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PRODUÇÃO DE METANO DE VINHAÇA COM SUPLEMENTAÇÃO DE TORTA DE 

FILTRO EM REATORES UASB EM SÉRIE, MESOFÍLICOS E TERMOFÍLICOS: 

DESEMPENHO DO PROCESSO E DIVERSIDADE MICROBIANA 

 

RESUMO - A produção de biogás a partir da vinhaça de cana de açúcar tem um 
enorme potencial do ponto de vista econômico, energético e ambiental. No entanto, a 
estabilidade da produção de metano e a qualidade da vinhaça biodigerida nos reatores 
anaeróbios ainda necessitam de estudos, quanto as exigências de nutrientes e 
alcalinidade, estratégias operacionais e conhecimento da microbiota. Neste trabalho, 
foram avaliados dois sistemas de tratamento compostos por reatores UASB, em série, 
para o tratamento da vinhaça na faixa de temperatura termofílica (Reatores - TR1 e 
TR2) e mesofílica (Reatores - MR1 e MR2). Os reatores foram operados com cargas 
orgânicas volumétricas (COV) crescentes de até 45 g DQOtotal (L d-1) (TR1) e 29 g 
DQOtotal (L d-1) (MR1). A vinhaça afluente foi suplementada com torta de filtro e as 
maiores produções volumétricas de metano obtidas para o sistema termofílico e 
mesofílico foram de 4,0 (TR1) e 1,4 (TR2) L CH4 (L d)-1 e de 2,1 (MR1) e 1,2 (MR2) L 
CH4 (L d)-1, respectivamente. Os filos bacterianos mais abundantes no lodo dos 
reatores termofílicos (TR1 e TR2) foram o Thermotogae, Firmicutes e Bacteroidetes. 
Para o lodo dos reatores mesofílicos (MR1 e MR2) os filos bacterianos mais 
abundantes foram o Bacteroidetes e o Chloroflexi. Na PCR quantitativa observaram-
se quantidades equilibradas de bactérias e arquéias, a ordem Methanobacteriales 
predominou no sistema termofílico e a ordem Methanosarcinales predominou no 
sistema mesofílico. A vinhaça resultante do sistema termofílico foi submetida a 
tratamentos físico-químicos e oxidativos avançados e obteve-se remoção de DQO de 
81% e aumento da biodegradabilidade, de 0,10 para 0,44 (DBO:DQO), melhorando a 
qualidade do efluente para disposição final ou para recirculação nos reatores 
anaeróbios. 

 
Palavras-chave: carga orgânica volumétrica, biogás, recirculação do efluente, 
suplementação de nutrientes, reação de Fenton. 
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METHANE PRODUCTION FROM VINASSE WITH FILTER CAKE 

SUPPLEMENTATION IN UASB REACTORS IN SERIES, MESOPHILIC AND 

THERMOPHILIC: PERFORMANCE OF THE PROCESS AND MICROBIAL 

DIVERSITY 

 

ABSTRACT - Biogas production from sugarcane vinasse has enormous economic, 
energy, and environmental management potential. However, stability of methane 
production and quality of biodigested vinasse in anaerobic reactors still require studies, 
such as nutrient and alkalinity requirements, operational strategies and knowledge of 
the microbiota. In this work, two treatment systems composed of UASB reactors in 
two-stage configuration were evaluated for the treatment of vinasse in thermophilic 
temperature range (Reactors TR1 and TR2) and mesophilic (Reactors MR1 and MR2). 
The reactors were operated with increasing of organic loading rate (OLR) of up to 45 
g totalCOD (L d)-1 (TR1) and 29 g totalCOD (L d)-1 (MR1). The influent vinasse was 
supplemented with filter cake and the highest volumetric methane production obtained 
in the thermophilic and mesophilic system were 4.0 (TR1) and 1.4 (TR2) L CH4 (L d)-1 
and 2.1 (MR1) and 1.2 (MR2) L CH4 (L d)-1, respectively. The most abundant bacterial 
phyla in the sludge of thermophilic reactors (TR1 and TR2) were Thermotogae, 
Firmicutes, and Bacteroidetes. In mesophilic reactors sludge (MR1 and MR2), the most 
abundant bacterial phyla were Bacteroidetes and Chloroflexi. Quantitative PCR 
showed balanced amounts of bacteria and archaea, the order Methanobacteriales 
dominated in thermophilic system and Methanosarcinales predominated in mesophilic 
system. The vinasse biodigested from thermophilic system was subjected to advanced 
physicochemical and oxidative treatments; COD removal of 81% and biodegradability 
increase from 0.10 to 0.44 (BOD: COD) were achieved, improving effluent quality for 
final disposal or recirculation in anaerobic reactors. 
 
