incluem o 

polihidroxioctanoato, o polihidroxinonanoato e o copolímero poli(hidroxihexanoato-co-

hidroxiheptanoato) (Gross et al., 1989). Em geral os PHA de cadeia curta tendem a ser 

mais rígidos e quebradiços, apresentando um elevado grau de cristalinidade, enquanto 

os de cadeia longa são flexíveis e apresentam baixa cristalinidade (Philip et al., 2007). 

Por outras palavras, os PHASCL apresentam propriedades similares aos plásticos mais 

comuns, ao passo que os PHA de cadeia média e longa são considerados borrachas e 

elastómeros (Suriyamongkol et al., 2007). 

 
Figura 2-9: Micrografias electrónicas de cortes de Cupriavidus necator DSM545, cultivada em glucose, contendo 

grânulos de PHB (estruturas brancas). Ampliações: (a) 20000×; (b) 72000×; (c) 70000×; (d) 150000×. Acumulação de 
PHB (% de peso seco): (a) 48%; (b) 65%; (c) 69%; (d) 69% [fonte: Koller et al. (2010)]  
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Um dos PHA mais estudados é o PHB, que foi o primeiro a suscitar interesse 

científico e industrial. Este homopolímero é um poliéster completamente estereo-

regular, com uma distribuição assimétrica de todos os átomos de carbono na cadeia do 

substituinte R, o que o torna num homopolímero altamente cristalino (60-80%), rígido 

e quebradiço. Este polímero apresenta excelente resistência aos raios UV e 

impermeabilidade ao oxigénio (Lee, 1996). A sua temperatura de transição vítrea (Tg), 

que indica o limite térmico abaixo do qual o material se torna quebradiço ao arrefecer, 

situa-se entre 5 e 9ºC, e a temperatura de fusão entre 173 e 180ºC, este último 

intervalo muito próximo da temperatura de degradação molecular (200ºC). A maioria 

das suas propriedades mecânicas, incluindo o módulo de Young, que mede a rigidez, é 

similar às do polipropileno. No entanto, o polipropileno apresenta uma resistência à 

ruptura quatro vezes superior (Kessler e Witholt, 2002). 

Os PHA caracterizados mais recentemente têm demonstrado ser mais versáteis 

na sua aplicabilidade. Alguns copolímeros têm sido especificamente “desenhados” 

para reduzir ou eliminar as propriedades quebradiças e a instabilidade térmica do 

PHB (Keshavarz e Roy, 2010). Neste sentido, é comum a introdução de diferentes 

monómeros de hidroxialcanos na cadeia do PHB, tais como o hidroxivalerato (HV) e o 

hidroxihexanoato, o que permite melhorar as suas propriedades, resultando numa 

diminuição do módulo de Young em 80% (Kessler e Witholt, 2002). Outra estratégia 

para melhorar a aplicabilidade do PHB é a introdução de cadeias halogenadas 

insaturadas, permitindo uma mudança funcional das suas propriedades 

(Suriyamongkol et al., 2007).  

Entre todos os copolímeros, o P(HB-co-HV) tem sido proposto como um dos 

melhores candidatos para substituir os termoplásticos sintéticos devido a possuir 

melhores propriedades físicas e mecânicas (menor cristalinidade e maior flexibilidade) 

quando comparado com o PHB. Além disso, este é o copolímero mais comum na 

natureza (Lee et al., 2008). A introdução de monómeros HV na cadeia polimérica 

permite reduzir significativamente a temperatura de fusão, sem alterar a 

temperatura de degradação. Esta propriedade possibilita diferentes processamentos 

térmicos, uma vez que a fusão do material deixa de implicar a sua degradação 

molecular (Kessler e Witholt, 2002). No entanto, o facto de este copolímero apresentar 

menor grau de cristalização implica maiores tempos de processamento durante a 

moldagem térmica (Punrattanasin, 2001). A massa molecular relativa dos PHA varia 
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entre 2×105 e 3×106, e aqueles que apresentam os maiores valores são os mais 

solicitados para aplicações industriais, como a produção de filmes e fibras fortes (Lee, 

1996; Reddy et al., 2003). A Tabela 2-7 mostra a comparação entre as propriedades 

físicas de alguns dos PHA mais comuns com as de alguns polímeros de origem 

petroquímica. 

Tabela 2-7: Propriedades físicas de alguns polímeros [fonte: Dalcanton (2006)] 

Polímero 
Temperatura de 

fusão (ºC) 
Módulo de 

Young (GPA) 

Tensão de 
cisalhamento 

(MPa) 

Resitência 
à ruptura 

(%) 
PHB 179 3,5 40 5 
P(HB-co-HV)     
3% HV (mol/mol) 170 2,9 38 - 
9% HV (mol/mol) 162 1,9 37 - 
14% HV (mol/mol) 150 1,5 35 - 
20% HV (mol/mol) 145 1,2 32 - 
25% HV (mol/mol) 137 0,7 30 - 
P(HB-co-4HV)     
3% 4HV (mol/mol) 166 - 28 45 
10% 4HV (mol/mol) 159 - 24 242 
16% 4HV (mol/mol) - - 26 444 
64% 4HV (mol/mol) 50 30 17 591 
90% 4HV (mol/mol) 50 100 65 1080 
P(4HB) 53 149 104 1000 
P(HHx-co-HO) 61 - 10 300 
Polipropilenoa 170 1,7 34,5 400 
Polietileno-tereftalatoa 262 2,2 56 7300 
Poliestirenoa 110 3,1 50 - 

aPolímeros de origem petroquímica 

 

2.3.3 Cronologia da investigação sobre os PHA 

O primeiro polihidroxialcanoato microbiano investigado foi o PHB, tendo sido 

isolado e caracterizado por Maurice Lemoigne nos anos 20, no Instituto Pasteur de 

Paris, a partir de culturas de Bacillus megaterium. Este investigador postulou que os 

microrganismos sintetizam e acumulam o PHB como reservas de carbono e energia, e 

como estratégia de redução de actividade sob condições de limitação nutricional. 

Quando a disponibilidade de nutrientes é restabelecida, os PHA são então degradados 

por despolimerases intracelulares e subsequentemente metabolizados como fonte de 

carbono e energia. Na actualidade, a acumulação de PHB tem sido detectada em 

centenas de microrganismos, incluindo autotróficos, heterotróficos, fototróficos, 

aeróbios, anaeróbios e arqueobactérias (Steinbüchel, 2001; Kessler e Witholt, 2002). 

Em 1923, Lemoigne reportou que o ácido produzido pela bactéria Bacillus 

megaterium se tratava de ácido 3-hidroxibutírico e em 1927 descreveu o isolamento de 
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um material sólido extraído das células daquela bactéria. Lemoigne e os seus 

colaboradores publicaram 27 estudos sobre o PHB entre 1923 e 1951, tendo sido até os 

primeiros a reportar que, sob condições de crescimento apropriadas, o Bacillus 

megaterium acumula até 44% do seu peso seco (Lenz e Marchessault, 2005). 

Em 1953, Weibull (Universidade de Berkeley) conseguiu isolar os grânulos 

produzidos por Bacillus megaterium através da disrupção da parede celular com uma 

lisozima, confirmando a descoberta de Lemoigne. No entanto só em meados da década 

de 50 é que os fisiologistas reconheceram o papel importante do PHB no metabolismo 

microbiano e o valor da descoberta de Lemoigne. Estes poliésteres naturais 

permaneciam parcialmente desconhecidos, em parte devido ao facto de Lemoigne ter 

publicado os seus resultados numa pequena revista científica francesa com baixo 

factor de impacto. Em 1957-58, Wilkinson e a sua equipa (Universidade de 

Edimburgo) interessaram-se pela relação entre a presença dos grânulos intracelulares 

de PHB e a sua função nas células bacterianas. Estes investigadores conseguiram 

obter grânulos intactos da bactéria Bacillus cereus através da disrupção da parede 

celular com uma solução de hipoclorito. No entanto, Lundren e os colegas 

(Universidade de Siracusa) demonstraram que este método de extracção degradava a 

cadeia polimérica, resultando na obtenção de polímeros com baixa massa molecular. 

Na mesma altura, Duodoroff e os colaboradores (Universidade de Berkeley) 

descobriram que o PHB era o produto primário da assimilação oxidativa e 

fotossintética de compostos orgânicos por bactérias fototróficas, e tentaram detalhar 

os seus mecanismos de síntese e degradação nas células (Lenz e Marchessault, 2005).  

Durante os anos 60, outros cientistas descreveram a ocorrência de PHB 

noutros microrganismos, como Azotobacter chrococum, Bacillus cereus ou 

Rhodospirillum rubrum, aumentando a compreensão da função fisiológica deste 

polímero. Duodoroff e Merrick isolaram e purificaram grânulos de PHB de duas 

bactérias quimiotróficas (Rhodospirillum rubrum e Bacillus megaterium). Estes 

investigadores também estudaram a hidrólise de PHB catalisada por enzimas (Lenz e 

Marchessault, 2005). Por essa altura começou também a ser evidenciado o potencial 

do PHB para manufactura de bens materiais, tendo sido registadas as primeiras 

patentes do processo de produção por fermentação bacteriana (Baptist, 1962; 

Braunegg et al., 1998). Mais tarde, numa revisão bibliográfica de 1973 sobre o papel 

dos polímeros de reservas energéticas nos microrganismos, o PHB tornou-se mediático 
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ao receber a primeira referência como material bacteriano de reserva análogo ao 

amido e ao glicogénio (Dawes et al., 1973). Julgava-se então que o PHB seria o único 

PHA capaz de formar grânulos de reserva intracelulares, não se admitindo ainda a 

ocorrência de PHA com mais do que um tipo de monómero (Sudesh et al., 2000).  

O segundo paradigma dos PHA surgiu quando dois cientistas [Wallen e 

Rohwedder (1974)] identificaram polímeros contendo outros hidroxialcanoatos, 

maioritariamente HV e hidroxihexanoato, obtidos por extracção em clorofórmio, de 

biomassa proveniente de sistemas de lamas activadas existentes em estações de 

tratamento de efluentes. No entanto, este mesmo estudo não conseguiu identificar os 

microrganismos nos quais foi observada a presença dos poliésteres (Kessler e Witholt, 

2002). Nos 10 anos seguintes foram publicados alguns estudos identificando 

heteropolímeros em amostras biológicas recolhidas nos mais variados ambientes 

naturais, corroborando não só a ideia de se tratar de comuns materiais celulares de 

reserva, mas principalmente da ocorrência de diferentes monómeros de ácidos 

hidroxialcanóicos. Esta constatação teve grande impacto, quer no meio académico, 

quer no meio industrial, uma vez que a possibilidade de produzir diferentes polímeros 

oferecia uma maior variedade de produtos (Sudesh et al., 2000; Abideen et al., 2007). 

A década de 80 foi marcada por sucessivas descobertas de diferentes 

monómeros incorporados nos PHA e, por esta altura, foi realizada a primeira 

produção industrial de copolímeros contendo HB e HV. Este processo culminou nas 

primeiras patentes de produção do P(HB-co-HV), cujo beneficiário foi a Imperial 

Chemical Industries (ICI, Reino Unido) (Holmes et al., 1982; Braunegg et al., 1998). 

Os avanços da biologia molecular dotaram a investigação científica com novos 

instrumentos de trabalho, abrindo portas ao terceiro momento no desenvolvimento 

dos PHA bacterianos: a compreensão dos mecanismos de formação e a caracterização 

de genes envolvidos na sua síntese. No final dos anos 80, estes genes foram clonados a 

partir da bactéria Cupriavidus necator (anteriormente designada por Ralstonia 

eutropha e Alcaligenes eutrophus), e vários investigadores demonstram a 

funcionalidade dos mesmos genes na bactéria Escherichia coli (Chodak, 2008). A 

engenharia genética e a engenharia metabólica fizeram aumentar o interesse pela 

compreensão da formação dos PHA bacterianos. A enzima responsável pela reacção de 

polimerização foi identificada como enzima-chave do processo e designada por PHA-

sintase. Cerca de 38 genes estruturais da enzima PHA-sintase de mais de 32 espécies 
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bacterianas diferentes foram já clonados com sucesso, permitindo sistematizar melhor 

o conhecimento sobre as enzimas consoante as suas estruturas primárias e as 

especificidades de substrato (Sudesh et al., 2000). Actualmente procura-se determinar 

as estruturas terciária e quaternária desta enzima, utilizando técnicas de engenharia 

de proteínas, o que irá provavelmente permitir conhecer os factores que determinam a 

massa molecular do PHA sintetizado, visando um controlo mais efectivo da 

composição do polímero e a sua aplicabilidade industrial (Suriyamongkol et al., 2007). 

2.3.4 Desenvolvimento industrial e aplicações comerciais 

As aplicações comerciais dos PHA bacterianos estão directamente relacionadas 

com as suas propriedades, tais como a biodegradabilidade, as características 

termoplásticas, as propriedades piezoeléctricas, a potencial despolimerização a ácido 

3-hidroxibutírico e ainda ao grau de pureza conseguido após a síntese e extracção 

(Punrattanasin, 2001). As aplicações mais comuns destes materiais podem ser 

encontradas em três áreas fundamentais: ciências médicas e farmacêuticas, 

agricultura e embalagem (Lee, 1996). 

Em 1976, a Imperial Chemical Industries (ICI, Reino Unido) começou a 

explorar o potencial do PHB para substituir alguns dos seus produtos plásticos de 

origem petroquímica. Embora o PHB de origem bacteriana fosse relativamente caro 

em comparação com os plásticos tradicionais, esperava-se naquela altura uma subida 

acentuada dos preços do crude, o que eventualmente tornaria a produção de PHB 

competitiva em termos económicos. A ICI lançou um copolímero contendo HB e HV 

com a designação de Biopol® que, em 1990, a empresa de cosméticos Wella viria a 

utilizar na produção de frascos de champô. Mais recentemente, o negócio da ICI foi 

comprado pela Monsanto (Estados Unidos da América) que direccionou a produção de 

Biopol® para a utilização de plantas transgénicas, por razões de economia de custos 

(Philip et al., 2007). O copolímero P(HB-co-HV) tem provado ser o mais atractivo por 

ser bastante flexível no que respeita à aplicabilidade, e encontra-se disponível sob 

diversas designações comerciais (Vroman e Tighzert, 2009). A Tabela 2-8 lista alguns 

dos polímeros do tipo PHA que se encontram actualmente disponíveis no mercado.  

Hoje em dia o leque de aplicações dos PHA é manifestamente mais vasto do 

que há 20 anos. O látex feito de PHA pode ser usado em coberturas impermeáveis de 

papel ou cartão, foles, diafragmas e filmes. Apesar da sua biodegradabilidade, o PHB 
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também pode ser utilizado como compósito na embalagem de carnes e lacticínios, e é 

resistente ao ataque microbiano durante 3 meses, e permite uma baixa difusão do 

oxigénio (Shisatskaya, 2008). Determinados copolímeros de cadeia média apresentam 

boas características para a manufactura de películas adesivas, devido às suas 

características elastoméricas, podendo ainda ser utilizados como agentes ligantes de 

tintas, o que permite substituir os solventes orgânicos por água, resultando em tintas 

menos poluentes (van der Walle et al., 1999). Devido às suas características 

piezoeléctricas, os PHA podem ser utilizados no fabrico de sensores de pressão de 

teclados e sintetizadores musicais, instrumentos de medição de torção e aceleração, 

sensores de ondas de choque, isqueiros, microfones, sonómetros, auscultadores, 

altifalantes, instrumentos para terapia ultrassónica e para atomização de líquidos 

(Philip et al., 2007). 

Tabela 2-8: Alguns PHA disponíveis no mercado actual 

Polímero Nome comercial Fabricante País 

PHB Biocycle® PHB Industrial Company Brasil 

PHB Biogreen® Mitsubishi Gas Chemical Company Inc. Japão 

PHB Biomer P® Biomer Inc. Alemanha 

P(HB-co-HV) Eamat® Tianan Biologic China 

P(HB-co-HHx) Kaneka® Kaneka Corporation Japão 

P(HB-co-HHx) Nodax® Procter & Gamble E.U.A. 

P(3HB-co-4HB) Sogreen 2013® Tianjin GreenBio China 

 

Uma vez que a degradação do PHB a ácido 3-hidroxibutírico é um processo 

metabólico comum a todos os organismos superiores, pode assumir-se que o PHB é um 

material biocompatível com tecidos animais, e que pode ser implantado sem qualquer 

efeito tóxico (Lee, 1996). No entanto, recentemente têm sido estudados alguns 

potenciais efeitos adversos, dado que a biocompatibilidade não é um fenómeno 

estritamente químico mas também está relacionada com a rugosidade dos materiais, o 

que determina o tipo de moléculas a serem absorvidas pelo novo tecido (Liang et al., 

2008). Na área biomédica, os PHA têm sido alvo de bastante desenvolvimento. 

Aqueles que contêm monómeros 4-hidroxibutirato são os que revelam maior potencial 

em técnicas terapêuticas. O 4-hidroxibutirato foi inicialmente utilizado como 

anestésico intravenoso, pois induz rapidamente um estado sonolento sem perturbar a 

estabilidade cardiovascular. Recentemente este composto tem sido utilizado no 
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tratamento das dependências de álcool, heroína e nicotina. Apesar de suscitar um 

interesse científico elevado, o 4-hidroxibutirato é relativamente barato, ocorre 

naturalmente e portanto não pode ser patenteado. Por este facto, o 4-hidroxibutirato 

não tem sido desenvolvido em grande escala como agente terapêutico por parte da 

indústria farmacêutica (Sudesh et al., 2000). 

 
Figura 2-10: Exemplos de artigos fabricados com PHA 

 

A engenharia de tecidos, domínio da engenharia biomédica que se dedica à 

produção de tecidos artificiais, recorre frequentemente a polímeros como o PHB, 

P(HB-co-HV), poli-4-hidroxibutirato, poli-3-hidroxioctanoato e poli(3-hidroxibutirato-

co-3-hidroxihexanoato). Estes têm sido principalmente usados como suportes ósseos, 

materiais osteossintéticos e suturas cirúrgicas. Outras aplicações de PHA na área 

médica e farmacêutica incluem suportes biodegradáveis para a libertação de drogas 

(cápsulas), parafusos cirúrgicos, compressas, enxertos vasculares, válvulas arteriais e 

cardíacas (Keshavarz e Roy, 2010). Além da biocompatibilidade, outra vantagem deste 

tipo de polímeros biodegradáveis é que, quando usados como suporte de implantes e 

 
a – suturas cirúrgicas; b – válvula aórtica em P(4HB); c – talheres descartáveis; d – frascos de champô; e – 
cuvetes descartáveis; f – suportes descartáveis para transplantação; g – esferográficas; h – matrizes para 

crescimento de tecidos biológicos 

 



Biovalorização de soro de queijo por processos anaeróbios/aeróbios 

- 122 - 

enxertos, tornam dispensáveis intervenções cirúrgicas posteriores para a sua remoção 

devido às suas características degradáveis. Por outro lado, a sua utilização na 

substituição de elementos biológicos com elevado desgaste mecânico, como é o caso de 

válvulas cardíacas, obriga quase sempre a reintervenções cirúrgicas correctivas para 

substituição ou reconstrução, a menos que sejam usados compósitos contendo PHA e 

outros polímeros com menor degradabilidade (Butcher et al., 2011). A partir de 

culturas de Cupriavidus necator, Shisatskaya (2008) demonstrou a possibilidade de 

produção diversos materiais biomédicos de elevada qualidade utilizando P(HB-co-HV) 

com um conteúdo molar em HV entre 4% e 30%, incluindo filmes flexíveis, 

membranas porosas, fibras ultrafinas, matrizes dentárias, fibras ultrafinas e 

compósitos com hidroxiapatite. A Tepha Inc. dedica-se ao desenvolvimento e 

comercialização de artigos medico-cirúrgicos utilizando PHA. 

No domínio agrícola, o uso dos PHA tem-se revelado promissor, devido à sua 

biodegradabilidade no solo. Estes polímeros têm sido utilizados como suportes para a 

dosagem a longo-prazo de insecticidas, herbicidas e fertilizantes. Os PHA são também 

eficazes no embalamento de raízes para transplantação, tornando dispensável uma 

segunda intervenção para a remoção da embalagem e aumentando a eficiência do 

processo agrícola (Sudesh et al., 2000; Punrattanasin, 2001). 

2.3.5 Metabolismo de síntese 

A lista de microrganismos capazes de produzir PHA conta actualmente com 

mais de 300 exemplares, e encontra-se em constante actualização (Laycock et al., 

2013). Para além do microrganismo Cupriavidus necator que tem sido o mais 

amplamente estudado no âmbito da acumulação de PHA, outros géneros têm 

demonstrado a mesma capacidade, incluindo espécies dos géneros Bacillus, 

Pseudomonas, Rhodopseudomonas, Protomonas, Aeromonas, Thiococcus, 

Rhodococcus, Corynebacterium, Burkholderia, Chromobacterium, Nocardia ou 

Rhizobium, entre outros (Sato et al., 2007; Suriyamongkol et al., 2007; Rincones et al., 

2009). O desenvolvimento das ciências biológicas, nomeadamente da engenharia 

genética e da engenharia metabólica, aplicado ao estudo dos microrganismos 

acumuladores de PHA tem sido direccionado para a compreensão extensiva das vias 

metabólicas de síntese. Este desenvolvimento visa aumentar a variedade de 

substratos utilizáveis no processo, ou transferir a capacidade de acumulação de PHA 
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de determinados microrganismos para outros mais facilmente cultiváveis, 

aumentando a produtividade destes sistemas biológicos (Sudesh et al., 2000). 

As reacções fundamentais da síntese de PHA são catalisadas por enzimas PHA 

sintase. Os substratos naturais destas enzimas são tioésteres de coenzima A (CoA) de 

ácidos (R)-hidroxialcanóicos com o grupo hidroxilo na posição 3, 4, 5 ou 6 do grupo 

acilo. As PHA sintases pertencem à família das / hidrolases. O conhecimento destas 

enzimas tem sido utilizado para obter modificações das PHA sintases com novas 

propriedades e com um incremento da actividade através de mutagénese. Utilizando, 

por exemplo, PHA sintase modificada de Cupriavidus necator, foram obtidos 

biopolímeros estruturalmente relacionados com o substrato de células cultivadas em 

ácidos mercaptoalcanóicos (Steinbüchel e Lütke-Eversloh, 2003). Um outro exemplo é 

a produção de PHB por Escherichia coli recombinante utilizando genes biossintéticos 

de Cupriavidus necator, conduzindo a uma melhoria substancial do desempenho 

produtivo, uma vez que esta estirpe é capaz produzir até 80 g L-1 de PHB (Luengo et 

al., 2003). A manipulação genética permite reduzir custos de operação, a par de outras 

vantagens, tais como as rápidas taxas de crescimento, a elevada densidade celular, a 

capacidade de usar substratos mais baratos e a formas relativamente mais simples de 

purificação do polímero (Dias et al., 2006). 

A bactéria Cupriavidus necator tem sido o microrganismo mais extensivamente 

estudado quanto à sua capacidade de acumulação de PHB a partir de fontes de 

carbono simples, constituindo a base de muitos estudos metabólicos de produção e de 

degradação de biopolímeros (Khanna e Srivastava, 2005). Trata-se de um 

microrganismo procariótico, Gram-negativo, com ocorrência natural no solo e na água. 

Apesar de a síntese de PHA poder ser genericamente descrita por oito vias 

metabólicas, o mecanismo de síntese do PHB baseado em Cupriavidus necator é 

considerado a via clássica (Steinbüchel e Lütke-Eversloh, 2003; Laycock et al., 2013). 

A síntese de PHB por Cupriavidus necator é mediada por três enzimas – a β-

cetotiolase, a acetoacetil-CoA redutase dependente do transportador NADPH, e a PHA 

sintase. Estas enzimas são respectivamente codificadas pelos genes PhaA, PhaB e 

PhaC. Quando as condições de crescimento são desequilibradas, o acetil-CoA não 

entra no ciclo de Krebs para obtenção de energia devido às altas concentrações de 

NADH (Punrattanasin, 2001). As elevadas concentrações de NADH resultam da 

cessação da síntese proteica, um processo acompanhado pela geração de ATP pela 
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cadeia transportadora de electrões, durante a limitação nutricional. Estas condições 

inibem a enzima citrato-sintase, uma das enzimas-chave do ciclo de Krebs, 

conduzindo ao aumento da concentração de acetil-CoA (Dawes et al., 1973). O acetil-

CoA é então utilizado como substrato para a síntese de PHA por uma sequência de 

três reacções, representadas na sequência esquerda da Figura 2-11. A enzima -

cetotiolase realiza a condensação de duas moléculas de acetil-CoA a acetoacetil-CoA. A 

enzima acetoacetil-CoA redutase reduz posteriormente a molécula a (R)-3-

hidroxibutiril-CoA. O último passo é a reacção de polimerização catalisada pela 

enzima PHA sintase (Khanna e Srivastava, 2005; Suriyamongkol et al., 2007).  

Podem ser utilizados por Cupriavidus necator diversos substratos como 

precursores da síntese de PHA, tais como ácidos orgânicos voláteis (AOV) com cadeias 

carboxílicas contendo 3 a 5 átomos de carbono. A metabolização de diferentes 

substratos resulta na síntese de copolímeros consoante a quantidade relativa destas 

fontes de carbono presentes no meio reaccional (Dias et al., 2006). Por exemplo, a 

adição de ácido propiónico ou ácido valérico a um meio de glucose conduz à produção 

de um copolímero composto por HB e HV (sequência à direita na Figura 2-11). Neste 

caso, ocorre a condensação de propionil-CoA com acetil-CoA que é mediada por uma 

cetotiolase distinta (3-cetotiolase). A redução da 3-cetovaleril-CoA a (R)-3-

hidroxivaleril-CoA e a subsequente polimerização a P(HB-co-HV) são catalisadas 

pelas mesmas enzimas envolvidas na síntese de PHB, nomeadamente a acetoacetil-

CoA redutase e a PHA sintase. Quando são utilizados ácido butírico e ácido valérico, 

estes são incorporados directamente como 3-hidroxibutiril-CoA e 3-hidroxivaleril-CoA 

que são respectivamente polimerizados como PHB e poli-3-hidroxivalerato, ou então 

podem ser submetidos a β-oxidação para formar AOV de cadeia mais curta que 

posteriormente serão precursores da síntese de polímero (Luengo et al., 2003; 

Suriyamongkol et al., 2007). De acordo com Doi (1990), a degradação de PHA em 

Cupriavidus necator pode ocorrer em simultâneo com a sua síntese sob limitações de 

azoto, um fenómeno que ilustra a natureza cíclica do metabolismo dos PHA. Este 

autor refere que a composição do PHA produzido mudou do homopolímero PHB para 

um copolímero contendo 49% de HV, quando o ácido butírico no substrato foi 

substituído por ácido valérico, após 96 horas de limitação de azoto. 

Como foi referido, outras vias metabólicas podem ser utilizadas para ilustrar a 

síntese de PHA, como é o caso do que acontece no microrganismo Rhodospirillum 
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rubrum. Também conhecida por via da hidratase, este mecanismo descreve a 

formação de PHB mediada por uma enzima enoil-CoA hidratase. Esta via metabólica 

é semelhante à via clássica característica de Cupriavidus necator, porém com ligeiras 

modificações no segundo passo. O acetoacetil-CoA é reduzido por uma redutase 

dependente do NADH a L-3-hidroxibutiril-CoA, que é posteriormente convertido em 

D-3-hidroxibutiril-CoA por duas moléculas da enzima enoil-CoA hidratase. Uma 

representação simples do mecanismo global pode resumir-se à seguinte sequência: 

acetato  acetil-CoA  acetoacetil-CoA  L-3-hidroxibutiril-CoA  crotonil-CoA  D-

3-hidroxibutiril-CoA  PHB (Lee, 1996; Reiser et al., 2000; Punrattanasin, 2001; Sato 

et al., 2007). 

 
Figura 2-11: Via de síntese de PHA por Cupriavidus necator [fontes: Punrattanasin (2001); Suriyamongkol et al. 

(2007)] 

 

O microrganismo Pseudomonas oleovorans pertence ao grupo I atendendo à 

homologia do RNA, e produz essencialmente PHA de cadeia média a partir de alcanos 

de cadeia média (em particular o n-octano), álcoois ou alcanoatos (Lee, 1996; 

Hazenberg e Witholt, 1997). Quando este microrganismo é cultivado em substrato 

constituído por n-alcanos, sob limitação de azoto, a composição dos monómeros é 

sempre um reflexo dos substratos que lhe são alimentados: o maior monómero no PHA 

acumulado contém sempre tantos átomos de carbono quantos os da cadeia do alcano 

presente no substrato. As bactérias deste grupo derivam o 3-hidroxiacil-CoA para a 

PHAMCL sintase a partir de intermediários da β-oxidação de ácidos gordos. Enzimas 
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específicas tais como a enoil-CoA hidratase e a 3-cetoacil-CoA redutase estão 

presumivelmente envolvidas na conversão dos intermediários da β-oxidação em 

monómeros apropriados para a polimerização pela PHA sintase (Sudesh et al., 2000). 

Uma outra via metabólica, representada por Pseudomonas putida, é comum a 

todas as espécies deste género pertencentes ao grupo I da homologia de RNA (como 

por exemplo Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas citronellolis, Pseudomonas 

mendoncina e Pseudomonas putida), à excepção da Pseudomonas oleovorans cujo 

mecanismo foi descrito anteriormente. Ao contrário da anterior, esta via metabólica 

conduz à produção de PHA de cadeia média a partir de fontes de carbono cujo 

comprimento não está relacionado com a composição monomérica produzida 

(Punrattanasin, 2001). O monómero tipicamente predominante no PHA acumulado é 

o 3-hidroxidodecanoato, independentemente das fontes de carbono utilizadas, que 

podem incluir gluconato, frutose, acetato, glicerol e lactato (Lee, 1996). Neste caso, os 

monómeros 3-hidroxiacil derivam da via sintética de ácidos gordos de novo, surgindo 

na forma de (R)-3-hidroxiacil-ACP. Torna-se assim necessário um passo metabólico 

adicional para a conversão em (R)-3-hidroxiacil-CoA, que se acredita ser catalisado 

pela enzima phaG, a qual exibe actividade de 3-hidroxiacil-CoA-ACP transferase 

(Sudesh et al., 2000). 

2.3.6 Produção de PHA por culturas microbianas mistas 

Embora os PHA se encontrem numa classe de materiais com elevado potencial 

de substituição dos plásticos de origem petroquímica, ainda não se vislumbra uma 

comercialização alargada destes polímeros devido aos custos de produção que 

encarecem estes polímeros em cerca de 4 a 9 vezes mais do que os plásticos 

convencionais (Moita e Lemos, 2012). A produção industrial de PHA tem sido 

realizada com culturas microbianas puras, envolvendo custos elevados, 

principalmente devido à necessidade de condições estéreis de fermentação à escala 

industrial. Nos últimos anos tem existido um interesse crescente na concepção de 

processos alternativos de produção de PHA, na tentativa de reduzir os custos 

associados. Estas alternativas combinam normalmente a utilização de substratos 

menos “nobres” tais como resíduos orgânicos ou subprodutos industriais com culturas 

microbianas mistas (Reddy et al., 2003; Khanna e Srivastava, 2005; Dias et al., 2006; 

Serafim et al., 2008). O uso de culturas microbianas mistas para a produção de valor 
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acrescentado, com base em princípios de selecção ecológica nos consórcios microbianos 

pode ser designado como eco-biotecnologia e constitui um dos pilares da 

sustentabilidade comercial nos próximos anos (Kleerebezem e van Loosdrecht, 2007). 

A possibilidade de produzir PHA a partir de culturas mistas coincide em 

grande parte com a realidade dos sistemas convencionais de tratamento biológico que 

utilizam biomassa indiferenciada para realizar a remoção biológica de carbono, azoto, 

fósforo ou sulfato. As vantagens mais evidentes deste princípio incluem uma maior 

facilidade de operação e uma poupança energética (menos 60%) em reactores que não 

requerem esterilidade, assim como uma abundância de matéria-prima mais barata ou 

de custo zero, o que permite algum retorno económico do investimento de obra e de 

operação. Outras vantagens incluem menores emissões associadas ao processo, 

quando comparado com a produção através de culturas puras, incluindo a geração de 

menores quantidades de compostos clorados, compostos azotados, metais pesados e 

CO2 (Salehizadeh e van Loosdrecht, 2004). 

A ocorrência de PHA em culturas mistas de estações de tratamento anunciada 

por Wallen e Rohwedder (1974) abriu portas a uma possível requalificação deste tipo 

de biomassa existente nos processos convencionais de tratamento biológico, antevendo 

também uma possibilidade de utilização de diversos substratos orgânicos 

(Salehizadeh e Van Loosdrecht, 2004). As culturas mistas que constituem a biomassa 

indiferenciada são populações microbianas com uma composição alargada que é 

seleccionada pelas condições ambientais impostas ao ecossistema que habitam. A 

biomassa contendo diferentes espécies de microrganismos tem capacidade para lidar 

com uma grande variedade substratos complexos, como é o caso da maioria dos 

resíduos orgânicos (Agler et al., 2011). Um processo de selecção de biomassa baseado 

num regime de “fartura-fome” (descrito adiante) é particularmente vantajoso, uma vez 

que a acumulação de PHA nestas circunstâncias não é induzida por limitação de 

nutrientes mas por limitação interna de crescimento (Serafim et al., 2008). Quando 

orientadas para a produção de PHA em condições ambientais específicas, as culturas 

mistas têm apresentado elevada capacidade de armazenamento de polímeros de 

reserva (Dias et al., 2006). Inclusivamente foi demonstrada por Johnson et al. (2010a) 

uma acumulação de PHB por culturas mistas de até 89% em peso seco, superior ao 

que tem sido observado em muitas culturas puras. 
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Os sistemas de lamas activadas são um dos processos mais comuns de 

tratamento biológico. Este processo gera grandes quantidades de biomassa 

excedentária nas estações de tratamento, estimando-se uma produção anual de 6900 

milhões de toneladas (base seca) em países como os Estados Unidos da América ou o 

Reino Unido (Khardenavis et al., 2009). Para além de representar um desperdício de 

recursos biológicos, uma gestão mais eficiente do excesso de lamas pode ser um vector 

para a produção de polímeros. O enriquecimento de culturas aeróbias mistas para 

acumulação de PHA implica que o seu crescimento seja limitado por condições 

transientes de disponibilidade de carbono ou oxigénio (Serafim et al., 2008). A 

reconversão dos processos de lamas activadas permite simultaneamente diminuir a 

produção de lamas excedentárias e gerar valor acrescentado. Tem sido amplamente 

demonstrada a estabilidade destes processos a longo prazo (Serafim et al., 2008). Além 

disso, as propriedades dos polímeros produzidos por esta via não diferem das daqueles 

que são produzidos por culturas puras (Patel et al., 2009). 

Por outro lado, a produção de PHA utilizando culturas mistas resulta também 

numa elevada competitividade financeira com outros processos de produção de 

polímeros (utilizando processos petroquímicos ou biotecnologia de culturas puras) e 

com processos de tratamento de resíduos que possibilitam a recuperação de 

subprodutos energéticos, tais como o metano, o etanol ou o hidrogénio. Por esta razão 

torna-se necessário detalhar com rigor as limitações de cada um dos processos 

concorrentes. Diversos grupos de trabalho têm realizado investigação neste sentido, 

desenvolvendo estudos sistemáticos e propondo críticas construtivas sobre a 

optimização dos diferentes processos de produção de PHA (Gurieff e Lant, 2007; 

Mudliar et al., 2008). Não obstante, a produção de PHA por culturas microbianas 

mistas a partir de substratos orgânicos menos “nobres”, como os resíduos orgânicos, é 

hoje em dia uma área de investigação em rápido desenvolvimento, uma vez que 

permite integrar a eliminação da poluição com a geração de valor acrescentado, 

propondo assim uma mudança de paradigma na gestão e tratamento de resíduos 

orgânicos.  
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2.3.6.1 Substratos 

O desenvolvimento de processos de produção de PHA empregando culturas 

mistas deve actualmente focar-se não só na redução de custos operacionais mas 

também na disponibilidade de substratos, numa perspectiva de sustentabilidade 

ambiental e económica (Chanprateep, 2010). Estima-se que o custo associado ao uso 

do substrato orgânico represente cerca de 40% do custo global do processo (Choi e Lee, 

1999; Reis et al., 2003; Gurieff e Lant, 2006). 

Os ácidos orgânicos voláteis (AOV) podem ser facilmente convertidos em PHA 

por culturas microbianas mistas, pelo que têm sido realizados diversos estudos 

utilizando estes substratos na sua forma pura (ácidos acético, propiónico, butírico ou 

valérico) (Dionisi et al., 2004; Serafim et al., 2004; Lemos et al., 2006; Johnson et al., 

2009; Villano et al., 2010; Jia et al., 2013). Os AOV são vantajosos do ponto de vista 

metabólico uma vez que a sua β-oxidação completa consegue gerar mais energia 

química do que um equivalente molar de glucose (Solaiman et al., 2006). 

Adicionalmente, a grande vantagem da utilização de culturas mistas para produção de 

PHA é a oportunidade de usar resíduos orgânicos fermentados ao invés de AOV puros, 

o que permite diminuir o custo associado ao substrato através da integração de 

processos anaeróbios de tratamento que são bastante comuns. 

Actualmente têm sido estudados processos de produção de PHA por culturas 

mistas utilizando diversos substratos orgânicos que são habitualmente considerados 

resíduos ou subprodutos industriais ou agro-pecuários. A lista inclui, entre outros, 

melaço fermentado (Albuquerque et al., 2010; Bengtsson et al., 2010), resíduos de 

processamento de tomate (Liu et al., 2008), resíduos alimentares (Rhu et al., 2003), 

óleo de palma saponificado (Abideen et al., 2007), lamas biológicas fermentadas (Coats 

et al., 2007; Cai et al., 2009), subprodutos de processos pirolíticos (Moita e Lemos, 

2012), efluentes da indústria de pasta (Bengtsson et al., 2008b; Bengtsson et al., 

2008c) ou efluentes de lagares de azeite (Dionisi et al., 2005b; Beccari et al., 2009). 

2.3.6.2 Processo operacional 

Um processo de produção de PHA envolvendo culturas mistas e substratos de 

base renovável (resíduos e efluentes orgânicos) pode ser operado em três etapas 

(Figura 2-12). Este processo envolve uma reconfiguração de alguns sistemas 

convencionais existentes em estações de tratamento e inclui os seguintes estágios 
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sequenciais: (1) fermentação acidogénica, em condições anaeróbias, para uma 

conversão optimizada das moléculas orgânicas complexas em AOV, e que permita de 

alguma forma antecipar a composição do fermentado em função de simples 

manipulações nos parâmetros operacionais; (2) selecção de uma cultura mista 

enriquecida em microrganismos com uma elevada capacidade de armazenamento de 

PHA, usando os substratos fermentados no passo (1), num regime de operação 

adequado; (3) acumulação de PHA pela cultura seleccionada no passo (2), usando uma 

concentração elevada do substrato fermentado. 

Os factores que influenciam o passo de fermentação acidogénica foram 

analisados anteriormente (Secção 2.2). Relativamente à segunda etapa (selecção de 

culturas), a Figura 2-12 apresenta três processos alternativos que podem induzir à 

selecção de biomassa enriquecida em microrganismos acumuladores de PHA e que 

serão descritos em seguida. A influência de alguns parâmetros operacionais será 

discutida nas secções seguintes, com particular ênfase no sistema “fartura-fome”, por 

se tratar do regime utilizado a selecção de biomassa no âmbito experimental desta 

tese. 

 
Figura 2-12: Processo em três estágios para produção de PHA usando efluentes orgânicos e culturas mistas  
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2.3.6.3  Regimes operacionais para a selecção de culturas 

A síntese microbiana de PHA ocorre em condições em que o crescimento celular 

é restringido quer por limitação externa, quer por limitação interna. A limitação 

externa resulta da carência de elementos essenciais ao crescimento no meio exterior. 

A limitação interna resulta da necessidade de adaptação fisiológica dos 

microrganismos à abundância de carbono externo após um período prolongado de 

privação de substrato. Qualquer uma das limitações resulta num processo de 

crescimento desequilibrado no qual a produção de biomassa activa diminui ou cessa e 

o substrato é acumulado sob a forma de reservas intracelulares como os PHA 

(Anderson e Dawes, 1990). 

O sucesso do processo de produção de PHA depende do passo de selecção de 

uma cultura microbiana com elevada capacidade de acumulação de polímero 

intracelular. Este processo pode ser conseguido por alterações na operação de 

processos convencionais de tratamento biológico. Até à data foram identificadas e 

estudadas diversas estratégias operacionais que possibilitam uma selecção eficiente 

de microrganismos enriquecidos para acumulação de PHA. Entre outros, o processo de 

remoção biológica de fósforo e o processo de lamas activadas em regime de 

alimentação dinâmica (“fartura-fome”) têm sido os mais estudados. Pelo facto de o 

último processo ter sido abordado no âmbito experimental desta tese (Capítulo 7), este 

é alvo de maior detalhe durante esta revisão bibliográfica nas secções seguintes. 

2.3.6.3.1 Alimentação dinâmica em aerobiose (“Fartura-Fome”) 

Até aos anos 70, os problemas de sedimentabilidade causados pela presença de 

microrganismos filamentosos em sistemas de lamas activadas eram considerados uma 

consequência inevitável deste processo de tratamento. No entanto, foi posteriormente 

desenvolvida uma configuração em estágios (designados como selectores) para 

aumentar o controlo sobre o bulking filamentoso nos sistemas de lamas activadas e 

melhorar as características de sedimentabilidade das lamas (Metcalf & Eddy, 2003).  

Um exemplo desta configuração é o sistema baseado em critérios cinéticos e 

consiste no dimensionamento de um ou vários selectores ligados em série (selector de 

razões F/M elevadas, Figura 2-13), tendo por objectivo submeter a cultura microbiana 

a elevadas concentrações de substrato facilmente biodegradável, a um tempo de 

retenção hidráulico relativamente curto (20 a 60 min). Este modo de operação favorece 
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o crescimento de microrganismos formadores de flocos em detrimento dos 

microrganismos filamentosos. Enquanto os microrganismos formadores de flocos 

apresentam maiores taxas de crescimento em presença de altas concentrações de 

substrato solúvel (facilmente biodegradável), as bactérias filamentosas são mais 

eficientes na utilização do substrato em baixas concentrações. Um reactor descontínuo 

sequencial (SBR, descrito adiante na Secção 3.1.4.2) também pode integrar o papel de 

selector, dependendo da estratégia de alimentação, dos parâmetros operacionais 

(carga orgânica, TRH e tempo de ciclo) e da composição do substrato (Metcalf & Eddy, 

2003). 

 
Figura 2-13: Selector de razão F/M elevada utilizado no processo de lamas activadas 
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reservas intracelulares tais como os PHA (Daigger e Grady Jr, 1982). Quando se 

esgota o substrato externo (início da fase de “fome”), o polímero funciona como fonte 

de carbono e energia começa a ser consumido (Figura 2-14). O processo de acumulação 

de reservas intracelulares requer menor adaptação fisiológica e é por isso a resposta 

mais rápida a este regime de operação (Beccari et al., 1998; Beun et al., 2002). No 

entanto, o crescimento celular pode tornar-se dominante se o período de exposição ao 

substrato (“fartura”) for suficientemente longo para desenvolver adaptação fisiológica 

(Majone et al., 1996). 

 
Figura 2-14: Evolução típica das concentrações ao longo de um ciclo de operação em alimentação dinâmica 

 

As condições dinâmicas deste modo de operação induzem uma pressão selectiva 

que favorece os microrganismos com maior capacidade para estabelecer reservas 

internas de carbono, o que torna o enriquecimento num processo de selecção natural 

(Beun et al., 2002). Os microrganismos que se encontram mais bem adaptados para 

acumular substrato durante a fase de “fartura” possuem uma vantagem competitiva 

sobre os demais, uma vez que podem assim utilizar o polímero acumulado como 

reserva interna de carbono durante a fase de “fome”. Desta forma, os microrganismos 

sem esta capacidade não conseguem sobreviver e a cultura torna-se enriquecida em 

microrganismos acumuladores de PHA (Serafim et al., 2004; Dionisi et al., 2005a). 

2.3.6.3.2 Remoção biológica de fósforo (EBPR) 

O processo de remoção biológica de fósforo (enhanced biological phosphorous 

removal, EBPR) foi desenvolvido nos anos 70 para mitigar os efeitos de eutrofização 

provocados por descargas de diversos efluentes contendo fósforo (Satoh et al., 1999). 

Este processo é uma modificação do processo de lamas activadas e, na sua 
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configuração mais convencional, consiste num reactor anaeróbio seguido de um 

reactor aeróbio e de um sedimentador secundário (Figura 2-15). O efluente orgânico a 

tratar, contendo fósforo, é misturado com as lamas activadas em condições anaeróbias 

(ausência de oxigénio, nitratos e nitritos) e, após esta fase, o licor de mistura é 

submetido a condições de aerobiose. Por último, o efluente tratado é separado 

gravimetricamente das lamas, e estas são recirculadas, na sua maioria, para o módulo 

anaeróbio onde se reinicia o ciclo. Este processo pode ser realizado num reactor SBR 

onde têm lugar as três fases do processo: a fase anaeróbia é conseguida através do 

borbulhamento com um gás inerte, a fase aeróbia é realizada por borbulhamento com 

oxigénio ou ar e a sedimentação decorre com a ausência de mistura ou borbulhamento, 

após a fase aeróbia (Metcalf & Eddy, 2003). 

 
Figura 2-15: Processo de remoção biológica de fósforo 

 

A remoção de fósforo é realizada por microrganismos capazes de eliminar este 

poluente através da acumulação intracelular de polifosfato em condições aeróbias. 

Estes microrganismos são designados por polyphosphate accumulating organisms 

(PAO). Ao contrário do que acontece no regime “fartura-fome”, a síntese microbiana de 

PHA neste processo ocorre em resultado de uma limitação externa. Quando os PAO 

são submetidos a condições anaeróbias e na presença da matéria orgânica do efluente 

a tratar (tipicamente sob a forma de AOV), estes removem a fonte de carbono e 

acumulam temporariamente PHA. Simultaneamente o polifosfato que foi previamente 

acumulado no ciclo anterior é hidrolisado para fornecer energia ao processo de 

assimilação de substrato nas condições de anaerobiose. Nesta fase é ainda utilizado o 

glicogénio para fornecer o poder redutor necessário à conversão do substrato orgânico 

em PHA. Quando ocorre a fase aeróbia, os PAO utilizam os PHA para crescer e repor 

as reservas intracelulares de glicogénio, enquanto removem mais fósforo do meio, 

acumulando-o internamente como polifosfato e utilizando-o para crescimento (Pijuan 

et al., 2009). A eficiência do processo depende das condições operatórias que permitem 

a selecção destes microrganismos entre a cultura mista, nomeadamente a alternância 
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de condições anaeróbias e aeróbias. A Figura 2-16 ilustra um ciclo do processo EBPR 

no que respeita à evolução das concentrações dos principais compostos envolvidos. 

 
Figura 2-16: Evolução típica das concentrações dos principais compostos envolvidos na remoção biológica de fósforo 

ao longo de um ciclo 

 

Em EBPR pode por vezes ser observada a diminuição da eficiência de remoção 

de fósforo, mesmo após períodos de grande estabilidade operacional. A razão deste 

problema tem sido atribuída à presença de outros microrganismos que são capazes de 

realizar as mesmas transformações bioquímicas que os PAO (inclusive acumular 

PHA), mas incapazes de acumular e libertar fósforo. Estes microrganismos, 

designados por glycogen accumulating organisms (GAO), competem naturalmente com 

os PAO e são por isso indesejáveis nas estações de tratamento de efluentes contendo 

fósforo. No entanto, só muito recentemente é que têm sido desenvolvidas estratégias 

para o seu controlo e eliminação, sobretudo devido às semelhanças das suas 

identidades microbianas com os PAO (Oehmen et al., 2007).  

Quando a concentração de fósforo no substrato não é suficiente para 

seleccionar PAO, os GAO degradam a fonte de carbono (AOV) em condições 

anaeróbias e acumulam-na em PHA à custa da hidrólise do glicogénio intracelular 

para produzir energia (ATP), poder redutor (NADH) e precursores de PHA. Na fase 

aeróbia subsequente, o PHA é consumido como fonte de carbono e energia para 

crescimento celular, manutenção e reposição do glicogénio. Assim a diferença entre o 

metabolismo de PAO e GAO reside apenas no facto de que os GAO não utilizam 

fósforo, e os perfis de concentração dos principais metabolitos durante um ciclo 

operacional em regimes de selecção de GAO são semelhantes aos da Figura 2-16, com 

as excepções de não existir fósforo e de o formato da curva de glicogénio ser mais 
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acentuado. Durante a fase anaeróbia, todo o poder redutor e energia necessária à 

actividade dos GAO provêm totalmente das reservas internas de glicogénio (Oehmen 

et al., 2007; Serafim et al., 2008). 

Quando comparados com os PAO, acredita-se que os GAO sejam mais robustos 

na produção de PHA, atingindo maiores teores acumulados e produzindo copolímeros 

mais facilmente a partir de substratos simples (Dai et al., 2007). Usando melaço 

fermentado como fonte de carbono, Pisco et al. (2009) seleccionaram uma cultura 

mista enriquecida em GAO com elevada estabilidade e capaz de acumular PHA até 

21% do peso celular seco. Estes autores demonstraram que a composição dos 

polímeros produzidos por GAO depende da composição dos AOV presentes no 

substrato, à semelhança do que acontece com culturas enriquecidas em regime 

“fartura-fome” (discutida adiante na Secção 2.3.7.1). Além disso, Pisco et al. (2009) 

reportaram pela primeira vez a produção de heteropolímeros de cadeia média 

(contendo monómeros de 3-hidroxihexanoato) a partir de AOV de cadeia curta 

(acetato, propionato, butirato e valerato).  

2.3.6.3.3 Processo microaerofílico/aeróbio 

O processo microaerofílico/aeróbio é uma modificação do sistema 

anaeróbio/aeróbio descrito anteriormente, e foi proposto por Satoh et al. (1998). Na 

primeira fase, designada por microaerofílica, os microrganismos são submetidos à 

matéria orgânica na presença de uma quantidade limitada de oxigénio, enquanto na 

segunda fase (aeróbia) a quantidade de oxigénio não é limitante. Nas condições 

microaerofílicas, os microrganismos podem consumir o carbono, obtendo energia a 

partir da degradação oxidativa de parte da matéria orgânica. No entanto, a limitação 

do oxigénio limita o crescimento, o que permite suprimir as actividades assimilativas 

e disponibilizar uma maior quantidade de carbono para ser acumulado como PHA. 

Durante a fase aeróbia, a ausência de substrato externo e a concentração não-

limitante de oxigénio permitem que os microrganismos cresçam à custa do consumo 

das reservas de PHA acumulado (Satoh et al., 1998).  

Uma das vantagens apontadas ao regime microaerofílico/aeróbio é a 

possibilidade de selecção de microrganismos acumuladores de PHA 

independentemente de serem acumuladores de polifosfato (PAO) ou glicogénio (GAO) 

(Abideen et al., 2007). Por outro lado, apesar dos teores de acumulação de PHA 
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relativamente elevados que podem ir até 62% (Satoh et al., 1998), tem sido observada 

instabilidade neste processo devido à perda das características de sedimentabilidade 

da biomassa ao fim de algum tempo (Punrattanasin, 2001). Recentemente confirmou-

se que as baixas concentrações de oxigénio tornam os sistemas produtores de PHA por 

culturas microbianas mistas muito instáveis (Jiang et al., 2012). 

2.3.6.4 Acumulação de PHA em biomassa enriquecida 

O passo de acumulação explora a capacidade máxima de armazenamento da 

biomassa seleccionada no processo de enriquecimento. A separação física entre os 

passos de selecção de biomassa e de acumulação de PHA permite a optimização do 

processo, uma vez que são necessárias condições óptimas distintas em cada um dos 

passos (Johnson et al., 2009). Normalmente, muitos dos estudos realizados sobre o 

passo de acumulação foram feitos usando substratos puros (AOV) e visavam a 

avaliação das cinéticas de acumulação. As estratégias para optimizar o teor de PHA 

acumulado e a produtividade específica foram estudadas por diferentes investigadores 

através da variação dos parâmetros operacionais durante o passo final (Serafim et al., 

2004; Qu e Liu, 2009; Johnson et al., 2010a,b; Villano et al., 2010; Mohan e Reddy, 

2013). 

A utilização de valores elevados da razão C/N tem sido proposta como 

estratégia fundamental para limitar o crescimento e maximizar o armazenamento de 

PHA durante o estágio de acumulação. Em geral, tem sido demonstrado que, apesar 

de as velocidades e rendimentos de acumulação poderem ser maximizados com a 

diminuição da amónia disponível, é necessária uma concentração residual deste 

nutriente para o processo de acumulação (Serafim et al., 2004; Abideen et al., 2007; 

Johnson et al., 2010a). O passo de enriquecimento requer uma quantidade adequada 

de fonte de azoto para promover a síntese de biomassa, ao contrário do passo de 

acumulação que deve ser preferencialmente operado sob limitações nutricionais para 

maximizar o conteúdo celular de PHA. Assim, a melhor estratégia para valorizar 

substratos complexos em PHA passa pela realização da fermentação acidogénica do 

substrato sem qualquer adição de nutrientes para que o fermentado possa ser 

utilizado quer para enriquecimento de biomassa quer para acumulação de PHA (Jiang 

et al., 2012).  
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2.3.6.5 Extracção e purificação 

A recuperação de PHA de origem bacteriana consiste na extracção e purificação 

dos polímeros acumulados dentro das células. Normalmente integra uma sequência de 

passos para promover a disrupção do material celular e a purificação dos grânulos de 

PHA, separando-os dos materiais celulares resultantes da lise. A maior parte dos 

métodos de extracção e purificação tem sido estudada e desenvolvida para PHA 

produzidos por culturas puras. A investigação sobre métodos adequados para aplicar 

em culturas mistas é um desafio recente, uma vez que as células que compõem a 

cultura mista diferem na sua fisiologia e consequentemente as paredes apresentam 

graus de resistência distintos. Frequentemente são efectuados pré-tratamentos à 

biomassa (com calor, com sais ou por congelação), aumentando a eficiência do processo 

de extracção. A extracção pode ser realizada em diferentes abordagens alternativas: 

utilização de solventes, digestão, disrupção mecânica ou utilização de fluídos 

supercríticos. Podem ainda ser utilizados passos adicionais de purificação recorrendo 

ao uso de ozono ou peróxido de hidrogénio (Jacquel et al., 2008). 

Os métodos mais tradicionais de extracção recorrem ao uso de solventes 

orgânicos tais como clorofórmio, cloreto de metileno, carbonato de propileno e 

dicloroetano. O mecanismo de acção consiste na modificação da permeabilidade da 

parede celular, seguindo-se a solubilização dos grânulos de PHA e a evaporação do 

solvente ou precipitação do PHA. Apesar da elevada eficiência destes métodos que 

normalmente resultam em graus de pureza elevados, existe a possibilidade de a 

estrutura química do polímero ser parcialmente destruída pelo solvente. 

Adicionalmente são necessárias grandes quantidades de químicos voláteis tóxicos que 

não só incrementam o custo de produção como também apresentam consequências 

ambientais adversas (Jacquel et al., 2008). Um método que use uma dispersão de 

clorofórmio e hipoclorito de sódio apresenta a vantagem de degradar menos o 

polímero, mas o processo de dispersão requer também grandes quantidades de 

solvente (Salmiati et al., 2009). Têm também sido estudadas alternativas aos 

solventes clorados, em particular o uso de éter metil-terc-butílico que se tem revelado 

eficaz na extracção de PHA de cadeia média para uso biomédico (Wampfler et al., 

2010). 