Keywords: organic loading rate, biogas, effluent recirculation, nutrients 
supplementation, Fenton reaction. 
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1. INTRODUÇÃO 

A maioria das indústrias sucroenergéticas brasileiras produz açúcar, bioetanol e 

eletricidade. Na safra 2016/2017, foram produzidas 652 mil toneladas de cana-de-

açúcar, gerando 38,7 mil toneladas de açúcar e 27,2 bilhões de litros de bioetanol 

(UNICA, 2017). Na destilação do bioetanol são gerados, de 10 a 14 L de vinhaça para 

cada litro de etanol (ORTEGÓN et al., 2016). De acordo com Parnaudeau et al. (2008), 

a maior parte do material orgânico presente na vinhaça de cana-de-açúcar é composta 

por glicerol, ácido lático, etanol e ácido acético.  

No Brasil, a vinhaça é utilizada principalmente na fertirrigação dos canaviais 

(LEME; SEABRA, 2016), em virtude da presença de água, matéria orgânica, e 

nutrientes. No entanto, a fertirrigação é questionável em virtude do pH ácido, cor 

escura e presença de substâncias químicas que podem levar à contaminação das 

águas subterrâneas, colmatação do solo (ARIMI et al., 2014; FUES e GARCIA, 2014), 

o aumento da fitotoxicidade, o odor desagradável, consideráveis emissões de metano 

durante o armazenamento temporário, e também as emissões de óxido nitroso após 

a aplicação da vinhaça no solo (JANKE et al., 2016a).  

Embora a digestão anaeróbia seja reconhecida como a melhor alternativa para 

o tratamento da vinhaça, ainda não é uma tecnologia bem estabelecida, em virtude 

das variações nas características e na presença de compostos inibitórios na vinhaça. 

Além disso, existem lacunas no processo que precisam ser estudadas para melhorar 

o potencial de aplicação da digestão anaeróbia na produção de bioenergia a partir da 

vinhaça (MOTA; SANTOS; AMARAL, 2013). 

O acúmulo de ácidos voláteis em reatores anaeróbios utilizados no tratamento 

de vinhaça de cana-de-açúcar (BARROS; DUDA; OLIVEIRA, 2016), pois a baixa 

alcalinidade e a elevada concentração de ácidos orgânicos da vinhaça resultam em 

um pH desfavorável (entre 3 e 5) para a metanogênese (CAMARILLO; RINCÓN, 

2012). O processo anaeróbio em dois estágios, com reatores em série, pode ser um 

arranjo vantajoso para o tratamento da vinhaça, pois favorece o enriquecimento de 

micro-organismos específicos em reatores separados, previne as sobrecargas 

orgânicas e ácidas e atenua o efeito inibitório dos compostos tóxicos (CAMARILLO; 

RINCÓN, 2012), favorecendo a estabilidade e o controle do processo (DEMIREL; 
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YENIGÜN, 2006) e ainda proporciona uma maior produção de energia do sistema 

(ZHONG; STEVENS; HANSEN, 2015). 

A vinhaça de cana-de-açúcar geralmente possui baixas concentrações de 

nitrogênio e fósforo (CHRISTOFOLETTI et al., 2013) e independentemente das 

diferentes matérias-primas utilizadas para a produção de etanol (caldo ou melaço), as 

concentrações de Ni e Cu estão abaixo dos valores ótimos para atender a digestão 

anaeróbia e obter a produção máxima de metano (JANKE et al., 2016a). As 

concentrações de Fe, Co, Mo, Mn, Se e Zn normalmente estão próximas da faixa 

mínima e podem não ser suficientes (JANKE et al., 2016a). A disponibilidade de 

nutrientes é fator importante para o desenvolvimento microbiano (ALPHENAAR et al., 

1993) e caso necessário é importante a suplementação. A suplementação de 

nutrientes tem sido realizada de diversas maneiras, como por exemplo, com a 

utilização do bicarbonato de amônio como fonte de nitrogênio (N) e de alcalinidade, 

com a utilização de fosfato de potássio monobásico (KH2PO4) como fonte de fósforo 

(P) (BARROS; DUDA; OLIVEIRA, 2016).  