Em alternativa ao uso de solventes, os métodos de digestão incluem a 

utilização de diversos materiais tais como surfactantes, hipoclorito de sódio, quelatos 
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ou combinações entre eles. A extracção pode também ser promovida através de 

digestão por enzimas hidrolíticas e proteolíticas que actuam no material celular mas 

não nos PHA. A utilização de enzimas requer a sua combinação com outros processos 

tais como a lavagem com surfactantes, o tratamento térmico e a descoloração com 

peróxido. Outros métodos de extracção não-química baseiam-se na disrupção 

mecânica do material celular e incluem a utilização de homogeneizadores do tipo bead 

mill ou de alta pressão, ou ainda recorrendo a ultra-sons ou fluídos supercríticos 

(Jacquel et al., 2008). 

O processo de extracção é unanimemente considerado um factor bastante 

oneroso no preço final dos polímeros. A eficiência da recuperação dos PHA é 

proporcional à quantidade acumulada pelas células, uma vez que um elevado teor 

intracelular de PHA implica a utilização de menores quantidades de agentes 

disruptores. Estima-se que o preço final por quilograma de polímero de uma cultura 

contendo um teor de 50% de PHB seja de 4,8$, podendo ser reduzido até 0,92$ se a 

mesma cultura apresentar um teor de 88% (Choi e Lee, 1999). 

2.3.7 Factores que influenciam a selecção de culturas no regime 
de “fartura-fome” 

Como foi referido anteriormente, o processo de enriquecimento de uma cultura 

microbiana mista para produção de PHA é baseado nos princípios de selecção natural, 

os quais são impostos por condições operatórias adequadas à proliferação de 

microrganismos com elevada capacidade de acumulação de reservas a partir de AOV. 

A biodiversidade existente nas culturas mistas torna-as mais robustas e mais 

adaptadas às flutuações nos parâmetros operacionais e à composição sazonal dos 

substratos (Serafim et al., 2003; Kleerebezem e van Loosdrecht, 2007; Agler et al., 

2011). Este passo é determinante para o sucesso industrial do processo. A combinação 

do tratamento biológico de efluentes com a selecção de microrganismos com boa 

capacidade de acumulação implica que os sistemas sejam operados com cargas 

orgânicas elevadas. Em princípio, a elevada concentração de substrato alimentado 

permite a remoção do carbono orgânico combinada com a acumulação de teores 

elevados de PHA, o que viabiliza o processo em termos económicos. Por outro lado, a 

imposição de um regime “fartura-fome” limita a carga orgânica a aplicar, de modo a 

proporcionar períodos de ausência de substrato (“fome”) suficientemente alargados 

para exercer uma pressão selectiva sobre os microrganismos: aqueles que não 
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conseguem acumular rapidamente uma quantidade elevada de carbono orgânico em 

reservas intracelulares irão desaparecer do consórcio microbiano. Um processo 

adequado de selecção de biomassa permite obter uma cultura microbiana enriquecida 

em cerca de 80 – 90% de microrganismos acumuladores de PHA (Johnson et al., 2009; 

Albuquerque et al., 2010). 

Os estudos realizados até ao momento têm permitido aumentar o conhecimento 

da influência das condições operatórias na pressão selectiva sobre os microrganismos 

acumuladores de PHA. Em termos gerais, os parâmetros que permitem comparar a 

eficiência dos processos são o rendimento de PHA sobre o substrato consumido (YPHA/S) 

que determina a quantidade de substrato que é necessária, o conteúdo de PHA 

acumulado nas células que, como foi referido, determina os custos dos processos de 

extracção, e ainda a taxa específica de acumulação de PHA (por volume de reactor e 

por unidade de tempo), que descreve globalmente a eficiência da síntese de PHA. A 

Tabela 2-9 apresenta os principais resultados de estudos recentes envolvendo ensaios 

de selecção de culturas mistas e/ou de produção de PHA a partir de substratos 

orgânicos. 

Apesar de a maioria dos estudos de selecção no regime “fartura-fome” ter sido 

realizada com substratos sintéticos compostos por AOV individualizados ou misturas 

dos mesmos (Beun et al., 2002; Dionisi et al., 2004; Serafim et al., 2004; Dionisi et al., 

2006; Lemos et al., 2006; Johnson et al., 2009; Villano et al., 2010; Wen et al., 2012; 

Jia et al., 2013), existem ainda bastantes publicações que relatam a utilização de 

substratos complexos em processos de selecção (Coats et al., 2007; Bengtsson et al., 

2008b; Beccari et al., 2009; Albuquerque et al., 2010; Morgan-Sagastume et al., 2010; 

Jiang et al., 2012; Moita e Lemos, 2012; Moralejo-Gárate et al., 2013). As condições 

operacionais mais estudadas incluem a carga orgânica, a razão C/N, a duração da fase 

de “fartura” relativamente à fase de “fome” (razão F/F), o pH do meio ou o tempo de 

retenção de sólidos (Dias et al., 2006; Serafim et al., 2008). Além da importância 

destes factores no processo de selecção de culturas, é ainda necessário ter em conta a 

influência da composição dos fermentados nos microrganismos, assim como assegurar 

uma concentração elevada de biomassa no reactor para aumentar a produtividade 

volumétrica do sistema (Beccari et al., 2009; Johnson et al., 2009). Seguidamente é 

analisada mais pormenorizadamente a influência de alguns dos factores mais 

relevantes. 
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Tabela 2-9: Estudos de produção de PHA por culturas mistas em regime “fartura-fome” usando substratos puros ou 
substratos complexos 

Substrato 
PHA acumulado 

(% de peso celular seco) 
YPHA/S 

(Cmol PHA Cmol-1S) 
Referência 

Acetato + propionato + lactato 44 0,49 Dionisi et al. (2004) 

Acetato 37* / 65 0,77 Serafim et al. (2004) 

Acetato 13,0 0,37 Lemos et al. (2006) 

Acetato 25,7 0,51 Lemos et al. (2006) 

Propionato 21,3 0,58 Lemos et al. (2006) 

Propionato 17,0 0,37 Lemos et al. (2006) 

Acetato 53* / 89 0,25* / 0,60 Johnson et al. (2009) 

Acetato + propionato 13* / 28 0,39*,a / 0,11 Villano et al. (2010) 

Acetato 19,2* / 43 0,61* / 0,69 Basak et al. (2011) 

Propionato 20* / 43 0,52 Chang et al. (2012) 

Propionato 43 0,60 Chang et al. (2012) 

Óleo de girassol saponificado 33 0,22 Din et al. (2006) 

Efluente de pasta de papel  17,2* / 53 -- Coats et al. (2007) 

Melaço fermentado 25* 0,70* 
Albuquerque et al. (2007); 
Albuquerque et al. (2010) 

Efluente fermentado de pasta 
de papel  

53 0,66 Bengtsson et al. (2008b) 

Efluente fermentado  de lagar 
de azeite 

32 0,36*,a Beccari et al. (2009) 

Lamas activadas fermentadas 19* 0,12* Morgan-Sagastume et al. (2010) 

Efluente fermentado de 
lacticínios e gelados 

43,0 0,25a Chakravarty et al. (2010) 

Efluente fermentado de pasta 
de papel  

49,2* / 76,8 0,80*,a / 0,80a Jiang et al. (2012) 

Óleo de pirólise de camas de 
aviário 

9,2* 0,58*,a Moita e Lemos (2012) 

Co-fermentado de resíduos 
alimentares e lamas 
secundárias 

23,0* 0,40*,a Chen et al. (2013) 

Glicerol 30 0,48* Moralejo-Gárate et al. (2013) 

*- resultados obtidos no estágio de enriquecimento; a - expresso em (gCQO g-1CQO) 
  

2.3.7.1 Composição do substrato fermentado 

As culturas mistas não conseguem incorporar directamente substratos 

complexos em PHA, canalizando-os preferencialmente para a síntese de glicogénio. 

Como tal, é necessário um processo preliminar de fermentação acidogénica para 

conversão dos substratos complexos em AOV (Dircks et al., 2001; Albuquerque et al., 

2007). Os fermentados resultantes deste processo de acidificação anaeróbia de 

efluentes complexos são normalmente constituídos por diferentes misturas de AOV, 

consoante a natureza dos substratos iniciais, da cultura anaeróbia e das condições 
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operacionais do processo, cuja análise foi revista anteriormente (Secção 2.2). A 

compreensão dos mecanismos metabólicos de utilização dos diferentes AOV para 

incorporação em PHA é da maior importância para um dimensionamento adequado de 

processos que permitam valorizar os substratos orgânicos através de culturas 

microbianas mistas. 

Quando se usam efluentes fermentados na selecção de culturas, as 

características do consórcio microbiano enriquecido dependem largamente da 

composição do substrato utilizado. Por sua vez, a composição do polímero produzido 

depende da proporção relativa dos AOV presentes no fermentado e da cultura 

seleccionada. Foi demonstrado por Dionisi et al. (2004) que uma cultura microbiana 

mista enriquecida com uma mistura de acetato, propionato e lactato produziu um 

homopolímero com apenas HV quando foi alimentada apenas com propionato. 

Também Takabatake et al. (2000) demonstraram que uma cultura mista enriquecida 

com acetato e propionato produziu um copolímero de HB e HV, no qual a proporção 

molar de HV tendeu a aumentar com o aumento da proporção de propionato presente. 

Quando foi alimentado apenas propionato a esta cultura, o copolímero resultante 

apresentou uma fracção molar de 84% de HV.  

A obtenção de diferentes polímeros foi também demonstrada por Lemos et al. 

(2006) num estudo com duas culturas mistas seleccionadas distintamente com acetato 

e propionato. O acetato alimentado à biomassa enriquecida com propionato resultou 

na produção de HB e HV numa composição molar respectiva de 83:17, enquanto a 

alimentação constituída por propionato resultou numa maior proporção de HV no 

polímero (composição molar 15:85). Por outro lado, a alimentação de propionato à 

biomassa enriquecida com acetato resultou num polímero contendo HB, HV e 

hidroximetilvalerato (HMV) na proporção respectiva 6:58:24. No mesmo estudo, a 

alimentação constituída por uma mistura equimolar dos dois AOV resultou em 

diferentes polímeros nas duas culturas distintas: a biomassa enriquecida com 

propionato produziu HB e HV, enquanto a biomassa enriquecida com acetato produziu 

HB, HV e HMV. 

Embora o metabolismo de síntese se encontre relativamente bem caracterizado 

para culturas puras, tal não acontece com culturas mistas. A hipótese mais 

consensual é a de que as vias metabólicas de consumo de carbono e de acumulação de 

polímero sejam idênticas às que se encontram descritas para culturas puras (Dias et 
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al., 2006), mas no entanto poderão eventualmente ser induzidas por mecanismos 

diferentes (Dionisi et al., 2005a). Diversos modelos metabólicos têm sido desenvolvidos 

para elucidar a produção de PHA por culturas mistas a partir de AOV distintos. Para 

o caso de um regime de alimentação dinâmica constituída unicamente por acetato, o 

qual resulta numa produção exclusiva de PHB, Dias et al. (2005) propuseram um 

modelo de seis reacções básicas para descrever o metabolismo (consumo de acetato, 

crescimento a partir de acetil-CoA, catabolismo, fosforilação oxidativa, manutenção e 

produção de PHB). Com base neste modelo, pode ser esperado um rendimento máximo 

teórico de 0,74 Cmol PHB Cmol-1 acetato. 

Uma actualização do modelo anterior acrescentou a presença de propionato no 

substrato e permitiu aumentar a compreensão dos fenómenos de acumulação de PHA 

por culturas mistas (Dias et al., 2008). Este modelo mais detalhado considera treze 

reacções (consumo de acetato, consumo de propionato, conversão de propionil-CoA a 

acetil-CoA, crescimento a partir de acetil-CoA, crescimento a partir de propionil-CoA, 

catabolismo, manutenção, fosforilação oxidativa, produção de monómeros HB, 

produção de monómeros HV, produção de PHB, produção de PHV e produção de 

polihidroximetilvalerato, PHMV). A validação deste modelo foi realizada em 

diferentes cenários experimentais: no caso de uma cultura enriquecida com acetato, 

foram obtidos rendimentos respectivos de PHB, PHV e PHMV de 0,76 Cmol PHB 

Cmol-1, 0 Cmol PHV Cmol-1 e 0 Cmol PHMV Cmol-1 para uma alimentação exclusiva 

de acetato, de 0,75 Cmol PHB Cmol-1, 0,73 Cmol PHV Cmol-1 e 0,72 Cmol PHMV 

Cmol-1 para uma alimentação exclusiva de propionato, e de 0,84 Cmol PHB Cmol-1, 

0,80 Cmol PHV Cmol-1 e 0,78 Cmol PHMV Cmol-1 para uma alimentação constituída 

por uma mistura dos dois AOV. Por outro lado, os resultados obtidos com estas 

condições de alimentação para uma cultura enriquecida por propionato revelaram 

valores ligeiramente mais baixos para todos os rendimentos.  

O modelo de Dias et al. (2008) não abrange as reacções metabólicas que 

ocorrem durante a fase de “fome”, e a sua inclusão foi realizada por Jiang et al. 

(2011a) a posteriori. Na validação experimental, estes autores não observaram a 

produção de PHMV e obtiveram rendimentos mais baixos na sua cultura mista para 

uma alimentação exclusivamente constituída por propionato (0,43 Cmol PHA Cmol-1 

propionato), quando comparada com uma alimentação constituída por acetato (0,61 

Cmol PHA Cmol-1 acetato). Adicionalmente, a taxa de consumo de substrato foi mais 
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baixa na cultura alimentada com propionato, a qual também revelou uma maior taxa 

de crescimento. Os teores de PHA acumulado por culturas mistas enriquecidas com 

propionato são habitualmente mais baixos e, apesar de as razões não serem ainda 

muito claras, uma possível explicação terá a ver com o facto de a síntese e a 

degradação de PHA ocorrerem em simultâneo: com o aumento da acumulação de 

polímero durante a fase de “fartura”, a velocidade de produção de PHA é limitada pela 

inibição devido aos produtos, enquanto a velocidade de degradação de PHA aumenta. 

A acumulação máxima de PHA ocorre quando os valores de ambas as velocidades são 

iguais. Uma vez que a velocidade de consumo de propionato é mais baixa do que a do 

acetato, a síntese de PHA é realizada mais lentamente e a sua velocidade iguala a 

taxa de degradação a uma concentração mais baixa de PHA (Ren et al., 2009; Jiang et 

al., 2011a). 

Mais recentemente foi realizada uma tentativa de antecipar a composição dos 

PHA produzidos a partir de misturas contendo mais do que duas espécies de AOV 

(Pardelha et al., 2012). Este modelo (Figura 2-17) utiliza as formulações do modelo de 

Dias et al. (2008), e assume adicionalmente que os AOV com cadeia carboxílica mais 

longa do que o propionato são submetidos à β-oxidação. Neste pressuposto, os ácidos 

contendo um número par de átomos de carbono são convertidos a moléculas de acetil-

CoA enquanto os ácidos contendo um número ímpar de átomos de carbono são 

convertidos a acetil-CoA mais uma molécula de propionil-CoA. Este agrupamento dos 

diferentes ácidos em função dos seus precursores para a síntese de PHA é bastante 

útil quando se lida com efluentes acidificados para produção de PHA, e permite 

designar uma variável que facilita a previsão da composição do polímero produzido – o 

rácio ímpar-par (RIP), que se encontra definido adiante na Secção 3.3.3. No entanto, 

este modelo apenas se reporta aos AOV de cadeia linear, não sendo claro sobre o que 

acontece com os AOV de cadeia ramificada, nomeadamente o ácido iso-butírico e o 

ácido iso-valérico. Uma consideração sobre esta matéria será discutida adiante 

aquando da definição do RIP (Secção 3.3.3). 
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Figura 2-17: Diagrama do modelo metabólico para produção de PHA a partir de efluentes fermentados [adaptado de: 

Pardelha et al. (2012)] 

2.3.7.2 Carga orgânica 

As cargas orgânicas elevadas são desejáveis para os processos de selecção 

porque a presença de maiores quantidades de carbono conduz eventualmente a uma 

maior actividade biológica, quer para crescimento quer para acumulação de PHA. A 

gama de valores de carga orgânica mais recentemente estudados em processos de 

selecção de culturas mistas situa-se aproximadamente entre 1 e 31 gCQO L-1d-1 

(Dionisi et al., 2006; Beccari et al., 2009; Johnson et al., 2009; Albuquerque et al., 

2010; Morgan-Sagastume et al., 2010; Villano et al., 2010; Moita e Lemos, 2012; Reddy 

e Mohan, 2012; Chen et al., 2013; Jia et al., 2013). 

Num reactor SBR o valor de carga orgânica pode ser incrementado de duas 

formas: aumentando a concentração de substrato e mantendo o caudal de alimentação 

constante, ou mantendo a concentração constante e aumentando o caudal de 

alimentação. A primeira situação resulta num aumento directo da concentração de 

substrato no meio reaccional, o que pode conduzir a inibições cinéticas na utilização do 
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carbono, e assim aumentar a duração da fase de “fartura” relativamente à fase de 

“fome” (aumento do valor da razão F/F, definida adiante na Secção 2.3.7.3), o que não 

é desejável do ponto de vista da pressão selectiva a exercer sobre os microrganismos. 

A segunda situação pode ser obtida por um aumento do número diário de ciclos 

operatórios mais curtos. Como a concentração de substrato se mantém constante, em 

princípio também assim se manterá a taxa cinética de utilização do substrato. Desta 

forma, uma maior concentração de biomassa com uma taxa cinética similar conduz a 

maiores produtividades volumétricas, permitindo uma redução do período de “fartura” 

com um ciclo operacional mais reduzido, mantendo inalterada a razão F/F. No 

entanto, se o aumento da concentração de biomassa não for proporcional ao aumento 

da carga orgânica, as taxas volumétricas poderão não aumentar suficientemente para 

manter a razão F/F inalterada (Albuquerque et al., 2010; Morgan-Sagastume et al., 

2010).  

As concentrações elevadas de substrato podem condicionar a cinética reaccional 

por fenómenos de inibição. Esta inibição afecta tanto o consumo de substrato como a 

acumulação de PHA, o que tem sido particularmente demonstrado em ensaios 

descontínuos de acumulação de polímero (Serafim et al., 2004; Albuquerque et al., 

2007; Reddy e Mohan, 2012). Em consequência, este tipo de inibição aumenta a 

duração da fase de “fartura” relativamente à fase de “fome”, comprometendo a 

eficiência do processo. Num estudo de avaliação do efeito de diferentes cargas 

orgânicas na selecção de culturas acumuladoras de PHA, Dionisi et al. (2006) 

demonstraram que quer o teor de PHA acumulado no final dos ciclos, quer a taxa de 

acumulação, diminuiriam drasticamente para cargas orgânicas superiores a 20 gCQO 

L-1d-1, facto que foi atribuído à inibição provocada pelo aumento da concentração de 

substrato, com um consequente aumento da duração do período de “fartura”. 

Por outro lado, cargas orgânicas mais baixas podem também resultar na 

selecção de uma cultura com menor capacidade de acumulação de PHA devido à 

concentração limitante de substrato no meio. Uma vez que a vantagem competitiva 

dos microrganismos acumuladores de PHA reside principalmente no facto de 

utilizarem mais rapidamente o substrato, essa característica pode ser perdida se a 

velocidade de consumo de substrato for limitada pela sua concentração (Albuquerque 

et al., 2010).  
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2.3.7.3 Razão “fartura/fome” (F/F) 

Como foi referido, a duração do período de “fartura” no qual a concentração de 

substrato não é limitante é um dos factores cruciais na selecção de microrganismos 

aptos para acumular PHA. No regime de alimentação dinâmica, a fase de “fome” tem 

que ser longa relativamente à fase de “fartura” para que os microrganismos que não 

acumulam PHA não consigam sobreviver, oferecendo uma vantagem competitiva para 

os acumuladores de PHA. Além disso, se a fase de “fome” não for suficientemente 

longa relativamente à duração da fase de “fartura”, os microrganismos responderão 

com crescimento a partir do carbono alimentado ao invés de acumularem reservas 

internas. Os baixos valores da razão F/F asseguram uma adaptação fisiológica, 

favorecendo a acumulação de PHA no final de cada fase de “fartura”. Já os valores 

elevados da razão F/F podem causar uma perda parcial ou total das adaptações 

fisiológicas dos microrganismos, levando a que o substrato seja predominantemente 

canalizado para crescimento celular (Morgan-Sagastume et al., 2010). 

Este parâmetro depende não só do grau de adaptação da biomassa ao 

substrato, mas também pode ser modificado em função da carga orgânica aplicada, da 

concentração inicial de substrato ou da duração de cada ciclo. Em geral, nos estágios 

de selecção de biomassa têm sido utilizados baixos valores da razão F/F, resultantes 

de cargas orgânicas reduzidas ou de concentrações de substrato relativamente baixas, 

levando a uma selecção de biomassa com uma capacidade de acumulação estável 

(Beun et al., 2002; Serafim et al., 2004; Johnson et al., 2009). Outros estudos de 

selecção de biomassa têm procurado elucidar sobre o efeito do aumento de carga na 

razão F/F e, consequentemente, da pressão selectiva. Ao testarem diferentes cargas 

orgânicas de uma mistura de AOV (entre 8,5 e 31,25 gCQO L-1d-1), Dionisi et al. (2006) 

e Dionisi et al. (2007) observaram valores da razão F/F entre 0,1 e 1,15. A biomassa 

seleccionada por estes autores demonstrou uma resposta de acumulação de PHA para 

razões F/F inferiores a 0,26, correspondendo às cargas orgânicas mais baixas, e uma 

resposta de crescimento para valores superiores a 0,90, correspondendo às cargas 

orgânicas mais elevadas. Usando melaço fermentado como fonte de carbono, 

Albuquerque et al. (2010) observaram uma tendência semelhante: as menores 

concentrações iniciais de substrato adicionado (até 1,6 gCQO L-1) resultaram numa 

razão F/F com valores mais baixos (cerca de 0,21) causando uma resposta de 

acumulação de PHA (cerca de 0,75 Cmol PHA Cmol-1 AOV); pelo contrário, as 
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concentrações iniciais mais elevadas (2,1 gCQO L-1) resultaram em valores instáveis 

da razão F/F (entre 0,5 e 1,1) com alternância entre respostas de acumulação e de 

crescimento. Numa outra abordagem, Albuquerque et al. (2007) estudaram a adição 

de substrato (melaço fermentado) através de impulsos, fixando a duração da fase de 

“fome” em 10 h, enquanto a duração da fase de “fartura” foi variável, em resultado dos 

diferentes tempos necessários para consumir o carbono. Como o período de “fome” foi 

constante e suficientemente longo, a pressão selectiva sobre os microrganismos foi 

sempre assegurada. Em consequência, foi seleccionada uma cultura com elevada 

capacidade de acumulação, contendo cerca de 65% de PHA no interior das células. 

O conceito de número de ciclos operatórios por unidade de TRS foi proposto por 

Jiang et al. (2011b) como um critério de dimensionamento de processos de selecção de 

culturas mistas em regime “fartura-fome”. Foi experimentalmente demonstrado que, a 

um valor constante de TRS = 1 d, quanto menor for o número de ciclos por unidade de 

TRS maior o teor de PHB acumulado na fase de “fartura” (máximo de 70% para um 

ciclo de 18 h, no estudo apresentado). A proposta deste parâmetro assenta em duas 

evidências. Por um lado, a maior quantidade de substrato alimentado num ciclo mais 

longo, combinada com uma menor concentração de biomassa (resultante de uma fase 

de “fome” mais longa) leva a um aumento da razão food-to-microorganism (F/M) que 

representa uma maior abundância de carbono e, consequentemente, maior potencial 

de síntese de polímero. Por outro lado, o prolongamento da fase de “fome” leva a que 

as células necessitem de maiores reservas intracelulares para sobrevivência. Estes 

factores contribuem para a proliferação de microrganismos com maiores velocidades 

de utilização de substrato e de acumulação de polímero. 

2.3.7.4 Tempo de retenção de sólidos (TRS) 

No contexto dos reactores biológicos, o tempo de retenção de sólidos (TRS) 

determina a velocidade de crescimento de uma cultura, e pode ser também designado 

por “idade de lamas” ou por tempo de residência médio de células. Menores valores de 

TRS resultam numa maior utilização do substrato para crescimento, disponibilizando 

menos carbono para acumulação de reservas (Beun et al., 2002). Em reactores SBR 

para tratamento biológico convencional, o TRS tem sido consensualmente apontado 

como um dos principais parâmetros de dimensionamento, sendo necessário impor 

valores superiores a 2 d para obter uma floculação efectiva dos sólidos biológicos. 
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Valores mais reduzidos deste parâmetro afectam a macroestrutura do floco, reduzindo 

a proporção relativa entre microrganismos formadores de flocos e microrganismos 

filamentosos (Maharajh e Novak, 2012). 

Para a selecção de culturas acumuladoras de PHA tem sido utilizada uma 

gama de valores de TRS relativamente ampla, entre 0,4 e 20 d [valores revistos por 

Dias et al. (2006) e Serafim et al. (2008)]. Pode antecipar-se que TRS mais longos 

conduzem a maiores rendimentos de PHA acumulado, porque as células crescem mais 

lentamente nessas condições. A partir do modelo metabólico obtido com valores 

experimentais, Beun et al. (2002) estimaram que, a um TRS superior a 2 d, e para 

uma velocidade específica de consumo de acetato de pelo menos 0,4 g Ac g-1SSV h-1, o 

rendimento de PHB era constante (0,43 gPHB g-1S) e portanto independente do 

crescimento e do TRS. Em TRS inferiores a 2 d o rendimento decresceu 

acentuadamente. 

Na comparação de duas culturas seleccionadas a valores de TRS de 1 e 10 d, 

Lemos et al. (2008) também observaram um rendimento de acumulação de PHA mais 

baixo (cerca de metade) e uma velocidade específica de acumulação mais baixa (3 a 4 

vezes menor) na operação ao TRS mais curto. Por outro lado, Chua et al. (2003) 

compararam a acumulação de PHA por culturas seleccionadas a valores de TRS entre 

3 e 10 d, e obtiveram maiores acumulações (50% mais elevadas) para o valor mais 

baixo de TRS. No entanto, o reactor operado a TRS = 10 d continha uma concentração 

de biomassa muito mais elevada, o que evidentemente implicou que a acumulação 

específica de PHA (por unidade de biomassa) a partir da mesma concentração de 

substrato fosse menor nestas condições de TRS mais longo. Não obstante, estes 

autores preconizaram a utilização de valores TRS mais baixos para o propósito de 

produção de PHA, uma vez que permitem obter maiores quantidades de biomassa 

enriquecida e, portanto, maior produtividade volumétrica. 

2.3.7.5 Nutrientes 

Tratando-se de uma consequência das limitações internas de crescimento, a 

síntese de PHA no regime “fartura-fome” ocorre sem necessidade de limitação externa 

de nutrientes. Este regime de enriquecimento de culturas acumuladoras de PHA tem 

sido estudado quer sem limitação de nutrientes (Dionisi et al., 2006; Albuquerque et 

al., 2007; Johnson et al., 2009; Villano et al., 2010), quer com a imposição de condições 
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de limitação nutricional (Serafim et al., 2004; Lemos et al., 2006). A acumulação de 

PHA ocorre em simultâneo com o crescimento. Assim, a limitação de nutrientes pode 

ser utilizada como uma ferramenta para limitar a quantidade de carbono que é 

canalizada para o crescimento. Esta limitação no estágio de selecção conduz portanto 

à obtenção de teores elevados de polímero acumulado (Johnson et al., 2010b). 

Os principais nutrientes num processo de tratamento biológico são o azoto e o 

fósforo, e são vulgarmente designados por macronutrientes. O azoto é um componente 

das proteínas celulares, enzimas e ácidos nucleicos, e tem um papel benéfico em quase 

todas as funções celulares. Também o fósforo é importante na metabolização de 

carbohidratos e gorduras para produção de energia (ATP), manutenção e crescimento. 

(Reddy e Mohan, 2012). Considerando a síntese e manutenção de 100 g de biomassa, é 

necessário dispor de 12,2 g de azoto e 2,3 g de fósforo (Metcalf & Eddy, 2003). Em 

termos gerais, nos estudos de selecção de culturas mistas para acumulação de PHA 

têm sido utilizados valores da razão molar C:N:P entre cerca de 100:3:1 e 100:10:1 

(Serafim et al., 2004; Dionisi et al., 2007; Bengtsson et al., 2008b; Beccari et al., 2009; 

Johnson et al., 2009; Albuquerque et al., 2011; Reddy e Mohan, 2012). 

 A diminuição da razão C/N no processo de selecção de biomassa diminui não só 

a quantidade de substrato canalizado para PHA durante a fase de “fartura” como 

também aumenta o crescimento durante a fase de “fome” e, consequentemente, a 

concentração de biomassa no reactor. A presença de um excesso de azoto faz com que a 

cultura seleccionada ganhe aptidão para usar o PHA intracelular para crescimento 

durante a fase de “fome” (Albuquerque et al., 2010). Nestas condições, os 

microrganismos acumuladores de PHA apresentam uma dupla vantagem competitiva: 

a maior velocidade de utilização de substrato durante a “fartura” permite-lhes 

acumular a maior parte do carbono presente no meio, enquanto a presença de 

nutrientes ao longo de todo o ciclo lhes oferece a possibilidade de crescimento à custa 

da depleção das reservas acumuladas (Johnson et al., 2009).  

A sensibilidade da cultura microbiana à concentração dos nutrientes é de 

grande importância no dimensionamento dos processos de produção de PHA. O efeito 

das concentrações de amónia na capacidade de acumulação de PHA, em particular das 

razões carbono-nutrientes, tem sido avaliado em ensaios descontínuos com a biomassa 

seleccionada. Serafim et al. (2004) demonstraram que o rendimento de PHA 

acumulado com substratos puros (AOV) decresceu proporcionalmente ao aumento da 
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concentração de amónia numa gama 0 – 40 mg N L-1. Utilizando biomassa enriquecida 

com efluentes de pasta kraft, Pozo et al. (2011) conseguiram aumentar a acumulação 

de PHA (de 3,4% para 30,4%) e o rendimento de acumulação (de 0,02 para 0,14 gPHA 

g-1CQO) quando diminuíram a razão CBO5:N:P de 100:5:1 para 100:1:0,2. 

Um aumento da acumulação de PHA de 37 para 45% foi também observado por 

Reddy e Mohan (2012) ao aumentarem os valores das razões mássicas C/N de 15 para 

45, utilizando também meios de cultura sintéticos. Por outro lado, Dionisi et al. 

(2005b) demonstraram que a concentração de amónia não teve impactos significativos 

na eficiência de acumulação de PHA a partir de substratos complexos (efluentes 

fermentados de lagar de azeite). No entanto, o estudo destes últimos autores foi 

realizado com a presença de amónia ao longo de todo o ciclo operacional devido à 

presença de azoto na própria composição do substrato, ao contrário dos ensaios de 

citados anteriormente, onde a amónia esteve presente apenas no início da fase de 

“fartura”. 

Relativamente à concentração de fósforo no meio, demonstrou-se 

experimentalmente que o seu efeito é idêntico à influência do azoto, resultando em 

maiores rendimentos de acumulação de PHA sob baixas concentrações de fósforo 

(Reddy e Mohan, 2012). Estes autores reportaram ainda baixas acumulações de 

polímero em condições de ausência de fósforo no meio de crescimento, uma vez que é 

necessária uma concentração mínima de fosfato presente no interior da célula para 

promover a acumulação de PHA. 

2.3.7.6 Temperatura e pH 

A temperatura e o pH influenciam a cinética microbiana. Pode esperar-se que 

valores mais elevados de temperatura proporcionem maiores taxas de crescimento 

celular e, consequentemente, maiores concentrações de biomassa. Por outro lado, a 

operação de reactores biológicos a temperaturas mais baixas permite uma economia 

de custos processuais, atrasa o crescimento e beneficia indirectamente a acumulação 

de polímero (Dias et al., 2006). Embora não tenham estudado directamente a 

influência da temperatura, Johnson et al. (2009) enriqueceram culturas com elevada 

capacidade de acumulação de PHB (até 89% do peso celular seco) a 30ºC, tendo 

atribuído parte do sucesso de selecção à imposição de uma temperatura superior 

àquelas que são normalmente utilizadas. O efeito da temperatura no estágio de 
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acumulação foi estudado por Krishna e van Loosdrecht (1999). Um aumento de 15ºC 

para 35ºC conduziu à duplicação da velocidade de utilização do substrato (acetato), 

mas fez diminuir a taxa de acumulação de PHB para metade, resultando numa 

diminuição do rendimento (de 0,43 para 0,07 g PHB g-1acetato). Esta observação 

sugere que o enriquecimento de culturas seja operado a temperaturas mais baixas 

para maximizar a capacidade de acumulação de polímero. Adicionalmente Din et al. 

(2006) observaram que a razão entre o consumo de PHA na fase de “fome” e o consumo 

de oxigénio foi mais elevada a 20ºC, diminuindo quer para temperaturas superiores 

(até 30ºC), quer inferiores (até 15ºC), o que sugere que, àquela temperatura, poderá 

ocorrer uma maior degradação do polímero durante o consumo de electrões 

provenientes do oxigénio dissolvido. Consequentemente, a 20ºC as células consomem 

mais PHA durante a fase de “fome”, e desta forma a sua capacidade de acumulação 

durante a fase de “fartura” é estimulada. 

A selecção de culturas mistas a diferentes temperaturas conduz normalmente a 

diferenças nas comunidades de microrganismos predominantes: na operação de um 

reactor SBR no regime “fartura-fome” a 20ºC, Jiang et al. (2011b) observaram a 

predominância do género Zooglea, enquanto a operação a 30ºC resultou na 

predominância da espécie Plasticicumulans acidivorans. Esta diferença de populações 

foi atribuída ao facto de que a temperatura mais baixa (20ºC) fez diminuir 

significativamente a taxa de degradação de PHB da espécie P. acidivorans no final da 

fase de “fome”, limitando assim o seu crescimento.  

Relativamente ao pH, deve ter-se em conta o facto de que a maioria dos 

microrganismos não-extremófilos, apesar se desenvolver numa gama de pH 

relativamente ampla (5,5 – 9,0), mantém o valor do pH no citoplasma entre 7,4 e 7,8 

para assegurar a integridade estrutural e funcional necessária ao crescimento 

(Villano et al., 2010). Na operação de reactores em regime “fartura-fome”, o valor de 

pH tende a subir ao longo da fase de “fartura”, para depois estabilizar durante a fase 

de “fome” (Dias et al., 2006). Por esta razão, muitos dos estudos de selecção têm sido 

realizados sob controlo de pH (Chua et al., 2003; Dionisi et al., 2005b; Bengtsson et al., 

2008b; Beccari et al., 2009; Johnson et al., 2009; Villano et al., 2010), embora também 

se encontre reportado o sucesso de selecção de culturas sem impor o controlo de pH 

(Serafim et al., 2004; Lemos et al., 2006; Qu e Liu, 2009; Albuquerque et al., 2010; 

Morgan-Sagastume et al., 2010; Chen et al., 2013). No entanto, a selecção de culturas 
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mistas sem controlo de pH é preferível porque dispensa a utilização de químicos, 

possibilitando uma redução de custos de operação (Serafim et al., 2004). Por outro 

lado, um benefício adicional do controlo de pH, em particular a sua limitação até um 

valor próximo da neutralidade, é a redução do conteúdo inorgânico (sólidos suspensos 

fixos) de até 25% (Bengtsson et al., 2008b). 

Recentemente Villano et al. (2010) compararam a selecção de culturas na 

operação a três valores de pH (7,5, 8,5 e 9,5) e não observaram diferenças 

significativas quer no teor de PHA acumulado (13 – 16%), quer na duração da fase de 

“fartura” (20 min num ciclo de 2 h). No entanto, a operação a pH = 9,5 resultou numa 

menor velocidade de remoção de substrato (0,6 gCQO g-1X h-1), em comparação com as 

taxas observadas a pH = 7,5 ou 8,5 (cerca de 0,75 gCQO g-1X h-1). Por outro lado, a 

velocidade de acumulação de polímero e o rendimento de acumulação decresceram 

proporcionalmente ao aumento do pH, de 0,39 para 0,21 gPHA g-1X h-1 e de 0,53 para 

0,34 gPHA g-1CQO, respectivamente. 

À margem dos processos de selecção, a utilização do controlo de pH no estágio 

final de acumulação parece ser uma estratégia para controlar a composição do 

copolímero, independentemente da composição dos substratos usados. Ao realizar 

ensaios de acumulação numa gama alargada de valores de pH (4,5 – 10,5) com 

biomassa enriquecida a pH = 7,5 e usando uma mistura de AOV, Dionisi et al. (2005a) 

obtiveram um aumento da fracção molar de HV (de 0,1 para 0,3) quando o valor de pH 

foi aumentado de 5,5 para 9,5. Uma tendência idêntica na fracção de HV foi também 

observada por Villano et al. (2010), com um aumento de 0,2 para 0,36 após o 

incremento do pH de 7,5 para 9,5, em ensaios de acumulação realizados biomassa 

seleccionada a pH = 8,5 e usando uma mistura de acetato e propionato (85:15). 
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3. METODOLOGIA 
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3.1 Operação de reactores biológicos 

Os objectivos definidos nesta tese levaram à realização de diversos estudos 

laboratoriais, cujos resultados são apresentados e discutidos ao longo de cada capítulo 

experimental. No Capítulo 4 foi estudado o potencial acidogénico de diferentes 

substratos orgânicos (entre os quais o soro de queijo). Nos Capítulos 5 e 6 foi estudada 

a fermentação acidogénica do soro de queijo na perspectiva de maximizar a produção 

de AOV e avaliar a composição do fermentado em função de diferentes condições 

operatórias. Finalmente no Capítulo 7 foi estudada a selecção de biomassa aeróbia 

enriquecida para a produção de polihidroxialcanoatos (PHA), usando ácidos orgânicos 

voláteis (AOV) puros ou soro fermentado como fontes de carbono. Foram assim 

realizados diferentes ensaios experimentais, envolvendo a operação de reactores 

biológicos em diferentes configurações e modos de operação – sistemas anaeróbios e 

aeróbios, reactores descontínuos, semi-contínuos e contínuos. Seguidamente são 

descritas as características gerais e as condições experimentais testadas em cada um 

dos estudos. 

3.1.1 Ensaios descontínuos de potencial acidogénico 

Numa perspectiva de comparação do potencial acidogénico entre diversos 

substratos orgânicos, no Capítulo 4 foram realizados ensaios descontínuos de 

acidificação anaeróbia utilizando oito resíduos ou subprodutos orgânicos resultantes 

de processos industriais comuns – soro de queijo, melaço de cana, fracção orgânica dos 

resíduos sólidos urbanos (FORSU), glicerol, resíduo saponáceo, efluente vinícola, 

efluente de lagar de azeite e lixiviado de aterro municipal. Os diferentes substratos a 

estudar foram seleccionados atendendo à sua elevada carga orgânica e à sua 

abundância no contexto industrial. Além disso, a selecção tomou em linha de conta 

aqueles que actualmente apresentam enormes desafios ao seu tratamento biológico 

nos processos instalados nas unidades fabris aonde são gerados, devido à sua elevada 

carga orgânica ou eventuais propriedades inibitórias na biomassa. Uma bateria de 

ensaios preliminares permitiu ainda determinar a dose adequada de inibidor 

metanogénico (ácido 2-bromoetanosulfónico, BES) a utilizar nos ensaios subsequentes 

para supressão da actividade metanogénica das lamas anaeróbias, e assim promover a 

obtenção de elevadas quantidades de AOV. 
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3.1.1.1 Inóculo biológico e substratos orgânicos 

O inóculo utilizado nos ensaios consistiu em biomassa anaeróbia recolhida num 

digestor mesofílico a operar numa ETAR municipal (SIMRIA Sul, Ílhavo, Portugal). A 

referida ETAR trata um caudal de cerca de 39000 m3 d-1 de um efluente misto 

(municipal e industrial) proveniente dos concelhos de Aveiro, Ílhavo, Mira e Vagos. O 

sistema de digestão anaeróbia no qual foi recolhida a biomassa utilizada nestes 

ensaios realiza a digestão mesofílica (36ºC) das lamas aeróbias purgadas do órgão de 

tratamento secundário (reactor de lamas activadas) existente na ETAR. A unidade de 

digestão anaeróbia consiste em dois digestores primários (volume total de 6000 m3) e 

um digestor secundário (volume de 1370 m3). Após a sua recolha, a biomassa 

anaeróbia foi lavada com uma corrente de água, peneirada, decantada e conservada a 

4ºC até à sua utilização nos ensaios. A Tabela 3-1 apresenta a sua caracterização. 

Tabela 3-1: Caracterização das lamas anaeróbias utilizadas nos ensaios descontínuos de potencial acidogénico 
(média±desvio-padrão) 

SST (g L-1) SSV (g L-1) CQOS (mg L-1) a 

12,33±0,18 9,55±0,08 48±11 

a medição realizada no líquido sobrenadante, após lavagem das lamas 

 

O efluente saponáceo e o glicerol foram gerados num processo de produção de 

biodiesel através da síntese deste combustível com um catalisador alcalino (NaOH), 

onde os glicerídeos são hidrolisados a glicerol e a sais de ácidos gordos (caracterizados 

por um emulsificação saponácea). Estas correntes foram obtidas em ensaios 

laboratoriais para produção de biodiesel por transesterificação de óleos vegetais 

alimentares. O melaço de cana é um subproduto da refinação de açúcar consistindo 

maioritariamente em carbohidratos, e foi cedido por uma indústria produtora de pasta 

de papel que o utiliza como fonte de carbono no tratamento biológico de um dos seus 

efluentes. O efluente vinícola contém fundamentalmente polifenóis, açúcares, taninos 

e resíduos da vinificação, e foi recolhido numa adega que produz maioritariamente 

vinhos tintos, na Região Demarcada da Bairrada. O efluente de lagar de azeite é 

fundamentalmente caracterizado pela presença de polifenóis, carbohidratos e ácidos 

gordos de cadeia longa, e foi recolhido num pequeno lagar termomecânico localizado 

em Porto da Espada, Marvão, Portugal. O lixiviado consiste essencialmente em 

matéria orgânica recalcitrante, componentes húmicos, amónia, metais pesados e sais 

clorados, e foi recolhido por percolação num aterro intermunicipal de média idade de 
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maturação (antigo Aterro Sanitário de Taboeira, Aveiro, Portugal). A FORSU foi 

preparada laboratorialmente, tendo sido simulada de acordo com uma mistura 

baseada num ano de recolha de resíduos num restaurante típico português, efectuada 

por Flor (2006). Estes substratos orgânicos foram conservados a 4ºC até ao início das 

experiências.  

Foi ainda utilizado soro de queijo desidratado (comercialmente designado 

Lacto-Soro Doce em pó), proveniente de uma unidade industrial de grandes dimensões 

de fabrico de queijos (Fromageries Bel Portugal), localizada no distrito de Aveiro. Foi 

obtido com o processo spray drying (descrito na Secção 2.1.1), através da concentração 

e desidratação do soro líquido desnatado resultante do fabrico de queijo a partir do 

leite de vaca. As principais características orgânicas de todos os substratos utilizados 

foram determinadas laboratorialmente, recorrendo a métodos analíticos descritos 

adiante na Secção 3.2, e encontram-se listadas na Tabela 3-2. As propriedades físico-

químicas, organolépticas e bacteriológicas do soro de queijo foram fornecidas pelo 

laboratório da unidade industrial que forneceu o soro e são apresentadas na Tabela 

3-3. 

Tabela 3-2: Caracterização dos substratos orgânicos utilizados (média ± desvio-padrão) 

 
CQOt (g L-1) CQOS (g L-1) 

CQOt 
(g kg-1) 

pH 

Resíduos orgânicos 

FORSU -- -- 380±22 7,72±0,82 a 

Efluente saponáceo 211±13,2 156±18,7 -- 9,65±0,12 

Efluentes orgânicos 

Efluente de lagar de azeite 55,70±1,10 48,2±3,12 -- 5,26±0,34 

Efluente vínico 26,92±2,15 -- -- 5,45±0,18 

Lixiviado de aterro 10,74±0,85 10,16±0,74 -- 6,21±0,12 

Sub-produtos orgânicos 

Soro de queijo 103±13 b 98±10 b 1027±21 c 6,35±0,11 b 

Melaço de cana 952±130 896±102 -- 5,83±0,07 

Glicerol -- -- 2030±73 9,21±0,12 

a medição realizada no líquido sobrenadante; b lote de soro líquido; c soro desidratado 
 

3.1.1.2 Instalação experimental 

Os ensaios descontínuos foram realizados em reactores de vidro WTW® Oxitop® 

(Figura 3-1). Cada um destes sistemas consistiu num recipiente com um volume 

nominal de 320 mL apresentando aberturas laterais para amostragem ou alimentação 
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devidamente seladas com septos de borracha. No topo do reactor, uma tampa roscada 

permitiu acoplar um transdutor digital de pressão que registou os dados cumulativos 

dos valores de pressão na fase gasosa de forma periódica ao longo do ensaio. Entre a 

tampa roscada e o transdutor de pressão foi acoplado um recipiente de borracha aonde 

foram colocados alguns pellets de KOH com o objectivo de absorver o dióxido de 

carbono presente no biogás. Desta forma, nos ensaios preliminares para determinação 

da dose de inibidor metanogénico, o volume de metano pôde ser calculado 

directamente da pressão medida, de acordo com a lei dos gases perfeitos.  

Tabela 3-3: Características do soro em pó utilizado nos estudos laboratoriais [fonte: Fromageries BEL Portugal (2012)] 

Parâmetros físico-químicos Parâmetros bacteriológicos 

 
Valor 

 
Valor 

Humidade < 4% Contagem de bactérias < 20000 g-1 

Cinzas < 8,5% Leveduras < 50 g-1 

Proteínas totais 11% Coliformes e E.Coli < 10 g-1 

Gorduras totais < 1,5% Salmonella ausente 

Acidez titulável < 0,17% Clostridia sulfito-redutores < 100 g-1 

Nitritos ausente Enterobacteriaceae  < 100 ufc g-1 

Lactose >70% Estafilococos coagulase positivo 10 - 100 ufc g-1 

pH 6,2 – 6,7 Staphylococcus aureus < 100 g-1 

    Parâmetros organolépticos 

  
 

Valor 

 Cor branco, amarelado 

 Odor fraco 

 Aspecto homogéneo, sem impurezas 

  

Após o início do ensaio, os reactores foram incubados numa estufa 

termostatizada e continuamente agitados por uma placa de agitação magnética 

durante o tempo de reacção pretendido. A aquisição dos valores cumulativos de 

pressão pôde ser feita em qualquer momento no decorrer dos ensaios através de um 

controlador portátil preparado para recepção de um sinal infravermelho emitido pelo 

transdutor. O sistema encontra-se ilustrado na Figura 3-1. 

3.1.1.3 Condições de operação 

A estratégia experimental compreendeu duas etapas: (1) teste à inibição da 

actividade metanogénica das lamas anaeróbias; e (2) comparação/avaliação das 

correntes orgânicas mais produtivas em termos de acidez volátil (potencial 

acidogénico) e sua classificação relativa. 
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Figura 3-1: Sistema de reactores WTW® Oxitop® para realização de ensaios anaeróbios 

 

Todos os ensaios foram realizados em modo descontínuo, em triplicado, com um 

volume da fase líquida de 230 mL e um volume gasoso de 90 mL. A cada reactor foram 

adicionadas lamas anaeróbias para obter uma concentração inicial de 2 gSSV L-1, 

assim como os volumes ou massas estabelecidas para cada substrato para obter uma 

concentração inicial de 8 gCQO L-1. Foram ainda adicionadas soluções de nutrientes 

inorgânicos (solução 1 e solução 2 descritas no Anexo 10.4), e ainda NaHCO3 e KHCO3 

para fornecer ao sistema uma alcalinidade inicial de 2 g L-1 como CaCO3. Foi ainda 

adicionada uma concentração mínima óptima de inibidor metanogénico (BES), que foi 

determinada nos ensaios preliminares de inibição metanogénica. Finalmente foi 

adicionada água destilada para perfazer o volume reaccional de 230 mL. 

Imediatamente antes da incubação em condições anaeróbias, os reactores foram 

purgados com uma corrente de azoto para remover todo o oxigénio, durante 1 min, e 

seguidamente selados. Os reactores foram incubados durante cerca de 30 dias a 

(36±1)ºC numa estufa termostatizada, e continuamente agitados por indução 

magnética.  

Na bateria de ensaios preliminares foi testada a influência de um inibidor 

metanogénico (BES) na produção específica de metano de cinco ensaios anaeróbios 

contendo uma concentração de 0,1 g L-1 de acetato de sódio, uma fonte de carbono 

facilmente metanizável. Cada ensaio consistiu no inóculo (biomassa anaeróbia na 

concentração de 2 gSSV L-1), fonte de carbono, água destilada e solução de BES em 

diferentes concentrações: 0, 2, 6, 20 e 50 mM. A concentração mínima de inibidor 

(BES) que se considerou suficientemente inibitória para a metanogénese foi escolhida 
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para ser utilizada na segunda bateria de ensaios, promovendo a acumulação de AOV a 

partir dos substratos orgânicos seleccionados e permitindo avaliar os seus potenciais 

acidogénicos. Nesta segunda bateria experimental, os substratos foram categorizados 

em termos de potencial acidogénico e composição dos AOV produzidos, atendendo ao 

grau de acidificação e à composição dos fermentados obtidos. 

3.1.2 Ensaios descontínuos e semi-contínuos de fermentação 
acidogénica 

No Capítulo 5 foi avaliada a influência da concentração de alcalinidade 

adicionada e da razão food-to-microorganism (F/M) na fermentação acidogénica de 

soro de queijo. O estudo laboratorial compreendeu duas fases experimentais: um 

período de operação descontínua (20 dias) e um período de operação semi-contínua (35 

dias adicionais). Foram caracterizados os cenários resultantes das diferentes 

combinações das variáveis, visando estudar quer a exploração do potencial acidogénico 

do soro de queijo (fase descontínua) quer o desempenho e estabilidade operacional 

(fase semi-contínua). Na abordagem ao tratamento de resultados recorreu-se à 

metodologia das superfícies de resposta (descrita adiante na Secção 3.4.1), permitindo 

evidenciar de forma detalhada a influência de ambos os parâmetros operacionais 

estudados (alcalinidade inicial e razão F/M) na produção e composição de AOV. 

3.1.2.1 Inóculo biológico e substrato orgânico 

As lamas anaeróbias foram recolhidas três dias antes do início dos ensaios, na 

mesma ETAR referida anteriormente (Secção 3.1.1.1). As lamas foram lavadas com 

água, peneiradas, decantadas e conservadas a 4ºC até à sua utilização nos ensaios. A 

sua caracterização encontra-se descrita na Tabela 3-4. O soro de queijo utilizado teve 

a mesma origem e caracterização descrita anteriormente (Secção 3.1.1.1). 

Tabela 3-4: Caracterização das lamas anaeróbias utilizadas nos ensaios de acidificação de soro de queijo 
(média±desvio-padrão) 

SST (g L-1) SSV (g L-1) CQOS (mg L-1) a 

29,02±0,23 22,64±0,86 58±14 

a medição realizada no líquido sobrenadante, após lavagem das lamas 
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3.1.2.2 Instalação experimental 

Para a realização dos ensaios descontínuos e semi-contínuos de acidificação 

anaeróbia de soro de queijo foram utilizados reactores de vidro com um volume 

nominal de 230 mL, continuamente agitados por indução magnética, semelhantes aos 

que foram descritos anteriormente na Secção 3.1.1.2. 

3.1.2.3 Condições de operação 

Foram seleccionadas duas variáveis operacionais para manipular – a razão 

F/M e a concentração de alcalinidade adicionada, em gamas que se enquadraram no 

estado-da-arte: 2 a 10 gCQO g-1SSV e 1 a 8 g CaCO3 L-1 respectivamente. Foram 

testadas 16 combinações (com 3 réplicas cada) destas duas variáveis, numa 

experiência a 2 factores com 4 níveis (24). Tomando como base a estratégia operacional 

proposta por Alkaya e Demirer (2011), os reactores foram iniciados em modo 

descontínuo durante 20 dias (Fase 1), e em seguida foram submetidos a um modo de 

operação semi-contínuo durante 35 dias adicionais (Fase 2). O planeamento de cada 

uma das fases operacionais, expresso pelos volumes considerados no 

dimensionamento de cada reactor, encontra-se descrito na Tabela 3-5 e na Tabela 3-6, 

respectivamente. 

Para a operação descontínua (Fase 1), foram dimensionados 16 ensaios, 

impondo as condições iniciais descritas na Tabela 3-5 e considerando um volume útil 

inicial de 270 mL. Durante esta fase operacional foram efectuados quatro momentos 

de amostragem, tendo-se assim reduzido o volume reaccional para 260 mL após 20 

dias de operação. Foram utilizadas concentrações iniciais de biomassa de 2 gSSV L-1 e 

de inibidor metanogénico (BES) de 20 mM, tendo em conta o planeamento e os 

resultados obtidos no Capítulo 4. As condições de inoculação, a composição de 

nutrientes adicionados e a descrição geral da operação foram semelhantes às 

utilizadas anteriormente nos ensaios de potencial acidogénico, e foram 

pormenorizadamente descritas na Secção 3.1.1.3. 

A operação semi-contínua (Fase 2) foi dimensionada considerando um volume 

de 50 mL de descarga diária seguida de alimentação fresca, resultando num TRH = 

5,2 d em cada reactor. Para o efeito, foram preparadas quatro soluções-stock com 

diferentes concentrações de soro (variando entre 26 e 130 gCQO L-1), quatro soluções-

stock com diferentes concentrações de alcalinidade composta por NaHCO3 e KHCO3 
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(variando entre 4 e 32 g L-1 expresso como CaCO3) e ainda das soluções 1 e 2  de 

nutrientes inorgânicos descritas no Anexo 10.4. A alimentação fresca de cada reactor 

foi feita com uma seringa e consistiu na combinação de 40 mL da solução-stock de soro 

com 10 mL da solução-stock de alcalinidade, designadas de acordo com a Tabela 3-6. 

Tabela 3-5: Matriz operacional da bateria de ensaios descontínuos de fermentação acidogénica de soro de queijo 
(Fase 1) 

F/Ma Alcalinidadeb 
V lamas 
(mL) 

V soroc (mL) 
V alcalinidaded 

(mL) 
V nutrientes 

(mL) 
V BES (mL) V água (mL) 

2 1 

23,9 10,5 

11,3 

2,5 2,5 

219,3 

2 2 22,7 208 

2 5 56,7 174 

2 8 90,6 140 

4 1 

23,9 21,0 

11,3 

2,5 2,5 

208,8 

4 2 22,7 197,5 

4 5 56,7 163,5 

4 8 90,6 129,5 

7 1 

23,9 36,8 

11,3 

2,5 2,5 

193 

7 2 22,7 181,7 

7 5 56,7 147,7 

7 8 90,6 113,7 

10 1 

23,9 52,6 

11,3 

2,5 2,5 

177,3 

10 2 22,7 165,9 

10 5 56,7 131,9 

10 8 90,6 97,9 
aexpresso em gCQO g-1SSV; bexpresso em g CaCO3 L-1; cSolução 100 g L-1; dSolução 24 g CaCO3 L-1 

 

Tabela 3-6: Matriz operacional da bateria de ensaios semi-contínuos de fermentação acidogénica de soro de queijo 
(Fase 2) 

F/Ma Alcalinidadeb 
Lv  

(gCQO L-1d-1) 
Qsoro  

(L d-1) 
Sstock soro 

(gCQO L-1) 
Qalcalinidade  

(L d-1) 
Sstock alcalinidade 
(g CaCO3 L-1) 

TRH 
(d) 

Qdescarga  
(L d-1) 

2 1 

4 0,04 26 0,01 

4 

5,2 0,05 
2 2 8 

2 5 20 

2 8 32 

4 1 

8 0,04 52 0,01 

4 

5,2 0,05 
4 2 8 

4 5 20 

4 8 32 

7 1 

14 0,04 91 0,01 

4 

5,2 0,05 
7 2 8 

7 5 20 

7 8 32 

10 1 

20 0,04 130 0,01 

4 

5,2 0,05 
10 2 8 

10 5 20 

10 8 32 

aexpresso em gCQO g-1SSV; bexpresso em g CaCO3 L-1 
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3.1.3 Ensaio contínuo de fermentação acidogénica 

No Capítulo 6 foi estudado um processo de fermentação acidogénica a longo 

prazo de soro de queijo, utilizando um reactor de leito móvel com biofilme (MBBR), 

operado durante aproximadamente um ano.  

3.1.3.1 Inóculo biológico e substrato orgânico 

Antes do início da operação da unidade laboratorial procedeu-se à reinoculação 

do sistema, uma vez que o reactor continha já alguma biomassa acidogénica agregada 

no enchimento e previamente adaptada a outro substrato orgânico (melaço). Assim, o 

interior do reactor (e parte do seu enchimento) foi lavado, tendo-se reintroduzindo em 

seguida um volume de lamas anaeróbias convencionais correspondendo a uma 

concentração de lamas frescas de cerca de 7 gSSV L-1. A biomassa foi recolhida na 

mesma ETAR referida anteriormente. As suas características encontram-se descritas 

na Tabela 3-7. O soro de queijo utilizado foi o mesmo descrito anteriormente (Secção 

3.1.1.1). 

Tabela 3-7: Caracterização das lamas anaeróbias adicionadas ao reactor MBBR no seu arranque operacional 
(média±desvio-padrão) 

SST (g L-1) SSV (g L-1) CQOS (mg L-1) a 

19,66±0,23 16,32±0,47 43±8 

a medição realizada no líquido sobrenadante, após lavagem das lamas 

 

3.1.3.2 Instalação experimental 

O reactor MBBR, construído em acrílico, apresentava um formato cilíndrico 

com um volume útil de 2,55 L. A cerca de 2 cm de altura a partir da base foram 

colocados dois orifícios (um para alimentação e outro para purgas, recirculações e 

amostragens eventuais), e a cerca de 18 cm de altura a partir da base um terceiro 

orifício para saída de efluente fermentado por gravidade. A este terceiro orifício foi 

acoplada uma tubagem em forma de U, proporcionando assim um sifão para impedir a 

entrada de ar através da saída, e também para prevenir problemas hidráulicos na 

saída de efluente por gravidade. O efluente fermentado foi conduzido para um 

sedimentador, também construído em acrílico, com volume útil de 0,85 L. Os 

pormenores da instalação podem ser observados na Figura 3-2, Figura 3-3 e Figura 

3-4. 
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Figura 3-2: Dimensões do reactor MBBR utilizado na fermentação acidogénica de soro de queijo 

 

A alimentação foi feita através de uma bomba peristáltica (Watson Marlow® 

101 U/R) com controlo de rotação do rotor, permitindo regular o caudal de alimentação 

e, de forma indirecta, o tempo de retenção hidráulico aplicado ao processo. A operação 

do reactor biológico foi realizada na gama de temperatura mesofílica (37±1ºC), 

proporcionada por um banho termostatizado com um equipamento de resistência 

eléctrica e recirculação hidráulica (Thermo Haake® C10). Este equipamento foi 

acoplado a uma tubagem de plástico “cristal”, colocada em forma de serpentina ao 

longo da parede externa do reactor, permitindo assim a transferência de calor para o 

meio reaccional. No topo do reactor foi instalada a linha de saída do biogás produzido 

no processo anaeróbio, constituída por tubagem, um septo de borracha para recolha de 

amostras gasosas através de seringa, um borbulhador (proporcionando um efeito de 

sifão e prevenindo refluxo de gás para dentro do reactor) e um contador de gás húmido 

(Ritter® TG 1-4). As tubagens utilizadas em todas as ligações do meio líquido 

consistiram de tubos de silicone de diâmetro interno de 8 mm e diâmetro externo de 

12 mm. 

A agitação do meio foi realizada de duas formas: por indução magnética na 

base do reactor (através de magnete colocado no interior do reactor e placa agitadora 

Bunsen® MC-8), e por agitação mecânica no topo (veio com hélice submergida no 
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reactor através de rolamento vedado, “rodas dentadas”, correia de transmissão, e 

agitador mecânico Heidolph® RZR-2000). No interior do reactor, imediatamente 

abaixo do orifício de saída de efluente, foi instalada uma grelha perpendicular ao veio 

central, com o objectivo de impedir a ascensão de carriers por flutuação, tal como é 

recomendado por condições de referência para dimensionamento de reactores MBBR 

(Odegaard et al., 2000). Este dispositivo veio a revelar-se bastante importante, uma 

vez que impediu a colmatação da saída e o preenchimento do headspace do reactor 

pelos carriers. Pormenores dos sistemas de agitação podem ser observados na Figura 

3-5. 

 
Figura 3-3: Ilustração esquemática da instalação experimental para fermentação acidogénica de soro de queijo em 

reactor MBBR 

 

Tendo por base o sistema originalmente descrito por Odegaard et al. (1994), foi 

introduzido no espaço de reacção um volume de cerca de 50% de enchimento comercial 

destinado ao desenvolvimento do biofilme, constituído por polietileno de alta 

densidade (Bioflow® 9) e apresentando uma área superficial específica de 800 m2 m-3, 

densidade relativa de 0,95, diâmetro de 9 mm e altura de 7 mm. A imagem deste 

enchimento é apresentada na Figura 3-5c. 
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Figura 3-4: Fotografia da instalação experimental para fermentação acidogénica de soro de queijo em reactor MBBR 

 

 

 

 
Figura 3-5: Pormenores do reactor MBBR: (a) sistemas de agitação; (b) agitação interior; (c) carrier Bioflow® 9 

 

  

(1) bomba peristáltica de alimentação; (2) banho termoestatizado; (3) serpentina de aquecimento do reactor;  
(4) agitação magnética de fundo; (5) agitação mecânica de topo; (6) linha de gás; (7) saída em sifão do reactor; 

(8) sedimentador; (9) borbulhador de gás; (10) contador de gás húmido 
 

(1) agitador magnético; (2) agitador mecânico; (3) corrente de transmissão; (4) rolamento e veio;  
(5) grelha de retenção; (6) pás de agitação mecânica. 
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3.1.3.3 Condições de operação 

O arranque da operação da unidade laboratorial foi realizado com uma fase de 

adaptação do inóculo ao soro de queijo, em modo semi-contínuo, tendo sido alimentado 

uma vez por dia, durante três semanas, com uma carga orgânica de 15 gCQO L-1d-1 e 

uma concentração de 2 g L-1 de alcalinidade na alimentação (expresso em equivalentes 

de CaCO3), a um TRH = 12 h. Durante este arranque, a biomassa recolhida no 

sedimentador foi recirculada para o interior do reactor. Após este período, foi 

executada a operação de acordo com a Tabela 3-8 que descreve a programação das 

diferentes fases experimentais testadas, correspondendo a diferentes cargas orgânicas 

(30 – 100 gCQO L-1d-1) e a diferentes alcalinidades adicionadas (0 – 7,2 g CaCO3 L-1). 

O comportamento do reactor foi avaliado através da monitorização de diversos 

parâmetros de rotina – pH, alcalinidade, CQO, AOV, produção e composição de biogás 

(descritos adiante nas Secções 3.2.1 a 3.2.7) –, e ainda de parâmetros indirectos, tais 

como o grau de acidificação ou o rácio ímpar-par das cadeias carboxílicas (Secções 

3.3.1 e 3.3.3). A leitura do biogás produzido e a análise da sua composição foi realizada 

pelo menos três vezes por semana. Geralmente todas as restantes análises foram 

realizadas nos dias em que se procedeu à preparação da alimentação (duas vezes por 

semana). Tendo em conta o volume de alimentação necessário para cumprir um valor 

de TRH = 12 h, o substrato orgânico foi preparado num recipiente contendo a massa 

pré-determinada de soro (com base na sua caracterização mostrada na Tabela 3-2), 

alcalinidade sob a forma de NaHCO3 e KHCO3 (em iguais proporções), soluções 1 e 2  

de nutrientes inorgânicos (descritas no Anexo 10.4) e água a perfazer o volume pré-

determinado. Uma vez preparada a alimentação, esta foi continuamente agitada por 

meio de um agitador mecânico de haste (Heidolph® RZR-2000). 

 
Tabela 3-8: Fases operacionais testadas no reactor acidogénico MBBR 

Fase 
operacional 

Carga orgânica 
(gCQO L-1d-1) 

Alcalinidade adicionada 
média (mgCaCO3 L-1) 

Período operacional 
(dias) 

1 30 0 – 4760 a 0 – 63 

2 30 3600 64 – 136 

3 50 3600 137 – 187 

4 100 3600 188 – 252 

5 50 7200 253 – 318 

6 100 7200 319 – 370 

a A Fase 1 foi caracterizada por uma adição variável de alcalinidade, sendo apresentada a gama de valores 
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3.1.4 Ensaios aeróbios de selecção de biomassa acumuladora de 
PHA em condições dinâmicas de alimentação  

No Capítulo 7 foram desenvolvidos processos aeróbios em reactores 

descontínuos sequenciais (SBR) para promover a selecção de culturas aeróbias mistas 

acumuladoras de PHA em condições de alimentação dinâmica (regime “fartura-fome”). 

Foram operados diversos reactores ao longo deste módulo experimental, tendo sido 

avaliadas diversas condições operacionais. 

3.1.4.1 Inóculo biológico e substratos orgânicos 

As lamas aeróbias utilizadas nos reactores A, B, e D (descritos adiante na 

Secção 3.1.4.5) durante o trabalho experimental do Capítulo 7 foram recolhidas na 

corrente de recirculação de um reactor de lamas activadas de uma ETAR municipal 

(SIMRIA Sul, Ílhavo, Portugal) dois dias antes do arranque de cada reactor, tendo 

sido devidamente preparadas antes da sua utilização nos ensaios (lavagem, 

decantação e caracterização). O processo de tratamento biológico no qual se 

recolheram as lamas aeróbias consiste num reactor de lamas activadas de média 

carga e baixa idade de lamas constituído por dois tanques de arejamento com um 

volume total de 7764 m3. A biomassa utilizada no reactor C foi recolhida durante os 

últimos dias de operação do reactor B, e conservada a 4ºC. A biomassa utilizada no 

reactor E consistiu de uma mistura em iguais proporções volumétricas entre lamas 

aeróbias frescas e biomassa excedentária que foi recolhida durante os últimos dias de 

operação do reactor D, e também conservada a 4ºC. A caracterização da biomassa 

encontra-se descrita na Tabela 3-9. Como substratos orgânicos nos reactores A, B, e C 

foi utilizado um meio sintético constituído por ácido acético e ácido propiónico 

(Fluka®). Nos reactores D e E foi utilizado soro acidificado proveniente do processo 

fermentativo (reactor MBBR) operado no âmbito experimental do Capítulo 6.  

Tabela 3-9: Caracterização das lamas aeróbias utilizadas nos reactores SBR (média±desvio-padrão) 

Reactor SST (g L-1) SSV (g L-1) SSV no arranque (g L-1) 

SBR-A 9,86±0,42 8,87±0,24 1,15 

SBR-B 9,86±0,42 8,87±0,24 1,17 

SBR-C 8,05±0,15 6,84±0,19 1,97 

SBR-D 9,23±0,28 7,38±0,31 1,99 

SBR-E 9,07±0,23 7,89±0,17 3,78 
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3.1.4.2 Instalação experimental 

Para a selecção de culturas mistas aeróbias aptas para acumulação de PHA 

foram utilizados reactores SBR de corpo cilíndrico em acrílico, com um volume útil de 

5 L, ilustrados pela Figura 3-6, Figura 3-7 e Figura 3-8. As condições de arejamento e 

mistura foram proporcionadas através do fornecimento, na base dos reactores, de ar 

comprimido a um caudal de 2,275±0,135 L min-1 proveniente de um compressor (Atlas 

Copco® GX11) acoplado a uma rede interna de distribuição (pressão de 4 bar) existente 

no Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro. 

 
Figura 3-6: Dimensões dos reactores SBR utilizados para selecção e enriquecimento de culturas aeróbias mistas 

 

Para a difusão do ar comprimido no meio reaccional foram utilizados quatro 

difusores de vidro com baixa porosidade (Schott® micro filter candles, porosity 1). Os 

difusores foram dispostos em forma de cruz num suporte roscado à base do reactor e 

vedado com um o-ring. Este tipo de difusores foi escolhido para que pudessem ser 

fornecidas bolhas de ar de tamanho reduzido e assim proporcionar maior difusão de 

oxigénio entre os microrganismos. Por baixo da base, uma tubagem em silicone 

permitiu fazer a conexão entre o sistema de difusores e a rede de ar, tendo ainda sido 
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intercalada uma válvula anti-retorno para evitar a entrada de líquido para a rede de 

ar em períodos de interrupção de fornecimento de ar comprimido.  

O fornecimento de ar ao reactor durante os períodos de arejamento, assim como 

a interrupção desse fornecimento (períodos de decantação), foi programado em função 

do planeamento experimental (diferentes durações dos ciclos operacionais, descritas 

adiante) por meio de uma electroválvula na linha de ar comprimido (elemento E3 na 

Figura 3-7) ligada a um temporizador digital (Chacon® 54027). A alimentação foi 

efectuada em períodos discretos (durante cerca de 20 min) através de um orifício 

colocado 2 cm acima da base, utilizando uma bomba peristáltica (Watson Marlow® 101 

U/R) ligada a um temporizador digital (elemento B1 na Figura 3-7). A descarga de 

licor de mistura e/ou de líquido sobrenadante fez-se por um outro orifício colocado a 

cerca de 21 cm acima da base, através de uma segunda bomba peristáltica ligada a 

um terceiro temporizador digital (elemento B2 na Figura 3-7). O posicionamento do 

orifício de descarga de efluente correspondeu a um volume de cerca de 3,7 L acima da 

base, o que garantiu que 1 L de líquido pôde ser efectivamente retirado do sistema 

durante os ciclos operacionais. 

 
Figura 3-7: Ilustração esquemática da instalação experimental para selecção e enriquecimento de culturas aeróbias 

mistas em reactor SBR 

 

O controlo de pH foi realizado através de um orifício localizado cerca de 4 cm 

acima da saída do reactor por introdução de uma solução HCl 1N, bombeada de um 
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reservatório através de uma bomba peristáltica Williamson Pumps® 44-1273 de 

rotação fixa 15RPM (elemento B4 na Figura 3-7). As tubagens utilizadas em todas as 

ligações consistiram de tubos de silicone de diâmetro interno de 8 mm e diâmetro 

externo de 12 mm. 

 
Figura 3-8: Fotografia de uma instalação experimental de um reactor SBR para selecção e enriquecimento de culturas 

aeróbias mistas 

 

3.1.4.3 Sistema de monitorização e controlo automático 

No presente trabalho foi desenvolvido um sistema de monitorização e registo 

informático da concentração de oxigénio dissolvido, de temperatura e de pH nos 

reactores SBR C, D e E (descritos adiante na Secção 3.1.4.5). No caso do oxigénio 

dissolvido e da temperatura, a medição foi realizada com um eléctrodo 

potenciométrico Mettler Toledo® InPro 6800, conectado por cabo coaxial blindado a um 

controlador/transmissor Eutech® Alpha DO 2000. No caso do pH, a medição foi 

realizada com um eléctrodo combinado Polyclave® Ryton-body 200 mm contendo 

Polysolve® Plus como electrólito de referência, e acoplado através de um cabo coaxial 

blindado a um controlador/transmissor Eutech® Alpha pH 1000. Ambos os 

controladores foram regularmente calibrados segundo as instruções fornecidas pelos 

fabricantes. 
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Relativamente ao controlo de pH, foi imposto um limite superior (setpoint) de 

pH = 8 nos reactores SBR C, D e E. Por outras palavras, sempre que um valor de pH = 

8,00 era registado, o sistema automático realizava a adição de uma solução aquosa de 

HCl 1N até ao ponto de histerese definido (pH = 7,75). Uma vez que o controlador de 

pH apenas funciona como interruptor para o setpoint e histerese desejados, o sinal 

eléctrico foi amplificado para que a bomba doseadora de solução neutralizante fosse 

accionada, mediante a actuação de um relé de controlo. Para o efeito foi construído um 

quadro de controlo com base no circuito eléctrico apresentado na Figura 3-9, 

utilizando uma caixa de PVC. A caixa serviu de suporte ao controlador, aos 

interruptores e à cablagem, permitindo simultaneamente recolher as medições 

experimentais do eléctrodo, conduzir o sinal do controlador à bomba doseadora, e 

ainda transmitir os dados a um sistema informático de aquisição. 

 
Figura 3-9: Circuito eléctrico para controlo do pH no reactor SBR 

 

Os sinais provenientes dos controladores foram recolhidos para a aquisição e 

registo de dados em tempo real de pH, oxigénio dissolvido e temperatura. A 

intensidade de corrente transmitida nos sinais variou entre 4 e 20 mA, 

correspondendo estes limites, respectivamente, aos valores 1 e 14 para o pH, 0 e 100ºC 

para a temperatura, e 0% e 100% para a percentagem do valor de saturação do 

oxigénio dissolvido. O registo dos dados consistiu na conversão dos sinais analógicos 

de intensidade de corrente em sinais digitais. Para o efeito foi construída uma estação 

de aquisição de dados consistindo numa placa microprocessadora Arduino® UNO, um 

relógio/mostrador digital, uma ligação USB para computador, três ligações blindadas 

aos controladores e ainda um slot para introdução de um cartão de memória SD. O 

registo dos dados foi feito num computador conectado à estação de aquisição. O 

desenvolvimento dos algoritmos da placa microprocessadora foi realizado em 

linguagem de programação Gobetwino®. As calibrações dos sinais (conversão da 
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intensidade de corrente em unidades das grandezas medidas) foram realizadas 

localmente, tendo em conta as condições de referência indicadas pelos fabricantes dos 

controladores e dos eléctrodos.  

3.1.4.4 Duração dos ciclos de operação 

Ao longo do período experimental dos reactores SBR, foram testados ciclos com 

duas durações distintas (12 h e 24 h). Independentemente da sua duração, um ciclo 

operacional nos reactores SBR englobou uma sequência de operações de alimentação, 

reacção com arejamento, decantação e descarga de líquido sobrenadante e/ou licor de 

mistura. A diferença entre os ciclos de 12 h e 24 h reflectiu-se apenas na duração da 

reacção arejada. A cronologia de ambos os ciclos encontra-se ilustrada na Tabela 3-10 

e na Tabela 3-11. 

A descarga de líquido sobrenadante realizou-se após a decantação, enquanto a 

descarga de licor de mistura foi efectuada na presença de arejamento, de forma a 

manter biomassa em suspensão e assim se poder efectuar a purga de lamas, impondo-

se um valor de TRS = 10 d. No caso da operação em ciclos de 12 h, este passo foi 

apenas realizado uma vez por dia, de forma a manter o mesmo valor de TRS. 

Tabela 3-10: Fases de um ciclo de 24 h da operação dos reactores SBR 

Evento Estado Cronograma de ciclo (h:min) 

  00:00 00:20 23:10 23:40 23:50 

Alimentação aB1 ON         
 Reacção arejada aE3 ON         
 Decantação aE3 OFF         
 Descarga de sobrenadante aB2 ON         
 Descarga de licor de mistura aE3 ON           

aA localização dos elementos encontra-se na Figura 3-7 

 
 

Tabela 3-11: Fases de um ciclo de 12 h da operação dos reactores SBR 

Evento Estado Cronograma de ciclo (h:min) 

  00:00 00:20 11:10 11:40 11:50 

Alimentação aB1 ON         
 Reacção arejada aE3 ON         
 Decantação aE3 OFF         
 Descarga de sobrenadante aB2 ON         
 bDescarga de licor de mistura aE3 ON           

aA localização dos elementos encontra-se na Figura 3-7; bEvento realizado apenas em um dos dois ciclos diários 
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3.1.4.5 Condições de operação 

Ao longo do trabalho experimental do Capítulo 7 foram consideradas diferentes 

composições na alimentação dos reactores SBR. Três dos reactores foram alimentados 

com substratos sintéticos, constituídos por ácido acético e ácido propiónico, enquanto 

outros dois reactores foram operados com substratos reais constituídos por soro de 

queijo acidificado no reactor MBBR operado como processo acidogénico. 

Em termos gerais, ao longo da operação dos reactores SBR foram testadas 

diferentes cargas orgânicas aplicadas (variando entre 1,43 e 8 gCQO L-1d-1) e dois 

valores de TRH (2,5 d e 5 d). Em todos os reactores o tempo de retenção de sólidos 

(TRS) foi fixado em 10 dias através da descarga de licor de mistura (contendo 

biomassa em suspensão) no final de cada ciclo. A alimentação foi preparada a cada 

dois ou três dias num recipiente agitado contendo o substrato orgânico (AOV puros ou 

soro fermentado), soluções de NH4Cl (fonte de N) e KH2PO4 (fonte de P) em volumes 

predefinidos para fornecer uma razão molar C:N:P = 100:7:1, 20 mL de solução de 

meio mineral (solução 3 no Anexo 10.4) por cada litro de alimentação, 2 mL de solução 

de micronutrientes (solução 4 no Anexo 10.4) por cada litro de alimentação, e ainda 

água destilada a perfazer o volume programado. Em todos os casos, o pH da 

alimentação foi ajustado ao valor 6,00±0,05 por adição de soluções concentradas de 

HCl e de NaOH. Ao longo da operação dos diversos reactores foram ainda utilizadas 

pequenas quantidades de agente anti-foaming (silicone líquido Merck®) para controlo 

da formação de espumas. 

Os reactores designados por SBR-A e SBR-B foram operados em paralelo, 

durante 120 dias, com substratos sintéticos, com o objectivo de comparar o 

desempenho operacional com diferentes composições de AOV na alimentação e o efeito 

do aumento de carga orgânica. O reactor A foi alimentado com uma proporção 

HAc:HPr = 1:1 e o reactor B com uma proporção HAc:HPr = 2:1. Ambos os reactores 

foram operados a três valores de carga orgânica (2, 4 e 8 gCQO L-1d-1) e valores de 

TRH e tempos de ciclo de 2,5 d e 12 h respectivamente.  

Os reactores SBR-C e SBR-D foram também operados em paralelo, durante 

137 dias, com o objectivo de comparar os desempenhos operacionais entre uma 

alimentação constituída por substrato sintético e uma alimentação constituída por 

substrato real (soro fermentado). O reactor C foi alimentado com substrato puro 
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constituído por ácido acético e ácido propiónico na proporção 2:1, enquanto a 

alimentação do reactor D foi composta de soro de queijo acidificado obtido pelo reactor 

MBBR operado no âmbito do Capítulo 6. Estes reactores foram operados com uma 

concentração de substrato inicial constante, mas com ciclos de duas durações (24 h e 

12 h), correspondendo a dois valores de carga orgânica (2 e 4 gCQO L-1d-1) e a dois 

valores de TRH (5 d e 2,5 d). 

As diferentes condições observadas ao longo da operação do reactor MBBR 

acidogénico no Capítulo 6 resultaram na obtenção de fermentados com composições 

distintas em AOV. Para utilizar o soro fermentado como substrato do reactor SBR-D, 

este foi recolhido em lotes de 15 a 30 L e a sua composição analisada em termos de 

CQO e AOV, de forma a planificar a preparação da alimentação em função da sua 

caracterização. Os diferentes lotes de soro fermentado foram usados como substrato 

em diferentes momentos operacionais, conforme se encontra ilustrado na Figura 7-9 

do Capítulo 7. O ensaio com o SBR-E decorreu durante 304 dias procurando estudar o 

desempenho a longo prazo do sistema biológico. À semelhança do reactor SBR-D, este 

reactor também foi alimentado com diferentes lotes de soro fermentado cuja 

composição relativa se encontra ilustrada adiante na Figura 7-13 (Capítulo 7). Além 

da variação da composição de AOV, as condições operatórias neste reactor incluíram 

valores de carga orgânica entre 1,43 e 4,70 gCQO L-1d-1, TRH = 5 d e tc = 24 h. A 

Tabela 3-12 resume as condições de operação de cada um dos reactores descritos. 

Tabela 3-12: Resumo das condições operacionais testadas nos reactores SBR 

Reactor Condição/substrato Lv (gCQO L-1d-1) tC (h) TRH (d) 

SBR-A Substrato puro (HAc:HPr = 1:1) 2; 4; 8 12 2,5 

SBR-B Substrato puro (HAc:HPr = 2:1) 2; 4; 8 12 2,5 

SBR-C Substrato puro (HAc:HPr = 2:1) 2; 4 24; 12 5; 2,5 

SBR-D 
Soro fermentado de composição 
variável (RIP*: 0,10 – 0,67) 

2; 4 24; 12 5; 2,5 

SBR-E 
Soro fermentado de composição 
variável (RIP*: 0,23 – 10,22) 

1,43 – 4,70 24 5 

*RIP - rácio ímpar par das cadeias carboxílicas = (HPr + n-HVa) / (HAc + i-HBu + n-HBu + i-HVa + n-HCa) 

 

O comportamento dos reactores foi avaliado através da monitorização de 

diversos parâmetros, cuja metodologia analítica se encontra descrita adiante (Secção 

3.2). A CQOS
 do volume de efluente descartado no final do ciclo foi o parâmetro 
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principal para avaliação da eficiência de remoção de matéria orgânica, isto é, da 

eficiência do tratamento biológico propriamente dito. Foi também realizada a análise 

de CQO da alimentação aquando da sua preparação. A análise de sólidos suspensos no 

interior dos reactores foi realizada pelo menos uma vez por semana. Pontualmente 

foram retiradas amostras de biomassa para quantificação do teor de PHA acumulado. 

Pontualmente foram efectuadas monitorizações de ciclos operacionais nos SBR. 

Este acompanhamento permitiu obter evoluções, ao longo de um ciclo, de parâmetros 

como a CQOS, os AOV, ou os PHA, a par da evolução do pH e da percentagem de 

oxigénio dissolvido que foram registadas de forma automática. 

3.2 Métodos analíticos 

3.2.1 pH 

O pH das amostras recolhidas nos diversos sistemas biológicos foi medido 

através de um equipamento portátil (Consort® C-515), acoplado a uma sonda de 

temperatura e a um eléctrodo de xerolite. A calibração foi feita quinzenalmente 

utilizando soluções padrão comerciais (pH =4 e pH = 7). 

3.2.2 Alcalinidade 

A concentração de alcalinidade foi determinada de acordo com o método 

estandardizado 2320B de titulação potenciométrica (APHA, 2005): 50 mL de amostra 

não-diluída e não-filtrada, mas decantada, foi titulada com uma solução-padrão de 

ácido sulfúrico 0,1 N (H2SO4, Riedel-de Häen®), utilizando o eléctrodo de pH. O ponto 

final de titulação escolhido foi de pH = 4,5.  

              (         
  )  

         

  
 Eq. 3-1 

 

onde: A – volume de ácido utilizado na titulação (mL); N – normalidade do ácido 

titulante. 

3.2.3 Sólidos 

Para amostras sólidas e semi-sólidas, como na caracterização de alguns 

substratos, utilizou-se uma adaptação do método padrão 2540G (APHA, 2005) para a 

determinação do teor de sólidos totais (ST), sólidos totais voláteis (STV) e sólidos 

totais fixos (STF). Em todas as determinações de sólidos foram realizados 3 
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replicados, tendo-se assegurado um baixo valor do desvio-padrão para validação da 

análise. Cápsulas de porcelana foram previamente calcinadas a 550ºC durante 20 min 

(mufla Thermolab®). Após arrefecimento até à temperatura ambiente em exsicador, as 

cápsulas foram taradas em balança analítica (Precisa® XB-120A), registando a sua 

massa. Aproximadamente 1 g de amostra foram transferidos para cada cápsula, 

procedendo-se à sua pesagem imediata (mcap+amostra). Seguidamente a cápsula com a 

amostra foi seca a 105ºC durante 24 h em estufa Binder®. Após arrefecimento em 

exsicador, procedeu-se à sua pesagem (mestufa), antes de calcinar a 550ºC durante 2 

horas. Após arrefecimento, o peso da cápsula foi novamente registado (mmufla). A 

determinação dos parâmetros baseou-se nas seguintes equações: 

   ( )  
            

                 
     Eq. 3-2 

 

    ( )  
              

                 
     Eq. 3-3 

  

    ( )          Eq. 3-4 
 

Para a análise de sólidos em amostras líquidas ou suspensões, recorreu-se aos 

métodos 2540D e 2540E (APHA, 2005) com ligeiras adaptações, determinando desta 

forma os teores de sólidos suspensos totais (SST) e sólidos suspensos voláteis (SSV). 

Em todas as determinações de sólidos foram realizados 3 replicados, tendo-se 

assegurado um baixo valor do desvio-padrão para validação da análise. Cápsulas de 

porcelana contendo filtros de fibra de vidro (Whatman Reeve Angel® grade 403) foram 

calcinadas em mufla a 550ºC durante 20 min. Após arrefecimento até à temperatura 

ambiente em exsicador, foram pesadas, registando-se a sua tara. 7,5 mL de amostra 

homogeneizada foram rigorosamente medidos e filtrados através de cada um dos 

filtros calcinados, utilizando para o efeito uma bomba de vácuo e respectivo aparato 

(kitasato e unidade de filtração). O filtro foi transferido para a cápsula respectiva e 

seco a 105ºC durante 24 h. Após arrefecimento em exsicador até à temperatura 

ambiente, procedeu-se à sua pesagem (mestufa). Posteriormente, a cápsula contendo a 

amostra seca foi submetida a calcinação a 550ºC durante 2 h, tendo-se registado 

novamente a sua massa após arrefecimento em exsicador (mmufla). Os cálculos 

seguiram as seguintes equações: 
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    (      )  
            

   
      

Eq. 3-5 

    (      )  
              

   
      Eq. 3-6 

   

O valor dos SSV tem sido universalmente adoptado como uma medida razoável 

da concentração de biomassa em reactores biológicos para tratamento de efluentes 

(Metcalf & Eddy, 2003), e por essa razão foi adoptado neste trabalho como uma 

medida representativa da concentração de biomassa (X). Na apresentação de 

resultados no Capítulo 7, foi ainda considerada a concentração de biomassa activa 

(Xact) que contabiliza a biomassa livre das suas reservas (como os PHA). O valor de Xact 

foi calculado por subtracção da massa de PHA acumulado à massa total de SSV. Nos 

casos em que a concentração de biomassa foi expressa em unidades de CQO ou de 

moles de carbono (Cmol), foi considerada uma fórmula química estandardizada da 

biomassa,  C5H7NO2 (Henze et al., 1995). 

3.2.4 Índice volumétrico de lamas (SVI) 

O índice volumétrico de lamas (sludge volume index, SVI) é um parâmetro 

frequentemente usado no controlo de rotina para avaliação das características de 

sedimentabilidade de suspensões biológicas, e foi pontualmente determinado no 

decorrer dos trabalhos experimentais relativos ao Capítulo 7. A sua definição consiste 

no volume (em mL) ocupado por 1 g de suspensão de lamas após um período de 30 min 

de sedimentação. A sua determinação foi realizada de acordo com o método 

estandardizado 2710D (APHA, 2005). Numa proveta graduada de 1 L foi colocado 

igual volume de licor de mistura em agitação mecânica. Com a paragem do agitador, 

iniciou-se o processo de sedimentação, registando-se o volume ocupado pelas lamas 

sedimentadas após 30 min. O valor do SVI foi calculado de acordo com a Eq. 3-7: 

S   (      )   
                             (      )      

    (      )
 

Eq. 3-7 

 

3.2.5 Carência química de oxigénio (CQO) 

A carência química de oxigénio (CQO) é, por assim dizer, uma medida da 

quantidade de poluição orgânica num determinado meio, dado que a matéria orgânica 
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presente “consome” o oxigénio dissolvido. A análise deste parâmetro permite 

determinar, em condições controladas, a quantidade de oxidante químico necessária 

para reagir com a fracção orgânica da amostra passível de ser oxidada por via 

química. A quantidade de oxidante gasto na determinação é expressa em termos de 

oxigénio. 

Para amostras de matriz líquida, a quantificação do parâmetro CQO foi 

realizada segundo o método colorimétrico de refluxo fechado (método 5520D) com 

leitura espectrofotométrica (APHA, 2005), devidamente adaptado. A amostra foi 

oxidada com uma quantidade em excesso de oxidante químico em condições ácidas. A 

gama de medição do método estendeu-se até 900 mg O2 L-1, pelo que as amostras com 

teores mais elevados de CQO foram previamente sujeitas a diluição. A digestão da 

amostra foi realizada em tubos de vidro selados (Aqualytic® COD vario), durante 2 h a 

150ºC em termobloco Selecta® DQ06, na presença dos seguintes reagentes: amostra 

orgânica, oxidante (K2Cr2O7 Riedel-de Häen®), ácido (H2SO4 Fluka®), sulfato de prata 

(Ag2SO4 Panreac®) para promover a oxidação de compostos orgânicos de cadeia mais 

longa, e sulfato de mercúrio (HgSO4 Riedel-de Häen®) para eliminar a interferência de 

presença de cloretos. 

Após arrefecimento, o excesso de dicromato que não reagiu foi medido por 

leitura em espectrofotómetro Aqualytic® PCSpectro ( = 620 nm). Este equipamento 

permitiu a conversão directa da absorvância em mg O2 L-1, mediante a recta de 

calibração adoptada. A calibração do equipamento foi feita com uma periodicidade 

aproximadamente mensal, utilizando para o efeito uma solução padronizada de 

hidrogenoftalato de potássio (KHP Panreac®), preparada de acordo com os requisitos 

do método (APHA, 2005). Quando se justificou, a preservação das amostras 

destinadas à determinação do CQO foi feita a 4ºC, com adição de ácido sulfúrico. 

As soluções de reagentes para a digestão foram preparadas localmente 

seguindo o método padrão, e a sua preparação é descrita no Anexo 10.1. A reutilização 

dos tubos de reacção foi possível graças à sua lavagem em banhos sequenciais de ácido 

nítrico 20% e água bidestilada e secagem posterior. A determinação da fracção solúvel 

de CQO (CQOS) foi realizada de forma idêntica, com a diferença de se filtrar 

previamente a amostra em filtro de fibra de vidro Whatman Reeve Angel® grade 403. 

Em todos os casos, as determinações de CQO foram realizadas em triplicado. 
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Para amostras de matriz sólida e semi-sólida, a quantificação da CQO foi 

realizada segundo o método 5220B de refluxo aberto (APHA, 2005), utilizando por 

base cerca de 1 g de amostra. A diferença fundamental residiu na digestão que, neste 

caso, foi feita num balão em manta térmica com um condensador acoplado, e na 

titulação do excesso de dicromato com uma solução padronizada de sulfato de ferro e 

amónio (FAS), o que substituiu a colorimetria. A preparação da solução de FAS 

encontra-se igualmente descrita no Anexo 10.1. 

3.2.6 Ácidos Orgânicos Voláteis (AOV) 

A quantificação de sete ácidos orgânicos voláteis (ácetico, propiónico, iso-

butírico, n-butírico, iso-valérico, n-valérico e n-capróico) foi realizada através de 

cromatografia gasosa. As amostras destinadas a esta análise instrumental foram 

obtidas por filtração em filtro de fibra de vidro Whatman Reeve Angel® grade 403, às 

quais se adicionou uma proporção volumétrica 1:10 de ácido fórmico (Riedel-de 

Häen®), antes da sua conservação a 4ºC em tubos de polietileno. 

O equipamento utilizado foi um cromatógrafo Chrompack® CP9001, munido de 

detector de ionização de chama (FID) a 300ºC e coluna Crompack® CP Sil 5CB (25 m × 

0,53 mm) contida num forno à temperatura inicial de 70ºC. Um volume de 0,5 L de 

amostra foi recolhido com uma seringa Hamilton® 7000.5N, e injectado através de um 

septo de borracha no injector à temperatura de 300ºC. O programa de temperaturas 

escolhido para a eluição da amostra é apresentado na Figura 3-10. Os gases utilizados 

foram os seguintes: 

 Gás de arraste: Hélio (Praxair®): Q = 8 mL min-1; 

 Gás de make up: Azoto (Praxair®): Q = 30 mL min-1; 

 Gás de chama: Hidrogénio (Praxair®): Q = 30 mL min-1; 

 Gás de chama: Ar constituído (Praxair®): Q = 30 mL min-1 

 
Figura 3-10: Programa de temperaturas utilizado no cromatógrafo de gás para análise dos AOV 
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A aquisição de dados foi feita em computador (Windows® 98), utilizando o 

software de integração Jasco Borwin® v.1.5. Um cromatograma típico de uma amostra 

real é apresentado na Figura 3-11. A diferenciação de cada um dos picos relativos aos 

AOV foi feita por inspecção visual, tendo em conta os diferentes tempos de retenção de 

cada ácido. A conversão da área de cada pico em concentração do ácido seguiu uma 

recta do tipo y = mx + b, cuja obtenção se encontra explicada no Anexo 10.2. A 

calibração do equipamento foi efectuada recorrendo a padrões preparados por diluição 

de uma solução-stock contendo os sete analitos. Em cada momento de análise, as 

rectas de calibração para cada um dos ácidos foram validadas através da injecção de 

um padrão. Adicionalmente, entre cada injecção de uma amostra real foi feita a 

injecção de um “branco” (constituído por água bidestilada e ácido fórmico), não só para 

libertar a coluna de eventuais moléculas que escaparam à eluição, mas ainda para 

avaliar os limites de detecção. A preparação dos padrões de calibração, assim como os 

cálculos relativos à operação de calibração e à estimativa dos limites de detecção 

podem ser consultados com detalhe no Anexo 10.2. 

 
Figura 3-11: Cromatograma típico de uma amostra real contendo AOV, integrado com o sofware Jasco Borwin 1.5® 

 

3.2.7 Composição da fase gasosa anaeróbia 

A composição da fase gasosa (biogás) produzida nos sistemas anaeróbios foi 

determinada por cromatografia gasosa, através da qual se determinaram as 

percentagens volumétricas de metano e de dióxido de carbono presentes. O 

equipamento utilizado foi um cromatógrafo SRI® 8610C, equipado com detector de 
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condutividade térmica (TCD) e coluna de enchimento Haysep® Q (2,5 m × 2,1 mm) a 

61ºC, utilizando hélio (Praxair®) como gás de arraste (Q = 10 mL min-1). A aquisição 

de dados foi feita em computador (Windows® 2000), utilizando o software de 

integração PeakSimple® v.3.85. Um volume de 1 mL foi amostrado na fase gasosa dos 

sistemas anaeróbios com uma seringa (Hamilton® Gastight 1700) e injectado, através 

de um septo de borracha, directamente na coluna. O tempo de eluição foi de 4 min. 

Um cromatograma típico de uma amostra de biogás encontra-se na Figura 3-12. 

A calibração do equipamento foi realizada utilizando padrões gasosos puros 

(Air Liquide®) de CH4 e CO2, e ainda com uma mistura molar 70:30 dos mesmos gases 

para proceder à validação. A calibração para cada um dos gases consistiu na injecção 

de volumes variáveis (de 0,1 a 1 mL) e da sua correlação com a área integrada no pico 

de cada componente. Neste trabalho foram apenas calculadas as percentagens 

relativas de CH4 e de CO2, tendo sido descartados outros componentes não 

quantificáveis por esta coluna (por exemplo, N2, H2, H2S). Os cálculos seguiram as 

calibrações descritas pelas equações Eq. 3-8 e Eq. 3-9, respectivamente: 

CH4 (%) = 9,706×10-3 × ÁreaCH4 + 3,11×10-2 Eq. 3-8 
 

CO2 (%) = 1,0192×10-2 × ÁreaCO2 + 1,65×10-2 Eq. 3-9 
 

 

 
Figura 3-12: Cromatograma típico de uma amostra real de biogás integrado com o sofware PeakSimple® 
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3.2.8 Polihidroxialcanoatos (PHA) 

A quantificação de polihidroxialcanoatos foi realizada no REQUIMTE, 

Laboratório Associado para a Química Verde, situado na Faculdade de Ciências e 

Tecnologia de Universidade Nova de Lisboa. O procedimento foi baseado nos métodos 

tradicionalmente adoptados para esta análise (Braunegg et al., 1978; Comeau et al., 

1988), tendo sido introduzidas ligeiras modificações. Este consistiu num tratamento 

prévio das amostras de biomassa para a destruição das células, libertação do polímero 

intracelular e hidrólise das suas cadeias, e posterior metilação dos monómeros 

obtidos, tornando assim possível a sua quantificação por cromatografia gasosa. 

Centrifugou-se cerca de 10 mL de amostra recolhida do licor de mistura dos 

reactores aeróbios durante 5 minutos a 5000 RPM, tendo sido descartado o líquido 

sobrenadante e conservada a fase sólida através de congelação a -12ºC. No momento 

oportuno da análise, as amostras foram liofilizadas e preservadas em exsicador. Para 

cada amostra, um pellet com cerca de 5 mg foi transferido para um tubo de digestão, 

tendo sido ressuspendido em metanol acidificado com 20% de H2SO4 (Fluka®). A esta 

solução foi adicionado 1 mL de clorofórmio (Sigma®) contendo uma concentração de 

0,88 mg mL-1 de heptadecano (Sigma®), composto utilizado como padrão-interno neste 

método cromatográfico. A amostra foi então digerida em termobloco Selecta® DQ06 à 

temperatura de 100ºC durante 3h30. Após arrefecimento, adicionou-se 0,5 mL de água 

destilada e agitou-se em vórtex (VWR®) durante 40 s. Quando se verificou a separação 

das fases dentro do tubo, recolheu-se cerca de 1 mL da fase orgânica (inferior) para 

vials de cromatografia contendo peneiros moleculares com 0,3 mm de diâmetro 

(Merck®) para retenção da água remanescente no vial. Os vials foram finalmente 

selados com septos de borracha e silicone. 

O equipamento utilizado foi um cromatógrafo de gás Brucker® SCION 456-GC 

munido de amostrador automático e de detector FID a 230ºC e coluna BR-SWax® (60 

m × 0,53 mm). Um volume de 10 L de amostra foi recolhido com uma seringa SGE® e 

injectado no equipamento (injector à temperatura de 280ºC). O programa de 

temperaturas utilizado para a eluição da amostra é apresentado na Figura 3-13. O gás 

de arraste utilizado foi azoto (à pressão de 14,5 psi), e para o detector foram utilizados 

hidrogénio e ar constituído. 
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Figura 3-13: Programa de temperaturas utilizado no cromatógrafo de gás para análise dos PHA 

 

A aquisição de dados foi feita em computador (Windows® 7), utilizando o 

software de integração CompassCDS® v.3.0. A integração de cada um dos picos 

relativos aos PHA foi feita manualmente, tendo em conta os diferentes tempos de 

retenção observados. 

3.2.9 Oxigénio dissolvido 

No Capítulo 7, a monitorização do oxigénio dissolvido foi realizada através de 

um eléctrodo potenciométrico Mettler Toledo® InPro 6800, conectado a controlador 

Alpha® DO 2000. No decorrer deste trabalho, os valores de concentração de oxigénio 

dissolvido são expressos em percentagem do valor de saturação. 

3.3 Cálculos indirectos 

Nesta tese são designados por cálculos indirectos os parâmetros ou grandezas 

que não podem ser quantificadas de forma directa a partir das observações 

experimentais e que são calculados a partir de uma ou mais medições directas. 

3.3.1 Grau de acidificação (GA) 

Nos processos acidogénicos estudados nesta tese, o grau de acidificação foi o 

parâmetro principal de avaliação quer do potencial acidogénico em reactores 

descontínuos, quer do desempenho de sistemas contínuos acidogénicos. Este 

parâmetro foi calculado de acordo com a Eq. 3-10, onde o termo AOVt diz respeito ao 

somatório de todos os ácidos voláteis produzidos, em unidades de CQO equivalente. A 

conversão das concentrações individuais dos AOV em unidades de CQO é apresentada 

na Tabela 10-4 do Anexo 10.2. 
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   ( )   
    

          
 Eq. 3-10 

 

 

3.3.2 Grau de metanização 

O grau de metanização foi considerado no tratamento de resultados da 

operação do reactor MBBR (Capítulo 6), e reflecte a conversão da CQO em metano. A 

metanização foi calculada de acordo com as seguintes equações: 

       
                          

   
 Eq. 3-11 

                    ( )  
      

           
     

Eq. 3-12 
 

onde CQOCH4 exprime o metano produzido em unidades de CQO, fCH4 representa o teor 

de metano no biogás, R representa a constante dos gases perfeitos, T representa a 

temperatura absoluta das condições experimentais, CTOCH4 respresenta a carência 

teórica de oxigénio do metano (64 g O2 mol-1, valor obtido da estequiometria de 

oxidação), S0 representa a concentração inicial de substrato e Qlíquido o volume de 

substrato alimentado diariamente. 

3.3.3 Rácio ímpar-par (RIP) das cadeias carboxílicas 

Este parâmetro diz respeito à composição global dos AOV presentes nos 

fermentados e consiste na razão entre os somatórios dos ácidos “ímpares” (ácidos 

propiónico e n-valérico) e dos ácidos “pares” (ácidos acético, iso-butírico, n-butírico, iso-

valérico e n-capróico), de acordo com a Eq. 3-13: 

 Eq. 3-13 

 

A designação de par ou ímpar não está directamente relacionada com o número 

de átomos de carbono presentes em cada cadeia carboxílica, mas sim com os produtos 

da metabolização de cada um dos AOV. Uma vez no interior da célula, os AOV são 

activados a moléculas do tipo acil-CoA. Segundo o modelo metabólico proposto por 

Pardelha et al. (2012), o acetato e o propionato são respectivamente activados a acetil-
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CoA e a propionil-CoA. Quanto aos restantes AOV, é assumido que estes seguem a via 

metabólica da β-oxidação para serem convertidos a acetil-CoA e a propionil-CoA. 

Neste modelo, os AOV com cadeias contendo átomos de carbono em número par são 

completamente convertidos a acetil-CoA, enquanto os AOV com um número ímpar de 

átomos de carbono são convertidos a acetil-CoA mais uma molécula adicional de 

propionil-CoA que resta após a última volta da β-oxidação.  

No entanto, o estudo de Pardelha et al. (2012) refere apenas os AOV de cadeia 

linear, não sendo claro relativamente ao que acontece com os AOV de cadeia 

ramificada, nomeadamente os ácidos iso-butírico e iso-valérico. Por outro lado, 

Matthies e Schink (1992) demonstraram a ocorrência de isomerização de iso-butirato 

a n-butirato numa cultura pura anaeróbia, o que conduziu à sua oxidação exclusiva a 

acetato. Relativamente ao ácido iso-valérico, Wang et al. (1999) demonstraram não 

existir isomerização a n-valerato e referiram que a configuração da estrutura da 

molécula ramificada não permite a ocorrência da β-oxidação, tendo sido obtido ácido 

acético como único produto orgânico da sua degradação. Pelas razões apresentadas, e 

atendendo aos produtos resultantes da sua metabolização, os ácidos iso-butírico e iso-

valérico foram, nesta tese, considerados equivalentes a cadeia carboxílica par, apesar 

de possuírem átomos de carbono em número ímpar.  

3.3.4 Média ponderada do número de átomos de carbono 

À semelhança do que acontece com o RIP, este parâmetro reflecte a composição 

global do fermentado relativamente às espécies de AOV presentes, e é calculado como 

média das concentrações individuais de cada ácido, ponderada pela quantidade de 

átomos de carbono contidos na cadeia carboxílica de cada um deles. As fórmulas 

químicas de cada AOV podem ser encontradas na Tabela 10-4 do Anexo 10.2. A 

expressão de cálculo deste parâmetro é a seguinte: 

             ∑     

 

   

   Eq. 3-14 

onde CHXi é a concentração da espécie i de AOV e ni é a quantidade de átomos de 

carbono presentes na mesma espécie. 
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3.3.5 Duração das fases de “fartura” e “fome” 

Durante o Capítulo 7 referente à operação de reactores SBR em condições de 

alimentação dinâmica foi determinada a duração do período de consumo de substratos 

(fase de “fartura”), o qual se considerou terminado com o aumento súbito da 

concentração de oxigénio dissolvido. A título de exemplo, a Figura 3-14 ilustra a 

monitorização do oxigénio dissolvido durante um ciclo de 24h num reactor SBR. A 

razão “fartura/fome” (F/F) foi calculada como o quociente entre a duração da fase de 

“fartura” e a duração da fase de “fome”. 

 
Figura 3-14: Exemplo de perfil típico da concentração de oxigénio dissolvido durante um ciclo de 24h num reactor SBR 

 

3.3.6 Cinéticas de consumo de substrato e acumulação de PHA 

Durante o Capítulo 7 foram monitorizados alguns ciclos de operação dos 

diversos reactores SBR estudados. A evolução das concentrações de substratos 

permitiu calcular velocidades específicas de consumo. Genericamente a velocidade 

específica máxima de degradação de um substrato (-qS) foi calculada como o 

máximo declive (primeira derivada) da curva temporal de concentração de substrato 

relativamente à concentração de biomassa activa presente no momento considerado: 

    
 

    
 
  

  
 Eq. 3-15 

A velocidade específica máxima de acumulação de HB e HV (qHA) foi 

calculada de forma análoga durante os ciclos operacionais onde foi possível 

monitorizar o perfil de polímero acumulado: 

    
 

    
 
   

  
 Eq. 3-16 
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O coeficiente de rendimento de acumulação de PHA (YPHA/S) foi 

calculado como o quociente entre a quantidade de PHA acumulado e a quantidade de 

substrato consumido. 

3.4 Métodos estatísticos 

Atendendo à tipologia modular do trabalho experimental desenvolvido, foram 

seleccionados diferentes critérios de análise da precisão consoante os diversos 

contextos estudados (tamanho amostral, importância dos resultados, etc.). Em seguida 

encontram-se sucintamente descritos os vários critérios adoptados no decorrer da 

análise e discussão de resultados para enquadrar as principais conclusões de forma 

mais precisa. 

Durante a apresentação e discussão de resultados são normalmente feitas 

referências a ensaios ou amostragens experimentais em condições replicadas. 

Geralmente foram realizadas 3 réplicas por experiência, e nestes casos foram 

apresentados o valor médio e o respectivo desvio-padrão. Nas observações gráficas, o 

desvio-padrão foi também representado por barras de erros. Uma alternativa à 

apresentação do desvio-padrão é o coeficiente de variação que é calculado como o 

rácio percentual entre o desvio-padrão e a média de um determinado conjunto de 

amostras. Por se tratar de um valor normalizado, este parâmetro é bastante útil para 

melhor ilustrar a variabilidade dos dados experimentais, nomeadamente quando se 

pretendem comparar as variabilidades de dois grupos com valores médios com 

diferentes ordens de grandeza. 

Por outro lado, nas situações em que a dimensão amostral assim o permitiu, 

foram construídos intervalos de confiança com base numa população 

normalmente distribuída, tomando a distribuição t de Student, de acordo com a 

Eq. 3-17, onde  ̅ é a média aritmética amostral, t o valor da distribuição t de Student 

correspondente ao nível de significância α e n-1 graus de liberdade,   a estimativa 

para o desvio-padrão amostral e n o número de casos: 

[ ̅   
  
 
 
    

 

√ 
  ̅   

  
 
 
    

 

√ 
] 

Eq. 3-17 

 

Para a comparação de médias entre grupos diferentes ou, por outras 

palavras, para determinar a igualdade (ou desigualdade) das condições experimentais 
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diferentes, foi utilizado o teste t de Student para comparação de médias entre 

amostras independentes, sob as seguintes hipóteses: 

H0:  ̅    ̅  Eq. 3-18 

H1:  ̅    ̅  Eq. 3-19 

O procedimento do teste compreende o cálculo da seguinte estatística, onde  ̅  e 

 ̅  são respectivamente as médias do grupo 1 e do grupo 2,   
  e   

  as estimativas para 

as variâncias dos grupos 1 e 2, e n1 e n2 o número de casos de cada grupo. 

   
 ̅    ̅ 

√
  
 

  
 
  
 

  

 

Eq. 3-20 

 

A hipótese nula de igualdade das médias de ambos os grupos é rejeitada se a 

estatística t0 exceder t, n1+n2-1 (ou se o p-value for inferior ao nível de significância  

adoptado). 

3.4.1 Modelação de superfícies (Response Surface Methodology, 
RSM) 

A Response Surface Methodology (RSM) é um vasto conjunto de técnicas 

estatísticas e matemáticas capazes de solucionar vários tipos de problemas, sendo 

frequentemente utilizada em sectores industriais tão diversos como a electrónica, a 

química, a biotecnológica, ou o aeroespacial. Em termos gerais, as técnicas de RSM 

visam um dos seguintes objectivos: (1) mapeamento de um comportamento numa 

determinada região experimental de interesse; (2) optimização de uma resposta de um 

processo; e (3) selecção de condições operacionais para atingir determinadas 

especificações da resposta (Myers et al., 2009). 

Nos problemas de RSM desconhece-se a relação entre a resposta e as variáveis 

independentes. A solução passa por aproximar uma função polinomial de baixa ordem 

numa determinada região das variáveis independentes. Se a resposta não for linear, 

deve-se então aproximar o comportamento experimental com uma função de ordem 

superior. De entre vários tipos de equações possíveis, os modelos de 2ª ordem têm sido 

muito utilizados em estudos de RSM, principalmente porque são bastante flexíveis na 
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representatividade do conjunto estrutural, porque os seus parâmetros são facilmente 

estimáveis, e porque existe um elevado historial de experiência na utilização destas 

equações para modelar diferentes realidades.  

No âmbito desta tese, a RSM foi utilizada para produzir modelos quadráticos 

que descreveram cenários experimentais no âmbito do Capítulo 5, visando a definição 

de condições óptimas de acidificação do soro de queijo por combinação de duas 

variáveis operacionais. Em particular, a metodologia envolveu o dimensionamento 

factorial de baterias de ensaios descontínuos de fermentação acidogénica, com a 

variação da razão F/M e da concentração de alcalinidade adicionada. Cada caso 

(ensaio experimental) compreendeu uma combinação exclusiva das duas variáveis 

operacionais (x1 e x2). Os resultados foram modelados de acordo com a Eq. 3-21: 

                              
 +      

  Eq. 3-21 

onde z é a variável de resposta, x1 e x2 são as variáveis operacionais (ou regressores) 

manipuladas durante a experiência factorial, β0 é a constante do modelo, β1 e β2 são 

coeficientes lineares (efeitos principais), β1,2 é um coeficiente cruzado (interacção) e β1,1 

e β2,2 são coeficientes quadráticos (Myers et al., 2009). O ajuste da regressão é feito 

através do cálculo dos parâmetros β, recorrendo algoritmo dos mínimos quadrados 

incorporado no software Statsoft Statistica®. Um exemplo gráfico desta metodologia é 

apresentado na Figura 3-15. 

 
Figura 3-15: Exemplo gráfico de RSM: (a) superfície tridimensional de resposta; (b) contorno bidimensional da 

superfície de resposta 

 

A equação ajustada pode depois ser utilizada para localizar o ponto óptimo, isto 

é, o conjunto de derivadas parciais nulas da resposta z em relação a cada uma das 
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variáveis independentes (Eq. 3-22). Esta resposta óptima, que pode ser um máximo ou 

um mínimo local, é designada por ponto estacionário.  

  

   
 
  

   
   

  

   
   Eq. 3-22 

 

3.4.1.1 Critérios de validação dos modelos quadráticos 

No contexto dos problemas de regressão linear múltipla, torna-se importante 

realizar determinados testes de forma a verificar a representatividade dos modelos 

calculados a partir de dados experimentais, e assim validar o esforço de modelação. É 

sempre necessário examinar o ajuste de forma a garantir que este se trata de uma 

aproximação fidedigna da realidade, uma vez que a falta de ajuste poderá conduzir a 

induções totalmente incorrectas. No entanto, uma inspecção visual preliminar do 

aspecto gráfico de uma regressão (Figura 3-15) deve ser sempre o primeiro passo para 

uma validação de bom senso. 

Apesar da diversidade de testes possíveis para avaliar a qualidade dos ajustes, 

foram adoptados nesta dissertação quatro critérios: coeficiente de correlação (r2); 

significância da regressão para  = 0,05; verificação da distribuição normal dos 

resíduos; e teste de falta de ajuste. Em geral, um coeficiente de correlação igual ou 

superior a 0,7 é tido como uma “regra de ouro” frequentemente adoptada para a 

verificação de um modelo quadrático (Davila-Vazquez, 2012). Devido ao facto de esta 

estatística aumentar com o aumento do número de termos e de casos no modelo, foi 

adoptado um coeficiente de correlação ajustado e independente desta variação, 

definido pela Eq. 3-23: 

   
    

   

   
(    ) 

Eq. 3-23 

onde n é o número de casos (testes) e p o número de coeficientes β. 

O teste à significância da regressão (ou teste à linearidade) determina 

se existe de facto uma relação entre a resposta e os regressores. Mais precisamente, o 

teste é aplicado para averiguar se a variável de resposta (z) e o subconjunto do espaço 

de variáveis regressoras (x1, x2) são linearmente dependentes, testando as seguintes 

hipóteses: 
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H0: β1 = β2 =…= βk = 0 Eq. 3-24 

H1:  j : βj ≠ 0 Eq. 3-25 

O procedimento do teste compreende o cálculo da estatística: 

   

   
 
   

     

 
Eq. 3-26 

onde SQR é o somatório dos desvios quadrados devido ao modelo, SQE o somatório dos 

desvios quadrados devido aos desvios, n o número de casos e k o número de variáveis 

regressoras. A hipótese nula de insignificância da regressão é rejeitada se a estatística 

F0 exceder F, n-k-1 (ou se o p-value for inferior a ), atestando a adequabilidade do 

ajuste aos dados experimentais. 

O terceiro critério de avaliação do ajuste consiste em verificar a assunção da 

normalidade dos resíduos. Esta verificação é feita por construção de um gráfico de 

papel de probabilidade (PP plot), inspeccionando visualmente se os resíduos se 

distribuem aproximadamente ao longo de uma linha recta, satisfazendo assim a 

assunção de normalidade (Figura 3-16). Este critério é qualitativo dado tratar-se de 

um método de inspecção visual. 

 
Figura 3-16: Probabilidade normal (PP plot) dos resíduos 

 

O teste à falta de ajuste requer a existência de replicados verdadeiros 

(observações repetidas) na resposta da variável dependente para pelo menos um 

conjunto de níveis dos regressores. Este teste assume como válidas as suposições de 

independência, normalidade dos resíduos e variância constante entre os erros. As 

hipóteses do teste são: 
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H0:                               
 +      

 +  

(modelo linear adequado) 
Eq. 3-27 

H1:                               
 +      

 +   

(modelo linear desadequado) 
Eq. 3-28 

 

A estatística de teste é:  

   

     
(   )⁄

    
(   )⁄

 
     
    

 Eq. 3-29 

onde SQLOF é a soma do quadrado dos erros devidos à falta de ajuste (reflectindo os 

desvios da média das observações), SQPE a soma do quadrado dos erros devidos ao erro 

puro (reflectindo a variabilidade das observações da variável de resposta), m o número 

de níveis da variável regressora, n o número de observações e p o número de 

parâmetros a estimar. A hipótese nula de adequabilidade do modelo é rejeitada se F0 

> F, m-p, n-m (ou se o p-value for inferior a ). 

3.5 Métodos de microscopia 

Ao longo do trabalho relativo ao Capítulo 7 de selecção de culturas mistas 

aeróbias foram efectuadas observações microscópicas dos microrganismos presentes 

nos diversos reactores estudados. Estes procedimentos de rotina destinaram-se 

principalmente a caracterizar, de uma forma geral, o estado das culturas mistas 

atendendo ao tamanho dos microrganismos, morfologia, organização dos flocos, 

presença de protozoários, microrganismos filamentosos, substâncias poliméricas 

extracelulares (EPS) e ocorrência de acumulações lipídicas intracelulares. 

Foi utilizado um microscópio Carl ZeissTM Axio Imager 2 com sistema de 

contraste de fases e epifluorescência, acoplado a uma câmara digital Carl ZeissTM 

AxioCam MRc5 e a um computador. O tratamento das imagens foi efectuado no 

software ImageJ® (licença de utilização gratuita).  
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3.5.1 Coloração para quantificação de EPS 

A ocorrência de bulking viscoso é maioritariamente devida à presença de 

substâncias poliméricas extracelulares (EPS) no licor de mistura resultantes da 

conjugação de diversos factores operacionais. As EPS posicionam-se em redor das 

células ou flocos e, sendo impermeáveis, impedem a entrada de tinta corante nos 

aglomerados celulares. Assim, o teste à presença de EPS é possível através de uma 

coloração negativa da amostra, segundo o procedimento descrito por Jenkins et al. 

(2004): 

 Mistura de uma gota de tinta-da-china (suspensão aquosa de partículas de 

carbono) com 20 µL de amostra numa lâmina; 

 Observação com contraste de fases; 

 Em biomassa livre de EPS as partículas de tinta penetram os flocos, 

deixando apenas os centros sem coloração; em biomassa contendo muitas 

EPS serão observadas grandes áreas claras (auréolas) contendo uma baixa 

densidade de células. 

3.5.2 Coloração de Azul do Nilo 

Tratando-se de material lipídico, a observação de grânulos de PHA no interior 

das células pode ser realizada usando corantes lipofílicos, tais como o Azul do Nilo “A”. 

Os grânulos de PHA corados segundo esta técnica emitem fluorescência de cor 

alaranjada devido à oxidação daquele corante à oxazona correspondente (Vermelho do 

Nilo). A fluorescência emitida é directamente proporcional à concentração de 

substâncias lipídicas acumuladas, pelo que esta coloração tem sido utilizada para 

avaliar a variação da quantidade de PHA acumulado (Ostle et al., 1982; Oshiki et al., 

2011). O procedimento da coloração Azul do Nilo usada durante o trabalho 

experimental foi adaptado de Jenkins et al. (2004): 

 Centrifugação de cerca de 1 mL de cultura fresca durante 5 min abaixo de 

5000 RPM; 

 Rejeição do sobrenadante e ressuspensão do pellet em 1 mL de NaCl 0,9% 

(v/v); 

 Adição de 5 µL de corante Azul do Nilo “A” e breve agitação em vórtex; 
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 Secagem em estufa a 55ºC durante 10 min; 

 Centrifugação durante 5 min abaixo de 5000 RPM; 

 Rejeição do sobrenadante e ressuspensão do pellet em 1 mL de NaCl 0,9% 

(v/v); 

 Centrifugação durante 5 min abaixo de 5000 RPM; 

 Rejeição do sobrenadante e ressuspensão do pellet em 2 mL de ácido acético 

8% (v/v); 

 Agitação em vórtex durante 1 min; 

 Rejeição do sobrenadante e ressuspensão do pellet em 1 mL de NaCl 0,9% 

(v/v); 

 Preparação de cerca de 20 µL na lâmina e observação com epifluorescência. 
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4. POTENCIAL BIOQUÍMICO 
ACIDOGÉNICO DE VÁRIOS RESÍDUOS 

ORGÂNICOS 
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4.1 Introdução 

Este capítulo apresenta um estudo sobre a acidificação anaeróbia de correntes 

orgânicas resultantes de processos industriais comuns. O potencial bioquímico 

acidogénico de cada substrato foi comparado, assim como a composição dos AOV 

produzidos. Como fontes de carbono foram usados oito resíduos ou subprodutos 

orgânicos: soro de queijo, melaço de cana, fracção orgânica dos resíduos sólidos 

urbanos (FORSU), glicerol, efluente saponáceo, efluente vinícola, efluente de lagar de 

azeite e lixiviado de aterro municipal. Desta forma foi possível categorizar os 

substratos pela sua capacidade de produção de AOV e averiguar quais os mais 

interessantes do ponto de vista de exploração do seu potencial acidogénico. 

4.2 Resultados e discussão 

Neste estudo foram realizadas duas séries de ensaios, descritas anteriormente 

na Secção 3.1.1 e seguintes. A primeira série foi realizada para determinar a 

quantidade adequada de inibidor metanogénico (BES) a ser usada na série seguinte. A 

segunda bateria foi efectuada para avaliar o potencial acidogénico das oito correntes 

orgânicas seleccionadas, numa base comparativa. 

4.2.1 Dose de inibidor metanogénico 

Uma vez que o objectivo do trabalho é baseado na maximização da produção de 

AOV, é desejável a supressão metanogénica na cultura anaeróbia mista de forma a 

evitar o consumo dos AOV produzidos na fase acidogénica. O ácido 2-bromo-

etanosulfónico (BES) é um inibidor específico que actua em microrganismos 

metanogénicos. Sempre que este composto se encontra presente em culturas 

anaeróbias mistas pode ser esperada uma maior acumulação de AOV devido à inibição 

total ou parcial do metabolismo metanogénico que, de outra forma, consumiria os 

produtos da fase acidogénica. Como foi referido atrás (Secção 2.2.3.7), a magnitude do 

efeito do BES na supressão da metanogénese não tem sido consensual, provavelmente 

devido a diferentes condições experimentais e composições da comunidade microbiana 

mista (Beccari et al., 1996; Ruel et al., 2002; Chae et al., 2010). Por esta razão, a 

realização da primeira bateria experimental com a biomassa anaeróbia a usar nos 

ensaios seguintes procurou determinar uma concentração óptima de BES, suficiente 

para inibir a fase metanogénica da cultura mista utilizada nos ensaios de acidificação. 
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Na primeira bateria experimental foram realizados cinco ensaios descontínuos, 

testando diferentes concentrações de BES na gama 0 – 50 mM, nos quais a produção 

de metano foi continuamente monitorizada. Uma vez que os substratos estudados 

diferem na sua composição orgânica, foi adicionado, como única fonte de carbono, um 

substrato facilmente metanizável (0,1 gCQO L-1 de acetato de sódio). Os perfis de 

metano e os rendimentos da produção específica são comparados na Figura 4-1. A 

produção específica de metano (PEM) foi calculada a partir do registo digital de 

pressões na fase gasosa dos reactores e da equação dos gases perfeitos, após a 

absorção do CO2 gerado. O efeito do inibidor metanogénico é bastante evidente, 

independentemente da sua concentração. O ensaio de controlo (sem a presença de 

BES) produziu cerca de 20 mL de metano por grama de biomassa (SSV). Na menor 

concentração de BES testada (2 mM), a PEM decresceu para 9,5 mL CH4 g-1SSV em 

média, correspondendo a uma redução de 53% na actividade metanogénica da cultura. 

A mudança de 2 para 6 mM de BES não resultou numa descida significativa na 

produção de metano (8 mL CH4 g-1SSV, em média). No entanto, a mudança de 6 para 

20 mM de BES reduziu a PEM em 76% (1,9 mL CH4 g-1SSV, em média), 

correspondendo a uma redução total de 90% na actividade metanogénica, tendo em 

conta o ensaio de controlo. Foi ainda observada uma redução adicional de 42% (de 1,9 

para 1,1 mL CH4 g-1SSV) com o aumento da concentração de BES de 20 para 50 mM. 

 
Figura 4-1: Produção específica de metano (PEM) em função da concentração de inibidor metanogénico (BES) e do 

tempo de retenção 

 

Alguma literatura preconiza a necessidade de utilizar concentrações elevadas 

de inibidor para uma completa inibição do consumo de AOV por parte das espécies 
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metanogénicas, devido aos fenómenos de adsorção do BES nos materiais particulados 

(Aguilar et al., 1995), ou a uma degradação parcial por parte de alguns dos 

microrganismos presentes no sistema reaccional (Zinder et al., 1984; Parameswaran et 

al., 2009). Em todos os ensaios com concentrações de BES inferiores a 20 mM a 

produção de metano aumentou até cerca de 10 a 15 dias após o arranque. Por outro 

lado, os ensaios contendo 20 e 50 mM de BES não revelaram uma tendência crescente 

no metano acumulado, uma vez que o seu perfil permaneceu quase constante ao longo 

do período experimental. Estas concentrações são portanto consideradas efectivas 

para uma rápida inibição da metanogénese. 

Uma vez que os resultados desta primeira bateria de ensaios mostraram que 

20 mM de BES foram suficientes para inibir 90% da actividade metanogénica 

(relativamente ao ensaio de controlo) esta foi a concentração escolhida para utilizar na 

segunda bateria do estudo, onde os substratos orgânicos foram submetidos a 

fermentação acidogénica para maximização da produção de AOV. Esta concentração 

enquadra-se na vasta gama de concentrações (0,3 – 500 mM) que têm sido indicadas 

como suficientes para a supressão metanogénica em reactores anaeróbios (Aguilar et 

al., 1995; Beccari et al., 1996; Ruel et al., 2002; Parameswaran et al., 2009; Chae et al., 

2010). 

4.2.2 Potencial acidogénico das correntes orgânicas 

A segunda bateria de ensaios permitiu avaliar o potencial acidogénico de oito 

correntes orgânicas: soro de queijo, melaço de cana, FORSU, glicerol, efluente 

saponáceo, efluente vinícola, efluente de lagar de azeite e lixiviado de aterro 

municipal. A Figura 4-2a mostra as concentrações totais de AOV medidas durante os 

ensaios e a Figura 4-3a o grau de acidificação (grandeza que permite excluir a 

concentração de AOV existente no início dos ensaios) alcançado no final dos ensaios. 

Pode ser observado que a concentração máxima de AOV variou significativamente 

entre as correntes estudadas, assim como o tempo necessário para atingi-la. Após 

estes máximos terem sido atingidos, as concentrações de AOV permaneceram 

aproximadamente constantes ou decresceram ligeiramente ao longo dos ensaios. 

Na maior parte dos ensaios a concentração de AOV aumentou rapidamente até 

7 dias. No ensaio com o efluente vínico, este aumento só foi observado após 13 dias de 

operação. O aparecimento de componentes intermediários distintos dos AOV em 
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efluente vinícola tratado por via anaeróbia foi referido por Ganesh et al. (2010) que 

observaram uma concentração quase constante de AOV (2 a 3 gCQO L-1) apesar de 

terem aumentado a carga orgânica até valores superiores a 15 gCQO L-1d-1. Estas 

condições de carga orgânica elevada potenciaram emergência de outros metabolitos 

distintos de AOV e de matéria orgânica não-acidificada. No presente estudo em modo 

descontínuo, a produção de AOV no ensaio com o efluente vinícola quase quadruplicou 

entre o 7º e o 14º dia, até 1070 mgCQO L-1. Para o ensaio com glicerol foi também 

observado um comportamento similar. Além disso, para ambos os substratos, a 

concentração total de AOV aumentou ligeiramente até ao final dos ensaios. 

 

 
Figura 4-2: (a) Concentração de AOVt nos ensaios de acidificação; (b) perfil de pH durante os ensaios de acidificação 

 

Embora em processos anaeróbios fermentativos o substrato seja convertido a 

intermediários (AOV e álcoois), convém verificar-se a condição de que a CQO na fase 

líquida seja uma quantidade conservativa, tanto quanto possível, resultante da 

conversão da maioria do carbono em AOV, os quais contribuem para a fracção de CQO 

solúvel no fermentado (Oktem et al., 2006). Na Tabela 4-1 apresenta-se um balanço de 

carbono no final dos ensaios, onde no cálculo da produção líquida de AOV se excluíram 

as concentrações de ácidos orgânicos inicialmente presentes nos substratos. 
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Figura 4-3: Rendimentos líquidos de acidificação: (a) grau líquido de acidificação relativamente ao substrato 

alimentado; (b) composição média de AOV produzidos 

 

 

 
Tabela 4-1: Balanço mássico aos ensaios descontínuos de fermentação acidogénica (média ± desvio-padrão) 

Substrato CQO inicial  
(mg L-1) 

Produção líquida de AOVt 
(mgCQO L-1) 

AOVt/CQOefluente 
(%) 

Soro de queijo 8054±105 3204±94 51,6 

Melaço de cana 8101±60 3024±86 42,1 

FORSU 8142±126 2541±112 32,4 

Glicerol 8125±138 1106±441 18,2 

Efluente de lagar 8128±87 1118±78 13,6 

Efluente vinícola 8009±46 1007±352 16,2 

Efluente saponáceo 7969±115 485±77 8,8 

Lixiviado 8025±98 238±53 3,3 

 

Nos ensaios contendo soro de queijo, melaço e FORSU foram observadas 

concentrações máximas de AOV na gama 2700 – 3400 mgCQO L-1 no final da 

fermentação acidogénica, enquanto nos ensaios com os restantes substratos foram 

obtidos valores mais baixos, entre 450 e 1400 mgCQO L-1. A elevada concentração de 

AOV no primeiro caso encontra-se de acordo com a tendência de pH observada (Figura 

4-2b). Efectivamente o melaço e o soro apresentaram os valores de pH mais baixos de 

entre todos os substratos fermentados após o 7º dia de operação, seguidos da FORSU, 

em média 4,35, 4,50 e 5,60 respectivamente. Para a maioria dos ensaios, o pH atingiu 

valores abaixo de 6,0 ao longo do período experimental, com excepção do glicerol e do 
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efluente de lagar de azeite, permanecendo nestes casos perto de 7,0 durante toda a 

experiência. O grau líquido de acidificação para estes substratos (Figura 4-3a) foi 

baixo (na gama 12% – 14%), e a fracção de CQOS presente como AOV após 

fermentação também bastante baixa (13,6% – 18,2% na Tabela 4-1), indicando uma 

fracção orgânica muito pouco fermentável. 

Relativamente ao soro de queijo, ao melaço e à FORSU, foi observada uma 

fracção significativa AOV presente na CQOS após a fermentação acidogénica (51,6%, 

42,1% e 32,4% respectivamente), sugerindo assim um elevado potencial acidogénico 

destes substratos. Para o glicerol, o efluente de lagar de azeite e o efluente vinícola a 

fracção de AOV presente na CQOS final foi muito mais baixa (entre 13,6% e 18,2%), 

enquanto para o efluente saponáceo e para o lixiviado valores inferiores a 10% da 

CQOS final puderam ser recuperados como AOV. Os diferentes comportamentos são 

coerentes com os graus de acidificação alcançados no final (Figura 4-3a), onde podem 

ser distinguidos três padrões distintos: substratos com elevado potencial 

acidogénico (soro de queijo, melaço de cana e FORSU, com GA entre 31% e 40%), 

substratos com médio potencial acidogénico (glicerol, efluente de lagar de azeite e 

efluente vinícola, com GA entre 11% e 14%) e substratos com baixo potencial 

acidogénico (resíduo saponáceo e lixiviado de aterro, com GA entre 2% e 6%). 

Atendendo à composição dos principais produtos de acidificação (Figura 4-3b), 

os AOV predominantes foram o ácidos acético, o ácido n-butírico e o ácido propiónico 

para todas as correntes orgânicas testadas à excepção do lixiviado de aterro. Em 

alguns casos, foram ainda observadas pequenas quantidades de ácidos n-valérico, iso-

valérico ou n-capróico. O ácido iso-butírico foi apenas produzido no ensaio com 

lixiviado de aterro. Os ácidos acético (46% a 53% dos AOV) e n-butírico (26% a 28% 

dos AOV) foram os predominantes nos ensaios das correntes orgânicas de elevado 

potencial acidogénico. Estes foram também os únicos substratos cuja fermentação 

acidogénica resultou numa acumulação significativa (10% – 14%) de AOV com cadeia 

carboxílica mais longa, nomeadamente ácido n-capróico e ácido iso-valérico.  

Esta acumulação de ácidos de maior peso molecular coincidiu com os baixos 

valores de pH observados para estes substratos (Figura 4-2b), tendência que foi 

também relatada noutros estudos. Para a fermentação acidogénica de melaço, 

Albuquerque et al. (2007) observaram que as concentrações de ácidos acético e 

propiónico tenderam a ser mais baixas quando o valor de pH decresceu de 7 para 5, 
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enquanto as concentrações dos ácidos butírico e valérico aumentaram 

significativamente nesse intervalo. Para a fermentação de soro de queijo, a 

predominância de ácidos acético e butírico foi também reportada por Davila-Vazquez 

et al. (2008) na mesma ordem de grandeza do presente estudo, embora estes autores 

tenham também observado um relativo aumento do pH (perto de 6,0), tendo sido 

atribuído à amónia gerada durante a digestão anaeróbia do soro de queijo. Para a 

digestão anaeróbia da FORSU, Capela et al. (2008) observaram uma elevada 

tendência de acumulação de AOV, com predominância dos ácidos acético, n-butírico e 

propiónico, correspondendo ao ensaio onde foi observado o mais baixo valor de pH 

(6,7). De facto, a operação a pH mais baixo parece beneficiar a produção de AOV com 

cadeias mais longas, uma vez que, sob condições mais ácidas, encontra-se disponível 

uma maior quantidade de equivalentes-redutores para incorporarem as cadeias de 

ácidos gordos (Zoetemeyer et al., 1982). 

A ocorrência de ácido n-butírico (ou até mesmo de ácidos de maior massa 

molecular) não foi observada de forma significativa nos ensaios contento substratos de 

médio e baixo potencial acidogénico, conforme se pode observar na Figura 4-3b. Para o 

glicerol e para o efluente de lagar de azeite as composições de AOV foram bastante 

similares, com fracções de ácidos acético e propiónico nas gamas 71% – 73% e 21% – 

24%, respectivamente. Embora tenham conduzido a produções líquidas de AOV 

similares, o glicerol e o efluente de lagar de azeite revelaram comportamentos 

ligeiramente diferentes ao longo do tempo de reacção (Figura 4-2a). O ensaio com 

efluente de lagar de azeite começou a produzir rapidamente AOV até um máximo de 

1200 mgCQO L-1 no dia 14, apesar de a sua concentração ter decrescido gradualmente 

até 1050 mgCQO L-1 no final da fermentação. Por outro lado, o ensaio com glicerol 

necessitou de mais tempo para adaptação da biomassa, apesar da produção de AOV 

ter aumentado até quase final da experiência (valor máximo de 1460 mg CQO L-1 no 

dia 28).  

O grau de acidificação de 13% alcançado neste estudo para a acidificação do 

glicerol foi menor do que os valores de 27% – 29% obtidos por Forrest et al. (2010) que 

observaram a predominância de ácidos acético e butírico, mas também a ausência de 

ácido propiónico. Os graus de acidificação e composições divergentes podem ter origem 

no facto de que estes autores realizaram fermentação acidogénica a temperatura 

termofílica (55ºC), o que provavelmente resulta num desvio dos perfis de AOV, quanto 
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comparada com a acidificação mesofílica (37ºC) que foi conduzida no presente estudo. 

Na acidificação anaeróbia de efluente de lagar de azeite, Dionisi et al. (2005b) também 

reportaram concentrações mais elevadas de AOV, mas utilizando uma concentração 

inicial de substrato muito mais elevada (até 70 gCQO L-1 versus 8 gCQO L-1 neste 

estudo) que resultou em graus de acidificação mais elevados (22% – 44% versus 12% 

neste estudo). Estes autores observaram ainda a predominância de ácido acético e 

ácido butírico, enquanto o ácido propiónico foi produzido em menor quantidade (7% – 

14% dos AOV). 

No ensaio contendo o efluente saponáceo foi observada uma concentração 

máxima de AOV de 634 mgCQO L-1 após o arranque do processo acidogénico, valor 

que permaneceu quase constante até ao final da experiência (Figura 4-2a). A 

fermentação deste resíduo resultou num grau de acidificação de 6,1%, com valores de 

pH registados entre 5,7 e 6,0. Os principais produtos da acidificação foram o ácido 

acético (52% dos AOV) e o ácido propiónico (26% dos AOV). Neste caso o baixo grau de 

acidificação observado pode eventualmente ter resultado da presença de quantidades 

inibitórias de catiões de sódio que remanescem do catalisador alcalino (NaOH) usado 

para o processo de saponificação, e que tem sido apontado como tóxico para as 

comunidades anaeróbias, ou ainda pela presença de outras moléculas tóxicas geradas 

durante a saponificação (Mouneimne et al., 2003). No entanto, salvaguarda-se que não 

foi quantificada a presença destas substâncias no presente estudo. 

O lixiviado de aterro foi a corrente orgânica que resultou numa produção 

mínima de AOV de entre todos os substratos testados, rendendo um quase 

insignificante grau líquido de acidificação de 2,1%. Os lixiviados de aterro apresentam 

normalmente rácios de CBO5/CQO muito baixos (0,09 – 0,12), o que per se indica que a 

sua composição os torna difíceis de degradar por via biológica. Adicionalmente os 

lixiviados têm sido também indicados como tóxicos para os microrganismos e portanto 

os processos físico-químicos são normalmente preferíveis para o seu tratamento ao 

invés dos processos biológicos (Aziz et al., 2010). No entanto o tratamento anaeróbio 

continua a ser viável desde que a biomassa se encontre convenientemente aclimatada 

e seja aplicada uma carga orgânica adequada ao reactor biológico (Bohdziewicz et al., 

2008). Considerando a produção líquida de AOV no presente estudo, foram gerados 

apenas 216 mgCQO L-1 de acidez volátil, principalmente ácido propiónico (77%) e 

ainda pequenas quantidades de ácidos iso-butírico e n-valérico. No início do ensaio 
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acidogénico, o lixiviado de aterro apresentava já cerca de 600 mgCQO L-1 de ácido 

acético (6% da CQOS). Este conteúdo de ácido acético permaneceu quase constante 

durante o processo fermentativo, indicando que esta espécie química não foi gerada 

nas condições operacionais testadas. Adicionalmente o pH também não baixou de 

forma significativa (valor médio de 6,6), sublinhando a fraca adequabilidade do 

lixiviado de aterro para ser acidificado sem uma conveniente aclimatação da 

biomassa. 

4.3 Conclusões 

No teste preliminar à capacidade de inibição da fase metanogénica por ácido 2-

bromo-etanosulfónico (BES) concluiu-se que uma concentração de 20 mM deste 

composto é suficiente para suprimir a metanização em 90% relativamente ao ensaio 

de controlo sem adição do inibidor. Esta concentração foi seleccionada para usar nos 

ensaios acidogénicos com os resíduos/subprodutos em estudo. 

A fermentação acidogénica em modo descontínuo de oito correntes orgânicas 

resultou em diferentes produções de AOV nos fermentados. Os substratos testados 

foram classificados em três categorias: elevado potencial bioquímico acidogénico (GA 

entre 31% e 40%) (soro de queijo, melaço de cana e FORSU), médio potencial 

acidogénico (GA entre 10% e 14%) (glicerol, efluente de lagar de azeite e efluente 

vinícola), e baixo potencial acidogénico (GA entre 2% e 6%) (resíduo saponáceo e 

lixiviado de aterro). Além disso, o soro de queijo acidificado foi o efluente fermentado 

que apresentou maior fracção de AOV (51,6%) na CQO solúvel final, seguido do 

melaço de cana (42,1%) e da FORSU (32,4%). 

Nas condições testadas, a fermentação dos três substratos com elevado 

potencial acidogénico levou à predominância de ácido acético (46% a 53% dos AOV), o 

ácido n-butírico (26% a 28% dos AOV) e ácido propiónico (8% a 16% dos AOV), tendo 

ainda sido produzidos ácidos de maior massa molecular (iso-valerato e n-caproato). 

Nos substratos de médio e baixo potencial acidogénico, com excepção do lixiviado de 

aterro, o ácido acético foi a espécie predominante (52% a 73% dos AOV), seguido do 

ácido propiónico (16% a 26% dos AOV). A fermentação acidogénica do lixiviado de 

aterro resultou apenas na produção de ácido propiónico. Os valores finais de pH no 

soro de queijo e no melaço de cana foram os mais baixos (cerca de 4). A FORSU e os 

substratos com médio potencial acidogénico resultaram em valores finais de pH entre 
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5,3 e 6,3). Por outro lado, os dois substratos com baixo potencial acidogénico 

resultaram em valores finais de pH próximos de 7, evidenciando o baixo potencial de 

acidificação. 
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5. CARACTERIZAÇÃO DE CENÁRIOS 
EXPERIMENTAIS PARA A 

FERMENTAÇÃO ACIDOGÉNICA DE 
SORO DE QUEIJO 
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5.1 Introdução 

No capítulo anterior foi demonstrado o elevado potencial bioquímico 

acidogénico do soro de queijo, quando comparado com outros sete resíduos ou 

subprodutos orgânicos. A produção de cerca de 0,4 g de AOV (expresso em CQO-

equivalente) por cada grama de CQO alimentada, em condições operacionais 

anaeróbias, demonstrou que o soro de queijo é um candidato de excelência à 

valorização acidogénica. A fermentação acidogénica do soro de queijo pode ser 

influenciada por diversos factores, pelo que podem ser esperadas diferentes produções 

e composições de AOV consoante as condições operacionais impostas. Em particular, a 

magnitude da carga orgânica aplicada ao processo acidogénico pode condicionar 

fortemente o grau de acidificação (Yang et al., 2007). Adicionalmente, o valor de pH do 

meio também tem sido apontado como altamente influente no processo, 

nomeadamente na composição dos AOV produzidos (Davila-Vazquez et al., 2008). 

No presente capítulo foi estudada a influência de duas variáveis, as quais 

reflectem de alguma forma a carga orgânica e o pH (razão food-to-microorganism, 

F/M, e concentração de alcalinidade adicionada, respectivamente), na produção e 

composição de AOV na fermentação acidogénica de soro de queijo. O estudo 

experimental consistiu na realização de uma bateria de 16 ensaios em dois períodos 

sequenciais: operação em modo descontínuo, à qual se seguiu uma fase de operação 

em modo semi-contínuo. Desta forma foram caracterizados diversos cenários 

operacionais no processo acidogénico, quer em termos de exploração do potencial 

acidogénico (fase descontínua), quer em termos de desempenho e estabilidade 

operacional (fase semi-contínua). O tratamento dos resultados utilizando a 

metodologia de superfícies de resposta permitiu detalhar a influência individual e 

combinada das variáveis estudadas. 

5.2 Resultados e discussão 

Os ensaios de fermentação acidogénica de soro de queijo foram iniciados em 

modo de operação descontínua, seguindo-se, após 20 dias, um período de operação 

semi-contínua em cada um dos reactores. A discussão apresentada em seguida é feita 

com base nos resultados obtidos separadamente em cada uma das fases.  
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5.2.1 Operação em modo descontínuo 

A Figura 5-1 ilustra a evolução das principais variáveis (CQOS, pH e AOVt) 

monitorizados durante os primeiros 20 dias de operação (modo descontínuo). De uma 

forma geral, a CQOS decresceu ao longo da fase descontínua, mostrando que parte da 

matéria orgânica inicial foi removida. Na Figura 5-2 são apresentadas as 

concentrações de sólidos suspensos no momento do arranque, no final da fase 

descontínua e no final da fase semi-contínua, o que permite inferir sobre o crescimento 

ou decaimento celular ocorrido. Com apenas duas excepções (ensaio com F/M = 4 

gCQO g-1SSV e alcalinidade 8 g CaCO3 L-1 e ensaio F/M = 10 gCQO g-1SSV e 

alcalinidade 5 g CaCO3 L-1), não foi observado aumento da concentração de SSV 

durante a operação descontínua, tendo até, em alguns casos, diminuído para quase 

metade. As condições operacionais não resultaram portanto em crescimento de 

biomassa, tendo sido maioritariamente observado decaimento celular. 

Nos processos de fermentação acidogénica é expectável a conversão de grande 

parte da matéria orgânica em acidez volátil, e que o perfil de CQOS se mantenha 

conservativo tanto quanto possível, uma vez que esta variável contabiliza também a 

matéria orgânica acidificada (AOV). Por outras palavras, na Figura 5-1, a acumulação 

de AOV deveria aproximar-se da linha de CQOS. No entanto, a produção de AOV 

tende a diminuir até ao fim dos ensaios onde se testaram razões F/M mais baixas (2 a 

4 gCQO g-1SSV) combinadas com alcalinidades entre 1 e 5 gCaCO3 L-1, logo após o 

período em que se registou uma acumulação máxima de AOV (2 a 5 dias). Este 

desaparecimento de AOV pressupõe três factos que possam ter ocorrido, os dois 

primeiros inter-relacionados: (i) consumo de AOV por parte de uma população 

metanogénica que possa eventualmente ter remanescido; (ii) insuficiência de carga 

orgânica para inibir de forma cinética as espécies metanogénicas; e (iii) insuficiência 

de alcalinidade, uma vez que no ensaio na razão F/M = 4 gCQO g-1SSV contendo maior 

adição de alcalinidade (8 g CaCO3 L-1) não ocorreu desaparecimento de AOV, 

contrariamente ao que aconteceu nos restantes ensaios com menor concentração de 

alcalinidade naquela razão F/M. 
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Figura 5-1: Evolução temporal  da CQOs, pH e AOVt na fermentação acidogénica de soro de queijo em modo 
descontínuo [ordenada à esquerda – CQOs / AOVt (gCQO L-1); ordenada à direita – pH; abcissa – tempo (d)] 
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tem sido observada em diversos estudos, sendo frequentemente atribuída à actividade 

de populações residuais de microrganismos metanogénicos que permanecem 

protegidas, por exemplo, em biofilmes (Yang et al., 2007; Castelló et al., 2009). 

Adicionalmente a diminuição da concentração de CQOS que foi observada no presente 

trabalho é coerente com o que foi observado num estudo de fermentação acidogénica 

de um efluente complexo proveniente da indústria de lacticínios (Demirel e Yenigun, 

2004). Os autores desse estudo associaram a produção de metano à remoção de 

matéria orgânica, argumentando que o fenómeno metanogénico foi potenciado pela 

grande biodiversidade de microrganismos presentes na cultura mista anaeróbia e pela 

recirculação de lamas que fez preservar os microrganismos metanogénicos no interior 

do reactor. 

 
Figura 5-2: Evolução temporal dos sólidos suspensos totais (SST) e sólidos suspensos voláteis (SSV) na fermentação 
acidogénica de soro de queijo em modo descontínuo e semi-contínuo [ordenada – SST / SSV (g L-1); abcissa – tempo 

(d)] 
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Na Figura 5-1, as séries referentes à CQOS e ao pH não ilustram propriamente 

perfis temporais ao longo da operação, mas sim os valores iniciais e finais de cada 

uma das variáveis, dado que foram realizadas medições destas variáveis apenas no 

início e no fim da fase operacional descontínua (20º dia). Relativamente ao pH, 

verificou-se que os seus valores se mantiveram aproximadamente constantes e 

próximos de 7 nas séries de ensaios nas razões F/M mais baixas (2 e 4 gCQO g-1SSV), 

independentemente da alcalinidade adicionada. Esta observação corrobora também a 

possibilidade de ter ocorrido metanização nestes ensaios, uma vez que estes valores de 

pH favorecem o ambiente metanogénico. Pelo contrário, nas cargas testadas mais 

elevadas (razões F/M de 7 e 10 gCQO g-1SSV), o pH decaiu para valores entre 3,6 e 4,6 

no final da fase descontínua, com excepção dos ensaios contendo a mais elevada adição 

de alcalinidade (8 g CaCO3 L-1), nos quais o valor final do pH se situou acima de 5,4. 

Nestes casos, a alcalinidade proporcionou efectivamente um efeito-tampão que 

impediu uma maior queda do valor de pH. 

De uma forma geral, a acumulação de AOV foi expressiva durante a fase 

descontínua (concentração máxima de 11 gCQO L-1), nomeadamente nas razões F/M 

mais elevadas (7 e 10 gCQO g-1SSV) combinadas com maiores adições de alcalinidade 

(5 e 8 g CaCO3 L-1). Na maioria dos casos, o ponto máximo desta acumulação de AOV 

foi observado no 5º dia da operação. Na Figura 5-3 mostram-se os vários resultados 

medidos nesse momento, assim como as superfícies de resposta ajustadas por modelos 

quadráticos de acordo com a metodologia descrita na Secção 3.4.1, permitindo 

detalhar a influência individual e combinada das variáveis operatórias seleccionadas 

(razão F/M e alcalinidade inicial) na produção e composição de AOV. A Tabela 5-1 

apresenta os coeficientes das regressões, assim como os critérios de avaliação da 

qualidade da modelação. O índice 1 nos coeficientes β diz respeito aos efeitos da razão 

F/M, enquanto o índice 2 se refere à concentração de alcalinidade adicionada. 

À excepção da variável YHBu/total (fracção de ácido butírico no total de AOV 

produzidos), todos os p-value do teste à linearidade se encontram abaixo de 0,05, 

significando que, a um nível de confiança de 95%, os comportamentos experimentais 

são bem modelados pelas superfícies quadráticas obtidas. Para a variável YHPr/HAc 

(razão entre as concentrações de ácido propiónico e ácido acético) foi sugerida alguma 

falta de ajuste considerando as réplicas dos ensaios, tal como aconteceu para o grau de 

acidificação, no qual o p-value do mesmo teste (0,073) se aproxima do nível de 
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significância adoptado (0,05). Em grande medida, as dúvidas levantadas por este teste 

resultam do facto de se tratar de grandezas calculadas de forma indirecta nas quais os 

desvios-padrão associados reflectem a elevada propagação de erros gerada pelas 

operações aritméticas usadas no cálculo destas variáveis. Relativamente ao coeficiente 

de correlação ajustado (r2), considera-se suficientemente elevado e aceitável (acima de 

0,70) para as regressões feitas à produção total de AOV (Figura 5-3a), grau de 

acidificação (Figura 5-3b) e rácio ímpar-par dos AOV produzidos (RIP, Figura 5-3f), 

corroborando que são estas as superfícies que melhor se aproximam do 

comportamento experimental, e que fundamentalmente importam trazer à discussão 

com maior significância estatística. 

 
Tabela 5-1: Coeficientes das regressões nos ensaios descontínuos de fermentação acidogénica de soro de queijo 

Variável de 
resposta 

AOVt GA YHPr/total YHPr/HAc YHBu/total RIP 

Superfície 
correspondente 

Figura 5-3a Figura 5-3b Figura 5-3c Figura 5-3d Figura 5-3e Figura 5-3f 

Coeficientes de regressão 

β0 3,43×102 4,67×10-1 4,09×10-2 1,51×10-1 4,33×10-1 3,01×10-1 

β1 1,40×103 2,02×10-2 -4,11×10-3 -9,35×10-4 6,70×10-2 -6,85×10-2 

β2 -6,29×102 6,49×10-3 7,50×10-3 -1,80×10-2 -7,11×10-2 -1,45×10-2 

β1,2 8,86×101 2,05×10-3 -1,48×10-3 -2,17×10-3 1,82×10-3 1,51×10-3 

β1,1 -9,62×101 -4,59×10-3 4,48×10-4 -9,19×10-5 -5,65×10-3 4,26×10-3 

β2,2 5,58×101 1,25×10-3 9,47×10-4 5,68×10-3 3,10×10-3 2,15×10-3 

Qualidade do ajuste 

r2 ajustado 0,750 0,741 0,676 0,571 0,531 0,722 

linearidade  
(p-value) 

0,0001 0,0012 0,0041 0,0151 0,0728 0,0082 

normalidade 
dos resíduos 

razoável boa boa boa boa razoável 

falta de ajuste 
(p-value) 

0,114 0,073 0,104 0,000 0,352 0,584 

 

Relativamente à produção total de AOV (Figura 5-3a) é evidente que a 

produção de AOV é directamente proporcional à carga orgânica aplicada ao sistema 

acidogénico, sendo de esperar maiores concentrações de AOV na operação com razões 

F/M mais elevadas. Com efeito, a produção absoluta de ácidos voláteis aumentou com 

o aumento da razão F/M, facto que foi ainda mais notável quando a alcalinidade 

inicial foi de 8 g CaCO3 L-1 (aumento da concentração de AOV de 2387 para 10877 

mgCQO L-1). Pelo contrário, para os ensaios contendo a menor adição de alcalinidade 

(1 g CaCO3 L-1), a concentração máxima de AOV de 6100 mgCQO L-1 foi obtida para 
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uma razão F/M = 7 gCQO g-1SSV, tendo decrescido ligeiramente para 5147 mgCQO L-1 

quando a razão F/M testada aumentou para 10 gCQO g-1SSV.  

 
Figura 5-3: Superfícies de resposta da fermentação acidogénica de soro de queijo para o dia 5 da operação em modo 

descontínuo: (a) AOVt; (b) grau de acidificação; (c) fracção de ácido propiónico sobre o total de ácidos produzidos; 
 (d) fracção de ácido propiónico sobre ácido acético; (e) fracção de ácido butírico sobre o total de ácidos produzidos; 

(f) rácio ímpar-par das cadeias carboxílicas produzidas 

 

 

Os diferentes comportamentos na produção de AOV mostram que a adição de 

alcalinidade proporcionou um melhor desempenho ao sistema acidogénico na operação 

nas cargas orgânicas mais elevadas (7 – 10 gCQO g-1SSV). O formato da superfície de 
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resposta ilustra também o papel benéfico da adição de alcalinidade na produção de 

AOV (efeito sinergístico) na operação às cargas orgânicas moderadas a elevadas 

(Figura 5-3a): este efeito foi mais significativo na região experimental com razões F/M 

superiores a 4 gCQO g-1SSV. O valor positivo do coeficiente de produto cruzado (β1,2 = 

88,6) mostra ainda que a combinação dos aumentos da razão F/M e da alcalinidade 

permite maximizar a produção de AOV, traduzindo um efeito sinergístico de ambas as 

variáveis. No caso da razão F/M mais baixa, o incremento de alcalinidade resultou 

num aumento da produção de AOV muito menos pronunciado (de 1228 para 2387 

mgCQO L-1). 

O valor do grau de acidificação (GA) reflecte a produção de AOV a partir da 

CQO alimentada (Figura 5-3b), representando assim o rendimento líquido do processo 

acidogénico. Este é portanto um dos parâmetros de maior interesse na avaliação de 

sistemas acidogénicos. Foram obtidos valores máximos virtuais (preditos pelo modelo 

quadrático) de 65% de acidificação sobre a CQO inicial na região experimental 

correspondente a F/M = 4 gCQO g-1SSV e alcalinidade máxima. Nos resultados 

experimentais foram atingidos valores máximos de 72% de acidificação em dois dos 

ensaios – combinação da razão F/M de 4 gCQO g-1SSV com alcalinidade inicial 8 g 

CaCO3 L-1, e combinação da razão F/M de 2 gCQO g-1SSV com alcalinidade inicial 2 g 

CaCO3 L-1. Na superfície de resposta ajustada ao grau de acidificação (Figura 5-3b) 

observou-se que a influência da alcalinidade nesta variável foi tanto mais expressiva 

quanto maior foi a razão F/M testada, tal como aconteceu na produção total de AOV. 

Por outro lado, a observação de um resultado experimental muito baixo (GA = 31%) 

para o ensaio combinando F/M = 2 gCQO g-1SSV e alcalinidade de 1 g CaCO3 L-1 

indicia um outlier que, apesar de tudo, não afectou a qualidade da regressão, 

atendendo aos testes ao ajuste (Tabela 5-1). Na mesma figura pode ainda ser 

observado o efeito antagonístico proporcionado pelo aumento da razão F/M sobre o 

grau de acidificação, principalmente na operação com baixas alcalinidades. É evidente 

que o aumento de carga orgânica em reactores biológicos promove a sua destabilização 

parcial devido à sobrecarga de substrato, mesmo nos sistemas acidogénicos que 

normalmente apresentam constantes cinéticas mais elevadas (Garcia et al., 1991). A 

diminuição do grau de acidificação de 74% para 30% com o aumento da razão F/M de 

0,5 para 2 gCQO g-1SSV foi também observada por Yang et al. (2007), embora estes 

autores não tenham estudado o efeito da alcalinidade nos sistemas acidogénicos. 
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Relativamente ao rácio ímpar-par das cadeias carboxílicas dos AOV produzidos 

(RIP) durante a fase descontínua (Figura 5-3f), variável que exprime globalmente a 

composição dos fermentados, foram obtidos resultados numa gama alargada, com 

valores virtuais entre 0,03 e 0,23 e valores experimentais entre 0,02 e 0,25 em toda a 

região experimental, correspondendo o valor mínimo (ponto estacionário da superfície) 

a uma razão F/M de 7,8 gCQO g-1SSV e a uma alcalinidade adicionada de 1 g CaCO3 

L-1. Na realidade, toda a série de ensaios com a razão F/M = 7 gCQO g-1SSV resultou 

em baixos valores do parâmetro RIP (entre 0,06 e 0,07), derivado da elevada 

concentração relativa de ácido n-butírico (pontos experimentais da Figura 5-3e) a par 

da baixa fracção de ácido propiónico (pontos experimentais da Figura 5-3c) que foi 

observada naquela região experimental.  

Na Figura 5-4 mostra-se a evolução das concentrações dos diferentes AOV 

produzidos durante a fase descontínua de operação, e na Figura 5-5 algumas variáveis 

indirectas (grau de acidificação, RIP, YHPr/total e YHBu/total) obtidas durante este período. 

Regra geral, pode ser observada a predominância do ácido n-butírico na acidez volátil 

produzida, com excepção dos ensaios combinando a máxima adição de alcalinidade (8 

g CaCO3 L-1) com as razões F/M mais elevadas (7 e 10 gCQO g-1SSV), onde se 

obtiveram também HAc e n-HCa. A predominância de ácido butírico na fermentação 

acidogénica do soro de queijo é comum e encontra-se amplamente mencionada na 

literatura (Yang et al., 2003; Türkmenoglu, 2006; Yang et al., 2007; Bengtsson et al., 

2008a; Davila-Vazquez et al., 2008; Castelló et al., 2009). 

Atendendo aos perfis individuais dos AOV (Figura 5-4), pode ser observado que 

estes foram muito mais estáveis na região experimental que combina razões F/M 

elevadas (entre 7 e 10 gCQO g-1SSV) e alcalinidade em concentrações baixas ou 

moderadas (1 a 5 g CaCO3 L-1). Por outro lado, a composição de AOV tornou-se 

bastante variável ao longo do tempo quando razões F/M elevadas foram combinadas 

com adições de alcalinidade elevadas, levando à conversão de determinados ácidos 

noutros, particularmente promovendo o alongamento da cadeia carboxílica indicado 

pelo aparecimento de ácido n-capróico nas condições operacionais testadas nessa 

região experimental. 
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Figura 5-4: Evolução temporal e composição dos AOV na fermentação acidogénica de soro de queijo em modo 

descontínuo [ordenada - AOV (mgCQO L-1); abcissa – tempo (d)] 

 

 
Figura 5-5: Evolução temporal das variáveis indirectas na fermentação acidogénica de soro de queijo em modo 

descontínuo [ordenada - adimensional; abcissa – tempo (d)] 
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No ensaio combinando uma razão F/M baixa (2 gCQO g-1SSV) e alcalinidade de 

5 g CaCO3 L-1, verificou-se a ausência de n-HBu no 5º dia de operação (Figura 5-4), 

tendo-se obtido um valor nulo na variável YHBu/tutal naquele momento (Figura 5-5), 

facto que aparentemente contraria a tendência experimental deste parâmetro ao longo 

do ensaio. O desaparecimento quase total de n-HBu também foi observado no ensaio 

combinando F/M = 2 gCQO g-1SSV e alcalinidade de 8 g CaCO3 L-1, neste caso no 8º 

dia de operação, tendo este AOV voltado a ser predominante a partir do 14º dia. Este 

facto não é conclusivo no que respeita à evolução do perfil do ácido butírico, porque 

foram também observadas inflexões no perfil de YHBu/total para os ensaios combinando 

F/M = 2 gCQO g-1SSV com alcalinidade 2 g CaCO3 L-1 e F/M = 4 gCQO g-1SSV com 

alcalinidade 5 g CaCO3 L-1. Foi referido anteriormente que as concentrações máximas 

de AOV foram escolhidas para fazer dos ajustes quadráticos. No ensaio F/M = 2 gCQO 

g-1SSV com alcalinidade 5 g CaCO3 L-1 o valor nulo da concentração de n-HBu no 5º 

dia da operação poderá ter contribuído para a elevada dispersão de valores 

experimentais no espaço amostral e consequentemente para o mau ajuste verificado 

na superfície correspondente à variável YHBu/total (Figura 5-3e). Não obstante podem 

ser deduzidas algumas tendências da Figura 5-5 relativamente à fracção de n-HBu 

sobre o total de acidez volátil, nomeadamente que esta foi aproximadamente 

constante ao longo do tempo na operação em razões F/M elevadas (entre 7 e 10 gCQO 

g-1SSV). No entanto, a conjugação de razões F/M elevadas com a maior adição de 

alcalinidade (8 g CaCO3 L-1) levou ao desaparecimento do ácido butírico do sistema e 

ao alongamento das cadeias carboxílicas (aparecimento de espécies de maior massa 

molecular como o ácido n-capróico). 

Verificou-se ainda que, nos ensaios em que o grau de acidificação tendeu a 

diminuir mais acentuadamente até ao final da fase de operação descontínua (F/M = 2 

gCQO g-1SSV com alcalinidades de 2, 5 e 8 g CaCO3 L-1, e F/M = 4 gCQO g-1SSV com 

alcalinidade 5 g CaCO3 L-1), o ácido n-butírico foi o AOV maioritariamente presente no 

final. Pressupôs-se inicialmente que o decréscimo acentuado no grau de acidificação 

pudesse estar relacionado com uma inibição provocada pela forma indissociada do 

ácido butírico, tal como foi observado por Davila-Vazquez et al. (2008). Estes autores 

preconizaram a manutenção do valor de pH acima de 4,8 para mitigar tal inibição. No 

entanto, no presente estudo, os valores de pH bastante mais elevados observados no 

final destes ensaios (Figura 5-1) não corroboram esta ideia.  
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O efeito nocivo das formas livres de AOV nos microrganismos deve-se ao 

processo de dissociação dos ácidos dentro das células, aonde o pH é mais elevado do 

que o do meio externo (Infantes et al., 2012). Desta forma, para manter o gradiente de 

pH através da membrana, a célula tem que despender muita energia sob a forma de 

ATP para gerar um gradiente de protões que seria preferencialmente utilizado em 

actividades anabólicas. Concentrações de ácido butírico de 60 mM (cerca de 2 – 2,4 g 

L-1) foram reportadas por Van Ginkel e Logan (2005) como sendo inibitórias devido a 

este fenómeno. No entanto, as concentrações atingidas nos ensaios onde o grau de 

acidificação decresceu acentuadamente (F/M = 2 gCQO g-1SSV) foram bastante 

inferiores (95 a 150 mgCQO L-1 no final da operação descontínua) às concentrações 

críticas. Por esta razão, foi descartada a hipótese de inibição metabólica devido à 

prevalência do ácido n-butírico. Sobretudo deve ter-se em conta que os elevados 

valores da proporção YHBu observados nestes ensaios (Figura 5-5) se devem 

exclusivamente à ausência de outros AOV, e à presença de concentrações muito baixas 

de ácido butírico. Já nos ensaios com as razões F/M mais elevadas (7 e 10 gCQO g-

1SSV) combinadas com alcalinidades até 5 g CaCO3 L-1, os ácidos acético e n-butírico 

foram as espécies predominantes, apresentando individualmente concentrações entre 

1600 e 3700 mgCQO L-1. Apesar de estes valores se enquadrarem na gama de 

concentrações críticas, o grau de acidificação manteve-se estável ao longo da fase de 

operação descontínua não indiciando destabilização dos sistemas acidogénicos 

naquelas condições experimentais. 

Para melhor se perceber o efeito do ácido n-butírico no desempenho do processo 

acidogénico, a Figura 5-6 ilustra a dependência do grau de acidificação (obtido no 5º 

dia de operação) sobre as concentrações deste AOV, quer em termos absolutos [n-HBu 

(mgCQO L-1)] quer em termos relativos (YHBu/total). Apesar de não se poder deduzir uma 

correlação clara entre as duas variáveis, pode constatar-se que o grau de acidificação 

foi mais elevado (entre 50% e 72%) quando a acumulação de n-HBu no meio foi 

inferior a 2700 mgCQO L-1. Por outro lado, o grau de acidificação foi sempre inferior a 

45% quando a acumulação excedeu aquela concentração (p-value = 0,008). 

Relativamente à proporção desta espécie na totalidade dos AOV produzidos (YHBu/total), 

a sua influência na acidificação não foi conclusiva, uma vez que não há evidência 

estatística de diferenças significativas no grau de acidificação (p-value = 0,298). Porém 
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pode inferir-se graficamente que, quando a fracção de n-HBu foi superior a 50% dos 

AOV totais, o grau de acidificação tendeu a ser ligeiramente mais baixo. 

 
Figura 5-6: Dependência do grau de acidificação da concentração de ácido n-butírico na fermentação acidogénica de 

soro de queijo em modo descontínuo 

 

Os valores máximos do grau de acidificação foram atingidos nos ensaios 

combinando F/M = 2 gCQO g-1SSV com alcalinidade 2 g CaCO3 L-1 (71%) e F/M = 4 

gCQO g-1SSV com alcalinidade 8 g CaCO3 L-1 (72%). Estes máximos acentuaram o 

formato da superfície de resposta nesta região de carga orgânica baixa a moderada 

(Figura 5-3b). Por outro lado, o ensaio combinando F/M = 2 gCQO g-1SSV com 

alcalinidade 2 g CaCO3 L-1 foi um dos que resultou num decréscimo mais acentuado do 

grau de acidificação até ao final da operação descontínua. Por conseguinte, atendendo 

à estabilidade do grau de acidificação ao longo do tempo (Figura 5-5), conclui-se que as 

razões F/M mais elevadas resultaram em rendimentos mais baixos do processo de 

acidificação apesar de induzirem maior estabilidade no grau de acidificação e na 

composição dos AOV. 

Na Tabela 5-2 apresentam-se os principais resultados de alguns estudos de 

fermentação acidogénica de soro de queijo realizados em modo descontínuo. Pode 

observar-se que grande parte dos estudos reporta a obtenção dos valores máximos do 

grau de acidificação no mesmo período de tempo observado no presente trabalho (2 – 5 

d). Relativamente ao grau de acidificação, apenas Davila-Vazquez et al. (2008) 

reportaram um valor muito superior (96%) ao que foi obtido neste trabalho, embora 
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inferior. Foi reportado por Yang et al. (2007) um valor semelhante do grau de 

acidificação (74%), também a uma concentração de substrato inferior, embora a 

composição individualizada dos AOV tenha sido ligeiramente diferente da do presente 

estudo. Este facto poderá dever-se à observação de um valor de pH = 5 por aqueles 

autores. Pelo contrário, no presente trabalho a adição de alcalinidade proporcionou 

valores de pH superiores a 7 no ensaio que resultou no maior grau de acidificação. 

Consequentemente maiores adições de alcalinidade resultaram, regra geral, em 

produções de ácidos de cadeia mais longa. 

Tabela 5-2: Resultados obtidos em diversos estudos de fermentação acidogénica de soro de queijo em modo de 
operação descontínua 

Referência Condições iniciais óptimas 
Tempo de 
reacção 

GA 
máximo 

(%) 

AOVt/CQOS  
(%) 

AOV principais b 

Este estudo 
F/M = 4 gCQO g-1SSV 
Alcalinidade = 8 g CaCO3 L-1 

5 d 72 75 a 
HAc (31%); HBu (40%); 
HCa (14%) 

Garcia et al. (1991) Sem controlo de pH 8 d -- -- HAc (83%) 

Mostafa (1999) pH = 7 -- 16 -- -- 

Yu e Fang (2001) S0 = 4 gCQO L-1 c 4 – 6 d 18 -- 
HAc (28%); HPr (35%); 
HBu (14%) 

Damasceno et al. (2007) 
S0 = 6 gCQO L-1 
NaHCO3/CQO = 0,5 

8 h 13 46 -- 

Yang et al. (2007) 
S0 = 5 gCQO L-1 
pH = 5 

2 d 74 -- HAc (39%); HBu (52%) 

Bengtsson et al. (2008a) 
S0 = 4,6 gCQO L-1 
pH = 6 

8 d 67 97 
HAc (43%); HPr (15%); 
HBu (42%) 

Davila-Vazquez et al. 
(2008) 

S0 = 1 gCQO L-1 
pH = 6 

2 d 96 -- HPr (48%); HBu (52%) 

Frigon et al. (2009) 
S0 = 4 gCQO L-1 
pH = 7 

2 d 23 83 HAc (6%);HPr (62%) 

aCalculado com o valor médio da CQOS entre o início e o fim do ensaio; bComposição obtida nas condições óptimas; 
cEnsaio realizado com efluente de lacticínios 

 

5.2.2 Operação em modo semi-contínuo 

Após um período de operação em modo descontínuo durante 20 dias foi 

realizada a operação em modo semi-contínuo, envolvendo a permuta de um volume 

diário de 50 mL de sobrenadante dos reactores por alimentação fresca (TRH = 5,2 d). 

A Figura 5-7 mostra os perfis temporais do pH, CQOS e AOVt medidos nos 16 

reactores durante as duas fases experimentais (descontínua e semi-contínua). Esta 

figura é uma extensão temporal da Figura 5-1, encontrando-se agora evidenciados 

ambos os períodos operacionais (fase descontínua até ao dia 20, fase semi-contínua até 

ao dia 54). Atendendo à diferença entre as cargas orgânicas inerentes a cada razão 
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F/M testada, nestes gráficos são apresentadas ordenadas com diferentes dimensões 

em cada uma das séries F/M, permitindo assim evidenciar o comportamento de cada 

ensaio com maior detalhe. Pode observar-se que, durante a fase semi-contínua, o perfil 

da CQOS só atingiu patamares constantes em alguns dos ensaios. Noutros casos, a 

variabilidade da CQOS medida nesta fase atinge valores de 32%, como no ensaio que 

combinou uma razão F/M de 2 gCQO g-1SSV com uma alcalinidade de 8 g CaCO3 L-1. 

A maior evidência que pode ser observada na Figura 5-7 relativamente à fase 

de operação semi-contínua é a concentração de AOVt bastante mais baixa do que a 

concentração de CQOS medida no mesmo período. Uma vez que a medição de CQOS 

contabiliza a acidez volátil, deduz-se que grande parte da matéria orgânica 

transformada no processo de acidificação semi-contínua resultou em metabolitos 

diferentes dos AOV. Alguns desses produtos intermediários poderão ser aminoácidos 

resultantes da degradação de proteínas presentes no soro e que integram a CQOS, tal 

como foi observado por Venetsaneas et al. (2009). No entanto, esta hipótese carece de 

confirmação experimental uma vez que estes produtos não foram analisados.  

 
Figura 5-7: Evolução temporal da CQOs, pH e AOVt na fermentação acidogénica de soro de queijo em modo 

descontínuo e semi-contínuo [ordenada à esquerda – CQOs , AOVt (gCQO L-1); ordenada à direita – pH; abcissa – 
tempo (d)] 
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Na Tabela 5-3 apresentam-se os valores médios das principais variáveis 

quantificadas directa ou indirectamente durante esta fase operacional, assim como o 

coeficiente de variação (rácio percentual entre o desvio-padrão e a média) que indica 

uma perspectiva estatística sobre a homogeneidade dos resultados ao longo dos 

ensaios. A variável AOVt/CQOS indica a fracção de matéria acidificada no fermentado 

final. A diferença entre a CQO acidificada e a CQO não-acidificada foi mais acentuada 

nos ensaios com razões F/M mais elevadas. Na série F/M = 10 gCQO g-1SSV, a 

percentagem de matéria acidificada varia entre 7% e 12%, enquanto na série de 

menor razão F/M (2 gCQO g-1SSV) esta percentagem foi sempre superior a 27% e 

chegou a atingir 78% no ensaio combinando uma razão F/M = 2 gCQO g-1SSV com 

uma alcalinidade adicionada de 8 g CaCO3 L-1. 

Tabela 5-3: Variáveis monitorizadas durante a fermentação acidogénica de soro de queijo em modo semi-contínuo 

F/Ma 
  

Alcalinidadeb 
  

CQOS  
(mg L-1) 

AOVt  
(mgCQO L-1) 

GA AOVt/CQOS RIP 

 média  cv c  média  cv c  média cv c  média  cv c  média cv c 

2 1 17154 3% 4575 45% 0,176 45% 0,267 45% 0,343 132% 

2 2 16383 6% 5996 34% 0,231 34% 0,366 34% 0,966 109% 

2 5 16216 6% 9249 34% 0,356 34% 0,576 37% 0,148 76% 

2 8 14380 16% 11042 18% 0,425 18% 0,777 21% 0,286 71% 

4 1 36644 2% 5409 30% 0,104 30% 0,148 29% 0,765 90% 

4 2 36409 4% 5311 52% 0,102 52% 0,144 48% 0,522 103% 

4 5 35011 12% 4409 24% 0,085 24% 0,129 30% 0,261 66% 

4 8 36863 9% 5079 72% 0,098 72% 0,145 83% 0,104 43% 

7 1 74416 20% 6066 37% 0,067 37% 0,081 30% 0,451 48% 

7 2 70105 12% 6236 43% 0,069 43% 0,088 38% 0,364 22% 

7 5 63135 15% 5125 28% 0,056 28% 0,080 19% 0,323 41% 

7 8 67651 14% 7242 17% 0,080 17% 0,110 29% 0,388 50% 

10 1 90391 12% 5955 9% 0,046 9% 0,066 13% 0,433 50% 

10 2 93391 6% 7755 18% 0,060 18% 0,083 13% 0,267 24% 

10 5 91700 4% 7224 25% 0,056 25% 0,079 23% 0,291 38% 

10 8 90430 8% 11308 29% 0,087 29% 0,124 25% 0,380 58% 

a(gCQO g-1SSV); b(g CaCO3 L-1); ccoeficiente de variação 

 

Na Figura 5-8 apresenta-se o balanço médio da CQO calculado em cada um dos 

ensaios semi-contínuos, onde a fracção acidificada representa a concentração total dos 

AOV produzidos (expressa em CQO-equivalente), a fracção não-acidificada representa 

a diferença entre a CQO solúvel à saída e a CQO acidificada e a fracção removida 

representa a diferença entre a CQO alimentada e a CQO à saída. Esta figura mostra 

que a série de ensaios com a razão F/M mais baixa foi a que resultou em maior fracção 
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acidificada. Nestes ensaios a percentagem média de CQO acidificada aumentou (de 

18% para 42%) com o aumento da alcalinidade adicionada, tal como a fracção de CQO 

removida (de 34% para 45%). Para as restantes séries de ensaios, a fracção média de 

CQO acidificada foi constante mas significativamente mais baixa (entre 5% e 11%), 

independentemente da carga orgânica aplicada e da alcalinidade adicionada. O efeito 

sinergístico da alcalinidade na fracção acidificada também se manifestou na remoção 

de CQO, uma vez que o ensaio que resultou em maior acidificação (F/M = 2 gCQO g-

1SSV e alcalinidade 8 g CaCO3 L-1) também foi aquele onde se observou a maior 

remoção da CQO inicial (43%). Apesar de a remoção de CQO ser um factor indesejável 

nos processos de fermentação acidogénica, trata-se também de um fenómeno 

incontornável no domínio dos sistemas biológicos, uma vez que parte do carbono 

contido no substrato tem que ser canalizado para crescimento e manutenção da 

cultura. Mesmo em condições operacionais optimizadas para a acidificação anaeróbia, 

têm sido reportadas remoções de CQO entre 17% e 30% em diversos estudos de 

fermentação acidogénica (Alexiou, 1998; Demirel e Yenigun, 2004; Ren et al., 2006; 

Yang et al., 2007; Wang et al., 2013). No presente estudo, a remoção de CQO variou 

entre 17% e 43%. Além disso, poderá ter ocorrido produção de biogás em alguns dos 

reactores, em particular nos que continham maiores concentrações de alcalinidade, o 

que também representa um sumidouro de carbono. Contudo, a produção de biogás não 

foi monitorizada durante estes ensaios. 

 
Figura 5-8: Fraccionamento da matéria orgânica nos ensaios de fermentação acidogénica de soro de queijo em modo 

semi-contínuo  
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À semelhança do que foi apresentado sobre a fase de operação descontínua, a 

Figura 5-9 mostra os perfis temporais dos AOV produzidos durante a fase semi-

contínua de operação. Na Figura 5-10 mostram-se também os perfis das variáveis 

indirectas mais relevantes, permitindo detalhar o comportamento dos sistemas 

acidogénicos em termos globais. Ressalva-se que o dia 0 apresentado nestas figuras 

corresponde à mudança da operação descontínua para o modo semi-contínuo pelo que, 

em alguns casos, existem AOV presentes no início do período em modo semi-contínuo.  

 
Figura 5-9: Evolução temporal e composição dos AOV na fermentação acidogénica de soro de queijo em modo semi-

contínuo [ordenada - AOV (mgCQO L-1); abcissa – tempo (d)] 
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adicionada aumentou para 8 g CaCO3 L-1. As produções totais de AOV foram máximas 

(cerca de 11000 mgCQO L-1 em média) nos ensaios contendo a maior adição de 

alcalinidade nas razões F/M de 2 e 10 gCQO g-1SSV. No caso do ensaio na razão F/M 

mais baixa, esta elevada concentração de AOV foi essencialmente caracterizada pela 

predominância dos ácidos acético (37%) e n-butírico (25%). Pelo contrário, na razão 

F/M mais elevada observou-se maior diversidade na composição, independentemente 

da alcalinidade adicionada, detectando-se a presença de espécies de maior massa 

molecular, tais como os ácidos iso-valérico (até 16%), n-valérico (até 19%) e n-capróico 

(até 22%). Tem sido demonstrada a influência do aumento da razão F/M, e portanto da 

carga orgânica, no alongamento das cadeias carboxílicas dos AOV produzidos 

(Damasceno et al., 2007; Saddoud et al., 2007). Num estudo de tratamento de soro em 

reactor ASBBR, Damasceno et al. (2007) verificaram que para cargas orgânicas de 2 e 

4 gCQO L-1d-1 a acidez volátil foi principalmente devida aos ácidos acético e 

propiónico, mas quando a carga aplicada foi aumentada para 12 gCQO L-1d-1 

emergiram os ácidos butírico e valérico. 

 
Figura 5-10: Evolução e distribuição temporal das variáveis indirectas na fermentação acidogénica de soro de queijo 

em modo semi-contínuo [ordenada - adimensional; abcissa – tempo (d)]  
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Ao fixar a menor alcalinidade testada (1 g CaCO3 L-1) na Figura 5-9, pode 

observar-se que o pico de concentração máxima de AOVt ocorreu tanto mais tarde 

quanto maior foi a razão F/M testada. Na razão F/M = 2 gCQO g-1SSV a produção 

máxima de AOV foi atingida no 6º dia de operação semi-contínua (7893 mgCQO L-1), 

consistindo os AOV maioritariamente em n-HBu e HAc. Depois de ter sido atingido 

este valor máximo, a concentração total de AOV diminuiu e o perfil dos ácidos 

presentes mudou consideravelmente após o dia 21, passando o HPr a ser a espécie 

predominante. No ensaio com a razão F/M = 4 gCQO g-1SSV a concentração máxima 

foi atingida no 21º dia de operação, tendo sido nesse momento o HPr o AOV 

predominante. No ensaio com a razão F/M = 7 gCQO g-1SSV a concentração máxima 

de AOV foi alcançada entre os dias 21 e 28 de operação, com predominância de HAc e 

HPr, enquanto na razão F/M = 10 gCQO g-1SSV a concentração de AOV manteve-se 

estável ao longo de todo o ensaio. No entanto, para esta razão F/M (10 gCQO g-1SSV) 

os perfis individuais de AOV variaram consideravelmente, à excepção do HAc. 

As alterações nos perfis individuais de AOV resultaram numa variação 

considerável das variáveis indirectas (Figura 5-10). O aumento da razão F/M resultou 

numa predominância mais tardia de HPr, ilustrado pelo facto de o aumento do 

parâmetro YHPr/total se ter estendido ao longo do tempo com o aumento da razão F/M. 

Adicionalmente as diferenças observadas nas proporções de HPr e n-HBu resultaram 

em diferentes valores do RIP, apesar de os graus de acidificação observados nas razões 

F/M superiores a 2 gCQO g-1SSV terem sido bastante baixos. No entanto, a Figura 5-9 

mostra que o ensaio combinando uma razão F/M de 10 gCQO g-1SSV com uma 

alcalinidade de 1 g CaCO3 L-1 foi o que resultou numa produção de AOVt muito mais 

estável ao longo do tempo, apresentando a sua concentração um desvio-padrão menor 

(5955±552 mgCQO L-1). 

Na série experimental com a razão F/M mais baixa (2 gCQO g-1SSV) o aumento 

de alcalinidade favoreceu o aumento da produção de AOV (de 4575 para 11042 

mgCQO L-1 em média). Além disso os valores de pH no final da operação desta série 

mantiveram-se próximos de 7 nos ensaios contendo adições de alcalinidade de 5 e 8 g 

CaCO3 L-1, demonstrando uma maior disponibilidade de alcalinidade nestes reactores 

biológicos. Por outro lado, na série F/M = 4 gCQO g-1SSV a produção de AOV não foi 

favorecida com o aumento da alcalinidade, tendo até a concentração de AOV 

decrescido ligeiramente (de 5409 para 5079 mgCQO L-1 em média). Nesta série (F/M = 
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4 gCQO g-1SSV), foi ainda verificado que o aumento de alcalinidade apenas potenciou 

maior estabilidade na composição do fermentado, reflectida por valores do RIP com 

menor variabilidade ao longo do ensaio para alcalinidades de 5 g CaCO3 L-1 

(0,261±0,171) e 8 g CaCO3 L-1 (0,104±0,045) (Figura 5-10). Para a série F/M = 7 gCQO 

g-1SSV, o aumento da alcalinidade adicionada também não se manifestou de forma 

muito expressiva no aumento da produção de AOV (de 6066 para 7242 mgCQO L-1 em 

média). Por outro lado, na série de carga mais elevada (F/M = 10 gCQO g-1SSV) foi 

observada uma elevada produção de AOV (11308 mgCQO L-1 em média) no ensaio 

contendo maior adição de alcalinidade. Na generalidade dos ensaios com as razões 

F/M mais elevadas (7 e 10 gCQO g-1SSV) as concentrações máximas de AOV foram 

atingidas mais tardiamente (entre 21 e 28 dias de operação), com excepção dos ensaios 

contendo a maior adição de alcalinidade (8 gCaCO3 L-1) nos quais se registaram picos 

iniciais no 6º dia de operação.  

Em termos gerais, pode deduzir-se que a variabilidade dos produtos de 

acidificação durante o período de operação semi-contínua resultou não só dos 

desequilíbrios iónicos provocados pela purga diária de acidez do meio líquido que 

induziram alterações do pH, como também das condições altamente dinâmicas que 

caracterizam os processos de fermentação acidogénica, as quais têm vindo a ser 

discutidas nesta tese. Contudo as razões para a alteração dos perfis de AOV que têm 

sido mencionadas na literatura não são consensuais. Num estudo sobre o tratamento 

anaeróbio de soro em duas fases, Garcia et al. (1991) constataram a conversão de 

determinados AOV noutros, tendo atribuído este facto às mudanças nas comunidades 

microbianas acidogénicas, e não tanto à mudança das condições de carga orgânica. Por 

outro lado, Saddoud et al. (2007) referiram que as mudanças na composição dos AOV 

observadas no seu estudo foram devidas a variações de temperatura, carga orgânica e 

concentração de substância inibitórias. Já Damasceno et al. (2007) atribuíram a 

variação das proporções relativas de AOV (em particular o desaparecimento de ácido 

propiónico) ao prolongamento do período de alimentação ao reactor ASBBR estudado 

por estes autores. 

Tendo em conta os diferentes comportamentos dos ensaios durante o período 

experimental semi-contínuo, o ajuste de superfícies foi realizado segundo duas 

abordagens distintas: numa primeira tentativa foram apenas considerados os valores 

máximos atingidos durante a fase semi-contínua (Figura 5-11 e Tabela 5-4), 
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independentemente dos momentos em que estes foram registados; numa segunda 

abordagem foram consideradas as médias obtidas ao longo de todo o ensaio (Figura 

5-12 e Tabela 5-5). Desta forma pode verificar-se qual das situações produz ajustes 

regressivos com maior exactidão. Em coerência com a fase descontínua, os índices 1 

dos coeficientes β referem-se à razão F/M e os índices 2 referem-se à alcalinidade 

adicionada. 

Atendendo à qualidade dos ajustes em ambas as abordagens, pode verificar-se 

que, regra geral, os ajustes aos resultados da fase semi-contínua foram produzidos 

com menor exactidão do que na fase descontínua (Tabela 5-1). Os p-value do teste à 

linearidade calculados no cenário dos valores médios das variáveis foram, em alguns 

casos, muito superiores a um nível de significância de 0,05 (Tabela 5-5), sugerindo que 

as equações quadráticas ajustadas para as respectivas variáveis dependentes poderão 

não ser representativas do comportamento real. No entanto, atendendo às regressões 

efectuadas para o cenário que considerou apenas os valores máximos atingidos 

durante os ensaios (Tabela 5-4), os p-value do teste de linearidade foram geralmente 

inferiores ou próximos do nível de significância 0,05, pressupondo um ajuste mais 

exacto do que o que foi realizado com os valores médios. Em termos de falta de ajuste, 

os p-value próximos de zero sugerem-na nos modelos ajustados aos resultados 

experimentais relativos à produção de AOVt (Figura 5-11a e Figura 5-12a) e ao rácio 

ímpar-par das cadeias carboxílicas dos AOV produzidos (Figura 5-11f e Figura 5-12f), 

tanto no cenário das médias como no cenário dos valores máximos.  

Por outro lado, a superfície ajustada ao grau de acidificação nas condições de 

valores máximos atingidos (Figura 5-11b) foi aquela que apresentou maior 

significância estatística, atendendo aos resultados de todos os testes estatísticos 

efectuados. Nas condições de pior ajuste comparativamente com a fase de operação 

descontínua, importa salientar a prudência com que devem ser retiradas ilações a 

partir dos modelos ajustados. A discussão sobre esta fase operacional será 

fundamentalmente baseada nos comportamentos experimentais e nas tendências 

observadas graficamente a partir dos valores experimentais. 
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Figura 5-11: Superfícies de resposta da fermentação acidogénica de soro de queijo em modo semi-contínuo (valores 
máximos): (a) AOVt; (b) grau de acidificação (GA); (c) fracção de ácido propiónico sobre o total de ácidos produzidos; 

(d) fracção de ácido propiónico sobre ácido acético; (e) fracção de ácido butírico sobre o total de ácidos produzidos; (f) 
rácio ímpar-par 

 

Considerando o ajuste feito à produção de AOVt, pode verificar-se que os 

formatos das superfícies ajustadas no cenário de valores máximos (Figura 5-11a) e no 

de valores médios (Figura 5-12a) foram semelhantes, salvaguardando-se a majoração 

óbvia que resulta de diferentes valores usados em ambos os cenários. O modelo 

quadrático para os valores médios produziu um ajuste com maior correlação (Tabela 

5-5). Pode-se observar-se, em ambas as superfícies, uma zona de mínimo virtual 

(ponto estacionário) na alcalinidade 1 g CaCO3 L-1 e numa razão F/M entre 5 e 6 
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gCQO g-1SSV, reflectindo as baixas produções de AOV que foram observadas 

experimentalmente nas cargas orgânicas intermédias, sobretudo quando a 

alcalinidade adicionada foi mínima. 

 

 

 
Figura 5-12: Superfícies de resposta da fermentação acidogénica de soro de queijo em modo semi-contínuo (valores 
médios): (a) AOVt; (b) grau de acidificação (GA); (c) fracção de ácido propiónico sobre o total de ácidos produzidos; 

(d) fracção de ácido propiónico sobre ácido acético; (e) fracção de ácido butírico sobre o total de ácidos produzidos; (f) 
rácio ímpar-par  
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Tabela 5-4: Coeficientes das regressões nos ensaios semi-contínuos de fermentação acidogénica de soro de queijo 
(valores máximos) 

Variável de 
resposta 

AOVt GA YHPr/total YHPr/HAc YHBu/total RIP 

Superfície 
correspondente 

Figura 5-11a Figura 5-11b Figura 5-11c Figura 5-11d Figura 5-11e Figura 5-11f 

Coeficientes de regressão 

β0 1,31×104 5,57×10-1 1,00×100 3,27×100 6,76×10-1 3,14×100 

β1 -2,02×103 -1,46×10-1 -1,01×10-1 -3,59×10-1 -9,22×10-2 -3,82×10-1 

β2 -1,52×102 3,44×10-2 -1,66×10-1 -5,22×10-1 2,37×10-3 -4,99×10-1 

β1,2 1,40×101 -3,17×10-3 1,04×10-2 3,80×10-2 2,41×10-4 3,30×10-2 

β1,1 1,58×102 1,05×10-2 2,35×10-3 8,13×10-3 5,14×10-3 1,40×10-2 

β2,2 7,10×101 -1,14×10-3 1,07×10-2 2,34×10-2 1,04×10-3 2,22×10-2 

Qualidade do ajuste 

r2 ajustado 0,450 0,753 0,607 0,464 0,592 0,476 

linearidade  
(p-value) 

0,0230 0,0010 0,0010 0,0525 0,0040 0,0466 

normalidade 
dos resíduos 

razoável boa boa boa boa razoável 

falta de ajuste 
(p-value) 

0,0020 0,5412 0,8132 0,0245 0,1785 0,0043 

 

Tabela 5-5: Coeficientes das regressões nos ensaios semi-contínuos de fermentação acidogénica de soro de queijo 
(valores médios) 

Variável de 
resposta 

AOVt GA YHPr/total YHPr/HAc YHBu/total RIP 

Superfície 
correspondente 

Figura 5-12a Figura 5-12b Figura 5-12c Figura 5-12d Figura 5-12e Figura 5-12f 

Coeficientes de regressão 

β0 9,06×103 3,75×10-1 3,66×10-1 1,20×100 3,61×10-1 9,32×10-1 

β1 -1,70×103 -1,05×10-1 -1,89×10-2 -1,04×10-1 -6,44×10-2 -4,76×10-2 

β2 -2,30×101 2,63×10-2 -7,06×10-2 -2,20×10-1 1,68×10-2 -1,69×10-2 

β1,2 -1,30×101 -3,04×10-3 3,22×10-3 1,12×10-2 -1,01×10-3 9,60×10-3 

β1,1 1,54×102 7,62×10-3 -4,15×10-4 2,20×10-3 4,91×10-3 2,00×10-4 

β2,2 5,61×101 1,11×10-4 5,03×10-3 1,38×10-2 -8,05×10-4 8,40×10-3 

Qualidade do ajuste 

r2 ajustado 0,630 0,661 0,338 0,462 0,455 0,368 

linearidade  
(p-value) 

0,0280 0,0047 0,1700 0,1820 0,1520 0,1320 

normalidade 
dos resíduos 

boa boa razoável razoável razoável medíocre 

falta de ajuste 
(p-value) 

0,0048 0,5817 0,7254 0,1031 0,1703 0,0001 

 

As projecções das superfícies para a produção de AOV ao longo do eixo da 

alcalinidade foram idênticas na razão F/M mais baixa (2 gCQO g-1SSV) e na mais 

elevada (10 gCQO g-1SSV), em particular no modelo ajustado para os valores máximos 
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(Figura 5-11a). Por outras palavras, parece não ter existido uma diferença 

significativa nas produções de AOV quando a razão F/M passou de 2 para 10 gCQO g-

1SSV, independentemente da alcalinidade adicionada. Com efeito, o coeficiente linear 

β1 e o coeficiente quadrático β1,1 relativos à razão F/M tomaram valores absolutos mais 

elevados, quando comparados com os coeficientes β2 e β2,2 relativos à alcalinidade, 

demonstrando que a influência da alcalinidade na produção total de ácidos foi menor 

do que o efeito da razão F/M. Salvaguarda-se contudo a necessidade de encarar esta 

dedução com alguma prudência, atendendo aos resultados dos testes estatísticos que 

põem em causa a regressão, em particular para o ajuste feito aos pontos máximos 

(Tabela 5-4).  

Atendendo ao grau de acidificação atingido durante a fase semi-contínua, esta 

variável foi, regra geral, muito mais baixa do que os valores homólogos observados na 

fase operacional descontínua, durante a qual foram atingidos valores experimentais 

máximos de 72% (Figura 5-3b e Figura 5-5). Por seu turno, a mudança para a 

operação semi-contínua resultou em graus de acidificação experimentais máximos de 

56% na razão F/M mais baixa (2 gCQO g-1SSV) combinada com uma alcalinidade de 5 

g CaCO3 L-1. Com o aumento da razão F/M o grau de acidificação decresceu 

consideravelmente até valores inferiores a 10% nas razões F/M mais elevadas, facto 

que ilustra mais uma vez que a passagem de operação descontínua para a semi-

contínua foi prejudicial aos reactores acidogénicos, em particular àqueles que foram 

submetidos a razões F/M mais elevadas.  

O aumento de carga orgânica tem sido frequentemente referido como um dos 

factores mais inibitórios na fermentação acidogénica de soro de queijo. No entanto, a 

selecção gradual de uma cultura microbiana bem adaptada às condições operacionais 

permite muitas vezes mitigar o efeito nocivo. Ao terem aumentado a carga orgânica de 

1 para 32 gCQO L-1d-1 em reactores acidogénicos, Davila-Vazquez et al. (2008) 

verificaram um decréscimo acentuado do grau de acidificação (de 96% para 12%), tal 

como foi observado no presente estudo. Por outro lado, num estudo posterior realizado 

durante 65 dias, foi observado um aumento do grau de acidificação (até 49%) 

proporcionalmente ao aumento de carga orgânica (até 206 gCQO L-1d-1), tendo os 

autores confirmado uma mudança da comunidade microbiana ao longo da operação 

(Davila-Vazquez et al., 2009). No presente trabalho, apesar de a produção absoluta de 

AOV ter sido máxima (11308 mgCQO L-1) para a razão F/M mais elevada (10 gCQO g-
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1SSV), o grau de acidificação foi mínimo naquela condição experimental. Como é 

evidente a operação a uma razão F/M mais elevada produziu uma maior quantidade 

absoluta de AOV, mas ficou demonstrado que esta condição não é a região óptima de 

operação, uma vez que grande parte da matéria orgânica alimentada não foi 

acidificada, possivelmente devido a inibição da cultura microbiológica acidogénica por 

uma grande concentração de matéria orgânica. Como foi referido, o aumento de carga 

orgânica em reactores biológicos promove frequentemente a sua destabilização devido 

à sobrecarga de substrato, mesmo em sistemas acidogénicos que normalmente 

apresentam constantes cinéticas mais elevadas que os sistemas anaeróbios 

convencionais (Garcia et al., 1991). 

O efeito antagonístico do aumento de carga orgânica no grau de acidificação foi 

reflectido no valor negativo do coeficiente β1 referente à razão F/M (Tabela 5-4 e 

Tabela 5-5). Por outro lado, a alcalinidade teve menor efeito no grau de acidificação 

em virtude dos baixos valores dos coeficientes β correspondentes. O fraco efeito da 

alcalinidade foi ainda menos notório na operação com razões F/M mais elevadas, onde 

o aumento de alcalinidade de 1 para 8 g CaCO3 L-1 apenas incrementou o grau de 

acidificação médio de 4,6% para 8,7%, enquanto na razão F/M mais baixa o mesmo 

aumento de alcalinidade representou um incremento no grau de acidificação de 17,6% 

para 42,5%. 

Relativamente à proporção de ácido propiónico na concentração total de AOV 

(YHPr/total), foi observado um valor máximo de 73% no ensaio combinando uma razão 

F/M = 2 gCQO g-1SSV com uma alcalinidade de 2 g CaCO3 L-1 (Figura 5-10). Tanto no 

cenário de valores máximos desta variável como no de médias, os valores mais 

elevados foram atingidos nos ensaios com razões F/M de 2 e 4 gCQO g-1SSV 

combinados com alcalinidades de 1 e 2 g CaCO3 L-1, facto que resultou numa elevação 

dos níveis das superfícies ajustadas nesta região experimental (Figura 5-11c e Figura 

5-12c). Atendendo aos valores de pH observados nestes ensaios (cerca de 4,0 naquela 

região experimental), este resultado foi contrário ao que foi observado por Bengtsson 

et al. (2008a) num estudo em quimióstato operado a um TRH = 48 h e a uma carga 

orgânica de cerca de 2,3 gCQO L-1d-1. Os autores mostraram que a proporção relativa 

de HPr foi bastante baixa (cerca de 11% dos AOVt) quando o pH foi mantido a 4,0, 

tendo aumentado para cerca de 67% (com a diminuição das proporções de HAc e HBu) 

quando o pH foi fixado no valor de 6,0. Por outro lado, e mantendo igualmente 
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condições de pH = 6,0, estes autores mostraram um aumento na proporção de HPr (de 

cerca de 38 para 55%) quando o TRH foi aumentado de 2 para 4 dias, um valor mais 

próximo das condições experimentais do presente trabalho (TRH = 5,2 d). 

Os valores mais elevados na proporção de HPr na região experimental de 

razões F/M entre 2 e 4 gCQO g-1SSV e alcalinidades entre 1 e 2 g CaCO3 L-1 

contribuíram para uma ligeira elevação das superfícies ajustadas para o rácio ímpar-

par dos AOV produzidos nos ensaios daquela região experimental (Figura 5-11f e 

Figura 5-12f). No entanto, os valores experimentais do RIP obtidos foram bastante 

dispersos em todos os ensaios (variando entre 0,03 e 2,70), muito derivado do facto de 

esta se tratar de uma variável calculada indirectamente e com uma elevada 

propagação de erro associada. Por outro lado, a disparidade gráfica dos valores 

experimentais mostra a existência de alguns outliers que resultaram em coeficientes 

de correlação relativamente baixos. Uma vez mais salvaguarda-se a importância de 

encarar esta dedução com alguma prudência, até porque a tendência de YHPr/total é 

contrária à que foi obtida no ajuste aos resultados de operação descontínua (Figura 

5-3c), onde a proporção máxima de HPr foi observada numa região experimental 

distinta (F/M = 2 gCQO g-1SSV e alcalinidade de 8 gCaCO3 L-1). 

Relativamente à proporção de ácido butírico, verificou-se que o aumento da 

carga orgânica diminuiu a sua concentração relativa, sobretudo atendendo aos valores 

máximos (Figura 5-11e). No entanto, a influência da alcalinidade sobre a razão 

YHBu/total revelou-se pouco expressiva, tendo-se manifestado apenas em maior 

estabilidade aos perfis temporais, tal como foi observado anteriormente (Figura 5-10). 

De facto, quer o coeficiente linear (β2) quer o coeficiente quadrático (β2,2) relativos a 

esta variável tomam valores muito baixos (0,002 e 0,001 respectivamente), quando 

comparados com os mesmos coeficientes relativos à razão F/M. 

5.3 Conclusões 

A fermentação acidogénica de soro de queijo foi estudada variando a 

alcalinidade inicial, entre 1 e 8 g CaCO3 L-1, e razão F/M, entre 2 e 10 gCQO g-1SSV. O 

primeiro período operacional foi caracterizado por um modo de operação descontínuo, 

seguindo-se um período de operação em modo semi-contínuo, visando avaliar a 

produção e composição de AOV. Nos cenários experimentais testados, os resultados 
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demonstraram que a produção e composição dos AOV podem ser manipuladas 

consoante a imposição de diferentes condições operacionais. 

Na fase descontínua, o aumento da razão F/M exerceu um efeito sinergístico na 

produção absoluta de AOV, mas antagonístico no grau de acidificação. Ambos os 

efeitos foram potenciados pelo aumento da concentração de alcalinidade. Foram 

observadas produções máximas de AOV de 10,9 gCQO L-1 na razão F/M mais elevada 

(10 gCQO g-1SSV) combinada com a alcalinidade mais elevada (8 g CaCO3 L-1) No 

entanto, o grau de acidificação foi máximo (72%) numa condição operacional distinta 

com uma menor razão F/M (4 gCQO g-1SSV) e alcalinidade 8 g CaCO3 L-1. 

Relativamente à composição dos AOV produzidos, o ácido n-butírico e o ácido acético 

foram as espécies predominantes (até cerca de 60% dos AOV) principalmente nos 

ensaios com maiores razões F/M. Por outro lado, a mais baixa razão F/M (2 gCQO g-

1SSV) combinada com a mais elevada adição de alcalinidade (8 g CaCO3 L-1) estimulou 

a produção de ácido propiónico até 13% dos AOV. Adicionalmente, a operação em 

condições de elevada razão F/M e elevada concentração de alcalinidade adicionada 

resultou na conversão de algumas espécies de AOV noutras, nomeadamente no 

alongamento da cadeia carboxílica e no aparecimento de ácido n-capróico. 

Os resultados obtidos no período de operação semi-contínua foram comparáveis 

aos obtidos durante a fase descontínua. As produções máximas de AOV (cerca de 11 

gCQO L-1) foram obtidas nos ensaios combinando a maior adição de alcalinidade (8 g 

CaCO3 L-1) quer com a razão F/M mais baixa (2 gCQO g-1SSV) quer com a mais 

elevada (10 gCQO g-1SSV). Os ensaios com a razão F/M = 2 gCQO g-1SSV resultaram 

nos valores mais elevados do grau de acidificação (43%), tendo sido potenciados pelo 

aumento da alcalinidade (efeito sinergístico). Com o aumento da razão F/M o grau de 

acidificação diminuiu acentuadamente (efeito antagonístico), apesar de um fraco efeito 

sinergístico da alcalinidade. Tal como no período operacional descontínuo, a operação 

na razão F/M mais baixa (2 gCQO g-1SSV) favoreceu a produção de ácido propiónico 

(até 73% dos AOV), principalmente quando combinada com o aumento da 

concentração de alcalinidade adicionada. Nas condições de operação na razão F/M 

mais elevada (10 gCQO g-1SSV) surgiram espécies de AOV de maior massa molecular 

(ácido iso-valérico e ácido n-capróico), em particular na combinação com elevadas 

concentrações de alcalinidade adicionada. 
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6. FERMENTAÇÃO ACIDOGÉNICA DE 
SORO DE QUEIJO EM MODO 

CONTÍNUO 
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6.1 Introdução 

No capítulo anterior foi estudada a influência da razão food-to-microorganism 

(F/M) e da adição de alcalinidade na produção e composição de AOV a partir de soro 

de queijo em ensaios descontínuos e semi-contínuos de pequena dimensão. Nestas 

condições foi verificado que tanto a razão F/M como a concentração de alcalinidade 

fornecida ao sistema biológico apresentam influência significativa no processo 

acidogénico, tanto na produção de AOV como na sua composição. Em termos gerais, as 

razões F/M mais baixas (até 4 gCQO g-1SSV) resultaram em maiores graus de 

acidificação (até 72%), principalmente quando a operação é realizada na presença de 

concentrações elevadas de alcalinidade (até 8 g CaCO3 L-1). 

Mantendo uma escala laboratorial, o presente capítulo pretende avaliar o 

desempenho a longo prazo do processo acidogénico num ensaio contínuo realizado 

num reactor de leito móvel com biofilme (MBBR) anaeróbio. A escolha de uma 

configuração que combina o crescimento suspenso com o crescimento imobilizado 

pautou-se pelo facto de este sistema biológico ser apontado como mais robusto para 

realizar processos de acidificação, e também porque previne o wash-out da biomassa 

acidogénica, a qual normalmente possui sedimentabilidade relativamente baixa 

(Wang et al., 2013). O reactor MBBR acidogénico operou durante aproximadamente 

um ano, fazendo variar as condições experimentais de carga orgânica e de 

concentração de alcalinidade, procurando converter grande parte da matéria orgânica 

alimentada em AOV. Em resultado da operação de longo prazo, foram recolhidos 

diversos lotes de efluente acidificado que serviram de substrato para o processo de 

selecção de culturas aeróbias desenvolvido no Capítulo 7. 

6.2 Resultados e discussão 

O reactor MBBR foi operado a um TRH = 12 h e submetido a diferentes 

condições operacionais que foram anteriormente descritas na Tabela 3-8 (Secção 

3.1.3.3). Após o arranque da unidade laboratorial, a Fase 1 foi caracterizada pela 

aplicação de uma carga orgânica de 30 gCQO L-1d-1 e de uma adição variável de 

alcalinidade (entre 0 e 4760 mg CaCO3 L-1), procurando averiguar-se a estabilidade do 

sistema acidogénico face a períodos transientes de disponibilidade e ausência de 

alcalinidade. A Fase 2 correspondeu à manutenção do mesmo valor de carga orgânica 

(30 gCQO L-1d-1), mas com uma adição constante de alcalinidade (3600 mg CaCO3 L-1). 
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A Fase 3 correspondeu a um aumento de carga orgânica para 50 gCQO L-1d-1, 

mantendo a mesma quantidade de alcalinidade adicionada (3600 mg CaCO3 L-1). A 

Fase 4 compreendeu um novo aumento de carga orgânica para 100 gCQO L-1d-1, com a 

mesma quantidade de alcalinidade adicionada (3600 mg CaCO3 L-1). A Fase 5 

correspondeu a uma redução da carga orgânica para 50 gCQO L-1d-1, com uma 

duplicação na quantidade de alcalinidade adicionada para 7200 mg CaCO3 L-1. Por 

último, a Fase 6 correspondeu a um novo incremento de carga para 100 gCQO L-1d-1, 

mantendo a adição mais elevada de alcalinidade (7200 mg CaCO3 L-1). 

6.2.1 Desempenho do processo a longo prazo 

A Figura 6-1 ilustra os perfis temporais das principais variáveis monitorizadas 

ao longo da operação do reactor nas suas diferentes fases experimentais. A cada um 

dos períodos operacionais corresponderam diferentes cargas orgânicas, resultando em 

perfis de concentração distintos, tanto da CQO alimentada como da CQO de saída 

(efluente). Em primeira análise, as variações no perfil da CQO de entrada resultaram 

directamente da incontornável variabilidade da quantidade de matéria orgânica 

alimentada, uma vez que a preparação da alimentação envolveu a medição de grandes 

volumes de água, o que terá induzido eventuais erros sistemáticos. Em todo o caso, o 

coeficiente de variação da CQO alimentada em cada uma das fases nunca foi superior 

a 8%. 

 
Figura 6-1: Evolução temporal das concentrações de CQO e AOV ao longo da operação do reactor MBBR   
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Em termos gerais, durante a Fase 1 a CQO à saída apresentou maior variação 

relativamente à CQO alimentada, apesar de a concentração de AOV se ter mantido 

aproximadamente constante durante este período. Na operação na carga orgânica 30 

gCQO L-1d-1 (Fases 1 e 2) pode verificar-se que o perfil de concentração da CQO de 

saída foi bastante próximo do perfil de concentração da CQO de entrada, indiciando 

que este foi o período operacional no qual se registou menor remoção de matéria 

orgânica (20% – 24% de CQO removida), significando portanto que a maior parte do 

substrato foi canalizada para a produção de AOV nestas condições experimentais. Por 

outro lado, com o aumento de carga, aumentou a diferença entre os dois perfis em 

resultado do desaparecimento de grande parte da CQO (45% – 56% de CQO 

removida). A operação durante as Fases 1 e 3 resultou em concentrações de AOV 

bastante próximas da concentração de CQO de saída, indicando que grande parte da 

matéria orgânica pôde ser recuperada como acidez volátil durante estas condições 

experimentais. 

Relativamente à produção de AOV, foi atingida uma concentração máxima de 

21280 mgCQO L-1 durante a Fase 4 correspondente à operação na carga orgânica mais 

elevada (100 gCQO L-1d-1) com a menor adição de alcalinidade (3600 mg CaCO3 L-1). 

Foi anteriormente demonstrada (Capítulo 5) a evidência de que a produção de AOV, 

em termos absolutos, é tanto mais expressiva quanto maior é a quantidade de matéria 

orgânica alimentada ao sistema acidogénico, mas não é necessariamente reflexo de 

uma condição operacional mais estável ou que represente maior rendimento 

processual. Com efeito, o perfil da concentração de AOV durante a Fase 4 apresentou 

uma tendência de queda até ao final da etapa experimental, denotando dificuldade na 

manutenção da acumulação de AOV durante esta condição operacional. Na literatura, 

a influência da carga orgânica em processos de acidificação é altamente condicionada 

pela matriz do substrato, resultando em valores muitas vezes contraditórios. Não 

obstante, tem sido demonstrada uma dependência linear da produção de AOV 

relativamente à carga orgânica aplicada, mas apenas até um ponto óptimo, a partir do 

qual se tem observado quebra acentuada na produção de AOV, tal como aconteceu 

durante a Fase 4. Na fermentação acidogénica de um efluente farmacêutico, Oktem et 

al. (2006) observaram um aumento da concentração de AOV com o aumento da carga 

orgânica de 7 para 13 gCQO L-1d-1, mas uma queda acentuada (de 3,4 para 1,4 g L-1 

como HAc) após um ligeiro aumento da carga orgânica para 14 gCQO L-1d-1. No caso 
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da fermentação acidogénica de um resíduo de moagem de azeitona numa gama de 

cargas orgânicas entre 3,2 e 15,1 gCQO L-1d-1, Rincon et al. (2008) também 

observaram a concentração máxima de AOV numa condição operacional intermédia 

(12,9 gCQO L-1d-1), tendo ocorrido quebra da produção após esse valor. 

Na Figura 6-2 apresenta-se uma evolução temporal da conversão de substrato 

em AOV. A fracção acidificada diz respeito ao grau de acidificação calculado de acordo 

com a Eq. 3-10 (Secção 3.3.1), grandeza que exprime o rendimento do processo 

acidogénico. A fracção não-acidificada foi calculada como a diferença entre a CQO de 

saída e a concentração de AOV. A CQO removida foi calculada como a diferença entre 

a CQO de entrada e a CQO de saída. A CQO acidificada apresentou elevada 

variabilidade durante as fases operacionais 1, 2 e 3 (correspondentes à operação nas 

cargas orgânicas 30 e 50 gCQO L-1d-1), tendo sido atingido um máximo pontual de 94% 

no final da Fase 2. Embora a maior produção absoluta de AOV tenha ocorrido durante 

a Fase 4 (valor máximo no 207º dia de operação, Figura 6-1), este período operacional 

não correspondeu à maior produção líquida de AOV, uma vez que o grau de 

acidificação correspondente foi geralmente inferior a 40%, indicando que apenas 

menos de metade da matéria orgânica alimentada foi convertida em acidez volátil. Por 

sua vez, a fracção de CQO que não foi acidificada também foi variável ao longo da 

operação (entre 1% e 51%), mas tendeu a aumentar ligeiramente e a estabilizar após o 

215º dia de operação (Fases 4, 5 e 6). Em termos de remoção de CQO, não obstante a 

variabilidade observada ao longo da operação, este parâmetro foi mais baixo 

[(21,6±2,3)%] durante a operação em carga orgânica 30 gCQO L-1d-1 (Fases 1 e 2) 

tendo aumentado significativamente [(51,2±1,9)%] em condições de carga orgânica 

mais elevada (Fases 3 a 6). Pode deduzir-se que as condições de carga orgânica 30 

gCQO L-1d-1 foram as que resultaram em maior acidificação mas também em menor 

desperdício do carbono presente no substrato do ponto de vista da sua conversão em 

AOV. 

Na Figura 6-3 ilustra-se a evolução do pH e da alcalinidade ao longo da 

operação do MBBR. À excepção do início da Fase 1, o pH situou-se praticamente 

sempre abaixo de 5,5, valor enquadrado numa gama de operação favorável aos 

processos de acidificação (Caetano, 1989; Alexiou, 1998; Yu e Fang, 2001; Yu et al., 

2002; Castelló et al., 2009; Valdez-Vazquez e Poggi-Varaldo, 2009). A resposta do 

reactor às variações na adição de alcalinidade durante a Fase 1 (até ao dia 63) foi 
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bastante dinâmica no que respeita aos perfis de pH e de alcalinidade remanescente 

que, como seria de esperar, acompanharam quase paralelamente o perfil da 

alcalinidade adicionada. Também o perfil da alcalinidade remanescente seguiu a 

mesma tendência experimental do pH. Em todo o caso, existiu sempre alcalinidade 

disponível no meio reaccional ao longo de toda a operação, ainda que pontualmente 

em baixa quantidade (valor mínimo de 135 mg CaCO3 L-1).  

 
Figura 6-2: Fraccionamento de CQO alimentada ao MBBR: (a) evolução temporal; (b) valores médios 

 

 
Figura 6-3: Evolução temporal da alcalinidade adicionada, da alcalinidade de saída e do pH ao longo da operação do 
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alcalinidade na proporção 0,10 g CaCO3 g-1CQOalimentada. Para a produção de 

hidrogénio por fermentação de resíduos sólidos orgânicos, Valdez-Vazquez e Poggi-

Varaldo (2009) propuseram um valor óptimo de 0,11 g CaCO3 por cada grama de CQO 

alimentado. No presente estudo, os valores desta razão (alcalinidade/substrato) 

situaram-se geralmente entre 0,13 e 0,31 g CaCO3 g-1CQOalimentada, com excepção de 

alguns momentos durante a Fase 1 (0 – 0,08 g CaCO3 g-1CQOalimentada) derivados de 

períodos de ausência de alcalinidade adicionada, e da operação durante a Fase 4 (0,06 

– 0,08 g CaCO3 g-1CQOalimentada). Esta provisão de alcalinidade inferior aos valores 

óptimos indicados na literatura (Lin e Lay, 2004; Valdez-Vazquez e Poggi-Varaldo, 

2009) poderá explicar a tendência de queda da produção de AOV ao longo da Fase 4, 

principalmente porque foi combinada com uma carga orgânica elevada (100 gCQO L-

1d-1). 

Na Figura 6-4 encontra-se ilustrada a produção de biogás e o seu teor de 

metano. Ao contrário do que, em princípio, seria de esperar num sistema acidogénico, 

verificou-se a ocorrência de metanização (inferior a 5% da CQO alimentada) ao longo 

da operação do reactor MBBR, apesar de se terem mantido condições de pH 

desfavoráveis às espécies metanogénicas que, como é amplamente reconhecido, 

possuem os seus óptimos de crescimento numa gama de pH próxima da neutralidade. 

No entanto, não é incomum a ocorrência de metanização em reactores acidogénicos, 

mesmo quando produzem efluentes fermentados com baixos valores de pH. Este facto 

tem sido reportado em diversos estudos com soro ou efluentes de lacticínios (Demirel e 

Yenigun, 2004; Yang et al., 2007; Castelló et al., 2009). 

A produção de biogás apresentou elevada variabilidade ao longo do tempo 

(entre 0,6 e 8,0 L d-1), assim como o seu conteúdo relativo de metano (entre 3% e 86%). 

As flutuações no teor de metano resultam também do equilíbrio químico de carbonatos 

no meio líquido, o qual está relacionado com a adição de alcalinidade e a dissolução de 

CO2 produzido durante o processo anaeróbio. Com efeito, pode observar-se na Figura 

6-4 que, durante a Fase 1, os teores mais elevados de metano coincidiram com 

produções mais reduzidas de biogás, provavelmente resultantes de períodos com 

elevada adição de alcalinidade no sistema (até 4,8 g CaCO3 L-1). Nestas condições, as 

mais baixas produções de biogás que foram observadas podem ser atribuídas à 

dissolução de CO2 na fase líquida que terá actuado como um sumidouro. As variações 

na produção de biogás podem ainda ser justificadas pelo facto de o gás se encontrar 



Flávio Castro Silva 

- 251 - 

parcialmente “aprisionado” no interior dos carriers utilizados no reactor MBBR. Uma 

vez saturado o carrier, o biogás terá sido libertado. No entanto, esta última ideia 

carece de sustentação bibliográfica, dado que até ao momento não foram encontradas 

quaisquer referências na literatura sobre esta matéria. 

 
Figura 6-4: Evolução temporal da produção de biogás, metano, e teor em metano, ao longo da operação do reactor 

MBBR 
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microbianas distintas: uma camada exterior constituída por populações acidogénicas 

(hidrolítica e fermentativa), uma camada intermédia contendo colónias sintróficas, e 

uma camada interna contendo as espécies metanogénicas acetotróficas (Macleod et al., 

1990). Mais recentemente, num estudo de caracterização de biomassa granular 

desenvolvida em substratos contento carbohidratos e proteínas, Molina et al. (2008) 

mostraram que, embora as comunidades acidogénicas sejam predominantes nos 

grânulos anaeróbios, podem também ser encontrados microrganismos metanogénicos 

no seu interior, designadamente pertencentes aos géneros Methanosaetaceae e 

Methanobacteriales. 

A produção de metano no reactor MBBR pode ainda ser associada à remoção de 

CQO que se observou ao longo da operação. Com efeito, a produção de metano tendeu 

a ser mais elevada durante a operação nas Fases 4, 5 e 6 (Figura 6-4), em coerência 

com a tendência de aumento da remoção de CQO observada naqueles períodos 

experimentais (Figura 6-2). Num estudo de fermentação acidogénica de um efluente 

proveniente da indústria de lacticínios, Demirel e Yenigun (2004) também observaram 

a produção de metano associada à remoção de matéria orgânica. Embora estes autores 

tenham testado cargas orgânicas bastante mais baixas do que no presente trabalho 

(até 9,6 gCQO L-1d-1), o substrato utilizado naquele estudo era mais complexo do que o 

soro de queijo, tendo presumivelmente resultado numa maior biodiversidade na 

cultura microbiana. Estes autores referiram ainda que a recirculação de biomassa 

realizada durante o seu estudo ajudou à retenção das espécies metanogénicas no 

sistema. No presente trabalho, apesar de não ter sido realizada recirculação de 

biomassa na operação do MBBR, os carriers actuaram como mecanismo de retenção 

da biomassa que terá promovido a subsistência de microrganismos metanogénicos. Na 

operação de reactores acidogénicos alimentados com soro de queijo, Castelló et al. 

(2009) observaram a presença de teores de metano até 20% da composição do biogás 

quando aplicaram uma carga orgânica de 20 gCQO L-1d-1 a TRH = 12 h, ainda que o 

efluente à saída apresentasse um valor de pH baixo (4,10), tal como foi observado no 

presente estudo. O teor médio de metano de 21% observado durante a Fase 2 (Lv = 30 

gCQO L-1d-1) do reactor MBBR no presente trabalho é consistente com o valor 

reportado.  
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6.2.2 Comparação entre condições operacionais 

Numa tentativa de detalhar mais objectivamente o desempenho do reactor nas 

diferentes condições operacionais testadas, nesta secção discute-se comparação dos 

valores médios das variáveis monitorizadas em cada condição experimental. Para 

cada carga orgânica foram testadas duas concentrações de alcalinidade adicionada. 

Na Figura 6-5 apresentam-se os valores médios (e respectivos intervalos de confiança) 

de diversas variáveis monitorizadas em cada fase operacional. Para efeitos de 

simplificação visual, para cada orgânica, o padrão listado representa a menor 

alcalinidade e o padrão liso a maior alcalinidade. 

 
Figura 6-5: Valores médios de variáveis operacionais nas diferentes condições operacionais do reactor MBBR 

 

A Figura 6-5a ilustra os valores médios do pH e a Figura 6-5b a alcalinidade 

remanescente em cada um dos períodos operacionais. Relativamente ao pH do 

efluente fermentado (Figura 6-5a), e como já foi referido, o seu valor situou-se 
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geralmente abaixo de 5,5 para qualquer das condições testadas. Com excepção da Fase 

1, ocorreu uma tendência decrescente do pH com o aumento da carga orgânica 

aplicada, independentemente da alcalinidade adicionada. Na Fase 1, durante alguns 

momentos pontuais, a alcalinidade adicionada foi nula ou muito baixa (Figura 6-3), o 

que resultou num valor médio de pH mais baixo do que o verificado na Fase 2. 

Atendendo à alcalinidade remanescente no reactor, o valor médio deste parâmetro 

aumentou com a alcalinidade adicionada para cada carga e diminuiu com o aumento 

da carga orgânica especialmente nas condições de baixa adição de alcalinidade (série 

de padrão listado na Figura 6-5b) em consonância com a diminuição dos valores de pH 

(Figura 6-5a). Este decréscimo resulta directamente do aumento da carga orgânica 

aplicada e indica um maior “consumo” da alcalinidade do sistema para neutralização 

da maior quantidade de AOV produzidos. Por outro lado, considerando o aumento de 

carga nas condições de alcalinidade mais elevada (série de padrão liso na Figura 6-5b), 

observou-se um decréscimo do valor médio de alcalinidade remanescente apenas no 

aumento de carga orgânica de 30 para 50 gCQO L-1d-1, tendo-se mantido constante no 

aumento de 50 para 100 gCQO L-1d-1. Pode ser considerada uma explicação similar, 

atribuída à concentração de AOV: enquanto a operação na carga orgânica 50 gCQO L-

1d-1 (Fase 5) resultou numa maior produção absoluta de AOV do que a observada na 

carga orgânica 30 gCQO L-1d-1 (Fase 2), o aumento de carga orgânica de 50 para 100 

gCQO L-1d-1 (Fases 5 e 6) resultou em concentrações de AOV semelhantes (8,3 – 9,0 

gCQO L-1 em média, Figura 6-1). Deste modo, foi consumida a mesma quantidade de 

alcalinidade para fazer face à mesma concentração de acidez volátil. Na fermentação 

acidogénica de um efluente de lacticínios, Demirel e Yenigun (2004) observaram que a 

alcalinidade remanescente foi rapidamente consumida (decréscimo de cerca de 4500 

para 2700 mg CaCO3 L-1) em resultado de um grande aumento da produção de AOV 

(até 1600 mgCQO L-1) após um aumento de carga orgânica de 4,6 para 9,2 gCQO L-1d-

1. 

O valor médio mais elevado do grau de metanização (5%, Figura 6-5e), 

grandeza que exprime a conversão de matéria orgânica em metano, foi observado 

durante a Fase 1 correspondente à carga orgânica mais baixa (30 gCQO L-1d-1) e 

alcalinidade adicionada de forma variável, tendo sido este o período operacional onde 

se observaram as produções de biogás mais baixas (Figura 6-4). Uma vez mais 

salienta-se que este facto poderá estar relacionado com uma maior contribuição do 
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equilíbrio químico durante esta fase. Devido à elevada variabilidade da produção de 

biogás e do seu teor de metano, a Fase 1 foi o período que resultou em maior 

variabilidade no grau de metanização, traduzido num intervalo de confiança mais 

alargado na Figura 6-5e. Contrariamente, o grau de metanização foi mais baixo (1%) 

durante a Fase 4 correspondente à carga orgânica mais elevada (100 gCQO L-1d-1), 

uma vez que cargas orgânicas elevadas propiciam as condições óptimas para espécies 

microbianas acidogénicas, inibindo as demais (Ghosh et al., 1985). Além disso, como 

foi referido, a operação durante este período foi realizada com a menor provisão de 

alcalinidade relativamente ao substrato adicionado (0,06 – 0,08 g CaCO3 g-

1CQOalimentada), o que terá configurado um ambiente bastante adverso não só para 

microrganismos acidogénicos, mas sobretudo para os metanogénicos. 

Como tem vindo a ser discutido nesta tese, o conhecimento da composição dos 

produtos da fermentação acidogénica é de grande interesse para a concretização de 

processos de valorização. A Figura 6-6 ilustra a evolução temporal da composição dos 

AOV produzidos ao longo da operação do MBBR. Para ilustrar melhor o efeito das 

diferentes condições operacionais no perfil de acidificação, a Figura 6-7 apresenta os 

valores médios da produção de cada AOV individualizado tanto em termos absolutos 

como em termos relativos. Pode verificar-se que, em termos gerais, os principais AOV 

produzidos ao longo de toda a operação foram os ácidos acético, n-butírico e propiónico, 

tal como foi obtido nos estudos anteriormente apresentados no Capítulo 5.  

Relativamente às condições de carga orgânica 30 gCQO L-1d-1, não se 

observaram diferenças significativas na concentração total de AOV entre as condições 

de adição transiente de alcalinidade (Fase 1) e estabilização da adição (Fase 2), tendo 

sido atingidas concentrações médias de AOV entre 9734 e 10138 mgCQO L-1 (Figura 

6-7a). No entanto, a composição relativa variou de forma mais notória. A operação com 

adição de alcalinidade variável (Fase 1) resultou na predominância dos ácidos acético 

(32%), propiónico (23%), n-butírico (21%) e n-valérico (19%) (Figura 6-7b). Por seu 

turno, o aumento da adição de alcalinidade para o valor fixo de 3,6 g CaCO3 L-1 levou 

a uma alteração do perfil relativo de acidificação (Figura 6-7b). Nesta condição 

operacional ocorreram reduções médias de 51% na concentração de ácido propiónico 

(de 2343 para 1147 mgCQO L-1), de 27% na concentração de ácido n-valérico (de 1971 

para 1147 mgCQO L-1) e de 36% na concentração de ácido acético (de 3248 para 2071 

mgCQO L-1). Estas reduções deram lugar ao aumento das concentrações relativas de 
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outros ácidos, nomeadamente o iso-butírico (de 1% para 10%), o iso-valérico (de 1% 

para 8%) e o n-capróico (de 3% para 7%). 

 
Figura 6-6: Composição dos AOV produzidos ao longo da operação do reactor MBBR 

 

 
Figura 6-7: Composição média dos AOV produzidos em cada fase em termos absolutos (a) e em termos relativos (b) 

 

Na Tabela 6-1 resumem-se os valores médios calculados dos parâmetros 

indirectos resultantes da análise de AOV, nomeadamente o grau de acidificação, o 

rácio ímpar-par das cadeias carboxílicas produzidas (RIP), a razão entre as 

concentrações AOV e a CQOS no efluente de saída, e ainda a média ponderada do 

número de átomos de carbono nos AOV produzidos, que foi calculada como média 

ponderada das concentrações individuais de cada ácido ponderadas pelo número de 

átomos de carbono contidos na cadeia de cada um deles (fórmulas químicas 

apresentadas na Tabela 10-4 do Anexo 10.2). Durante a Fase 1 (Lv = 30 gCQO L-1d-1 e 

alcalinidade adicionada de forma variável) observou-se o grau de acidificação mais 

elevado (68% em média) entre as condições experimentais testadas. Além disso, quase 

toda a CQO à saída foi composta por AOV, em média 88%. Atendendo ao RIP, este 
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parâmetro foi bastante variável durante esta condição operacional (Fase 1), tomando 

valores entre 0,60 e 1,19 (dado não apresentado). Para além da grande variabilidade 

deste parâmetro, este período operacional também resultou no valor médio de RIP 

mais elevado (0,76), essencialmente devido à ocorrência de grandes concentrações dos 

ácidos propiónico e n-valérico, AOV que possuem um número ímpar de átomos de 

carbono na cadeia carboxílica. Por outro lado, o ácido n-butírico ocorreu em menor 

proporção do que nas restantes fases operacionais (na gama 9% – 26%), contribuindo 

também assim para valores mais elevados do rácio ímpar-par. Assim, a adição de 

alcalinidade de uma forma variável pode ser encarada como uma boa estratégia para 

a produção de maiores concentrações de AOV de cadeia ímpar que, como foi referido 

anteriormente, apresentam vantagens acrescidas para a sua valorização em PHA com 

propriedades mecânicas mais interessantes (maior teor de HV). No entanto, esta 

estratégia operacional não foi testada nas cargas orgânicas mais elevadas MBBR (50 e 

100 gCQO L-1d-1), pelo que se sugere a sua aplicação em estudos posteriores. 

Tabela 6-1: Valores médios de variáveis indirectas durante as diferentes condições operacionais no reactor MBBR 
(média ± intervalo de confiança a 95%) 

Fase 
Lv 

 (gCQO L-1d-1) 
Alcalinidade  
(g CaCO3 L-1) 

GA (%) 
AOV/CQOsaída 

(%) 
RIP 

Média ponderada 
do n.º de átomos 

de C 

1 
30 

2,1 68±5 88±8 0,76±0,14 3,39±0,18 

2 3,6 62±8 82±9 0,39±0,08 3,87±0,21 

3 
50 

3,6 53±13 91±5 0,30±0,04 4,03±0,17 

5 7,2 30±2 68±5 0,47±0,07 3,82±0,09 

4 
100 

3,6 36±4 63±6 0,41±0,06 3,99±0,06 

6 7,2 18±1 42±1 0,47±0,05 3,62±0,09 

 

A diminuição das concentrações relativas de ácido propiónico e ácido n-valérico 

observada durante a Fase 2 (correspondente a uma estabilização da adição de 

alcalinidade) conduziu a uma redução significativa no valor do RIP (de 0,76 para 0,39, 

Tabela 6-1). O aparecimento de AOV de cadeia mais longa, nomeadamente o ácido iso-

valérico e o ácido n-capróico em detrimento dos ácidos propiónico e n-valérico, é 

reflectido pelo aumento da média ponderada do número de átomos de carbono 

presentes no fermentado de 3,39 para 3,87. O alongamento da cadeia carboxílica 

poderá estar relacionado com uma menor utilização de H2 para produção de CH4 

(restrição das espécies hidrogenotróficas). Com efeito, as condições operacionais 

durante a Fase 2 resultaram numa menor produção de metano, quando comparadas 
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com a Fase 1 (Figura 6-4). Durante a Fase 2, a especiação dos AOV produzidos não é 

coerente com os resultados reportados por Castelló et al. (2009) num estudo de um 

processo acidogénico com soro a uma carga orgânica semelhante (20 gCQO L-1d-1), 

tendo aqueles autores observado a predominância de ácido n-butírico (até 48%), 

seguido dos ácidos acético (até 35%) e propiónico (até 17%).  

Relativamente ao grau de acidificação, durante a operação com a adição 

constante de alcalinidade (Fase 2) foram pontualmente observados valores muito 

díspares, entre 28% e 94% (Figura 6-2). No entanto, o grau de acidificação médio de 

62% foi semelhante ao valor de 68% observado na operação à mesma carga com uma 

provisão instável de alcalinidade (Fase 1), provavelmente devido ao facto de o 

comportamento durante Fase 2 ter reflectido, de alguma forma, as condições 

dinâmicas impostas durante a Fase 1. Com efeito, o teste-t indica que não há 

diferenças entre os dois períodos operacionais relativamente aos graus de acidificação 

obtidos (p-value = 0,182). No entanto, o grau de acidificação ligeiramente mais baixo 

observado na Fase 2 pode ser eventualmente atribuído aos valores mínimos 

observados entre os dias 100 e 108 (Figura 6-2) que contribuíram para o alargamento 

do intervalo de confiança (Tabela 6-1).  

A Fase 3 correspondeu à operação com carga orgânica mais elevada (50 gCQO 

L-1d-1) sem alteração da alcalinidade adicionada (3,6 g CaCO3 L-1) relativamente à fase 

precedente. Este foi o período operacional onde foi observada a maior fracção média 

AOV/CQOsaída (91%, Tabela 6-1), mostrando que quase toda a CQO à saída foi 

constituída por AOV, tal como também foi ilustrado na Figura 6-1, numa base 

temporal. No entanto apenas uma parte da CQO alimentada foi convertida em AOV, 

resultando num grau de acidificação médio de 53%, valor menor do que os observados 

nas fases de operação em cargas orgânicas inferiores. Comparativamente com a 

operação durante a Fase 2 precedente, este decréscimo do grau de acidificação foi 

acompanhado por aumentos significativos da fracção de CQO removida de 24% para 

45% (Figura 6-5f). Foi também observada uma ligeira descida nos valores de pH à 

saída (Figura 6-5a), quando comparado com a fase operacional precedente, não tendo 

nunca sido inferiores a 4,5. A tendência temporal de diminuição do valor de pH foi 

acompanhada de forma equivalente pela diminuição da alcalinidade remanescente 

(Figura 6-5b). A elevada produção de acidez volátil (até 16 gCQO L-1) levou ao 

consumo da quase totalidade da alcalinidade disponível no sistema (valor mínimo de 
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135 mg CaCO3 L-1 atingido durante este período, Figura 6-3), não tendo o valor de pH 

descido abaixo de 4,5. Por outro lado, os valores médios de pH das fases operacionais 1 

e 3 não reflectem qualquer diferença entre si, não obstante o facto de na Fase 1 a 

alcalinidade média adicionada ter sido de 2,1 g CaCO3 L-1 e de na Fase 3 ter sido de 

3,6 g CaCO3 L-1. Por conseguinte, a manutenção do mesmo valor médio de pH após o 

aumento de carga de 30 para 50 gCQO L-1d-1 pode ser explicada pelo aumento da 

adição de alcalinidade, o que permitiu ao sistema biológico tolerar uma maior 

acumulação de acidez volátil. 

Relativamente ao perfil de AOV produzidos durante a Fase 3, o aumento de 

carga orgânica de 30 para 50 gCQO L-1d-1 conduziu a um aumento absoluto das 

concentrações de quase todas as espécies, em comparação com as fases precedentes. 

Em termos médios, apenas os ácidos propiónico, iso-butírico e iso-valérico registaram 

concentrações mais reduzidas do que nas condições operacionais precedentes com 

cargas orgânica inferior (Figura 6-7a). O aumento que foi observado de forma mais 

evidente refere-se à concentração de ácido n-capróico que aumentou cerca de 350% (de 

652 para 2300 mgCQO L-1), passando a representar quase 20% da acidez volátil 

produzida (Figura 6-7b). Tal como havia sido observado previamente nos ensaios 

semi-contínuos de fermentação acidogénica de soro de queijo (Secção 5.2.2), o aumento 

da carga orgânica promove o alongamento da cadeia carboxílica. Este fenómeno foi 

reflectido no elevado valor médio ponderado do número de átomos de carbono nas 

cadeias carboxílicas presentes no efluente fermentado (4,03 na Tabela 6-1), tendo 

ainda sido observado um baixo valor médio no rácio ímpar-par (0,30 na Tabela 6-1), 

resultante fundamentalmente da menor proporção relativa de ácido propiónico (8% na 

Figura 6-7b). 

A Fase 5 foi caracterizada por uma operação na mesma carga orgânica aplicada 

na Fase 3 (50 gCQO L-1d-1) com uma duplicação da alcalinidade adicionada (de 3,6 

para 7,2 gCaCO3 L-1). Ainda que o fornecimento de concentrações tão elevadas de 

alcali a reactores contínuos não seja uma estratégia comum nos processos de escala 

real devido aos custos económicos associados, procurou-se desta forma averiguar a 

capacidade de recuperação do sistema acidogénico nesta condição experimental após 

ter sido aplicada uma carga orgânica muito elevada (100 gCQO L-1d-1) durante a Fase 

4. Comparativamente com a condição experimental de carga orgânica 50 gCQO L-1d-1 

combinada com uma menor adição de alcalinidade (Fase 3), a produção média de AOV 
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e o grau de acidificação sofreram decréscimos significativos, de 12259 para 8257 

mgCQO L-1 (Figura 6-7a) e de 53% para 30% (Figura 6-5c e Tabela 6-1), 

respectivamente. Esta quebra no desempenho acidogénico resultou directamente do 

facto de, anteriormente à Fase 5, o reactor ter sido submetido a uma condição de carga 

orgânica muito elevada (Fase 4). No entanto, comparando o desempenho acidogénico 

nas duas condições de alcalinidade durante a operação com carga orgânica 100 gCQO 

L-1d-1 (Fases 4 e 6), as tendências de diminuição da produção total de AOV e do grau 

de acidificação foram semelhantes ao que ocorreu nas condições de carga orgânica 50 

gCQO L-1d-1 (Fases 3 e 5). Estas tendências foram acompanhadas por um aumento da 

produção média de biogás (de 3,08 para 4,78 L d-1 e de 3,17 para 6,06 L d-1, nas cargas 

orgânicas 50 e 100 gCQO L-1d-1, respectivamente). As condições mais favoráveis à 

ocorrência de metanização poderão ser parcialmente explicadas pelo aumento da 

alcalinidade disponível no sistema em qualquer uma destas cargas orgânicas (Figura 

6-5b) com a redução concomitante da concentração de AOV no sistema (Figura 6-7a). 

Comparando a operação nas Fases 3 e 5 ocorreram algumas alterações no perfil 

relativo de AOV com a duplicação da alcalinidade adicionada (Figura 6-7b), 

nomeadamente o aumento de 8% para 22% na proporção de ácido propiónico, aumento 

de 2% para 9% na proporção de ácido iso-butírico e a diminuição de 33% para 22% na 

fracção de ácido n-butírico, levando a um ligeiro aumento no rácio ímpar-par (Tabela 

6-1). 

A Fase 4 correspondeu à aplicação de uma elevada carga orgânica (100 gCQO 

L-1d-1) combinada com uma adição de alcalinidade de 3,6 gCaCO3 L-1. Este foi o período 

experimental que resultou na maior produção absoluta de AOV (21 gCQO L-1), em 

resultado da enorme carga orgânica aplicada. Por outro lado, o valor médio do grau de 

acidificação observado nesta fase (36%) foi mais baixo do que os valores observados 

nas fases anteriores com a adição inferior de alcalinidade (Figura 6-5c). Atendendo à 

evolução temporal do grau de acidificação (Figura 6-2), ocorreu uma queda 

progressiva desde o início da Fase 3 (após ter sido observado o valor máximo) até ao 

final da Fase 4. A quebra do desempenho do sistema acidogénico com aumento de 

carga orgânica, imediatamente após se atingirem valores máximos de acidificação, é 

coerente com o que tem sido observado em diversos estudos de fermentação 

acidogénica (Yu e Fang, 2001; Oktem et al., 2006; Rincon et al., 2008). Além do 

aumento de carga orgânica, a diminuição do grau de acidificação do sistema poderá 
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ainda ter sido potenciada por uma provisão insuficiente de alcalinidade. Com efeito, 

este foi o período operacional em que a concentração de alcalinidade remanescente foi 

menor (Figura 6-5b), tendo pontualmente sido atingidos os valores mínimos ao longo 

de toda a operação (Figura 6-3). Ainda que a alcalinidade adicionada não tenha sido 

totalmente consumida pelo sistema, a sua proporção relativamente ao substrato 

alimentado durante a Fase 4 foi de 0,06 – 0,08 g CaCO3 g-1CQOalimentada. Tal como foi 

referido anteriormente, este valor é inferior às proporções que têm sido consideradas 

como óptimas (0,10 – 0,11 g CaCO3 g-1CQOalimentada) em processos de fermentação 

acidogénica (Lin e Lay, 2004; Valdez-Vazquez e Poggi-Varaldo, 2009). 

Como foi referido, durante a Fase 4 observaram-se os valores mais baixos do 

grau de metanização entre todas as condições operacionais, com um valor médio de 1% 

(Figura 6-5e), indicando que a operação numa carga orgânica elevada combinada com 

uma baixa provisão de alcalinidade prejudicou não só a actividade acidogénica mas 

também a metanogénica. Com efeito, tanto a produção de biogás como o teor de 

metano foram relativamente mais diminutos durante a Fase 4 (Figura 6-4). 

Atendendo à proporção entre os AOV produzidos e a alcalinidade remanescente no 

reactor, parâmetro que tem sido utilizado para avaliar o desempenho metanogénico 

em processos anaeróbios (Demirel e Yenigun, 2004; Fdez-Güelfo et al., 2012), a Fase 4 

foi o período operacional onde se observou o valor mais elevado (45,1±15,3 gCQO g-

1CaCO3). Este valor elevado ilustra a dificuldade em proporcionar efeito-tampão no 

reactor biológico sujeito a um episódio de elevada acumulação de acidez volátil. Nas 

restantes condições operacionais, este parâmetro tomou valores significativamente 

mais baixos (entre 7,2 e 23,9 gCQO g-1CaCO3), resultando em graus de metanização 

mais elevados (Figura 6-5e). 

Em comparação com a Fase 3 precedente, as condições operatórias impostas 

durante a Fase 4 resultaram num aumento significativo das concentrações de ácido 

propiónico de 949 para 3043 mgCQO L-1, de ácido iso-valérico de 274 para 918 mgCQO 

L-1 e de ácido n-butírico de 2300 para 3734 mgCQO L-1 (Figura 6-7a). O aumento da 

concentração de ácido propiónico pode explicar também a quebra na actividade 

metanogénica referida anteriormente, uma vez que acumulações deste AOV em 

concentrações superiores a cerca de 1000 mgCQO L-1 têm sido apontadas como 

factores inibitórios da actividade metanogénica (Wang et al., 2009; Fdez-Güelfo et al., 

2012). Em termos de composição relativa da acidez produzida (Figura 6-7b), verificou-



Biovalorização de soro de queijo por processos anaeróbios/aeróbios 

- 262 - 

se um aumento da proporção de ácido propiónico de 8% para 17% acompanhado da 

diminuição da fracção de ácido n-butírico de 33% para 22%. Esta observação resultou 

num aumento do valor médio do rácio ímpar-par de 0,30 para 0,41 (Tabela 6-1). 

A última fase operacional (Fase 6) correspondeu a condições de carga orgânica 

100 gCQO L-1d-1 combinada com a adição de alcalinidade mais elevada (7,2 g CaCO3 L-

1). Verificou-se que o grau de acidificação obtido durante esta fase experimental foi 

bastante baixo (18%, Figura 6-5c) e que esta condição experimental resultou em maior 

produção de metano (Figura 6-4). Por seu turno, a produção total de 9053 mgCQO L-1 

de AOV foi apenas metade daquela que havia sido alcançada durante a Fase 4, na 

operação na mesma carga orgânica mas com metade da concentração de alcalinidade 

adicionada (Figura 6-7a). O valor da metanização de substrato observado durante esta 

fase (4%, Figura 6-5e) foi ligeiramente inferior àquele observado na fase precedente 

(Fase 5, com menor carga orgânica e alcalinidade idêntica), mas superior ao que foi 

observado durante a Fase 4 (1%) em condições de carga orgânica idêntica, o que atesta 

o efeito benéfico da alcalinidade na actividade metanogénica Este facto também é 

comprovado pelos valores mais elevados da produção média de biogás (6,1±0,5 L d-1) e 

do teor médio de metano [(49±5)%] observados nesta condição experimental (Figura 

6-4). 

Relativamente à composição relativa da acidez volátil produzida durante a 

Fase 6 (Figura 6-7b), em comparação com a operação à mesma carga orgânica mas 

com metade da alcalinidade adicionada (Fase 4), observaram-se aumentos na 

proporção dos ácidos propiónico (de 17% para 24%) e n-butírico (de 22% para 28%), 

compensados por uma diminuição da produção de ácido n-capróico (de 20% para 10%). 

Uma vez mais, tal como havia sido demonstrado anteriormente (Capítulo 5), salienta-

se que a operação do processo acidogénico a cargas orgânicas elevadas apenas resulta 

na produção de ácidos de maior peso molecular, neste caso combinadas com baixas 

provisões de alcalinidade. Em resultado da alteração dos perfis de AOV durante esta 

fase operacional, o valor do RIP teve um aumento de 0,41 para 0,47 (Tabela 6-1). 

A fermentação acidogénica do soro de queijo no reactor MBBR levou a 

resultados comparáveis aos que foram obtidos em modo de operação descontínua ou 

semi-contínua (Capítulo 5). No entanto, em estudos que fazem uso de culturas 

microbianas mistas, não é incomum a obtenção de diferentes resultados em diferentes 

experiências, mesmo quando as condições operacionais impostas são semelhantes. 
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Este facto tem sido observado em diversos trabalhos de fermentação acidogénica de 

substratos complexos, e frequentemente atribuído tanto às condições experimentais 

que resultam na selecção de diferentes culturas microbianas como às características 

dinâmicas inerentes aos processos acidogénicos (Fang e Yu, 2002; Davila-Vazquez et 

al., 2008; Davila-Vazquez et al., 2009; Alkaya e Demirer, 2011; Kushwaha et al., 

2011). Na Tabela 6-2 comparam-se os principais resultados obtidos no presente 

trabalho com outros estudos de fermentação acidogénica de soro de queijo, em modo 

contínuo ou semi-contínuo e usando configurações e condições operacionais distintas. 

Nos casos relativos a este estudo são apenas caracterizadas as condições que 

proporcionaram graus de acidificação máximos. A operação em modo contínuo no 

reactor MBBR resultou num grau de acidificação relativamente elevado (68%) quando 

comparado com os resultados obtidos no Capítulo 5 em modo de operação semi-

contínua (43%). A realização do processo acidogénico num sistema que integra 

crescimento suspenso com crescimento imobilizado parece ter tido algumas vantagens 

no rendimento processual. 

Nas condições mencionadas na Tabela 6-2, o grau de acidificação obtido no 

reactor MBBR foi semelhante ao que foi reportado por Garcia et al. (1991) em 

condições operacionais análogas às do presente trabalho. Estes autores concluíram 

que, para obter um grau de acidificação elevado (70%), a operação do processo a TRH 

baixos requer a provisão de alcalinidade numa concentração de cerca de 2,7 g CaCO3 

L-1, valor semelhante ao que foi imposto, em termos médios, durante a Fase 1 no 

reactor MBBR (2,1 g CaCO3 L-1). Um grau de acidificação mais elevado (93%) foi 

obtido por Bengtsson et al. (2008a), porém em condições de carga orgânica muito mais 

baixa (1,16 gCQO L-1d-1) e a um TRH mais longo (3,96 d). Relativamente aos AOV 

presentes nos efluentes fermentados, as espécies maioritárias observadas neste 

estudo (ácido acético e ácido butírico) coincidiram com as que foram reportadas nos 

trabalhos citados na Tabela 6-2. Além disso, o ácido propiónico é geralmente o terceiro 

AOV mais abundante no soro fermentado nos diferentes processos acidogénicos. As 

diferenças observadas nas proporções relativas de AOV resultaram 

fundamentalmente da combinação de diferentes cargas orgânicas aplicadas com 

diferentes TRH e diferentes controlos de pH ou alcalinidade no meio reaccional.  
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Tabela 6-2: Comparação entre estudos de fermentação acidogénica de soro de queijo em modo de operação contínua 
ou semi-contínua 

Reactor 
Lv  

(gCQO L-1d-1) 
TRH 
(d) 

GA (%) 
AOVt/CQOS 

(%) 
AOV principais 
(% de CQO) 

Referência 

CSTR* 4 5,2 43 78 
Ac:Pr:n-Bu 
(37:12:25) 

Este estudo (Capítulo 5) 

MBBR 30 0,5 68 88 
Ac:Pr:n-Bu:n-Va 
(32:23:21:19) 

Este estudo (Capítulo 6) 

UASB 30 0,45 75 -- 
Ac:Bu:Ca 
(22:34:37) 

Garcia et al. (1991) 

CSTR 20 1 50 -- 
Ac:Pr:Bu:i-Va 
(52:14:27:7) 

Yilmazer e Yenigün (1999) 

CSTR* 15 5 15 -- HAc:HBu:HPr Türkmenoglu (2006) 

CSTR 5 1 70 -- 
Ac:Pr:Bu 
(47:21:13) 

Yang et al. (2007) 

CSTR 30 1 52 10 
Ac:Pr 
(64:25) 

Saddoud et al. (2007) 

CSTR 1,16 3,96 93 75 
Ac:Pr:Bu 
(43:15:42) 

Bengtsson et al. (2008a) 

CSTR 206 0,25 49 59 
Ac:Pr:Bu 
(31:27:37) 

Davila-Vazquez et al. (2009) 

CSTRa 47 1 19 35 
Ac:Pr:i-Bu:n-Bu 
(20:8:23:6) 

Azbar et al. (2009) 

UASB 20 0,5 45 -- 
Ac:Pr:Bu 
(34:17:47) 

Castelló et al. (2009) 

SBR 1,5 2 23 -- Ac:Pr Frigon et al. (2009) 

CSTR 30 1 60 72 
Ac:Bu 
(22:70) 

Venetsaneas et al. (2009) 

*operação semi-contínua; aoperação em modo termofílico 

 

6.3 Conclusões 

A fermentação acidogénica de soro de queijo foi estudada num processo 

contínuo, operando um reactor MBBR durante aproximadamente um ano, em seis 

condições experimentais incluindo diferentes cargas orgânicas aplicadas (30 – 100 

gCQO L-1d-1) e diferentes adições de alcalinidade (0 – 7,2 g L-1 expresso como CaCO3). 

Na comparação do funcionamento do reactor nas diferentes condições experimentais 

foram avaliadas tanto a produção de AOV como o rendimento do processo (grau de 

acidificação) e a composição dos AOV produzidos. 

Uma concentração máxima de AOV (21,2 gCQO L-1) foi obtida na operação do 

reactor com a carga orgânica mais elevada (100 gCQO L-1d-1) e com a provisão de 

alcalinidade mais baixa (3,2 g CaCO3 L-1). No entanto, esta condição experimental 

resultou num baixo grau de acidificação (36%), reflectindo um desperdício do carbono 

inicialmente presente no substrato alimentado atendendo ao objectivo de produção de 

AOV. Além disso, esta condição experimental resultou numa diminuição acentuada da 
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acumulação de AOV após ter sido observada a concentração máxima, evidenciando 

dificuldade de manutenção do processo acidogénico. Por outro lado, a operação a uma 

carga orgânica mais baixa (30 gCQO L-1d-1) combinada com baixas concentrações de 

alcalinidade adicionada (0 – 3,2 g CaCO3 L-1) resultou nos graus de acidificação mais 

elevados (66% – 68%) e numa produção total de AOV entre 9,7 e 10,1 gCQO L-1. Além 

disso, estas condições experimentais permitiram obter quase toda a CQO no efluente 

como AOV (82% – 88%). 

Relativamente à composição dos efluentes fermentados, a condição 

experimental com a carga orgânica mais baixa (30 gCQO L-1d-1) e com uma adição 

variável de alcalinidade (entre 0 e 4,8 g CaCO3 L-1) foi a que resultou nas maiores 

produções de ácido propiónico (até 3,3 gCQO L-1) e ácido n-valérico (até 2,7 gCQO L-1), 

consistindo estes AOV cerca de 42% da acidez volátil produzida. Com efeito, as 

condições dinâmicas de disponibilidade de alcalinidade favoreceram a obtenção de um 

efluente com grandes proporções de AOV de cadeia ímpar (RIP = 0,76), facto que é 

relevante do ponto de vista da sua valorização em polihidroxialcanoatos com teores 

elevados de HV. Por outro lado, a estabilização do valor da concentração de 

alcalinidade adicionada (3,6 g CaCO3 L-1) na operação à mesma carga orgânica (30 

gCQO L-1d-1) disponibilizou maior alcalinidade remanescente no sistema, resultando 

num alongamento da cadeia carboxílica (aparecimento de ácidos de maior massa 

molecular), reflectido por uma diminuição acentuada do valor de RIP para 0,39. Esta 

observação foi provavelmente devida a uma menor actividade de microrganismos 

hidrogenotróficos marginalmente presentes, tendo resultado em menor produção de 

metano. O alongamento da cadeia carboxílica associado ao aumento da alcalinidade 

disponível é coerente com os resultados obtidos no Capítulo 5. Nas cargas orgânicas 

mais elevadas, 50 e 100 gCQO L-1d-1, o aumento da alcalinidade adicionada favoreceu 

o aumento do RIP, mas de uma forma mais ligeira, de 0,30 para e 0,47 e de 0,41 para 

0,47, respectivamente. 

Nas condições de carga orgânica mais elevada (50 e 100 gCQO L-1d-1) o 

aumento da alcalinidade adicionada de 3,6 para 7,2 g CaCO3 L-1 resultou não só em 

menores graus de acidificação (18% – 30%), mas também na obtenção de efluentes 

fermentados contendo menores teores de AOV (42 – 68%). Adicionalmente verificou-se 

que a alcalinidade remanescente no sistema tendeu a diminuir com o aumento da 

carga orgânica, em resultado de maiores produções absolutas de AOV e da 
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necessidade de “consumo” da alcalinidade para fazer face à acumulação de acidez 

volátil e assegurar a manutenção dos valores de pH acima de 4,5. 
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7. SELECÇÃO DE CULTURAS AERÓBIAS 
ACUMULADORAS DE PHA 
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7.1 Introdução 

O trabalho dos capítulos anteriores incidiu sobre o processo de fermentação 

acidogénica de soro de queijo, visando maximizar a conversão da matéria orgânica em 

ácidos orgânicos voláteis (AOV). O presente capítulo diz respeito ao desenvolvimento 

de processos aeróbios que façam uso dos AOV para a produção microbiana de 

polihidroxialcanoatos (PHA), a par da depleção do carbono orgânico presente o que, no 

caso do soro fermentado coincide com a eliminação da sua carga poluente. 

O regime de alimentação dinâmica imposto a culturas aeróbias origina a 

alternância entre períodos de “fartura” (abundância de substrato externo) e de “fome” 

(ausência de substrato externo). Após períodos relativamente longos de ausência de 

substrato externo em que o crescimento é limitado, o fornecimento de uma 

concentração elevada de substrato conduz a duas respostas distintas por parte dos 

microrganismos: ou estes se adaptam às novas condições ambientais aumentando a 

taxa de crescimento, ou acumulam o substrato sob a forma de reservas intracelulares 

tais como os PHA (Daigger e Grady Jr, 1982). Quando se esgota o substrato externo, o 

polímero funciona como fonte de carbono e energia. O processo de acumulação de 

reservas requer menor adaptação fisiológica e é por isso a resposta mais rápida ao 

regime. Por outro lado, o crescimento celular pode tornar-se dominante se o período de 

exposição ao substrato (“fartura”) for suficientemente longo para desenvolver 

adaptação fisiológica (Majone et al., 1996). 

O trabalho deste capítulo explorou este fenómeno na operação de reactores 

SBR onde é possível impor este regime de alimentação para exercer uma pressão 

selectiva sobre culturas microbianas mistas. Desta forma é possível seleccionar 

culturas enriquecidas em microrganismos acumuladores de PHA. Foi estudada a 

influência de diversos parâmetros tais como a concentração e composição dos 

substratos e a duração do ciclo operacional. Como substratos foram utilizados tanto 

AOV puros, como soro acidificado proveniente do reactor MBBR operado no Capítulo 

6. 
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7.2 Resultados e discussão 

7.2.1 Estudos com substratos puros 

Os reactores SBR A, B e C foram operados usando como substrato ácido acético 

e ácido propiónico em diferentes proporções (expressas como CQO): o reactor A foi 

alimentado com uma proporção HAc:HPr = 1:1 e os reactores B e C com uma 

proporção HAc:HPr = 2:1. Os reactores A e B foram operados em paralelo, a um tempo 

de ciclo de 12 h, TRH = 2,5 d e TRS = 10 d. A preparação da alimentação encontra-se 

detalhada na Secção 3.1.4.5. O inóculo biológico consistiu em lamas activadas 

provenientes de uma ETAR municipal, as quais não se encontravam inicialmente 

adaptadas a um regime de alimentação dinâmica adequado para seleccionar 

microrganismos acumuladores de PHA. Durante o período de operação (cerca de 120 

dias), não houve controlo de pH e a carga orgânica foi duplicada por duas vezes, 

aproximadamente a cada 4 TRS, desde 2 até 8 gCQO L-1d-1. O reactor C foi inoculado 

com biomassa recolhida do reactor B e operado com controlo de pH (impondo-se um 

limite superior de pH = 8,00) durante 62 dias a um tempo de ciclo de 24 h, TRH = 5 d 

e TRS = 10 d, e a uma carga orgânica de 2 gCQO L-1d-1. Após este período, o reactor C 

foi operado durante 45 dias adicionais a um tempo de ciclo de 12 h e carga orgânica de 

4 gCQO L-1d-1 (TRH = 2,5 d). 

7.2.1.1 Efeito da proporção de AOV 

A Figura 7-1 representa a evolução dos sólidos suspensos nos reactores A e B, e 

a Figura 7-2 a carga orgânica aplicada, assim como o desempenho de ambos reactores 

em termos de remoção de matéria orgânica. Atendendo à remoção de CQO (Figura 

7-2), em termos gerais, esta foi sempre elevada em ambos os reactores, exceptuando 

no início da operação onde, até ao 5º dia, o reactor A registou valores de remoção de 

CQO entre 85% e 90%, provavelmente devido a um período transiente de adaptação 

da biomassa ao substrato. As remoções de CQO ao longo de toda a operação foram de 

(95±4)% e (95±3)% nos reactores A e B respectivamente. Esta elevada eficiência de 

remoção de matéria orgânica num sistema de selecção de biomassa atesta a 

fiabilidade de processos de tratamento biológico integrados na geração de valor-

acrescentado. 

A evolução dos sólidos suspensos voláteis (Figura 7-1) reflecte a resposta dos 

microrganismos às condições operacionais impostas aos reactores. Durante o arranque 
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do reactor A (até 2 TRS) verificou-se a manutenção de valores aproximadamente 

constantes dos SSV (1,07 – 1,40 g L-1), ao contrário do reactor B no qual, no mesmo 

período, a sua concentração aumentou de 1,11 para 2,49 g L-1. Após este período, e 

ainda durante a operação na carga orgânica 2 gCQO L-1d-1, os reactores apresentaram 

respostas distintas: no reactor A, alimentado com maior proporção de HPr, a 

concentração de SSV duplicou, enquanto no reactor B se manteve entre 2,15 e 2,50 g 

L-1. Foi admitida a hipótese de que o aumento de biomassa no reactor A pudesse estar 

relacionado com uma resposta dos microrganismos através do seu crescimento ao 

invés de acumularem de reservas intracelulares, tal como teria acontecido no reactor 

B no qual o aumento da concentração de SSV não foi tão notório. Esta consideração 

encontra-se discutida mais adiante. 

 
Figura 7-1: Sólidos suspensos e razão F/M nos reactores SBR-A e SBR-B 

 

 
Figura 7-2: Remoção de CQO nos reactores SBR-A e SBR-B 

 

Durante a operação a Lv = 4 gCQO L-1d-1, a concentração de biomassa situou-se 

entre 3,0 e 4,5 gSSV L-1 em ambos os reactores. Quando comparados com os valores 

relativos à carga orgânica mais baixa (2 gCQO L-1d-1), o aumento da concentração de 

SSV foi proporcional ao aumento da concentração de substrato, resultando num 

patamar de valores da razão F/M. Esta variável manteve-se aproximadamente entre 



Biovalorização de soro de queijo por processos anaeróbios/aeróbios 

- 272 - 

2,3 e 3,4 gCQO g-1SSV em ambos os reactores durante as cargas orgânicas 2 e 4 gCQO 

L-1d-1 (Figura 7-1). 

Até ao 73º dia foi utilizada uma solução de ureia como fonte de azoto nos 

reactores A e B, tendo nesse momento sido substituída por uma solução de NH4Cl 

(mantendo-se a mesma concentração de N), por suspeita de que a CQO residual 

observada no final dos ciclos operacionais pudesse estar relacionada com o carbono 

contido na ureia. Esta substituição resultou num decréscimo da concentração de SSV 

no final da operação a Lv = 4 gCQO L-1d-1. No incremento de carga orgânica para 8 

gCQO L-1d-1 a biomassa respondeu com um aumento da sua concentração, tendo-se 

adaptado à nova fonte de azoto. No caso do reactor A contendo maior proporção de 

HPr, a subida foi mais acentuada levando a concentrações aproximadamente entre 4 e 

5 gSSV L-1, enquanto a cultura do reactor B manteve um patamar de concentração de 

SSV após a substituição da fonte de N, retomando em valores próximos daqueles que 

foram observados na operação à carga orgânica anterior (3 – 4,3 gSSV L-1). 

Durante cada período nas diferentes cargas orgânicas aplicadas aos reactores 

A e B foi realizada a monitorização de um ciclo operacional, o que permitiu 

acompanhar o perfil temporal de concentração de matéria orgânica. Estas medições 

pontuais foram realizadas a cerca de 2 TRS após o início da operação em cada nova 

carga orgânica, num intervalo de tempo onde se observaram valores estáveis na 

remoção da CQO: no reactor A correspondeu aos dias 26, 69 e 112, e no reactor B aos 

dias 23, 66 e 108. Adicionalmente foi medida a acumulação de PHA no final do período 

de “fartura” correspondente ao ciclo monitorizado.  

A Figura 7-3 ilustra os perfis de CQO e AOV registados em cada um dos ciclos 

dos reactores A e B. Dada a diferença entre os perfis de concentração nos reactores A e 

B, verificou-se que os substratos foram consumidos a velocidades diferentes. Na 

Tabela 7-1 encontram-se resumidos os principais parâmetros cinéticos e 

estequiométricos, assim como o teor de PHA acumulado por cada uma das culturas 

seleccionadas com substratos puros no momento de exaustão da maioria da CQO, no 

decorrer os ciclos monitorizados. A velocidade global de consumo de AOV foi superior 

no reactor B contendo maior proporção de HAc na alimentação, situando-se os seus 

valores entre 0,21 e 0,34 Cmol AOV Cmol-1X h-1. No reactor A, as velocidades foram 

ligeiramente mais baixas (0,14 – 0,19 Cmol AOV Cmol-1X h-1). Na maioria dos ciclos 
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monitorizados, a velocidade de consumo de HAc foi superior à velocidade de consumo 

de HPr, com excepção da carga mais elevada no reactor A. 

 
Figura 7-3: Evolução das concentrações de CQO e AOV nos reactores SBR-A e SBR-B ao longo dos ciclos: (a) 

reactor A, Lv = 2 gCQO L-1d-1; (b) reactor B, Lv = 2 gCQO L-1d-1; (c) reactor A, Lv = 4 gCQO L-1d-1; (d) reactor B, Lv = 4 
gCQO L-1d-1; (e) reactor A, Lv = 8 gCQO L-1d-1; (f) reactor B, Lv = 8 gCQO L-1d-1; setas azuis indicam o momento de 

amostragem da biomassa para análise do teor de PHA acumulado 
 

 

A tendência das velocidades globais de degradação de substrato neste estudo é 

semelhante ao que foi observado por Jiang e Chen (2009). Estudando a selecção de 

populações em sistemas EBPR alimentadas com razões HAc:HPr entre 1:10 e 10:1, 

estes autores mostraram que a velocidade de consumo de acetato aumentou 
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linearmente com a diminuição da fracção relativa de HPr, enquanto a velocidade de 

consumo de propionato diminuiu. No entanto, e tal como aconteceu no presente 

estudo, a velocidade de consumo de acetato foi quase sempre superior à velocidade de 

consumo de propionato, pelo que as velocidades globais alcançadas no sistema com 

maior proporção de acetato na alimentação foram superiores.  

As menores velocidades específicas de degradação de substrato que foram 

observadas no reactor A com maior proporção de HPr na alimentação poderão também 

ser explicadas por diferenças na ecologia microbiana. Lemos et al. (2006) testaram a 

alimentação de 30 Cmmol L-1 de uma mistura equimolar de HAc e HPr a culturas 

distintas, uma seleccionada apenas com acetato e outra com propionato. A cultura 

seleccionada com acetato apresentou maiores taxas de degradação de substrato (0,52 e 

0,45 Cmol Cmol-1X h-1 para HAc e HPr respectivamente), enquanto a cultura 

seleccionada com propionato revelou velocidades mais baixas (0,33 Cmol Cmol-1X h-1 

para cada um dos AOV), maior crescimento e menor acumulação de PHA, 

evidenciando assim diferentes comportamentos resultantes de diferentes comunidades 

seleccionadas. Esta observação foi confirmada mais tarde num estudo microbiológico 

(Lemos et al., 2008). 

Tabela 7-1: Parâmetros cinéticos e estequiométricos em cada condição operacional nos estudos com substratos puros 

Reactor/ 
/condição 

S0 Xact -qHAc -qHPr PHA HB:HV YHB/S YHV/S 

A 
(1:1) 

24,1 
833 

62,4 
1,4 

0,11 
0,16 

0,06 
0,11 

6,9 55:45 0,12 0,12 

59,4 
2048 

131,7 
3,0 

0,08 
0,11 

0,07 
0,11 

11,6 53:47 0,13 0,13 

141,5 
4874 

161,0 
3,6 

0,09 
0,12 

0,10 
0,17 

6,2 55:45 0,05 0,05 

B 
(2:1) 

33,0 
1109 

88,9 
2,0 

0,15 
0,21 

0,06 
0,10 

17,4 69:31 0,35 0,19 

59,0 
1984 

139,4 
3,2 

0,24 
0,33 

0,10 
0,17 

15,1 69:31 0,29 0,16 

153,8 
5182 

129,3 
2,9 

0,22 
0,31 

0,08 
0,13 

11,8 65:35 0,09 0,06 

C - 24h 
(2:1) 

67,4 
2273 

101,7 
2,3 

0,41 
0,58 

0,24 
0,40 

31,3 65:35 0,33 0,22 

C - 12h 
(2:1) 

123,0 
4126 

84,0 
1,9 

0,20 
0,28 

0,07 
0,12 

11,8 67:33 0,12 0,07 

Unidades: S0 em (Cmmol L-1) ou (mgCQO L-1); Xact em (Cmmol L-1) ou (gSSV L-1); -qHAc e -qHPr em (Cmol AOV 
Cmol-1 X h-1) ou  (gCQO g-1SSV h-1); PHA em % de peso celular seco; HB:HV em fracção molar; YHB/S e YHV/S em 
(Cmol HA Cmol-1AOV)  
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Durante os ciclos monitorizados, foi recolhida uma amostra para análise do seu 

conteúdo de PHA no momento em que se observou uma exaustão quase total do 

substrato orgânico. Uma vez que não foi monitorizada a concentração de oxigénio 

dissolvido durante a operação destes reactores, não foi possível visualizar o momento 

preciso do aumento desta concentração, indicador que habitualmente traduz o final da 

fase de “fartura” onde o teor de PHA acumulado é máximo. Assim, a decisão para 

retirar uma amostra de biomassa que representasse uma acumulação máxima de 

PHA durante o ciclo foi considerada com base nas análises aos AOV na fase líquida, 

através das quais se monitorizou, quase em tempo real, a depleção de substrato. 

Consequentemente as amostragens de biomassa foram realizadas em momentos 

distintos em cada um dos ciclos monitorizados, os quais se encontram representados 

pelas setas azuis nos perfis de concentração de substrato (Figura 7-3). 

Os teores de PHA acumulado foram mais elevados no reactor B contendo 

menor proporção de HPr, variando entre 11,8% e 17,4% do peso celular, enquanto a 

acumulação no reactor A variou entre 6,2% e 11,6% (Tabela 7-1). No reactor B, a 

condição operacional que proporcionou uma maior acumulação foi a carga orgânica 

mais baixa (2 gCQO L-1d-1), mas o teor de PHA acumulado por esta cultura foi 

inversamente proporcional ao aumento de carga aplicado. Já no reactor A, o teor de 

PHA acumulado duplicou com o aumento da carga orgânica de 2 para 4 gCQO L-1d-1 

mas voltou a diminuir para metade com o aumento da carga orgânica de 4 para 8 

gCQO L-1d-1. O teor de PHA no reactor A (6,9%) em condições Lv = 2 gCQO L-1d-1, valor 

mais baixo que o atingido no reactor B (17,4%), pode ser explicado pela tendência da 

concentração de biomassa neste reactor durante esta fase operacional, uma vez que, 

no momento da monitorização deste ciclo, a concentração de SSV já se encontrava a 

aumentar ao contrário do que aconteceu no reactor B (Figura 7-1). Assim, no reactor A 

a resposta à alimentação dinâmica foi o crescimento de biomassa em detrimento da 

acumulação de reservas.  

A composição relativa dos monómeros no PHA acumulado foi 

aproximadamente constante ao longo da operação de ambos os reactores. Como seria 

de esperar, a biomassa do reactor A contendo maior proporção de HPr produziu um 

copolímero com maior quantidade de HV (45% – 47% em base molar), enquanto as 

lamas do reactor B, com metade da proporção de HPr na alimentação, produziram um 

copolímero contendo 31% a 35% de HV. 
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A Figura 7-4 mostra a evolução do pH nos reactores A e B durante os ciclos 

monitorizados. Apesar de o pH das soluções de alimentação ter sido ajustado ao valor 

6,00±0,05, o seu valor nos reactores não foi controlado, tendo flutuado livremente 

durante a operação. Em todas as situações os valores de pH subiram até ao final dos 

ciclos, de 7,47 – 7,85 para 9,32 – 9,54 no reactor A e de 7,52 – 7,90 para 9,23 – 9,51 no 

reactor B. Observou-se que a subida do pH foi mais acentuada durante as primeiras 

horas do ciclo, coincidindo aproximadamente com a depleção de AOV (Figura 7-3). 

Após a exaustão total ou parcial do carbono, o valor de pH continuou a subir, mas de 

forma mais lenta. Este comportamento tem sido observado em diversos estudos 

realizados sem controlo de pH (Lemos et al., 2006; Morgan-Sagastume et al., 2010; 

Basak et al., 2011), sendo a subida do pH frequentemente atribuída ao consumo da 

amónia disponível para crescimento celular após o início do ciclo. Serafim et al. (2004) 

também observaram uma subida considerável do valor de pH até 9,4 – 10 no final da 

fase de “fartura”, mas naquele caso com uma ligeira descida do valor durante a fase de 

“fome”, até ao final do ciclo. 

 
Figura 7-4: Evolução do pH ao longo dos ciclos monitorizados no (a) reactor A; (b) reactor B 

 

Relativamente aos coeficientes de rendimento de acumulação sobre o substrato 

consumido (YHB/S e YHV/S) verificou-se uma tendência para a sua diminuição com o 

aumento da concentração do substrato inicial, em particular no reactor B alimentado 

com maior proporção de HAc (Tabela 7-1). No caso do reactor A, os coeficientes de 

rendimento de acumulação foram idênticos para o acetato e para o propionato, tal 

como foi observado no estudo de Lemos et al. (2006) com uma mistura equimolar de 

HAc e HPr alimentada a uma cultura mista seleccionada com propionato. No presente 

trabalho, a operação do reactor B na carga orgânica mais baixa (concentração inicial 

de AOV igual a 33 Cmmol L-1) resultou num rendimento global de acumulação de 
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PHA que foi mais elevado (0,54 Cmol PHA Cmol-1AOV) do que nas restantes cargas 

orgânicas, decorrente da maior acumulação de PHA (17,4% do peso celular) sobre a 

baixa concentração de substrato naquela condição experimental. Nas restantes 

condições deste reactor, o rendimento global de acumulação foi mais baixo (0,15 – 0,45 

Cmol PHA Cmol-1AOV).  

Na maior carga orgânica (8 gCQO L-1d-1), o rendimento de acumulação mais 

baixo observado no reactor A poderá estar relacionado com o prolongamento da fase 

de “fartura” relativamente à duração total do ciclo e com a baixa velocidade de 

consumo de substrato (Figura 7-3e). Até 7 h após a adição de substrato, terá havido 

consumo do polímero acumulado, mas este facto não foi confirmado em virtude de não 

se ter monitorizado a concentração de PHA ao longo do ciclo. No caso do reactor B 

alimentado com o dobro da proporção de acetato, os valores de YHB/S foram sempre 

superiores aos de YHV/S, facto que resulta directamente da produção de um copolímero 

com maior teor de HB. À semelhança do que aconteceu com o reactor A, durante a 

operação nesta carga, o substrato foi consumido mais lentamente e a retirada da 

amostra para quantificação do polímero foi realizada no final do ciclo, num momento 

em que apenas 74% dos AOV alimentados tinham sido consumidos e onde a tendência 

de consumo aparentava continuar durante mais tempo (Figura 7-3f). Com efeito não 

se pode considerar a ocorrência de um regime de “fartura-fome” durante esta condição 

experimental, o que poderá ter resultado numa selecção de culturas ineficientes para 

acumular PHA, pois não existiu pressão selectiva que tornasse a acumulação de 

reservas numa vantagem competitiva para os microrganismos. 

Na Tabela 7-2 apresentam-se as quantidades de precursores de PHA 

calculadas a partir da composição do polímero produzido nos seis cenários 

experimentais monitorizados. As quantidades de acetil-CoA (Ac-CoA) e propionil-CoA 

(Pr-CoA) foram calculadas de acordo com as necessidades estequiométricas para 

formar hidroxibutiril-CoA (HB-CoA) e hidroxivaleril-CoA (HV-CoA): duas unidades de 

Ac-CoA e uma unidade de Ac-CoA mais uma unidade de Pr-CoA, respectivamente. As 

quantidades de precursores acetil-CoA e propionil-CoA usadas na produção de HB e 

HV foram sempre inferiores ao consumo de acetato e propionato (13% – 61% e 7% – 

39%, respectivamente). Por outras palavras, sobraram unidades de acetil-CoA e de 

propionil-CoA após a síntese do polímero, o que indica que apenas parte do carbono 

consumido foi canalizado para a acumulação de PHA. Quanto ao acetil-CoA é 
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expectável o desvio de uma parte produzida para o ciclo de Krebs para produzir 

crescimento celular, energia e equivalentes redutores. Adicionalmente, parte do 

propionil-CoA excedentário poderá ainda ter sofrido descarboxilação para formar 

acetil-CoA. Este pressuposto poderá explicar a razão pela qual a fracção de propionil-

CoA usado na síntese de PHA relativamente ao propionato consumido foi mais baixa 

(7% – 39%) comparativamente à fracção de acetil-CoA sobre o acetato consumido (13% 

– 61%). A menor utilização dos precursores acetil-CoA e propionil-CoA (13% e 7% 

respectivamente) foi observada no reactor A no ciclo monitorizado na carga orgânica 

mais elevada. Esta foi a condição operacional que resultou na produção mais baixa de 

polímero (6,3% em peso seco), pois quase todos os AOV consumidos terão sido 

canalizados para a produção de acetil-CoA para crescimento celular, reflectido no 

aumento da concentração de SSV neste cenário experimental (Figura 7-1). 

Tabela 7-2: Consumos e precursores de PHA nos SBR operados com susbtratos puros 

SBR S0 

AOV 
consumidos 

Gerados pelo 
consumo 

Precursores usados para síntese de PHA 

HAc HPr 
Ac-
CoA 

Pr-
CoA 

HB 
produzido 

HV 
produzido 

HB-
CoA 

HV-
CoA 

Ac-
CoA 

Pr-
CoA 

A 
1:1 

24,1 31,9 19,0 31,9 19,0 3,5 2,9 3,5 2,9 9,9 2,9 

59,4 74,7 42,9 74,7 42,9 11,6 10,4 11,6 10,4 33,6 10,4 

141,5 159,8 93,6 159,8 93,6 7,6 6,3 7,6 6,3 21,5 6,3 

B 
2:1 

33,0 57,9 16,4 57,9 16,4 14,4 6,4 14,4 6,4 35,2 6,4 

59,0 99,9 27,7 99,9 27,7 20,4 9,3 20,4 9,3 50,2 9,3 

153,8 203,6 55,3 203,6 55,3 13,1 7,1 13,1 7,1 33,4 7,1 

C 
2:1 

(12h) 
67,4 103,1 36,7 103,1 36,7 25,8 13,7 25,8 13,7 65,4 13,7 

C 
2:1 

(24h) 
123,0 92,2 31,7 92,2 31,7 8,4 4,1 8,4 4,1 21,0 4,1 

Unidades: S0 em Cmmol L-1; todas as outras variáveis em mmol 

7.2.1.2 Efeito do tempo de ciclo 

O reactor C foi inoculado com biomassa recolhida do reactor B e alimentado 

com a mesma composição de AOV (HAc:HPr = 2:1). Neste caso o pH foi controlado 

para que o seu valor não excedesse 8,00 durante a operação. A Figura 7-5 ilustra o 

desempenho deste reactor ao longo do período operacional. A concentração de 

substrato na alimentação foi constante (cerca de 10 gCQO L-1), resultando num 

aumento na carga orgânica de 2 para 4 gCQO L-1d-1 quando o tempo de ciclo foi 
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reduzido de 24 para 12 h. Durante a primeira condição experimental (tC = 24 h), a 

remoção de CQO foi sempre superior a 95%. Pelo contrário, a mudança de 24 para 12 

h de ciclo conduziu a uma perda significativa de estabilidade com a deterioração da 

eficiência de remoção de CQO (valores de 65% no final da operação). Este facto indicia 

uma quebra importante da actividade biológica deste reactor em resultado da redução 

do tempo de ciclo, apesar de a biomassa ter sido desenvolvida no reactor B a tC = 12 h. 

A exposição a condições operacionais mais favoráveis (Lv = 2 gCQO L-1d-1, tC = 24 h), 

quando comparadas com o final da operação do reactor B (Lv = 8 gCQO L-1d-1, tC = 12 

h, na Figura 7-2b), terá provavelmente levado ao estabelecimento de uma comunidade 

microbiana renovada e bem adaptada às novas condições. No entanto, a diminuição do 

tempo de ciclo (e o respectivo aumento de carga orgânica) foi bastante prejudicial ao 

ecossistema. Uma vez que o fenómeno de acumulação é estimulado pela alternância 

de condições de “fartura” e “fome”, torna-se evidente que o encurtamento do tempo de 

ciclo diminui a pressão selectiva imposta por um período alargado de “fome”. Estas 

condições operacionais afectam negativamente a acumulação na resposta dinâmica da 

biomassa, tal como tem sido demonstrado em diversos estudos (Din et al., 2006; 

Dionisi et al., 2007; Albuquerque et al., 2013). Não houve portanto pressão selectiva 

sobre a biomassa do reactor C nas condições de tC = 12 h. 

 
Figura 7-5: Desempenho operacional no reactor SBR-C: (a) carga orgânica aplicada e remoção de CQO; (b) sólidos 

suspensos e razão F/M 

 

A concentração dos sólidos suspensos no reactor C (Figura 7-5b) variou entre 

0,87 e 4,78 gSSV L-1 ao longo de toda a operação. Este resultado foi diferente do 

observado no reactor B, no qual a concentração de SSV variou em menor amplitude 

(entre 2,47 e 4,19 g L-1) nas cargas orgânicas 2 e 4 gCQO L-1d-1 (Figura 7-1b). No 

reactor C verificou-se um decréscimo na concentração de sólidos nos primeiros 30 dias 

de operação, após os quais se manteve um patamar relativamente constante até ao 



Biovalorização de soro de queijo por processos anaeróbios/aeróbios 

- 280 - 

final da operação com um tempo de ciclo de 24 h (63º dia). Este facto poderá indiciar 

uma resposta da biomassa através de acumulação de reservas em oposição ao seu 

crescimento, sobretudo atendendo à elevada eficiência de remoção observada até ao 

final daquele período operacional, atestando a estabilidade da cultura desenvolvida. 

Com a mudança do tempo de ciclo para 12 h, a concentração de biomassa 

aumentou durante 10 dias, após os quais decaiu acentuadamente até ao final da 

operação, a par da perda da eficiência de remoção. Por analogia com a primeira fase 

operacional, a destabilização do reactor biológico resultou em perda da actividade 

microbiana, quer para responder com crescimento celular quer para acumular 

reservas. Desta forma não ocorreu pressão selectiva sobre a biomassa nesta condição 

operacional como se demonstra adiante na monitorização de ciclos operacionais. 

Adicionalmente verificou-se ainda uma acentuada deterioração da sedimentabilidade 

das lamas durante esta condição operacional (SVI entre 180 – 210 mL g-1), o que 

conduziu à perda de grande parte da biomassa por wash-out no reactor SBR. Este 

fenómeno poderá ser elucidado pela formação excessiva de EPS, conforme será 

discutido adiante na Secção 7.2.1.3. 

No reactor C foram monitorizados dois ciclos operacionais correspondentes a 

cada um dos períodos experimentais (24 e 12 h de tempo de ciclo). Foram também 

recolhidas amostras de lamas, no momento em que a concentração de oxigénio 

aumentou, para análise do conteúdo de PHA acumulado. A Figura 7-6 ilustra a 

evolução da CQO e dos AOV em cada um dos ciclos, assim como a concentração de 

oxigénio dissolvido e o valor de pH. Atendendo à diferença na eficiência de remoção de 

matéria orgânica que foi referida, torna-se evidente que a operação a um tempo de 

ciclo de 24 h permitiu que a biomassa se tivesse adaptado melhor. Por sua vez, ao 

impor-se novamente ciclos de 12 h, o desempenho operacional foi perturbado, facto 

para o qual terá contribuído também a duplicação da carga orgânica aplicada. 

O valor da velocidade global de remoção (-qS) no ciclo de 12 h foi menos de 

metade (0,26 Cmol Cmol-1X h-1) do valor registado na operação a 24 h, assim como a 

velocidade de remoção de acetato (0,20 Cmol Cmol-1X h-1). No caso do propionato, o 

valor da sua velocidade de degradação foi mais de três vezes inferior (0,07 Cmol Cmol-

1X h-1, Tabela 7-1). Os perfis de concentração de oxigénio dissolvido (Figura 7-6c e 

Figura 7-6d) reflectem as diferenças na velocidade de consumo de substratos. Na 

operação em ciclo de 24 h, a remoção de substrato ocorreu quase totalmente em 2,5 h 
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(razão F/F = 0,12), enquanto no ciclo de 12 h o consumo ocorreu de forma muito mais 

gradual, permanecendo a concentração de oxigénio mínima durante 4,3 h (razão F/F = 

0,56), no período em que a velocidade de degradação dos AOV foi mais elevada. 

Adicionalmente, a concentração de oxigénio dissolvido atingiu rapidamente um 

patamar no ciclo de 24 h. Pelo contrário, no ciclo de 12 h, o aumento da concentração 

de oxigénio dissolvido ocorreu muito mais gradualmente, não se tendo estabelecido 

um patamar constante até ao final do ciclo, o que confirma a existência de consumo 

adicional de substrato até ao final do ciclo. Em rigor, apesar de se ter observado um 

aumento súbito na concentração de oxigénio dissolvido (Figura 7-6d), não se pode 

assumir que se tenha estabelecido um período de “fome” nesta condição operacional 

uma vez que no final do ciclo sobram concentrações significativas de AOV não 

consumidos. 

 

 
Figura 7-6: Evolução das concentrações de CQO, AOV, oxigénio dissolvido e pH no reactor SBR-C: (a-c) ciclo 

monitorizado no dia 39; (b-d) ciclo monitorizado no dia 93 

 

Na Figura 7-7 comparam-se os diversos parâmetros calculados a partir da 

monitorização dos ciclos nos reactores SBR alimentados com substratos puros. Os 

valores obtidos no ciclo de 12 h no reactor C são semelhantes aos que foram registados 

no reactor B em condições de carga equivalentes. Note-se que, apesar da mesma carga 

orgânica aplicada, a elevada concentração inicial de substrato (4126 mg L-1 como CQO, 
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Figura 7-6b) resulta dos AOV remanescentes que não foram consumidos até ao final 

do ciclo anterior. Pelo contrário, no reactor B, a concentração inicial de substrato 

(1984 mgCQO L-1, Figura 7-3b) correspondeu à quase totalidade do substrato 

alimentado. 

Em termos de acumulação de PHA (Figura 7-7a), a operação do reactor C a um 

tempo de ciclo de 24 h estimulou claramente a capacidade de acumulação de reservas 

até 31,3% do conteúdo celular, destacando-se das demais condições testadas 

(acumulações entre 6,2% e 16,9%). Esta acumulação mais elevada terá resultado de 

uma duração relativamente elevada do período de “fome” (razão F/F = 0,12) 

combinada com a elevada velocidade de remoção de substrato que foi observada nesta 

condição. A pressão selectiva resulta, por um lado, da capacidade de metabolizar 

rapidamente os substratos no período de abundância. Por outro lado, é necessária 

uma fase de “fome” suficientemente longa para que os microrganismos mais bem 

adaptados possam utilizar o carbono acumulado para crescimento e manutenção, 

tornando-se predominantes sobre os demais. Porém esta capacidade perdeu-se com a 

redução do tempo de ciclo para 12 h, uma vez que nesta condição operacional apenas 

62% do substrato alimentado foi consumido até ao final do ciclo. Havendo 

disponibilidade de substrato externo no meio, não se verificou uma pressão selectiva 

que estimulasse a acumulação de reservas internas (induzida por um período de 

“fome”) e, como tal, a cultura seleccionada apresentou uma fraca capacidade de 

acumulação de PHA. 

Comparando os três sistemas estudados com AOV puros, a acumulação de PHA 

(Figura 7-7a) e o seu rendimento sobre o substrato (Figura 7-7d) foram sempre 

superiores nos reactores contendo maior proporção de acetato na sua alimentação. 

Esta tendência é coerente com o que foi observado em diversos estudos realizados com 

acetato e propionato (Hu et al., 2005; Jiang e Chen, 2009; Jiang et al., 2011a; Chang et 

al., 2012). Um aumento da quantidade de propionato no meio conduziu geralmente a 

declínios no rendimento de acumulação. Ao contrário do que acontece na síntese de 

HB a partir de acetato, a produção de HV envolve a descarboxilação de propionil-CoA 

gerado a partir do propionato, o que representa um desperdício de parte do carbono 

alimentado em CO2. Por outro lado, existindo maior disponibilidade de acetato no 

meio, maiores quantidades de HB poderão ser geradas para incorporar o polímero 

(Lemos et al., 2006; Chang et al., 2012).  
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Figura 7-7: Comparação entre os reactores A, B e C operados com substratos puros: (a) teor de polímero na 
biomassa; (b) conteúdo de HV no polímero produzido; (c) velocidade específica de consumo de substrato; (d) 

rendimento de acumulação de polímero 

 

 

O conteúdo molar de HV nos reactores B e C (30% – 33%, Figura 7-7b) foi 

semelhante, em resultado do mesmo perfil dos AOV alimentados, e em oposição ao 

teor mais elevado obtido no reactor A. Como é evidente, diferentes proporções 

HAc:HPr produzem diferentes quantidades de acetil-CoA e propionil-CoA, o que afecta 

inevitavelmente a composição do polímero. À semelhança do que aconteceu com os 

reactores A e B, a quantidade de unidades precursoras HB-CoA e HV-CoA formadas 
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elevada (0,71 Cmol Cmol-1X) foi observada no reactor C na operação em ciclos de 24 h 

e o seu valor é idêntico ao que foi observado por Dionisi et al. (2004) e Villano et al. 

(2010) em trabalhos usando Ac e Pr em concentrações e proporções equivalentes às do 

presente estudo. As velocidades nas diferentes condições experimentais foram 

significativamente mais baixas, em particular no reactor A alimentado com maior 

proporção de propionato, resultando na cultura que apresentou menor capacidade de 

acumulação de polímero.  

À excepção do reactor C, não foi observada uma relação linear entre a 

velocidade global de consumo de AOV e o teor de polímero acumulado, ao contrário do 

que foi observado por Hu et al. (2005) que verificaram que a velocidade de consumo é 

directamente proporcional à acumulação de polímero. Por outro lado, foi observado 

por Jiang et al. (2011a) e por Jiang e Chen (2009) que a diminuição da velocidade 

global de consumo associada ao aumento da proporção de propionato alimentado 

resulta directamente da diminuição da velocidade de consumo de acetato e, em menor 

extensão, do aumento da velocidade de consumo de propionato. Com efeito, no 

presente estudo, as culturas seleccionadas com maior proporção de acetato (reactores 

B e C) apresentaram maiores velocidades de consumo de acetato, não tendo as 

velocidades de consumo de propionato variado significativamente. Nas condições de 

operação em ciclos de 12 h, estes valores situaram-se nas gamas 0,08 – 0,24 Cmol Ac 

Cmol-1X h-1 e 0,06 – 0,10 Cmol Pr Cmol-1X h-1, respectivamente. 
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Tabela 7-3: Desempenho de culturas mistas seleccionadas em regime “fartura-fome” com substratos puros em diversos estudos 

Substrato Lv TRS TRH tC C:N:P 
PHA 

acumulado 
Composição 
(base molar) 

YPHA/S -qS qPHA Referência 

Ac:Pr 2 10 5 24 100:7:1 31,3 
HB:HV 
75:35 

0,54 0,71 -- Este estudo (SBR-C) 

Ac:Pr 1,99 10 2,5 12 100:7:1 17,4 
HB:HV 
69:31 

0,54 0,21  Este estudo (SBR-B) 

Ac:Pr 4,05 10 2,5 12 100:7:1 11,6 
HB:HV 
53:47 

0,26 0,14 -- Este estudo (SBR-A) 

Ac:Pr:La 8,5 1 1 2 100:12:1,6 44* 
HB:HV 
66:44* 

0,49* 0,71* 0,24* Dionisi et al. (2004) 

Ac 0,96 10 1 12 100:4,7:0,2 
37 
65* 

HB 0,77* 0,92* 0,64* Serafim et al. (2004) 

Ac 0,96 10 1 12 100:4,7:0,2 13,0* 
HB:HV:HMV 

12:61:27* 
0,37* 0,19* 0,10* Lemos et al. (2006) 

Ac 0,96 10 1 12 100:4,7:0,2 25,7* 
HB:HV:HMV 

27:54:19* 
0,51* 0,97* 0,52* Lemos et al. (2006) 

Pr 1,12 10 1 12 100:4,7:0,2 21,3* 
HB:HV 
87:13* 

0,58* 0,39* 0,14* Lemos et al. (2006) 

Pr 1,12 10 1 12 100:4,7:0,2 17,0* 
HB:HV 
49:51* 

0,37* 0,46* 0,08* Lemos et al. (2006) 

Ac 3,64 1 1 12 100:24:0,1 
53 
89* 

HB 
0,25 
0,60* 

3,10 
3,30* 

2,10 
1,40* 

Johnson et al. (2009) 

Ac:Pr 8,5 1 1 2 100:12:1,6 
13 
28* 

HB:HV 
52:48 

0,39a 
0,11* 

0,71 0,39b Villano et al. (2010) 

Ac 0,15 8 2 6 100:2:2 
19,2 
43* 

HB 
0,61 
0,69* 

0,64* 
0,38 
0,18* 

Basak et al. (2011) 

Pr 0,08 15 5 12 100:2,8:0,2 
20 
43* 

HB:HV 
4:96 
92:8* 

0,52* 
0,38 
0,22* 

0,36* Chang et al. (2012) 

*- resultados obtidos no estágio de acumulação; a - expresso em (gCQO g-1CQO); b expresso em (gCQO g-1CQO h-1) 
Unidades: Lv em (gCQO L-1d-1); TRS, TRH em (d); tC em (h); C:N:P em base molar; S0 em (Cmmol L-1); PHA acumulado em (% de peso celular seco); YPHA/S em (Cmol PHA Cmol-1 S); 
-qS em (Cmol S Cmol-1X h-1); qPHA em (Cmol PHA Cmol-1X h-1)
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7.2.1.3 CQO residual 

Durante os ensaios com substratos puros observou-se a presença de CQO 

residual no final de todos os ciclos operatórios, em gamas de valores entre 148 a 1080 

mg L-1 no reactor A, 101 a 1950 mg L-1 no reactor B, e 167 e 3485 mg L-1 no reactor C. 

Esta ocorrência fez com que a eficiência de remoção de CQO tenha sido sempre 

inferior a 100%, mesmo tendo ocorrido depleção total dos AOV. As concentrações 

remanescentes nem sempre corresponderam às concentrações residuais dos 

substratos alimentados (AOV), pois estes foram maioritariamente consumidos 

durante as primeiras horas dos ciclos operacionais. Durante a operação na carga 

orgânica mais baixa nos reactores A e B (2 gCQO L-1d-1), tanto o acetato como o 

propionato foram totalmente consumidos após 5 horas do início do ciclo em ambos os 

reactores, pressupondo que este período correspondeu à fase de “fartura” (Figura 7-3a 

e Figura 7-3b). No caso do reactor C, o período de consumo total dos AOV foi até 

reduzido para 3 horas (Figura 7-6a). Após o consumo de AOV, permaneceu uma 

concentração de CQO correspondente a cerca de 13% da sua concentração no início dos 

ciclos nos reactores A e B, e a 7% da CQO inicial no caso do reactor C. É também 

visível que a concentração inicial de CQO no início destes ciclos foi, na maioria dos 

casos, ligeiramente superior à concentração inicial de AOV. 

Por outro lado, nas restantes condições de carga orgânica (4 ou 8 gCQO L-1d-1), 

parte da CQO residual corresponde aos AOV que não foram consumidos na totalidade, 

em particular o acetato. Nos reactores A e B o propionato só não foi inteiramente 

consumido até ao final do ciclo nas condições de carga orgânica 8 gCQO L-1d-1. Para 

ambos os reactores, nos ciclos a Lv = 4 gCQO L-1d-1, a concentração de AOV não 

consumidos correspondeu a 29% – 32% da CQO solúvel no final do ciclo (Figura 7-3c e 

Figura 7-3d), enquanto na carga orgânica 8 gCQO L-1d-1 a fracção de AOV na CQO 

remanescente foi mais elevada, entre 73% e 75% (Figura 7-3e e Figura 7-3f). No 

reactor C, tanto o ácido acético como o ácido propiónico não foram consumidos até ao 

final do ciclo operado à carga orgânica 4 gCQO L-1d-1, perfazendo conjuntamente cerca 

de 75% da CQO solúvel final (Figura 7-6b). 

Nos cenários indicados presumiu-se que a ocorrência de substâncias 

poliméricas extracelulares (EPS) possa ter contribuído para a CQO residual. Para 

avaliar a presença de EPS, foram realizadas observações microscópicas em todos os 
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reactores nos momentos em que se monitorizaram os ciclos. A Figura 7-8 ilustra o 

teste à presença de EPS segundo o procedimento descrito na Secção 3.5.1. Pode ser 

observada uma auréola que atenua o contorno dos flocos biológicos na Figura 7-8a na 

Figura 7-8b, evidenciando a presença de EPS nos reactores A e B nas condições de 

carga orgânica 2 gCQO L-1d-1. No caso do reactor C, observou-se a mesma estrutura na 

condição de carga 4 gCQO L-1d-1 (Figura 7-8h). Nas restantes condições operacionais 

não há evidência visual da ocorrência de EPS, uma vez que que o corante penetrou 

eficazmente os aglomerados celulares.  

 
Figura 7-8: Micrografias do teste à presença de EPS: (a) reactor A – dia 27; (b) reactor B – dia 25; (c) reactor A – dia 
71; (d) reactor B – dia 70; (e) reactor A – dia 110; (f) reactor B – dia 110; (g) reactor C – dia 41; (h) reactor C – dia 93 

Ampliação: 400× 

 

Apesar de estes produtos extracelulares não terem sido quantificados 

experimentalmente, estima-se que a CQO solúvel remanescente nos reactores A e B 

(135 e 159 mg L-1 respectivamente) na carga orgânica 2 gCQO L-1d-1 corresponda às 

EPS presentes, dado que os AOV foram totalmente removidos do meio (Figura 7-3a e 

Figura 7-3b). No reactor C sobra uma concentração de cerca de 1000 mg L-1 de CQO 

não-AOV no final do ciclo, pelo que esta condição experimental (Lv = 4 gCQO L-1d-1, tC 

= 12 h) poderá ter dado origem à formação excessiva de EPS, culminando na perda de 

biomassa por wash-out que foi observada neste reactor. 

As EPS constituem um vasto grupo de biopolímeros sintetizados no interior das 

células e posteriormente exportados para o ambiente extracelular. A ocorrência deste 

tipo de substâncias tem sido associada aos regimes de “fartura-fome” impostos a 

reactores SBR (Ni et al., 2010). As culturas mistas seleccionadas removem 
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rapidamente o carbono orgânico alimentado e convertem-no em reservas internas 

(PHA), mas também EPS. No presente trabalho, a ocorrência de EPS foi observada 

apenas nas menores concentrações iniciais de AOV (24 – 33 Cmmol L-1). Por outro 

lado, Serafim et al. (2004) observaram a presença de EPS em ensaios descontínuos 

com biomassa enriquecida no regime “fartura-fome”, usando concentrações iniciais de 

substrato até 180 Cmmol L-1. Estes autores sugeriram que o fenómeno contribuiu para 

o défice de carbono observado no balanço material devido ao desvio de parte do 

substrato para a formação destes exopolímeros. 

À semelhança do que acontece com os PHA, a síntese de EPS é favorecida pela 

presença de um excesso de carbono quando combinada com a limitação de outro 

nutriente essencial, como o azoto ou o oxigénio (Freitas et al., 2011). Desta forma, 

muitos dos microrganismos acumuladores de PHA são também produtores de EPS, 

entre os quais algumas espécies dos géneros Rhizobium, Pseudoaltermonas e 

Haloferax, o que reduz o potencial de produção de PHA devido à competição pelo 

carbono alimentado para os mecanismos formadores de EPS (Huang et al., 2006; 

Wang et al., 2010; Freitas et al., 2011). Por outro lado, a presença de EPS em 

quantidades moderadas é fundamental para a formação dos flocos biológicos, 

permitindo agregar bactérias filamentosas e não-filamentosas, partículas orgânicas e 

inorgânicas, contribuindo para a sua carga estrutural e, de certo modo, para a boa 

sedimentabilidade das lamas (Bala Subramanian et al., 2010). 

Uma quantidade excessiva de EPS em reactores de tratamento biológico é 

caracterizada por uma matriz mucilaginosa no licor de mistura, frequentemente 

designada por bulking viscoso. Este fenómeno afecta negativamente a sedimentação e 

compactação das lamas devido ao facto de estas substâncias reterem a água, fazendo 

com que a densidade dos flocos biológicos se aproxime da densidade do líquido 

envolvente, aumentando assim o SVI (Mesquita et al., 2011). Em casos extremos, pode 

ocorrer ausência total de separação dos sólidos, assim como limitações severas na 

difusão de oxigénio (Huang et al., 2006). Nos reactores A e B deste trabalho, apesar da 

presença de EPS nas condições de carga orgânica mais baixa, os flocos biológicos 

aparentam uma boa formação estrutural (Figura 7-8a e Figura 7-8b), o que assegurou 

sempre boas características de sedimentabilidade (SVI entre 130 e 150 mL g-1) sem 

que tenha ocorrido wash-out das lamas durante todo o período operacional. Por outro 

lado, como foi referido anteriormente, a perda das características de 
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sedimentabilidade da biomassa observada no período operacional de carga orgânica 4 

gCQO L-1d-1 no reactor C (SVI entre 180 e 210 mL g-1) pode ser atribuída à presença 

de EPS. 

Atendendo a que, nos reactores A e B a CQO remanescente nos ciclos de Lv = 2 

gCQO L-1d-1 correspondia a cerca de 12% da concentração inicial, enquanto no reactor 

C esta fracção foi apenas 7% onde, na mesma condição de carga orgânica, não foi 

observada a presença de EPS, confirma-se que parte da EPS observada nos primeiros 

reactores foi contabilizada na medição de CQO. Se a presença de EPS pode explicar, 

de algum modo, a ocorrência de uma concentração de CQO residual nos reactores A e 

B em condições de carga orgânica 2 gCQO L-1d-1 e do reactor C na carga orgânica 4 

gCQO L-1d-1, a sua ausência nas restantes condições experimentais não o pode 

elucidar com clarividência. Para interpretar o fenómeno, foi equacionada a 

possibilidade de existir um limiar mínimo da concentração de substrato para 

sustentação da cultura microbiana. Esta concentração terá que ser suficiente para que 

haja consumo e crescimento em estado estacionário, isto é, para que a taxa de 

crescimento supere as perdas por decaimento endógeno e lise (Bodegom, 2007). Foi 

demonstrado teoricamente que a concentração de um substrato simples não pode ser 

reduzida abaixo de um determinado limiar mínimo (Bodegom, 2007). Esta 

demonstração tem por base um modelo conceptual adaptado da cinética de Monod que 

diferencia os componentes de crescimento dos componentes usados exclusivamente 

para manutenção. Esta extensão da cinética de Monod preconiza um limiar mínimo 

(maior que zero) da concentração de substrato quando o crescimento é nulo. Tem 

também sido sugerido que o fenómeno do substrato mínimo de sustentação possa ser 

causado por necessidades energéticas de manutenção, por limitações de difusão do 

substrato, ou ainda por uma concentração mínima de substrato necessário para 

indução de enzimas (Fuchslin et al., 2012). 

Neste trabalho, a suposta necessidade de uma concentração mínima para 

sustentação da cultura poderá explicar a ocorrência da CQO residual nos reactores A 

e B nas cargas orgânicas 4 e 8 gCQO L-1d-1 nos quais sobrou uma concentração de 

AOV não consumidos (Figura 7-3c,d,e,f) mas não no reactor C no ciclo monitorizado na 

carga orgânica 2 gCQO L-1d-1onde permaneceu uma concentração de 201 mg L-1 de 

CQO não consumido que não correspondeu nem a AOV (Figura 7-6a) nem a EPS 

(Figura 7-8g). Neste caso, a CQO residual terá ficado a dever-se à produção de 
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metabolitos solúveis diferentes das EPS. A existência de um patamar de CQO 

remanescente constituído maioritariamente por produtos microbianos solúveis 

(distintos de EPS) foi confirmada por Ni et al. (2010), na operação de reactores SBR no 

regime “fartura-fome” a valores de TRS entre 10 e 30 d, tendo a sua produção sido 

atribuída a valores elevados deste parâmetro. 

7.2.2 Estudos com soro fermentado 

Os reactores SBR D e E foram operados usando como substrato o soro 

fermentado no processo acidogénico desenvolvido no Capítulo 6. Como foi referido 

anteriormente, o reactor D foi operado em paralelo com o reactor C (alimentado com 

substratos puros na proporção HAc:HPr = 2:1), procurando estudar as diferenças 

entre os processos de selecção usando substratos puros ou complexos, e ainda para 

averiguar o efeito do tempo de ciclo em ambas as culturas mistas. Assim, o reactor 

SBR-D foi operado com uma concentração constante de substrato alimentado em dois 

períodos distintos que corresponderam a diferentes durações do ciclo operacional: 

durante os primeiros 88 dias, a operação foi realizada a tc = 24 h, Lv = 2 gCQO L-1d-1, 

TRH = 5 d e TRS = 10 d; durante 48 dias adicionais, a operação foi realizada a tc = 12 

h, Lv = 4 gCQO L-1d-1, TRH = 2,5 d e TRS = 10 d. 

A operação do reactor SBR-E decorreu durante 304 dias, procurando avaliar o 

desempenho do sistema biológico a longo prazo. Neste caso, a duração do ciclo 

operacional foi mantida constante (24 h), assim como o TRH (5 d) e o TRS (10 d), 

tendo-se variado a carga orgânica (entre 1,43 e 4,70 gCQO L-1d-1). Os substratos 

usados em ambos os reactores foram preparados a partir de lotes de soro fermentado 

recolhidos do reactor MBBR. Desta forma, ao longo da operação destes reactores, 

foram alimentados diferentes composições de AOV, expressas por diferentes valores 

do rácio ímpar-par das cadeias carboxílicas (RIP). 

7.2.2.1 Substratos puros versus soro fermentado 

Ao longo da operação, a cultura microbiana desenvolvida no reactor D foi 

alimentada com seis lotes de soro fermentado resultando em seis fases operacionais 

diferentes. Cada lote de soro fermentado apresentou composições distintas no que 

respeita aos AOV presentes, cuja composição se encontra ilustrada na Figura 7-9. 

Cada um dos lotes foi recolhido durante diferentes períodos operacionais do reactor 
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MBBR. Como tal, a sua composição em AOV não corresponde necessariamente a uma 

fase operacional daquele reactor mas é um resultado de diferentes condições 

experimentais. A análise da composição de AOV presentes em cada lote foi efectuada 

antes da sua utilização como substrato do reactor SBR. Apesar da sua preservação, 

em alguns casos ocorreu diminuição da concentração de CQO assim como de algumas 

concentrações de AOV. 

  
Figura 7-9: Composição relativa de AOV presentes no soro fermentado utilizado na alimentação do reactor SBR-D nas 

diferentes fases operacionais 

 

A Figura 7-10a ilustra o desempenho operacional do reactor D relativamente à 

remoção de CQO. Durante os primeiros 20 dias de operação (fase operacional 1), a 

eficiência de remoção foi relativamente baixa (79% – 92%) e terá resultado do facto de 

o inóculo biológico ser proveniente de uma ETAR municipal e não se encontrar 

aclimatado ao soro fermentado. Após este período (fases operacionais 2, 3 e 4), e até ao 

momento de mudança do tempo de ciclo, a eficiência de remoção foi mais elevada (95% 

– 98%). A imposição de um ciclo operacional mais curto a partir do 88º dia de operação 

(fase operacional 5) resultou imediatamente em instabilidade na eficiência de 

tratamento, a qual foi severamente prejudicada a partir do 111º dia, diminuindo para 

valores inferiores a 40% no final da operação do reactor (fases operacionais 6 e 7). 

A concentração de SSV variou entre 0,87 e 3,87 g L-1 (Figura 7-10b). Verificou-

se um decréscimo da sua concentração até ao 70º dia de operação, tendo ocorrido 

posteriormente alguma recuperação até ao 111º dia onde a operação já decorria a um 

tc = 12 h. No entanto, e à semelhança do que aconteceu no reactor C, a partir desse 
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momento ocorreu uma deterioração das características de sedimentabilidade das 

lamas biológicas, conduzindo parcialmente à sua perda por wash-out. No entanto, 

neste caso, não foi observada a formação de bulking viscoso. As variações na 

concentração de SSV poderão ser parcialmente explicadas pelas diferentes 

composições dos substratos alimentados que provavelmente induzem a ocorrência de 

diferentes mecanismos de remoção de substrato (Beccari et al., 2009). 

Atendendo à eficiência de remoção de CQO e à concentração de SSV, o 

comportamento do reactor D foi semelhante ao que foi observado no reactor C (Figura 

7-5). Em ambos os casos, a mudança do tempo de ciclo de 24 para 12 h resultou na 

perda de eficiência de tratamento, após cerca de 20 dias, a par do decréscimo da 

concentração de biomassa (fases operacionais 6 e 7). 

 
Figura 7-10: Desempenho operacional do reactor SBR-D: (a) carga orgânica aplicada, remoção de CQO e 

composição (RIP) dos AOV alimentados; (b) sólidos suspensos e razão F/M 

 

 

À semelhança do que foi realizado no reactor C, no reactor D foram 

monitorizados dois ciclos operacionais correspondentes a cada uma das condições 

testadas (24 e 12 h de tempo de ciclo) para acompanhamento da concentração de 

matéria orgânica, pH e concentração de oxigénio dissolvido. Nestas condições, foram 

colhidas amostras de biomassa no momento de subida da concentração de oxigénio 

dissolvido, para análise do seu conteúdo de polímero acumulado. Os ciclos 

monitorizados encontram-se representados na Figura 7-11, e as velocidades máximas 

de remoção dos substratos orgânicos, assim como os parâmetros cinéticos e 

estequiométricos calculados destas medições, encontram-se resumidas na Tabela 7-4. 

Tendo em conta que as composições dos lotes de soro fermentado diferiram 

entre cada um dos dias em que foram realizadas as monitorizações, as concentrações 

dos AOV individualizados foram diferentes no início de cada um dos ciclos, apesar de 
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globalmente serem semelhantes (cerca de 2000 mgCQO L-1). Em ambos os ciclos, a 

concentração relativa de CQO não-acidificada foi de 12% – 17%, correspondendo 

provavelmente a proteínas residuais que não foram transformadas no processo 

acidogénico a montante. Pode também ser observado que no final dos ciclos 

permaneceu um patamar de CQO não-acidificada, correspondendo a cerca de 300 

mgCQO L-1 no ciclo de 24 h e a cerca de 500 mgCQO L-1 no ciclo de 12 h. A presença de 

matéria orgânica residual no final dos ciclos é comum em culturas seleccionadas para 

acumulação de PHA que não consomem os substratos não-acidificados durante a fase 

de “fome” (Albuquerque et al., 2010).  

 

 
Figura 7-11: Evolução das concentrações de CQO, AOV, oxigénio dissolvido e pH no reactor SBR-D: (a-c) ciclo 

monitorizado no dia 35; (b-d) ciclo monitorizado no dia 109 
 

A velocidade de degradação de CQO no ciclo de 24 h foi quase o dobro (0,44 

gCQO g-1SSV h-1) do valor obtido no ciclo de 12 h em ambos os ciclos. O teor máximo 

de PHA (23,1%) e o rendimento de polímero sobre o substrato (0,54 Cmol PHA Cmol-

1AOV) também foram superiores no ciclo de 24 h. À excepção do ácido acético, os 

restantes AOV foram consumidos a uma velocidade mais elevada no ciclo de 24 h do 

que no de 12 h (Tabela 7-4). No ciclo de 24 h o substrato acidificado foi totalmente 

consumido em 4 h (razão F/F = 0,17) levando a um aumento súbito da concentração de 

oxigénio dissolvido ao final desse período (Figura 7-11c). 
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Por outro lado, no ciclo de 12 h o consumo foi muito mais gradual, sobrando 

ainda concentrações residuais de HAc e n-HBu no final do ciclo. Neste caso, ocorreu 

uma subida da concentração de oxigénio dissolvido 1,8 h após a adição dos substratos 

(Figura 7-11d) que correspondeu provavelmente à exaustão da maioria do acetato 

(71%) e do propionato (64%) presentes (Figura 7-11b). No entanto, a concentração de 

oxigénio voltou a decrescer ligeiramente até 4 h após o início do ciclo, coincidindo 

essencialmente com o consumo de uma parte significativa do n-butirato (44% da sua 

concentração inicial) e com o período em que ocorreu a velocidade máxima de 

degradação deste ácido. Após este momento de exaustão de grande parte dos AOV, o 

aumento da concentração de oxigénio dissolvido foi bastante gradual até ao final do 

ciclo, o que pode ser explicado pelo facto de a curva de CQOS continuar a decrescer, 

pressupondo um consumo residual de componentes não-acidificados. Esta observação 

coincidiu com o que foi reportado por Albuquerque et al. (2007). Ao longo da operação 

de um SBR, estes autores observaram um decréscimo gradual na velocidade de 

consumo de AO , o que fez aumentar a duração da fase de “fartura”. Por outro lado, 

após a exaustão dos AOV, continuou a ocorrer consumo de CQO não-acidificado, o que 

fez diminuir a duração da fase de “fome” e comprometeu a selecção de biomassa com 

capacidade de acumulação de PHA.  

Tabela 7-4: Parâmetros cinéticos e estequiométricos em cada condição experimental do reactor D 

tc S0 RIP Xact 

-qS 
PHA HB:HV YPHA/S 

CQOS AOV HAc HPr i-HBu n-HBu i-HVa n-HVa n-HCa 

24 
48,9 
1884 

0,64 
80,2 
1,8 

0,44 
0,33 
0,77 

0,07 
0,09 

0,02 
0,03 

0,00 
0,01 

0,07 
0,13 

0,01 
0,02 

0,14 
0,25 

0,01 
0,01 

23,1 52:48 0,54 

12 
52,3 
2008 

0,47 
108,0 

2,4 
0,24 

0,19 
0,32 

0,10 
0,15 

0,03 
0,11 

0,01 
0,02 

0,02 
0,03 

0,01 
0,01 

0,04 
0,08 

0,04 
0,07 

11,8 68:32 0,34 

Unidades: tc em (h); S0 em (Cmmol L-1) e (mgCQO L-1); Xact em (Cmmol L-1) e (mgSSV L-1); -qS em (Cmol S Cmol-1X h-

1) e (gCQO g-1SSV h-1); PHA em (% de peso celular seco); HB:HV (em fracções molares); YPHA/S em (Cmol PHA Cmol-
1AOV) 

 

Uma duração da fase de “fartura” inferior a 20% da duração total do ciclo tem 

sido apontada como um factor crítico na selecção de biomassa acumuladora de PHA 

(Dionisi et al., 2007). No reactor D, este facto foi apenas observado na operação a 24 h, 

onde a fase de “fartura” perfez 11% da duração do ciclo (razão F/F = 0,12). Na 

operação a 12 h, o período de “fartura” correspondeu a 33% do ciclo operacional (razão 

F/F = 0,50). A deterioração da capacidade de acumulação de PHA que ocorreu com um 
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prolongamento da fase de “fartura” poderá também ter sido potenciada pela presença 

de uma elevada concentração de AOV no início do ciclo. A concentração de substrato 

no início da fase de “fartura” está directamente relacionada com a duração do ciclo e 

deve ser, por um lado, suficientemente elevada para promover a acumulação de PHA 

e, por outro, suficientemente baixa para evitar a inibição da biomassa (Morgan-

Sagastume et al., 2010). Adicionalmente, as condições “fartura-fome” devem ser 

dimensionadas para assegurar o consumo total dos AOV durante o período de 

“fartura”. No entanto outros componentes orgânicos presentes na alimentação, EPS, 

produtos hidrolisados ou material resultante de lise celular podem ser consumidos 

mais lentamente durante o período de “fome”. Este facto não compromete 

directamente uma razão F/F adequada para o processo de enriquecimento, mas 

promove a proliferação de outros microrganismos não-acumuladores de PHA na 

cultura mista (Albuquerque et al., 2013). 

Relativamente à composição dos polímeros produzidos em ambos os ciclos 

foram obtidos copolímeros contendo HB e HV (Tabela 7-4). No ciclo de 24 h o 

copolímero produzido apresentou um teor molar relativamente elevado de HV (48%), 

enquanto no ciclo de 12 h o teor de HV foi de 32%, facto que reflecte directamente a 

composição do substrato orgânico. No ciclo de 24 h foi alimentado soro fermentado 

contendo concentrações significativas de HPr e n-HVa (RIP = 0,64), enquanto no ciclo 

de 12 h as concentrações relativas daqueles AOV foram relativamente mais baixas 

(RIP = 0,47). Apesar de não se poder inferir sobre a proporcionalidade da composição 

do polímero produzido relativamente à composição dos AOV alimentados, dado 

existirem apenas dois pontos de comparação neste reactor, o resultado é consistente 

com o que foi observado nos ensaios realizados com substratos puros (reactores A e B, 

Secção 7.2.1.1) e também com a literatura. Por exemplo, estudando a acumulação de 

PHA a partir de melaço fermentado, Albuquerque et al. (2007) observaram que a 

fracção molar de HV aumentou de 31% para 53% com o aumento da concentração dos 

ácidos propiónico, valérico e láctico relativamente aos ácidos acético e butírico de 21% 

para 49%. O aumento observado no teor de HV foi reflexo de um aumento do valor do 

RIP de 0,27 para 0,96. 

Na Figura 7-12 compara-se o desempenho do reactor D alimentado com soro 

fermentado com o reactor C alimentado com HAc e HPr na proporção 2:1 cujos 

principais resultados da operação foram discutidos anteriormente. Ambos os reactores 
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foram sujeitos a uma redução do tempo de ciclo de 24 para 12 h, tendo sido 

monitorizados ciclos operacionais antes e depois da mudança. Em termos de 

acumulação de polímero (Figura 7-12a), a mudança para tC = 12 h conduziu a uma 

redução do teor acumulado em ambos os reactores, em resultado do encurtamento da 

fase de “fome” face à duração total do ciclo, mas também da redução da velocidade 

específica de consumo de substrato, o que foi mais evidente no reactor C (Figura 

7-12b).  

 
Figura 7-12: Comparação entre os desempenhos dos reactores SBR-C (substratos puros) e SBR-D (soro fermentado): 

(a) teor de PHA acumulado; (b) velocidade de degradação de AOV; (c) rendimento de acumulação de PHA sobre o 
substrato; (d) utilização de precursores na síntese de PHA 

 

 

A presença de outros AOV para além do acetato e do propionato no soro 

fermentado parece ter reduzido a velocidade global de consumo de AOV, 

principalmente quando comparados os ciclos de 24 h (Figura 7-12b). Os rendimentos 

de acumulação de PHA no ciclo de 24 h foram similares em ambos os reactores 

(Figura 7-12c) mas no entanto, no ciclo de 12 h no reactor D, o seu valor foi quase o 

dobro (0,34 Cmol PHA Cmol-1AOV) do que foi alcançado no reactor alimentado com 

HAc e HPr. Reportando aos ciclos monitorizados na operação de ambos os reactores a 

12 h, o RIP dos substratos alimentados é similar (0,47 – 0,50). Enquanto no reactor C 

a fracção de cadeias ímpares é exclusivamente devida ao propionato, no reactor D a 
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contribuição (em CQO) para os AOV de cadeia ímpar é distribuída entre o propionato 

(53%) e o n-valerato (47%). 

A observação de um maior rendimento de acumulação com o soro fermentado 

contendo valerato parece contrariar o resultado publicado por Lemos et al. (2006) que 

obtiveram um rendimento de acumulação a partir do valerato equivalente ao que foi 

observado com propionato (0,37 Cmol PHA Cmol-1AOV) e inferior aos rendimentos 

obtidos com acetato ou butirato. Ao contrário destes últimos AOV, o propionato e o 

valerato são sujeitos a descarboxilação para produzir acetil-CoA, implicando perda de 

carbono para CO2, o que justificaria rendimentos mais baixos obtidos com estes 

substratos. No entanto, salvaguarda-se que, ao contrário do presente trabalho, o 

estudo daqueles autores foi realizado com AOV individualizados, o que resulta em 

diferentes utilizações dos precursores. Também Chua et al. (1999) publicaram um 

resultado contrário ao do presente estudo: ao testarem a acumulação com butirato e 

valerato em diferentes combinações de concentração, verificaram que o aumento da 

proporção de valerato na alimentação reduziu linearmente o rendimento de 

acumulação de 0,69 gPHA g-1S (usando apenas butirato) para 0,32 gPHA g-1S 

(HBu:HVa = 1:4). Por outro lado, Chang et al. (2012) reportaram uma tendência 

similar à do presente estudo, ao terem obtido um teor de PHA acumulado de 60% e 

um rendimento de acumulação a partir do valerato de 0,74 Cmol PHA Cmol-1AOV que 

foram superiores aos valores conseguidos quer com acetato quer com propionato. A 

justificação discutida por estes autores é que a β-oxidação do valerato é suficiente 

para produzir o acetil-CoA sem implicar a perda de carbono em CO2, ao contrário do 

propionato que tem que se ser necessariamente descarboxilado. Com efeito, no 

presente estudo, o balanço entre os precursores propionil-CoA utilizados para síntese 

de polímero e as unidades geradas pelo consumo dos AOV (Figura 7-12d) foi superior 

no reactor D, evidenciando uma menor perda de carbono por descarboxilação devido à 

presença do valerato entre os AOV alimentados àquela cultura. Adicionalmente, 

também ocorreu maior utilização de acetil-CoA no reactor D no ciclo de 24 h. 

7.2.2.2  Selecção a longo prazo com soro fermentado  

À semelhança do reactor D, o reactor E foi alimentado com diversos lotes de 

soro fermentado ao longo da sua operação, resultando em 18 fases operacionais 

distintas devido às diferentes composições. Adicionalmente a carga orgânica foi 
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variada ao longo da operação, tendo-se mantido o TRH (5 d), o TRS (10 d) e o tC (24 h). 

A composição de cada lote em termos de AOV encontra-se ilustrada na Figura 7-13. 

Tal como na operação do reactor D, cada um dos lotes foi recolhido durante diferentes 

períodos operacionais do reactor MBBR. Como tal, a sua composição em AOV não 

correspondeu necessariamente à que foi observada numa determinada fase 

operacional daquele reactor. Adicionalmente a análise da composição de AOV 

presentes em cada lote realizada antes da sua alimentação ao reactor SBR revelou a 

diminuição da concentração de CQO assim como de algumas concentrações de AOV, 

resultando em valores de RIP divergentes dos que foram obtidos em cada fase 

operacional do reactor acidogénico. 

A Figura 7-14 mostra a evolução temporal dos principais parâmetros de rotina 

monitorizados. Entre o 42º e o 88º dia (fases operacionais 4, 5 e 6), os valores de carga 

orgânica foram alternados numa gama 2,31 – 4,70 gCQO L-1d-1. Durante 80 dias 

adicionais (fases operacionais 6, 7, 8 e 9) a carga orgânica foi mantida 

aproximadamente constante (3,07±0,05 gCQO L-1d-1), e após este período reduzida 

para 1,98±0,22 gCQO L-1d-1 (fases operacionais 10 a 18). As alterações nos valores da 

carga orgânica resultaram não apenas de diferentes procedimentos operacionais 

testados mas também das diferentes composições orgânicas dos lotes de soro 

fermentado usados. Apesar da variação na carga orgânica aplicada e na composição do 

soro fermentado, a remoção de CQO foi sempre bastante elevada (97±1%) ao longo de 

toda a operação do reactor E, enfatizando uma vez mais o excelente desempenho das 

culturas mistas seleccionadas para a redução da carga poluente. 

Relativamente aos sólidos suspensos (Figura 7-14b), a sua concentração teve 

maior instabilidade durante os primeiros 100 dias de operação, variando entre 1,82 e 

4,81 gSSV L-1. O decréscimo inicial observado é um reflexo directo da diminuição da 

carga orgânica aplicada até ao 38º dia (fases operacionais 1 a 3). Por sua vez o período 

seguinte de aumento de carga de forma intermitente (entre 2,31 e 4,70 gCQO L-1d-1, 

fases operacionais 4 a 6) resultou num aumento pontual da concentração de biomassa, 

mas o seu valor voltou a diminuir, de forma quase imediata, para valores entre 2,55 e 

3,45 gSSV L-1 até ao final do período de carga orgânica intermitente. Com a operação 

a uma carga orgânica constante até ao 165º dia, a concentração de biomassa 

aumentou de forma mais ligeira até 3,25 gSSV L-1, voltando a decair com a redução da 

carga orgânica até ao final da operação. As variações na concentração de sólidos 
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podem ainda ser atribuídas à formação de biofilmes nas paredes do reactor que 

simultaneamente aumentam a dimensão da comunidade microbiana e consomem uma 

parte significativa do substrato (Jiang et al., 2012). Estes biofilmes foram removidos 

nas operações de limpeza realizadas cerca de duas vezes por semana, o que explica 

parcialmente as flutuações no valor da razão F/F (Figura 7-15a). 

 
Figura 7-13: Composição relativa de AOV presentes no soro fermentado utilizado na alimentação do reactor SBR-E 

nas diferentes fases operacionais 

 

 
Figura 7-14: Desempenho operacional do reactor SBR-E: (a) carga orgânica aplicada e remoção de CQO; (b) sólidos 

suspensos e razão F/M 

 

As variações na concentração e na composição de substrato alimentado podem 

explicar parcialmente as oscilações na concentração de biomassa no reactor devido à 

ocorrência de diferentes mecanismos de remoção de substrato (Beccari et al., 2009), 

mas a relação entre estas duas variáveis (expressa na razão F/M, Figura 7-14b) não 

elucida totalmente a resposta dos microrganismos em crescimento ou acumulação de 
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PHA. A Figura 7-15a mostra a evolução temporal do teor de PHA acumulado pela 

cultura assim como a razão F/F calculada da monitorização do oxigénio dissolvido ao 

longo de toda a operação. Uma vez que o reactor E foi inoculado com uma mistura de 

lamas recolhidas nos últimos dias de operação do reactor D e de lamas aeróbias 

recolhidas numa ETAR municipal, a capacidade de acumulação de PHA observada no 

arranque do reactor foi baixa (2%). Adicionalmente, a duração da fase de “fartura” 

após a adição de substrato acidificado não foi inferior a 2,60 h (razão F/F superior a 

0,12) durante o período de arranque e até cerca do 40º dia de operação, o que 

pressupõe que a biomassa não se encontrava convenientemente adaptada ao soro 

fermentado.  

Até ao 60º dia de operação (fase operacional 5) o teor de PHA acumulado foi 

baixo (inferior a 9,2%), mesmo após o início do período de aplicação de carga orgânica 

intermitente. O pico no valor da razão F/F (0,61) observado no 48º dia (Figura 7-15a) 

ilustra as condições de instabilidade a que a cultura foi sujeita no início do período de 

cargas intermitentes. Este pico corresponde aproximadamente ao valor elevado da 

concentração de SSV que foi observado no 40º dia (Figura 7-14b). Pode inferir-se que a 

resposta da cultura mista à carga orgânica elevada foi o crescimento em detrimento 

da acumulação. No entanto, a biomassa adaptou-se favoravelmente às condições 

impostas, atendendo à reposição dos baixos valores da razão F/F a partir do 52º dia. 

Com efeito, no 71º dia de operação a capacidade de acumulação de PHA aumentou 

consideravelmente, tendo sido registada, no final da fase de “fartura”, uma 

acumulação de 34,0% do peso celular seco, num momento da operação a partir do qual 

a concentração de SSV começou a diminuir. 

 
Figura 7-15: Acumulação de PHA no reactor SBR-E: (a) teor de PHA acumulado e razão F/F; (b) teor molar de HV no 

polímero acumulado e composição (RIP) dos AOV alimentados  
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Os valores mais elevados da acumulação de PHA (34,0% – 35,8%) foram 

observados entre o 71º e o 144º dia (fases operacionais 6 a 8) correspondendo a um 

período de operação caracterizado ainda pela aplicação de carga orgânica intermitente 

(entre 2,31 e 4,70 gCQO L-1d-1) seguida de carga orgânica constante (3,07 gCQO L-1d-

1). Estas condições de operação proporcionaram um encurtamento da fase de “fartura” 

durante o período considerado (F/F = 0,06±0,04), induzindo uma pressão selectiva 

favorável à biomassa acumuladora de polímero. Apesar de um período de “fartura” de 

curta duração ser unanimemente considerado favorável ao enriquecimento de 

culturas, a alternância entre ciclos com diferentes cargas orgânicas parece ter 

estimulado, a curto e a médio prazo, a um aumento notável da capacidade de 

acumulação de PHA. Até ao momento não foram encontradas quaisquer referências de 

suporte a este facto, sendo que a maioria dos estudos preconiza a curta duração do 

período de abundância de substrato e uma elevada velocidade de consumo como 

factores-chave no processo de selecção, independentemente da carga orgânica 

aplicada. É importante mencionar que a aplicação de carga orgânica intermitente 

coincide, em boa medida, com a realidade da maioria das estações de tratamento onde 

não só a composição dos efluentes de entrada mas também a sua carga orgânica são 

frequentemente variáveis e sazonais. Desta forma, a estratégia de aplicação de cargas 

orgânicas intermitentes ao reactor E, aliada ao estabelecimento de um regime de 

“fartura-fome”, permitiu seleccionar uma cultura mista estável e bem adaptada ao 

tratamento de efluentes orgânicos produzidos em condições transientes e sazonais e 

simultaneamente com capacidade de acumulação de teores significativos de PHA. 

Como foi referido, uma estratégia de variações súbitas na carga orgânica 

aplicada a processos de selecção de culturas mistas em regime “fartura-fome” não foi 

até ao momento reportada na literatura. Não obstante, alguns trabalhos abordaram o 

papel da carga orgânica na selecção, ainda que estudando a sua influência através de 

variações muito mais graduais ou em culturas distintas. Ao estudarem o desempenho 

do processo de acumulação de PHA em cargas orgânicas de um efluente sintético 

entre 1,51 e 4,54 gCQO L-1d-1, Reddy e Mohan (2012) observaram teores acumulados 

de 32%, 37% e 40% directamente proporcionais ao aumento de carga orgânica. Do 

mesmo modo, num estudo de enriquecimento com melaço fermentado, Albuquerque et 

al. (2010) observaram um aumento do teor de PHA acumulado de 9% para 19% com o 

aumento da carga orgânica de cerca de 1,13 para cerca de 2,27 gCQO L-1d-1, mas 
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também um aumento de 19% para 25% quando a última carga foi diminuída para 

cerca de 1,70 gCQO L-1d-1. O efeito da carga orgânica foi também ilustrado no estudo 

de Dionisi et al. (2006) realizado com uma mistura de AOV puros, fazendo variar este 

parâmetro entre 8,5 e 31,25 gCQO L-1d-1, valores que habitualmente são considerados 

elevados neste processo biológico. Neste caso, as concentrações de PHA mais elevadas  

foram conseguidas na operação a Lv = 20 gCQO L-1d-1 tendo decrescido 

acentuadamente na operação com cargas mais elevadas, com uma deterioração da 

eficiência de remoção de substrato. Dionisi et al. (2006) propuseram assim que o 

enriquecimento de biomassa fosse iniciado a cargas orgânicas relativamente baixas, 

assegurando um processo de selecção estável, seguido de um aumento gradual da 

carga orgânica e mantendo uma razão F/F inferior a 0,33, para garantir que os 

microrganismos com resposta de crescimento não proliferem. Em coerência com estas 

conclusões, a aplicação de cargas orgânicas alternadamente elevadas e baixas no 

presente trabalho preveniu o crescimento e estimulou a selecção de biomassa 

acumuladora, ao mesmo tempo que proporcionou uma razão F/F baixa. 

Adicionalmente os estudos referidos foram realizados com aumentos graduais de 

carga orgânica num prazo alargado, enquanto o presente trabalho sugere que o 

enriquecimento pode ser conseguido, em princípio, com uma estratégia de alternância 

entre cargas orgânicas aplicadas num regime “fartura-fome”. Esta estratégia induz 

pressão sobre a cultura mista quer pela variação da concentração e composição dos 

substratos quer pelos períodos prolongados de ausência da fonte de carbono o que se 

traduz num sistema biológico com elevada robustez às condições operacionais 

impostas. Após o 165º dia a carga orgânica foi reduzida para cerca de 2 gCQO L-1d-1 

(fase operacional 10), tendo ocorrido uma redução do teor de PHA acumulado pela 

cultura (17,5% – 21,3% do peso celular seco). Ocorreu também uma redução gradual 

da concentração de biomassa que poderá ter sido devida a alterações na composição do 

substrato alimentado, provocadas pelos diferentes valores no RIP. 

Relativamente à composição do copolímero produzido (Figura 7-15b e Tabela 

7-5), observou-se que o aumento da concentração relativa de AOV de cadeia ímpar 

(aumento do valor do RIP) conduziu geralmente a um aumento do teor molar de HV. 

Os elevados teores de HV (69% – 71%) observados até ao 56º dia (fase operacional 4) 

foram resultantes da selecção com um lote de soro fermentado contendo 17% e 12% de 

HPr e de n-HVa respectivamente (RIP = 0,47, Figura 7-9). Por sua vez, a alimentação 
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com lotes de soro apresentando valores mais baixos do RIP (0,10 – 0,26), 

essencialmente devido a grandes concentrações de n-HBu (33% – 58% dos AOV), 

resultou na produção de copolímeros com baixos teores de HV (17% – 21%). O 

aumento do valor do RIP na alimentação entre o 182º e o 215º dia (fases operacionais 

11 a 13) conduziu novamente a um aumento do teor de HV. No entanto, a utilização 

de um lote maioritariamente composto por HPr e n-HVa (77% e 14% dos AOV 

respectivamente, RIP = 10,2) não resultou num copolímero com teor de HV superior a 

69% (fase operacional 14). A explicação para esta observação poderá estar relacionada 

com a presença de outros AOV, mas também com o facto de o n-HVa dar origem a uma 

unidade de acetil-CoA e outra de propionil-CoA. Além disso, poderá ter ocorrido 

descarboxilação de grande parte do propionil-CoA produzido a partir do consumo de 

HPr. Não obstante, deve ser salientada a robustez do processo operacional no que 

respeita à capacidade para lidar com variações súbitas na composição do substrato, e 

que é da maior importância atendendo a um potencial scale-up industrial. 

Tabela 7-5: Variação do teor de HV com o RIP do substrato no reactor SBR-E 

Dia 0 35 56 71 102 144 175 197 215 242 278 

RIP 0,28 0,47 0,47 0,26 0,32 0,23 0,23 0,72 1,46 10,2 1,10 

Teor molar de HV (%) 0 69 71 17 18 21 18 44 65 69 24 

 

7.2.2.2.1 Monitorização de ciclos operacionais 

 Tal como em todos os outros reactores, no reactor E foram pontualmente 

monitorizados ciclos operacionais que permitiram acompanhar a evolução das 

concentrações dos substratos e dos polímeros produzidos. Na Figura 7-16 encontram-

se ilustrados perfis temporais das concentrações de CQO, AOV, HB e HV, assim como 

os perfis temporais da concentração de oxigénio dissolvido e do pH nos dias 73, 105, 

175 e 275 da operação do reactor E. Na Tabela 7-6 encontram-se resumidos os 

parâmetros cinéticos e estequiométricos calculados em cada momento monitorizado. 

À semelhança do que aconteceu nos reactores previamente discutidos, ao longo 

da operação do reactor E os substratos foram consumidos a velocidades diferentes, em 

resultado das condições dinâmicas impostas, das diferentes composições do substrato 

e das cargas orgânicas aplicadas. Estes factores contribuíram para a obtenção de 

diferentes teores de PHA acumulado, assim como diferentes composições dos 

copolímeros. As velocidades de degradação de substrato foram mais elevadas no 105º 
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dia, quer em termos de CQOS quer em termos de AOV individualizados. Neste ciclo foi 

observado o maior teor de PHA acumulado (35,8% do peso celular seco) ao longo de 

toda a operação. Como foi discutido anteriormente, o teor elevado terá provavelmente 

resultado da estratégia de cargas orgânicas aplicadas de forma intermitente. 

Relativamente às velocidades específicas de consumo dos AOV individualizados 

(Tabela 7-6), os seus valores foram geralmente superiores para o acetato e, em ordem 

decrescente para o propionato, o butirato, o valerato e o caproato, numa tendência 

idêntica à que foi observada por Bengtsson et al. (2008b) com um efluente fermentado 

de pasta de papel, mas contrária à que foi reportada por Albuquerque et al. (2013) que 

observaram uma maior velocidade de consumo para o butirato usando melaço 

fermentado. As diferentes matrizes que compunham cada um dos fermentados terão 

resultado em velocidades individuais de consumo de AOV diferentes. A gama de 

valores das velocidades globais de consumo de AOV (0,37 – 1,33 Cmol AOV Cmol-1X h-

1) engloba os valores observados nos reactores C (0,71 Cmol AOV Cmol-1X h-1) e D 

(0,33 Cmol AOV Cmol-1X h-1) na operação a 24 h, e foram ainda ligeiramente 

superiores às que têm sido observadas em estudos de selecção de culturas com 

substratos fermentados (Bengtsson et al., 2008b; Beccari et al., 2009; Albuquerque et 

al., 2010; Albuquerque et al., 2013).  

As elevadas velocidades de consumo de AOV no reactor SBR-E podem ser 

explicadas pelas condições operacionais que promoveram a selecção de culturas com 

aptidões de rápido consumo e acumulação de reservas, mas também pelo facto de a 

maioria (81% a 98%) da CQO presente no substrato fermentado ser constituída por 

AOV, enquanto nos estudos referidos no parágrafo anterior os AOV consistiram 

apenas de 32% a 74% da CQO alimentada. Por outro lado, as velocidades específicas 

de produção de polímero (qHB e qHV) obtidas no reactor E foram inferiores às que se 

encontram reportadas na literatura e não corresponderam aos valores elevados das 

velocidades de consumo de substratos (Tabela 7-6). Uma baixa velocidade de produção 

de PHA (0,11 Cmol Cmol-1X h-1) foi observada por Bengtsson et al. (2008b) e atribuída 

à presença de componentes não-acidificados na matéria orgânica alimentada, o que 

provavelmente terá estimulado a selecção de uma fracção de biomassa incapaz de 

acumular PHA e assim fazer diminuir as cinéticas globais. No entanto esta 

constatação não justifica as baixas velocidades observadas neste trabalho onde a 

fracção de substrato acidificado foi mais elevada.  
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Figura 7-16: Ciclos monitorizados (concentrações de substrato, HB, HV, oxigénio dissolvido e pH) no reactor SBR-E: 

(a-b) dia 73 – fase 6; (c-d) dia 105 – fase 7; (e-f) dia 175 – fase 10; (g-h) dia 275 – fase 16 

 

É de notar que o teor mais elevado de polímero acumulado (35,8%) foi 

observado no dia 105 (fase 7), com um substrato maioritariamente constituído por 

ácido n-butírico (58% dos AOV). Nesse ciclo o valor da velocidade específica de 

consumo de butirato foi também o mais elevado que foi observado durante todo o 

trabalho experimental (0,48 Cmol Cmol-1X h-1). Estudos recentes demonstraram a 
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“preferência” de culturas microbianas por butirato em detrimento de outros AOV 

presentes. Marang et al. (2013) avaliaram o desempenho de culturas mistas 

seleccionadas com butirato e com uma mistura equimolar de butirato e acetato. Estes 

autores demonstraram que, na presença de ambos os substratos, o consumo de 

butirato foi preferido (82%), o que se reflectiu numa maior velocidade específica de 

consumo (6 Cmol Cmol-1X h-1) e que só após a sua total depleção é que a velocidade de 

consumo de acetato aumentou. Esta observação foi também corroborada em outros 

estudos de enriquecimento de culturas mistas, nomeadamente por Albuquerque et al. 

(2013) usando melaço fermentado, e por Jiang et al. (2012) usando um efluente de 

pasta fermentado, os quais observaram um ponto de inflexão no perfil de concentração 

de acetato logo após o consumo total de butirato. 

 
Tabela 7-6: Parâmetros cinéticos e estequiométricos em cada ciclo monitorizado no reactor E 

Dia S0 RIP 
-qS 

qHB qHV PHA HB:HV YPHA/S 
CQOS AOV HAc HPr i-HBu n-HBu i-HVa n-HVa n-HCa 

73 
103,0 
3759 

0,32 0,37 
0,31 
0,51 

0,18 
0,26 

0,07 
0,12 

-- 
0,08 
0,15 

-- 
0,02 
0,04 

0,02 
0,03 

0,05 0,01 34,8 81:19 0,58 

105 
75,1 
2918 

0,23 1,33 
0,54 
0,94 

0,19 
0,26 

0,10 
0,17 

0,09 
0,21 

0,48 
0,84 

-- 
0,07 
0,13 

0,02 
0,03 

0,07 0,02 35,8 81:19 0,50 

175 
48,1 
1828 

0,23 0,45 
0,27 
0,44 

0,07 
0,10 

0,08 
0,14 

-- 
0,05 
0,09 

0,01 
0,01 

0,06 
0,12 

0,04 
0,07 

0,05 0,02 17,5 82:18 0,58 

275 
69,7 
2488 

1,10 0,85 
0,39 
0,60 

0,22 
0,36 

0,08 
0,14 

-- 
0,02 
0,04 

0,03 
0,04 

0,04 
0,08 

-- 0,03 0,01 20,8 76:24 0,15 

Unidades: S0 em (Cmmol L-1) e (mgCQO L-1); -qS em (Cmol S Cmol-1X h-1) e (gCQO g-1SSV h-1); qHB e qHV em 
(Cmol HÁ Cmol-1X h-1); PHA em (% de peso celular seco); HB:HV (em fracções molares); YPHA/S em (Cmol PHA Cmol-

1AOV) 

 

A Tabela 7-7 apresenta os balanços entre as moléculas precursoras geradas a 

partir dos AOV consumidos e a síntese de unidades HB e HV em cada um dos ciclos 

monitorizados. Considerando os três primeiros ciclos monitorizados (dias 73, 105 e 

175), a utilização de acetil-CoA e propionil-CoA para síntese de PHA foi de 44% a 69% 

e de 37% a 49% respectivamente. No 275º dia a utilização destes precursores foi de 

apenas 36% e 8% respectivamente, tendo resultado no mais baixo rendimento de 

polímero entre as quatro condições monitorizadas (YPHA/S = 0,25 Cmol PHA Cmol-
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1AOV). Note-se que este dia correspondeu à operação com um substrato preparado a 

partir de um lote de soro fermentado com RIP = 1,10 (44% de HPr).  

As quantidades de acetil-CoA e propionil-CoA geradas pelo consumo podem ser 

usadas para estimar o conteúdo máximo teórico de HB e HV. Considerando as vias 

metabólicas de síntese de HB e HV a partir das unidades de acil-CoA geradas pelo 

consumo, os valores do conteúdo teórico de HV são 113% a 317% superiores ao que foi 

observado experimentalmente (Tabela 7-7). Este resultado contradiz o que foi 

observado por Bengtsson et al. (2008b) na medida em que estes autores encontraram 

conteúdos teóricos de HV cerca de 18% - 39% mais baixos do que nos resultados 

experimentais. Estes autores observaram crescimento microbiano nas condições 

referidas, e foi sugerido que o teor experimental de HV mais elevado que o teórico 

resultou da utilização directa de AOV envolvidos na produção de HB (de cadeia 

carboxílica par) para crescimento, disponibilizando maiores proporções de AOV de 

cadeia ímpar para a síntese de PHA. Por analogia, no presente estudo o défice de HV 

sugere que terão sido os AOV de cadeia ímpar aqueles que foram preferencialmente 

utilizados para crescimento, mas esta suposição carece de confirmação experimental 

uma vez que o crescimento não foi monitorizado ao longo dos ciclos. 

Na  
 

Tabela 7-8 encontram-se resumidas as condições experimentais e os principais 

resultados obtidos em estudos similares, na perspectiva de comparação deste trabalho 

com os demais. As cargas orgânicas aplicadas aos reactores D e E enquadram-se nas 

condições experimentais da maioria dos estudos, à excepção de Beccari et al. (2009). O 

teor de PHA acumulado no reactor E (17,5 – 35,3%) é, em muitos casos, superior ao 

que foi reportado em ensaios de enriquecimento. Os reactores de enriquecimento são 

dimensionados para a selecção de populações microbianas por aplicação de condições 

experimentais que, em princípio, não maximizam a acumulação de PHA, tal como é o 

caso da adição de nutrientes necessários para promover crescimento celular e 

produção de biomassa enriquecida.   
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Tabela 7-7: Consumos e precursores de PHA gerados no reactor SBR-E 

Dia Fase RIP 

AOV consumidos 
Gerados pelo 

consumo 
Precursores usados para síntese de PHA 

HAc HPr i-HBu n-HBu i-HVa n-HVa n-HCa Ac-CoA Pr-CoA 
HB 

produzido 
HV 

produzido 
HB-
CoA 

HV-
CoA 

Ac-CoA Pr-CoA 

73 6 0,32 98,2 30,0 - 38,7 - 6,6 4,9 196,2 36,0 56,4 13,2 56,4 13,2 126,1 13,2 

105 7 0,23 28,8 10,0 1,8 50,5 - 7,7 2,3 148,1 17,7 29,5 6,7 29,5 6,7 65,7 6,7 

175 10 0,23 33,4 8,3 - 15,0 0,4 3,8 5,8 84,9 12,1 26,2 5,9 26,2 5,9 58,2 5,9 

275 18 1,10 72,1 49,0 - 5,9 1,7 5,0 - 90,7 54,0 14,2 4,4 14,2 4,4 32,8 4,4 

Todas as unidades em mmol 
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Tabela 7-8: Desempenho de culturas mistas seleccionadas em regime “fartura-fome” com substratos complexos em diversos estudos 

Substrato Lv TRS TRH tC C:N:P F/F RIP PHA 
acumulado 

Composição 
(base molar) 

YPHA/S -qS qPHA Referências 

Soro fermentado 

2,0 10 5 24 100:7:1 0,12 0,64 23,1 (HB:HV) (52:48) 0,54 / 0,29a 0,33 / 0,44a -- 
Este estudo (SBR-D) 

3,9 10 2,5 12 100:7:1 0,50 0,47 11,8 (HB:HV) (68:31) 0,34/ 0,19a 0,19 / 0,24a -- 

4,1 10 5 24 100:7:1 0,17 0,32 34,8 (HB:HV) (81:19) 0,58 / 0,34a 0,31 / 0,51a 0,06 

Este estudo (SBR-E) 
3,2 10 5 24 100:7:1 0,16 0,23 35,3 (HB:HV) (81:19) 0,50 / 0,27a 0,54 / 0,95a 0,09 
1,9 10 5 24 100:7:1 0,09 0,23 17,5 (HB:HV) (82:18) 0,58 / 0,33a 0,27 / 0,44a 0,07 
2,0 10 5 24 100:7:1 0,15 1,10 20,8 (HB:HV) (76:24) 0,25 / 0,15a 0,39 / 0,60a 0,04 

Óleo de girassol 
saponificado 

-- 8,9 8,9 96 100:0,5c 2,3 -- 33* (HB:HV:HH) 0,22* 0,25* 0,22* Din et al. (2006) 

Efluente de pasta de 
papel  

-- 4 4 24 -- 0,15 -- 
17,2 
53* 

(HB:HV) (54:46) -- -- -- Coats et al. (2007) 

Melaço fermentado 1,7 10 1 12 100:8:1 0,20 0,19 25 (HB:HV) (90:10) 0,70 0,17 0,11 
Albuquerque et al. (2007); 
Albuquerque et al. (2010) 

Efluente fermentado  
de pasta de papel  

2,5 7 3,5 -- 
100:0,03: 

0,02 
0,06 0,32 53* (HB:HV) (39:61)* 0,66* 0,09* 0,06* Bengtsson et al. (2008b) 

Efluente fermentado  
de lagar de azeite  

8,5 1 1 2 
100:0,02: 

0,01 
0,09 0,14 32* -- 0,36a -- 0,15 Beccari et al. (2009) 

Efluente fermentado de 
lacticínios e gelados 

2,2 3 0,72 b -- -- -- 43* -- 0,25*,a 0,46*,a -- Chakravarty et al. (2010) 

Lamas activadas 
fermentadas 

6 6,4 6,4 8 100:11:1,5 0,20 
0,28-
0,34 

19 (HB:HV) (71:29) 
0,12 
0,36* 

0,30 
0,31* 

0,03 
0,10* 

Morgan-Sagastume et al. 
(2010) 

Efluente fermentado  
de pasta de papel  

2,2 2 2 24 100:24:0,1 0,12 
0,03-
0,17 

49,2 
76,8* 

(HB:HV) (86:14) 
0,80a 

0,80*,a 
0,26 
0,25* 

-- Jiang et al. (2012) 

Óleo de pirólise de  
camas de aviário 

2 10 1 12 100:5:1 0,12 -- 9,2 (HB:HV) (70:30) 0,58a 0,09 0,05a Moita e Lemos (2012) 

Co-fermentado de 
resíduos alimentares e 
lamas secundárias 

0,3 10 10 24 -- 0,30 0,34 23,0 (HB:HV) (76:24) 0,40a -- -- Chen et al. (2013) 

Glicerol 0,7 2 2 24 100:7:5 0,09 -- 30* HB 0,48 -- -- Moralejo-Gárate et al. (2013) 

*- resultados obtidos no estágio de acumulação; a - expresso em (gCQO g-1CQO); b - operação em CSTR; c – razão C:N 
Unidades: Lv em (gCQO L-1d-1); TRS, TRH em (d); tC em (h); C:N:P em base molar; F/F em base temporal; RIP em base CQO; PHA acumulado em (% de peso celular seco); YPHA/S 
em (Cmol PHA Cmol-1 S); -qS em (Cmol S Cmol-1X h-1); qPHA em (Cmol PHA Cmol-1X h-1) 
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Adicionalmente as velocidades de degradação de substrato obtidas no presente estudo são consideradas elevadas, 
atendendo à maioria dos resultados referidos na  
 

Tabela 7-8. Contudo, as velocidades de acumulação de polímero foram 

inferiores. Além disso os rendimentos YPHA/S (0,25 – 0,58 Cmol Cmol-1 AOV) foram 

ligeiramente inferiores aos valores reportados por alguns estudos (Albuquerque et al., 

2007; Bengtsson et al., 2008b; Albuquerque et al., 2010; Jiang et al., 2012), o que pode 

indiciar uma resposta mais fraca da biomassa enriquecida no presente trabalho e 

possivelmente alguma perturbação fisiológica. Um dos factores que pode ter afectado 

negativamente o enriquecimento cultura é a presença de matéria orgânica distinta 

dos AOV que não foi convertida no processo acidogénico a montante, e que foi 

degradada no processo aeróbio. Jia et al. (2013) observaram teores acumulados e 

velocidades de acumulação de PHA gradualmente mais baixas quando um substrato 

totalmente constituído por AOV (HAc, HPr e HBu) foi substituído por 30% e 50% de 

componentes diversos (glucose e albumina). No presente estudo, os perfis de matéria 

orgânica nos ciclos operacionais (Figura 7-16) mostram que, apesar de os AOV terem 

sido maioritariamente consumidos durante a fase de “fartura”, outros substratos 

orgânicos presentes no soro fermentado foram também consumidos, embora a 

velocidades individuais mais baixas, tal como foi também observado por Jia et al. 

(2013). 

A presença de componentes orgânicos não-acidificados remanescentes dos 

processos acidogénicos tem sido frequentemente apontada como causa de 

enfraquecimento do processo de enriquecimento de culturas acumuladoras de PHA, 

fazendo diminuir as cinéticas globais de consumo e acumulação (Albuquerque et al., 

2007; Bengtsson et al., 2008b; Morgan-Sagastume et al., 2010; Ciggin et al., 2013; Jia 

et al., 2013). O efeito pode ser atribuído a três mecanismos complementares (Morgan-

Sagastume et al., 2010): a matéria orgânica não fermentada constitui substrato para 

crescimento de microrganismos que não acumulam PHA, fornece substrato adicional 

para os microrganismos acumuladores de PHA durante a fase de “fome” baseada na 

ausência de AOV e pode ainda ser acumulada como polissacarídeos durante o período 

de “fartura”. Desta forma perde-se a pressão selectiva que permite enriquecer a 

cultura mista em microrganismos acumuladores de PHA. Por outro lado, substratos 

como carbohidratos e proteínas solúveis facilitam o crescimento celular. A presença de 

EPS, produtos hidrolisados ou material resultante de lise celular pode levar ao seu 

consumo de forma mais lenta durante o período de “fome”, promovendo a proliferação 
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de outros microrganismos não-acumuladores de PHA na cultura mista (Albuquerque 

et al., 2013). Jia et al. (2013) observaram que com o aumento da concentração de 

componentes não-acidificados no início da fase de “fartura”, a concentração máxima de 

biomassa sintetizada só foi atingida após o momento de acumulação máxima de PHA, 

o que atenuou o processo de acumulação. Posteriormente, durante a fase de “fome” o 

consumo de PHA para actividades de manutenção foi mais reduzido uma vez que 

abunda substrato externo não-acidificado. Desta forma a função da fase de “fome” foi 

também atenuada. 

7.2.2.2.2 Observações microscópicas 

Ao longo da operação do reactor SBR-E foram frequentemente retiradas 

amostras para observação microscópica, quer para observação directa (Figura 7-17) 

quer aplicando a coloração de azul do Nilo para visualização de substâncias lipídicas 

(Figura 7-19), técnica anteriormente descrita na Secção 3.5. Foi observada uma 

grande diversidade microbiológica incluindo protozoários, bactérias formadoras de 

flocos e algumas bactérias filamentosas, constituindo uma microfauna característica 

dos sistemas de tratamento biológico. A elevada diversidade inicial do sistema 

biológico indiciava boas possibilidades de selecção de uma comunidade microbiana 

acumuladora de PHA. 

O reactor SBR-E foi alimentado com soro fermentado. No início da sua 

operação (dia 0) foram observados flocos com estrutura bem definida e flocos em 

formação com consistência irregular (exemplificados pelo n.º 3 na Figura 7-17), bem 

como protozoários e microrganismos dispersos, uma vez que o inóculo utilizado 

consistiu numa mistura de biomassa fresca (proveniente de uma ETAR municipal) e 

biomassa previamente aclimatada ao soro fermentado (SBR-D). Ao longo do tempo, a 

quantidade e a regularidade de flocos foi aumentando. De entre os protozoários 

observados, os géneros Opercularia (n.º 2 na Figura 7-17) e Vorticella (n.º 4 na Figura 

7-17) foram predominantes, normalmente caracterizados por colónias de dois ou mais 

indivíduos unidos por um pedúnculo comum. Este género de microrganismos 

apresenta elevada resistência e é comum proliferarem em situações transientes como 

alterações na carga orgânica aplicada (Ogleni et al., 2012).  
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Figura 7-17: Micrografias de observação directa no reactor SBR-E (Ampliação: 400×) 

 

Relativamente às bactérias filamentosas observadas, as espécies 

predominantes pertencem ao género Nocardia (n.º 1 na Figura 7-17), tendo 

provavelmente sido responsáveis pela formação de espumas de cor castanha que 

pontualmente se desenvolveram no topo do reactor (Figura 7-18b), nas paredes 

superiores e junto às sondas (Jenkins et al., 2004). A espuma referida difere da 

espuma branca resultante da presença de proteínas remanescentes do soro 

fermentado (Figura 7-18a), e que foi controlada com a colocação de uma rede no topo 

do reactor contendo uma pequena quantidade de agente anti-foaming. Apesar do 

fenómeno de foaming, não foi detectada uma proliferação excessiva de bactérias 

filamentosas em nenhuma fase da operação, uma vez que a remoção de espumas foi 
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efectuada cerca de duas vezes por semana, fazendo parte dos procedimentos rotineiros 

de limpeza do sistema, tubagens, bombas, difusores e sondas. Adicionalmente, as 

espécies filamentosas desempenham um papel importante na formação dos flocos 

biológicos, assegurando uma matriz de suporte. Algumas bactérias filamentosas 

podem eventualmente fazer parte de culturas mistas enriquecidas para acumulação 

de PHA (Bengtsson et al., 2008b). 

 

   
Figura 7-18: Ocorrência de espumas (foaming) nos reactores SBR: (a) espuma devido à presença de proteínas; (b) 

espuma devido à acumulação de microrganismos filamentosos 

 

As observações com a coloração de azul do Nilo permitiram acompanhar, de 

uma forma generalizada, a acumulação de PHA na cultura seleccionada ao longo da 

operação do reactor E. Na Figura 7-19 apresenta-se a evolução da cultura através de 

imagens obtidas com epifluorescência. Uma vez que as imagens recolhidas no 

microscópio apresentavam uma matriz monocromática, estas foram tratadas usando o 

software ImageJ®, na tentativa de representar a fluorescência alaranjada que foi 

observada directamente no microscópio (antes da captação de imagens) e tipicamente 

associada às substâncias lipídicas coradas pelo azul do Nilo devido oxidação do 

corante à oxazona correspondente (Vermelho do Nilo) (Ostle et al., 1982; Oshiki et al., 

2011). Por outro lado também foi observada autofluorescência do meio, caracterizada 

por pontos e estruturas de cor branca e de brilho intenso. Salvaguarda-se assim o 

facto de a autofluorescência proveniente do meio poder eventualmente estar incluída 

nas imagens apresentadas (Figura 7-19), uma vez que o tratamento digital das 

tonalidades monocromáticas não permitiu distinguir os dois tipos de fluorescência.  
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Figura 7-19: Micrografias com coloração azul do Nilo e fluorescência no reactor SBR-E (Ampliação: 400×) 

 

Como seria de esperar, nas observações realizadas no início da operação não foi 

detectada muita fluorescência, indiciando pouca acumulação de reservas, como foi 

demonstrado anteriormente. Com efeito, no dia 0 o teor de PHA acumulado foi 

bastante baixo (1,7%, Figura 7-15a), reflectindo a inoculação feita com uma porção 

significativa de biomassa fresca que não se encontrava adaptada a condições de 

alimentação dinâmica que estimulam a acumulação de PHA. Contudo observou-se 

alguma fluorescência que provavelmente foi devida à presença de biomassa 

proveniente do reactor D onde foi realizada a selecção de biomassa usando também 

soro fermentado. 
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A evolução das condições operacionais, em particular a estratégia de 

alternância das cargas orgânicas aplicadas discutida anteriormente permitiu 

estimular o fenómeno de acumulação (19,6% a 35,7% de PHA acumulado, Figura 

7-15a) e que foi confirmado por um aumento da intensidade de fluorescência (dias 120 

e 191, Figura 7-19). Neste período operacional os flocos aparentaram tamanho e 

formas mais regulares, facto que também reflecte a boa adaptação da biomassa às 

condições operacionais impostas. Apesar das variações da carga orgânica aplicada 

durante o período relativo a estas observações (entre 1,85 e 3,12 gCQO L-1d-1, Figura 

7-14a) e das diferentes composições dos lotes de soro fermentado (RIP entre 0,23 e 

0,70, Figura 7-15b), a eficiência de remoção de CQO foi sempre superior a 98% (Figura 

7-14a) e a razão F/F inferior a 0,08 (Figura 7-15a), o que assegurou uma pressão 

selectiva bastante eficiente. 

Nas observações subsequentes (dias 232 e 268, Figura 7-19) parece ter ocorrido 

uma diminuição da fluorescência, apesar de o tamanho dos flocos se ter mantido 

regular. No período correspondente as estes dias de operação, o teor de PHA 

acumulado manteve-se aproximadamente constante (19% – 21%) mas, apesar de se 

ter aplicado uma carga orgânica constante (cerca de 2 gCQO L-1d-1), observou-se um 

aumento significativo da razão F/F (até 0,19, Figura 7-15a), denotando alguma 

deterioração na pressão selectiva do regime “fartura-fome”. Como foi discutido 

anteriormente, este pior desempenho da cultura para acumular PHA, quando 

comparado com a acumulação entre o 71º e o 144º dia, terá provavelmente resultado 

de alterações significativas na composição do fermentado alimentado (aumento do RIP 

até 10,2) que passou a ser caracterizado por elevados teores relativos de ácido 

propiónico. A pouca abundância de AO  “pares” não terá inibido a cultura 

seleccionada, mas terá contribuído para diminuir as cinéticas de consumo de 

substrato e acumulação de reservas, o que também faz prolongar o período de 

“fartura” e atenuar a pressão selectiva. Este efeito encontra-se bem evidenciado por 

uma fluorescência mais fraca nos dias 232 e 268 comparativamente às imagens 

recolhidas no dia 120 (Figura 7-19).  
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7.3 Conclusões 

O trabalho deste capítulo incidiu sobre o desenvolvimento de processos de 

selecção de culturas mistas para acumulação de PHA em regime de “fartura-fome” e 

foi realizado em reactores SBR. Os reactores A, B e C foram alimentados com ácido 

acético e ácido propiónico nas proporções (1:1), (2:1) e (2:1) respectivamente, em 

termos de CQO. Os reactores D e E foram alimentados com soro de queijo acidificado 

no processo acidogénico desenvolvido no Capítulo 6. Além das diferentes composições 

dos substratos, as variáveis estudadas incluíram a duração do ciclo operacional e a 

carga orgânica aplicada. 

Nos reactores operados com AOV puros (A, B e C), a eficiência de remoção de 

CQO foi quase sempre superior a 95%, demonstrando a fiabilidade dos processos de 

selecção de culturas mistas quando integrados no tratamento convencional de 

efluentes, promovendo assim o conceito de biorrefinaria. No entanto, no reactor C, o 

encurtamento da duração do ciclo operacional de 24 h para 12 h resultou numa perda 

significativa da estabilidade da cultura microbiana com deterioração da eficiência de 

remoção de CQO, em resultado de uma diminuição acentuada da velocidade de 

consumo de substratos. Em geral, a velocidade específica de consumo de substratos foi 

superior nos sistemas alimentados com uma maior proporção de ácido acético (0,21 – 

0,71 Cmol AOV Cmol-1X h-1), tendo os valores da velocidade de consumo de acetato 

sido superiores aos de propionato. A tendência das velocidades de consumo de 

substratos foi semelhante à tendência de acumulação de PHA. O valor mais elevado 

da velocidade de consumo de substratos (0,71 Cmol AOV Cmol-1X h-1) coincidiu com a 

maior acumulação de PHA (31,3% do peso celular seco) e foram observados no reactor 

C quando este foi operado numa duração de ciclo de 24 h. Este desempenho é reflexo 

de uma pressão selectiva eficiente sobre a cultura mista, caracterizada quer por um 

rápido consumo de substrato, quer por uma fase de “fome” relativamente longa (razão 

F/F = 0,12). Por outro lado, o teor de PHA acumulado foi menor em tempos de ciclo 

operacional mais curtos (12 h) ou com o aumento da carga orgânica, tendo a 

acumulação sido eventualmente prejudicada pela presença de CQO não consumida no 

final dos ciclos operacionais. Devido a este fenómeno, em alguns casos não ocorreu 

fase de “fome” e consequentemente não se exerceu pressão selectiva sobre as culturas. 

Além disso, a CQO residual observada em alguns casos foi atribuída à presença de 

EPS, confirmada com observações microscópicas. 
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Os reactores D e E foram operados usando soro fermentado como substrato. No 

reactor D (operado em paralelo com o reactor C), a eficiência de remoção de CQO foi 

superior a 95% após um período de aclimatação ao substrato complexo. À semelhança 

do que aconteceu no reactor C, o encurtamento do tempo de ciclo de 24 h para 12 h 

resultou numa perda significativa da eficiência de tratamento (remoção de CQO 

inferior a 40% no final da operação) e wash-out da biomassa. As velocidades 

específicas de consumo de substratos foram menores do que no reactor C operado com 

AOV puros, quer na operação a 24 h (0,33 Cmol AOV Cmol-1X h-1), quer a 12 h (0,19 

Cmol AOV Cmol-1X h-1), provavelmente devido à presença de uma fracção de CQO 

não-AOV no substrato. Na operação a 12 h, a velocidade de consumo de substratos foi 

ainda afectada pela falta de uma fase de “fome” que prolongou o período de “fartura” 

(razão F/F = 0,50). Em consequência, a acumulação de PHA foi superior nas condições 

de operação a 24 h (23,1% do peso celular seco). O teor molar de HV nos copolímeros 

produzidos (48% e 32%) foi proporcional ao valor do RIP nos lotes de soro fermentado 

utilizados (0,64 e 0,47 respectivamente). 

O reactor E foi operado a longo prazo (304 dias) com soro fermentado, 

procurando avaliar-se a estabilidade da cultura seleccionada. Ao longo da operação, a 

eficiência de remoção de CQO foi sempre superior a 96%, confirmando o sucesso da 

integração de regimes de selecção de culturas acumuladoras de PHA com sistemas de 

tratamento de efluentes. A maior velocidade específica de consumo de substrato 

observada (1,33 gCQO g-1SSV h-1) foi obtida em condições de carga orgânica 3,18 

gCQO L-1d-1 de um lote de soro com RIP = 0,23. Estas condições resultaram na maior 

acumulação de PHA ao longo da operação (35,8% do peso celular seco), 

correspondendo a um rendimento de acumulação (YPHA/S) de 0,50 Cmol PHA Cmol-

1AOV (0,27 gPHA g-1CQO). Em termos gerais, as velocidades específicas individuais 

de consumo de AOV foram superiores para o acetato e, por ordem decrescente, para o 

propionato, n-butirato, n-valerato e n-caproato. A velocidade específica de acumulação 

de polímero (qPHA) foi relativamente baixa (0,04 – 0,09 Cmol PHA Cmol-1X h-1) e 

atribuída provavelmente à presença de componentes não-acidificados no substrato 

complexo (proteínas não transformadas no processo acidogénico a montante) que 

fizeram diminuir as cinéticas globais. 

Os valores mais elevados de acumulação de PHA (34,0% - 35,8%) foram 

observados durante e após um período operacional caracterizado pela aplicação de 
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cargas orgânicas intermitentes (entre 2,31 e 4,70 gCQO L-1d-1). Estas condições 

proporcionaram o encurtamento da fase de “fartura” (razão F/F = 0,06), induzindo 

uma pressão selectiva favorável à biomassa acumuladora de reservas. Com efeito, a 

combinação de um regime “fartura-fome” bem estabelecido (fase de fome prolongada) 

com a alternância entre ciclos com diferentes concentrações iniciais de substrato 

permitiu estimular a capacidade de acumulação da cultura (aumento de 7,2% para 

35,8%). Esta estratégia coincide com a realidade da maioria das estações de 

tratamento onde não só a composição dos efluentes de entrada mas também a sua 

carga orgânica são frequentemente variáveis e sazonais. Desta forma foi possível 

seleccionar uma cultura mista estável e bem adaptada ao tratamento de efluentes 

orgânicos produzidos em condições transientes, e simultaneamente com capacidade de 

acumulação de teores significativos de PHA. 

As observações microscópicas realizadas ao longo da operação do SBR-E 

demonstraram grande diversidade microbiológica, incluindo protozoários, bactérias 

formadoras de flocos e algumas bactérias filamentosas, apresentando estas últimas 

pouca proliferação. As observações com a técnica de coloração de azul do Nilo 

permitiram acompanhar qualitativamente a evolução do processo de selecção da 

cultura microbiana em termos de acumulação de PHA. As micrografias realizadas 

sobre a cultura após a estratégia de cargas orgânicas alternadas no reactor 

mostraram elevada fluorescência, evidenciando a acumulação significativa que foi 

observada após aquele período operacional.  
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8. CONCLUSÕES E SUGESTÕES DE 
TRABALHO FUTURO  
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8.1 Conclusões gerais 

Este estudo apresentou alguns elementos para promover a valorização de 

resíduos/subprodutos orgânicos, partindo do soro de queijo, subproduto da indústria 

de lacticínios, e fazendo uso de processos biológicos e respectivas culturas microbianas 

mistas. Foi considerada a possibilidade de uma mudança de estratégia na operação de 

processos tradicionalmente utilizados em estações de tratamento para 

simultaneamente reduzir a carga poluente associada ao soro de queijo e utilizar os 

seus componentes orgânicos para produção de PHA, apresentando-se de seguida as 

principais conclusões. 

Nos ensaios anaeróbios acidogénicos descontínuos e semi-contínuos foi 

adicionado um inibidor específico da metanogénese (BES), numa concentração de 20 

mM determinada em ensaios preliminares, de modo a potenciar a acumulação de 

AOV. As concentrações máximas de AOV (até 3,2 gCQO L-1) obtidas com oito 

substratos orgânicos (subprodutos industriais ou resíduos) foram atingidas em 7 a 14 

dias após o início dos ensaios. Atendendo ao rendimento do processo acidogénico nas 

condições testadas, o soro de queijo apresentou o maior grau de acidificação (40%), 

seguido do melaço de cana (37%), da FORSU (31%), do glicerol (14%), do efluente 

vinícola (11%), do efluente de lagar de azeite (10%), do efluente saponáceo (6%) e do 

efluente lixiviado de aterro (2%). Para além disso, o soro de queijo foi o substrato que, 

após o processo biológico, resultou em maior teor de AOV no fermentado (52% da CQO 

final). Nos substratos com maior potencial acidogénico (soro de queijo, melaço de cana 

e FORSU), os AOV produzidos foram predominantemente o ácido acético, o ácido n-

butírico e o ácido propiónico, respectivamente 46% – 53%, 26% – 28% e 8% – 16% da 

acidez volátil. 

Na fermentação acidogénica do soro de queijo, numa fase de operação 

descontínua, foi obtida uma produção máxima de AOV de cerca de 10,9 gCQO L-1 com 

a combinação da alcalinidade e da razão F/M mais elevadas. No entanto, o grau de 

acidificação mais elevado (72%) foi observado numa condição operacional de carga 

intermédia (F/M = 4 gCQO g-1SSV) e alcalinidade 8 g CaCO3 L-1. O aumento da razão 

F/M exerceu um efeito sinergístico na produção absoluta de AOV, mas antagonístico 

no grau de acidificação. Para além disso, ambos os efeitos foram potenciados pelo 

aumento da concentração de alcalinidade. O ácido n-butírico e o ácido acético foram os 
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AOV predominantes (perfazendo conjuntamente até cerca de 60% dos AOV 

produzidos) nos ensaios conduzidos nas maiores razões F/M. Por outro lado, baixas 

razões F/M combinadas com adições elevadas de alcalinidade estimularam a produção 

de ácido propiónico que atingiu até 13% dos AOV. Adicionalmente, a operação em 

condições que combinaram razões F/M e concentrações de alcalinidade elevadas 

resultou no alongamento da cadeia carboxílica dos AOV produzidos, nomeadamente 

na emergência de ácido n-capróico. 

Durante a operação do ensaio factorial em modo semi-contínuo foram 

observados resultados comparáveis aos obtidos na operação em modo descontínuo, 

tendo-se atingido um grau de acidificação mais baixo (43%), obtido com a razão F/M 

mais baixa (2 gCQO g-1SSV) e potenciado pelo efeito sinergístico da alcalinidade 

adicionada. A razão F/M exerceu um efeito antagonístico no grau de acidificação em 

toda a região experimental, independentemente da alcalinidade adicionada. À 

semelhança dos resultados da operação descontínua, razões F/M mais baixas 

favoreceram a produção de ácido propiónico (até 73% dos AOV), principalmente 

quando combinadas com alcalinidade elevadas e, de forma análoga, razões F/M e 

concentrações de alcalinidade elevadas promoveram o alongamento da cadeia 

carboxílica (aparecimento do ácido iso-valérico e do ácido n-capróico). 

A fermentação acidogénica do soro em modo contínuo foi realizada num reactor 

MBBR, tendo sido estudado o efeito da carga orgânica e da concentração de 

alcalinidade na produção e composição de AOV. A produção máxima de AOV (cerca de 

21 gCQO L-1) foi obtida na operação com a carga orgânica mais elevada (100 gCQO L-

1d-1) e com uma provisão de alcalinidade de 3,2 g CaCO3 L-1. No entanto, nesta 

condição experimental verificou-se uma quebra acentuada da acumulação de AOV 

após ter sido observada a acumulação máxima, e ainda um baixo grau de acidificação 

(36%). Por outro lado, a operação numa carga orgânica mais baixa (30 gCQO L-1d-1) 

combinada com baixas concentrações de alcalinidade adicionada (até 3,2 g CaCO3 L-1) 

resultou em graus de acidificação mais elevados (66% – 68%) e numa produção total 

de AOV entre 9,7 e 10,1 gCQO L-1. Além disso, estas condições experimentais 

permitiram obter quase toda a CQO no efluente como AOV (82% – 88%). O aumento 

da alcalinidade adicionada (de 3,6 para 7,2 g CaCO3 L-1) nas cargas orgânicas 50 e 100 

gCQO L-1d-1 proporcionou a ocorrência de metanização até 4% da CQO alimentada, 
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resultando em menores graus de acidificação (18% – 30%) devido ao consumo dos AOV 

para produção de metano.  

Uma estratégia operacional de adição variável de alcalinidade (entre 0 e 4,8 g 

CaCO3 L-1) na carga orgânica mais baixa permitiu estimular as produções de ácido 

propiónico (até 3,3 gCQO L-1) e ácido n-valérico (até 2,7 gCQO L-1), constituindo estes 

AOV cerca de 42% da acidez volátil produzida. Desta forma, as condições dinâmicas de 

disponibilização de alcalinidade ao sistema biológico favoreceram a obtenção de um 

efluente com grandes proporções de AOV de cadeia ímpar (RIP = 0,76), facto relevante 

do ponto de vista da sua valorização em polihidroxialcanoatos por potenciar teores 

elevados de HV nos polímeros produzidos. Por outro lado, a estabilização do valor da 

concentração de alcalinidade adicionada (3,6 g CaCO3 L-1) na operação à mesma carga 

orgânica (30 gCQO L-1d-1) resultou num alongamento da cadeia carboxílica. Este 

resultado foi coerente com a operação em modo semi-contínuo, na medida em que a 

emergência de ácidos de maior massa molecular resultou também de um aumento da 

alcalinidade disponível. 

O regime “fartura-fome” foi aplicado a reactores aeróbios SBR para desenvolver 

a selecção de culturas aeróbias mistas, promovendo o seu enriquecimento em 

microrganismos acumuladores de PHA, usando como substrato tanto AOV puros 

(ácido acético e ácido propiónico) como soro de queijo acidificado obtido no reactor 

MBBR acidogénico. Nestes reactores, a eficiência de remoção de CQO foi geralmente 

superior a 95%, demonstrado a fiabilidade de integrar o enriquecimento de culturas 

acumuladoras de PHA nos processos convencionais de tratamento de efluentes. Nos 

reactores operados com AOV puros, a velocidade específica de consumo de substrato 

mais elevada (0,71 Cmol AOV Cmol-1X h-1) coincidiu com a maior acumulação de PHA 

(31,3% do peso celular seco), sendo este facto um reflexo de uma pressão selectiva 

eficiente sobre a cultura mista, caracterizada quer por um rápido consumo de 

substrato, quer por uma fase de “fome” relativamente longa (razão F/F = 0,12). Por 

outro lado, a diminuição do tempo de ciclo de 24 h para 12 h, ou o aumento da carga 

orgânica (de 4 para 8 gCQO L-1d-1), resultaram numa deterioração da eficiência de 

remoção de matéria orgânica e num menor teor de PHA acumulado. A acumulação de 

PHA foi eventualmente prejudicada pela presença de CQO não consumida no final dos 

ciclos operacionais que, em alguns casos, foi atribuída à presença de EPS, confirmada 

por observações microscópicas. 
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À semelhança do que foi observado no processo de selecção de culturas com 

AOV puros, o encurtamento do tempo de ciclo de 24 h para 12 h no processo de 

selecção de biomassa alimentado com soro fermentado resultou numa perda 

significativa da eficiência de tratamento e wash-out de parte das lamas biológicas. Em 

termos gerais, as velocidades específicas de consumo de soro acidificado foram 

menores do que nos sistemas operados com AOV puros, quer na operação a 24 h (0,33 

Cmol AOV Cmol-1X h-1), quer a 12 h (0,19 Cmol AOV Cmol-1X h-1), provavelmente 

devido à presença de uma fracção de CQO não-AOV no substrato. De forma análoga, 

na operação a 12 h, a velocidade de consumo de substratos foi ainda afectada pela 

ausência de uma fase de “fome”, o que prolongou o período de “fartura” (razão F/F = 

0,50). 

Num processo de selecção de biomassa operado a longo prazo (304 dias) com 

soro fermentado, a eficiência de remoção de CQO foi sempre superior a 96%, 

confirmando uma vez mais o sucesso da integração de regimes de selecção de culturas 

acumuladoras de PHA em sistemas de tratamento de efluentes. A maior velocidade 

específica de consumo de substrato observada neste reactor (1,33 gCQO g-1SSV h-1) foi 

obtida em condições de carga orgânica 3,18 gCQO L-1d-1, resultando na maior 

acumulação de PHA observada ao longo da operação (35,8% do peso celular seco) e 

correspondeu a um rendimento de acumulação (YPHA/S) de 0,50 Cmol PHA Cmol-1AOV 

(0,27 gPHA g-1CQO). O teor molar de HV no copolímero acumulado pela cultura 

[P(HB-co-HV)] foi directamente proporcional à concentração relativa de AOV de 

cadeia ímpar no substrato, tendo sido obtido um copolímero contendo até 71% de HV 

quando o substrato alimentado foi caracterizado por elevados valores de RIP (entre 

0,47 e 10,2). As velocidades específicas individuais de consumo de AOV foram 

superiores para o acetato e, por ordem decrescente, para o propionato, n-butirato, n-

valerato e n-caproato. A velocidade específica de acumulação de polímero (qPHA) foi 

relativamente baixa (0,04 – 0,09 Cmol PHA Cmol-1X h-1) e atribuída provavelmente à 

presença de componentes não-acidificados no substrato complexo (proteínas não 

transformadas no processo acidogénico a montante) que fizeram diminuir as cinéticas 

globais. 

A aplicação de um período operacional caracterizado por cargas orgânicas 

intermitentes (entre 2,31 e 4,70 gCQO L-1d-1) promoveu uma pressão selectiva 

favorável à biomassa acumuladora de PHA. Estas condições proporcionaram o 
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encurtamento da fase de “fartura” (razão F/F = 0,06). A combinação de um regime 

“fartura-fome” bem estabelecido (com uma fase de “fome” prolongada) com a 

alternância entre ciclos com diferentes concentrações iniciais de substrato permitiu 

estimular a capacidade de acumulação da cultura (aumento de 7,2% para 35,8%). Esta 

estratégia reflecte a realidade da maioria das estações de tratamento onde não só a 

composição dos efluentes de entrada mas também a sua carga orgânica são 

frequentemente variáveis. Desta forma foi possível seleccionar uma cultura mista 

estável e bem adaptada ao tratamento de efluentes orgânicos produzidos em condições 

transientes e sazonais e simultaneamente com capacidade de acumulação de teores 

significativos de PHA. 

8.2 Sugestões para trabalhos futuros 

Seguidamente apresentam-se algumas sugestões que poderão contribuir para 

uma melhoria do conhecimento sobre as matérias abordadas neste trabalho: 

 Estudar os efeitos de inibição metanogénica utilizando inibidores específicos, 

nomeadamente alguns dos que têm sido recentemente estudados pela engenharia 

enzimática, na tentativa de sistematizar as condições operacionais que 

maximizam a acumulação de AOV por culturas anaeróbias mistas. 

 Aplicar as condições experimentais que permitiram a caracterização de cenários 

operacionais de fermentação acidogénica de soro de queijo a diferentes substratos 

orgânicos, nomeadamente aqueles que constituem resíduos ou subprodutos 

industriais de elevada disponibilidade, promovendo a sua valorização acidogénica. 

 Avaliar e quantificar a extensão da fermentação acidogénica das proteínas 

presentes no soro de queijo, e desenvolver acções operacionais que maximizem a 

sua conversão em AOV, sendo ainda necessário caracterizar os produtos 

resultantes do processo. 

 Estudar a aplicação de alcalinidade de uma forma variável (promovendo períodos 

transientes de disponibilidade de alcalinidade) ao processo acidogénico em reactor 

MBBR em cargas orgânicas superiores a 30 gCQO L-1d-1, de forma a confirmar até 

que ponto esta estratégia operacional estimula maiores produções de AOV de 

cadeia ímpar, nomeadamente ácido propiónico. 
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 Aplicar um modelo dinâmico robusto (por exemplo o Anaerobic Digestion Model 

No.1) aos resultados obtidos no reactor MBBR, na tentativa de sistematizar o 

conhecimento do processo de produção de AOV a partir de soro de queijo, através 

da estimação de constantes cinéticas e estequiométricas segregadas. O trabalho 

matemático deve integrar não só a modelação bioquímica, mas também as 

considerações hidráulicas inerentes tanto à tecnologia de crescimento suspenso 

como à de crescimento imobilizado. 

 Quantificar o crescimento de biomassa ao longo dos ciclos operacionais em 

reactores SBR operados no regime “fartura-fome”, de forma a ilustrar melhor o 

processo de selecção de biomassa acumuladora de PHA, e determinar o efeito das 

variáveis operacionais na quantidade de substrato que é canalizado para 

acumulação de reservas ou para crescimento. 

 Aplicar um modelo dinâmico (por exemplo o Activated Sludge Model No.3) aos 

resultados obtidos a longo prazo no processo de selecção de biomassa em regime 

“fartura-fome” que integre os conceitos de consumo de substrato e acumulação de 

reservas de PHA, e que considere ainda os modelos metabólicos que têm sido 

desenvolvidos para descrever os fenómenos de síntese de diferentes monómeros a 

partir de diferentes AOV no substrato. Facultando a obtenção de parâmetros 

cinéticos e estequiométricos, um tal estudo permitiria um avanço significativo no 

estado-da-arte das tecnologias de tratamento de efluentes, visando a sua 

integração num conceito de biorrefinaria. 

 Aplicar a estratégia de alternância de cargas orgânicas a processos de selecção de 

culturas mistas no regime “fartura-fome” operados numa gama mais alargada de 

carga orgânica, e em diferentes tempos de ciclo, tentando averiguar o seu efeito, 

combinado com outras variáveis operacionais, no estímulo da acumulação de PHA 

pelas culturas seleccionadas. 

 Caracterizar as comunidades microbianas seleccionadas (anaeróbias e aeróbias) 

que conduziram aos melhores resultados em termos de produção de AOV e de 

acumulação de PHA, utilizando técnicas de biologia molecular, nomeadamente 

Fluorescence in Situ Hybridization (FISH) e Denaturating Gradient Gel 

Electrophoresis (DGGE), e relacionar a caracterização com os parâmetros 

operacionais de cada um dos sistemas estudados. 
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 Desenvolver um sistema de controlo automático da alimentação ao processo de 

selecção baseado na concentração de oxigénio dissolvido, de forma a permitir 

realizar um maior número de ciclos operacionais por unidade de tempo 

(maximizando a carga orgânica aplicada), mantendo uma duração da fase de 

“fome” adequada. 

 Realizar ensaios descontínuos de acumulação de PHA, usando a biomassa 

seleccionada como inóculo e o soro acidificado como substrato, em concentrações 

elevadas que permitam maximizar a acumulação de PHA, e caracterizar os 

polímeros obtidos neste estágio relativamente às suas propriedades mecânicas, de 

forma a validar a adequabilidade do soro de queijo para a sua valorização em 

PHA.  
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10.1 Preparação de soluções para análise da CQO 

Solução oxidante para determinação da CQO (refluxo fechado) 

 Secagem de cerca de 25 g de K2Cr2O7 (Riedel-de Häen®) a 105ºC até peso 

constante; 

 Pesagem rigorosa de 20,432 g de K2Cr2O7 e de 66,6 g HgSO4 (Riedel-de Häen®); 

 Dissolução em 500 mL de água destilada e 167 mL de ácido sulfúrico concentrado 

(H2SO4 Fluka®); agitação magnética durante 24 h; 

 Aferição do volume a 2 L com água destilada; conservação em frasco de vidro 

escuro. 

Solução ácida para determinação da CQO (refluxo fechado) 

 Pesagem rigorosa de 23,3 g de Ag2SO4 (Panreac®); 

 Dissolução em 2,5 L de ácido sulfúrico concentrado (H2SO4 Fluka®); agitação 

magnética durante 24 h; conservação no próprio frasco do ácido em polietileno. 

 Solução-padrão de KHP para calibração do espectrofotómetro de leitura de CQO 

 Secagem de cerca de 1 g de KHP (Panreac®) a 105ºC até peso constante; 

 Pesagem rigorosa de 850 mg de KHP; 

 Dissolução em 1 L de água destilada; preservação em frasco de vidro escuro. 

 

Solução de sulfato de ferro e amónio (FAS) para titulações (refluxo aberto) 

 Pesagem de 250 g de FAS; 

 Dissolução em cerca de 1 L de água destilada; 

 Adição de 50 mL de H2SO4; 

 Aferição com água destilada até 2,5 L e agitação durante 24 h; preservação em 

frasco de vidro escuro  



Biovalorização de soro de queijo por processos anaeróbios/aeróbios 

- 352 - 

10.2 Calibração do método cromatográfico para a quantificação 
dos AOV 

A calibração do método cromatográfico para análise dos ácidos orgânicos 

voláteis teve por objectivo a diferenciação dos diferentes analitos (mediante diferentes 

tempos de resposta) e o estabelecimento da relação entre a área dos picos de resposta 

e a concentração de cada analito presente. É descrito em seguida o procedimento 

efectuado.  

Seis padrões mistos contendo diferentes concentrações dos ácidos voláteis a 

analisar foram preparados por diluições a partir de uma solução-padrão. Os cálculos 

preliminares para a determinação das concentrações presentes na solução-padrão e 

nos padrões diluídos basearam-se nas propriedades físico-químicas dos reagentes 

utilizados e são apresentados na Tabela 10-1. A cada padrão foi adicionado um volume 

de 30% de ácido fórmico, utilizado como padrão interno. 

Tabela 10-1: Características e composição de cada padrão de AOV 

 HAc HPr i-HBu n-HBu i-HVa n-HVa n-HCa 

M (g mol-1) 60,1 74,1 88,1 88,1 102,1 102,1 116,2 
ρ (g mL-1) 1,05 0,99 0,97 0,96 0,93 0,93 0,95 
Volume para 500 mL de 
solução-padrão (mL) 

1,5 

Concentração final na 
solução-padrão (g L-1) 

3,15 2,97 2,91 2,88 2,79 2,79 2,85 

 
Concentrações individuais nos padrões diluídos (mg L-1) 

Padrão 1 (1:100) 31,5 29,7 29,1 28,8 27,9 27,9 28,5 
Padrão 2 (3:100) 94,5 89,1 87,3 86,4 83,7 83,7 85,5 
Padrão 3 (5:100) 157,5 148,5 145,5 144,0 139,5 139,5 142,5 
Padrão 4 (10:100) 315,0 297,0 291,0 288,0 279,0 279,0 285,0 
Padrão 5 (15:100) 472,5 445,5 436,5 432,0 418,5 418,5 427,5 
Padrão 6 (50:100) 1575,0 1485,0 1455,0 1440,0 1395,0 1395,0 1425,0 

 

Tomas de 0,5 L de cada padrão foram injectadas no cromatógrafo, obtendo-se 

vários cromatogramas através do software de aquisição de dados. A análise foi 

efectuada em três réplicas por padrão. A inspecção dos cromatogramas permitiu, por 

um lado, identificar os tempos de retenção de cada um dos analitos (Tabela 10-2), e 

por outro obter a área integrada de cada pico. A Figura 10-1 exemplifica um 

cromatograma típico obtido com a injecção de um padrão. A área de cada pico foi 

representada graficamente em função da concentração injectada, permitindo obter 

rectas de calibração através do método dos mínimos quadrados (algoritmo incorporado 
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no software Microsoft® Excel 2003). A Figura 10-2 mostra as curvas obtidas, assim 

como os parâmetros das regressões lineares.  

Tabela 10-2: Tempos de retenção dos picos associados a cada AOV 

Analito Tempo de retenção  desvio-padrão (min) 

HAc 3,0190,035 

HPr 3,9980,053 

i-HBu 4,7830,038 

n-HBu 5,2460,031 

i-HVa 6,2070,046 

n-HVa 6,9370,045 

n-HCa 8,7680,039 

 

 
Figura 10-1: Cromatograma de um padrão injectado contendo AOV 

 

 

O limite de detecção é definido como o ponto acima do qual o valor medido é 

superior à incerteza associada à medição. Corresponde à concentração de analito que 

pode ser detectada numa amostra mas não necessariamente quantificada, 

apresentando um sinal pelo menos duas ou três vezes maior do que a magnitude da 

linha de base. Por outro lado, o limite de quantificação é a quantidade mínima 

injectada que produz medições quantificáveis, correspondendo a um pico normalmente 

dez a vinte vezes maior do que a linha de base (Huber, 2007). De entre várias 

abordagens para a sua determinação, estes limites foram calculados neste trabalho 

recorrendo à metodologia dos erros quadráticos médios (US-EPA, 2003), segundo a 

sequência seguinte. 
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Figura 10-2: Curvas de calibração do método de quantificação de AOV: ácido acético (HAc); ácido propiónico (HPr); 

ácido iso-butírico (i-HBu); ácido n-butírico (n-HBu); ácido iso-valérico (i-HVa); ácido n-valérico (n-HVa); ácido n-
capróico (n-HCa)  
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i) Cálculo da resposta teórica (área) da concentração presente em cada padrão 

com base nas rectas de calibração (yp); 

ii) Cálculo do erro associado a cada medição (E = yp - y); 

ii) Cálculo do erro quadrático médio, EQM: 

2n

E

EQM

n

1i

2

i






 

Eq. 10-1 
 

n – número de padrões  

iv) Cálculo do limite de detecção (LD): 

m

EQM3
LD




 
Eq. 10-2 

 

m – declive da recta de calibração  

v) Cálculo do limite de quantificação (LQ): 

m

EQM10
LQ




 
Eq. 10-3 

 

m – declive da recta de calibração  

Os valores calculados são apresentados na Tabela 10-3: 

Tabela 10-3: Limites de detecção e quantificação para o método cromatográfico de análise de AOV 

Analito EQM (V s) LD (mg L
-1

) LQ (mg L
-1

) 

HAc 1668,0 8,3 27,7 

HPr 9197,5 25,3 84,4 

i-HBu 10493,2 23,0 76,7 

n-HBu 11144,9 23,9 79,7 

i-HVa 18373,1 35,5 118,3 

n-HVa 20238,6 40,8 136,0 

n-HCa 9891,2 24,8 82,8 

 

Numa tentativa de uniformização dos balanços materiais nos vários sistemas 

operados no decorrer dos trabalhos, foi adoptada, de um modo geral, a expressão de 

todas as concentrações de ácidos orgânicos voláteis em termos de CQO equivalente. 

Para o efeito, as concentrações foram convertidas através da estequiometria de 
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oxidação, fazendo uso do factor Carência Teórica de Oxigénio (CTO), obtido de acordo 

com a Eq. 10-5, cujos valores específicos se apresentam na Tabela 10-4. 

 

                       
Eq. 10-4 

    (     
     )  

     
      

 Eq. 10-5 
 

 

 
Tabela 10-4: Carência teórica de oxigénio dos ácidos orgânicos voláteis 

Analito 
Fórmula 
química 

M (g mol-1) CTO (gO2 g-1) 

HAc C2H4O2 60,05 1,066 

HPr C3H6O2 74,08 1,512 

i-HBu C4H8O2 88,11 1,816 

n-HBu C4H8O2 88,11 1,816 

i-HVa C5H10O2 102,13 2,037 

n-HVa C5H10O2 102,13 2,037 

n-HCa C6H12O2 116,16 2,204 

 

 

 

10.3  Calibração do método cromatográfico para quantificação 
dos PHA 

A quantificação dos PHA foi realizada no Laboratório Associado REQUIMTE, 

na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Apesar de se 

tratar de um procedimento analítico quase universal, as especificidades do método 

variam de acordo com o equipamento e material disponível. Como tal, é aqui 

apresentado, de uma forma não-exaustiva, o procedimento relativo à calibração 

previamente implementada naquele laboratório. 

Para a calibração foi efectuada uma recta com seis concentrações preparadas a 

partir de uma solução-mãe contendo 3,1 mg mL-1 de um padrão comercial P(HB-HV) 

88%-12% (Sigma Aldrich®). Foram preparadas diluições sucessivas desde 0,5 mL até 

0.015625 mL e ainda um “zero”. Os padrões obtidos sofreram o mesmo tratamento que 

as amostras (digestão ácida para hidrólise, metilação e extracção). Todas as 

concentrações (padrões e amostras) foram corrigidas utilizando o método do padrão-
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interno (heptadecano). As rectas de calibração encontram-se ilustradas na Figura 

10-3. O limite de detecção deste método foi de 10 µg L-1. 

 
Figura 10-3: Rectas de calibração utilizadas para quantificação de hidroxibutirato e hidroxivalerato 

 

10.4  Soluções de micronutrientes e meio mineral 

 Solução 1 - macronutrientes para reactores anaeróbios (van Lier et al., 1997) 

– adição de 2 mL L-1 de meio reaccional 

Composto Elemento de 
interesse 

Concentração final no 
meio reaccional (mg L-1) 

NH4Cl N 86,802 

KH2PO4 P 16,456 

CaCl2.2H2O Ca 4,248 

MgSO4.7H2O Mg 1,733 

 

 Solução 2 - micronutrientes para reactores anaeróbios (van Lier et al., 1997) 

– adição de 1 mL L-1 de meio reaccional 

Composto Elemento de 
interesse 

Concentração final no 
meio reaccional (mg L-1) 

FeCl2.6H2O Fe 0,403 

CoCl2.6H2O Co 0,483 

MnCl2.4H2O Mn 0,135 

CuCl2.2H2O Cu 0,011 

ZnCl2 Zn 0,023 

H3BO3 B 0,009 

(NH4)6Mo7O24.4H2O Mo 0,048 

Na2SeO3.5H2O Se 0,029 

NiCl2.6H2O Ni 0,012 

EDTA EDTA 0,976 
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 Solução 3 – meio mineral para reactores aeróbios (Dionisi et al., 2004) – 

adição de 20 mL L-1 de alimentação  

Composto Elemento de 
interesse 

Concentração final no 
meio reaccional (mg L-1) 

MgSO4.7H2O Mg 100 

CaCl2.2H2O Ca 50 

FeCl2.6H2O Fe 2 

EDTA -- 3 

n-aliltioureia -- 20 

 

 Solução 4 – micronutrientes para reactores aeróbios (Dionisi et al., 2004) – 

adição de 2 mL L-1 de alimentação 

Composto Elemento de 
interesse 

Concentração final no 
meio reaccional (mg L-1) 

H3BO3 B 0,3 

MnCl2.4H2O Mn 0,03 

CoCl2.6H2O Co 0,2 

ZnCl2 Zn 0,1 

(NH4)6Mo7O24.4H2O Mo 0,05 

CuCl2.2H2O Cu 0,01 

NiCl2.6H2O Ni 0,02 

KI I 0,03 
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