A utilização da torta de filtro e a recirculação de efluente podem ser interessantes 

estratégias operacionais, fornecendo fonte de nutrientes e de alcalinidade. A torta de 

filtro é considerada como resíduo sólido da produção do açúcar, e é proveniente do 

tratamento físico-químico do caldo de cana-de-açúcar (processo de clarificação). São 

gerados de 30 a 50 kg de torta de filtro para cada tonelada de cana, com característica 

esponjosa, cor escura, forte odor e alta umidade (GEORGE et al., 2010). Este resíduo 

é rico em nutrientes, com concentrações de N e P de 1,72% e 0,6% dos sólidos totais 

(ST), respectivamente (JANKE et al., 2016b); e de K, Ca, Mg e S de 0,3; 2,1; 0,6 e 

0,25% dos ST, respectivamente (PRADO; CAIONE; CAMPOS, 2013). Atualmente a 

torta de filtro é aproveitada como fertilizante na cultura da cana de açúcar (GEORGE 

et al., 2010; MAKUL; SUA-IAM, 2016). Durante a digestão anaeróbia, os nutrientes 

contidos na vinhaça, incluindo o N, P, K, Fe, Zn, Mn, Cu, Mg, geralmente são 

conservados e o efluente dos reatores podem ser utilizados na fertirrigação (WILKIE; 

RIEDESEL; OWENS, 2000) com menor impacto ambiental. 

A vinhaça de cana-de-açúcar na indústria é produzida com temperaturas 

elevadas, de 90 a 95 °C. O tratamento anaeróbio termofílico para resíduos que já 

possuem temperaturas elevadas pode ser vantajoso (VAN LIER, 1996) e pode ser 
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considerada uma importante estratégia operacional. A temperatura pode afetar as 

reações bioquímicas, como o aumento das taxas de reação, o que permitiria o uso de 

menores tempos de detenção hidráulico (TDH), diminuindo os custos de capital e 

aumentando a degradação dos sólidos orgânicos e a produção de biogás. Mas de 

acordo com Van Haandel et al. (2014), considerando apenas o potencial da digestão 

anaeróbia, o tratamento em condições mesofílicas é mais vantajoso, pois a atividade 

metanogênica específica tende a ser maior no lodo mesofílico do que no termofílico. 

Além disso, segundo Vaccari et al. (2005) estão sendo instalados, em algumas 

indústrias, sistemas de aproveitamento da energia térmica da vinhaça, tornando 

interessante a digestão anaeróbia mesofílica. Ou seja, o tratamento anaeróbio 

termofílico e mesofílico possuem vantagens e desvantagens, que ainda necessitam 

de avaliações para o tratamento anaeróbio da vinhaça.  

Para entender melhor as interações dos grupos microbianos na digestão 

anaeróbia, há grande interesse em investigar a estrutura e a dinâmica da comunidade 

microbiana em COV elevada, buscando otimizar as condições operacionais e 

melhorar o aproveitamento dos resíduos (DOHRMANN et al., 2011; DUDA et al., 

2015). Além disso, mais de 95% da diversidade microbiana é desconhecida, e a 

previsão das taxas de intermediários limitantes na digestão anaeróbia é um desafio. 

As ferramentas genômicas oferecem oportunidade para acessar esses eventos 

bioquímicos e delinear condições que mostrem a máxima eficiência de desempenho 

(PALIWAL; PURANIK; PUROHIT, 2012).  

No processo anaeróbio utilizado no tratamento da vinhaça a DQO convertida em 

biogás têm sido variável e foram  obtidos 63% por Ferraz JR et al. (2016), 75% por 

Van HaandeL et al. (2014), 77% por Kaparaju; Serrano; Angelidaki (2010) e 82% por 

Barros; Duda; Oliveira (2016). No entanto, apesar da redução da DQO, o efluente 

resultante da digestão anaeróbia ainda possui cor escura e alto teor de compostos 

orgânicos recalcitrantes e inibitórios para as atividades biológicas. É preocupante a 

presença destas substâncias na vinhaça biodigerida, pois parte das águas residuárias 

biodigeridas são recirculadas para a diluição do afluente.  

A utilização dos processos coagulação/floculação química e oxidativos 

avançados (POA) são alternativas para o tratamento de águas residuárias que 

possuem substâncias biologicamente recalcitrantes e tóxicas (GILPAVAS; 
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DOBROSZ-GÓMEZ; ANGEL GÓMEZ-GARCÍA, 2017). A coagulação/floculação 

química baseia-se na desestabilização dos colóides presentes no efluente e, 

consequentemente formação de flocos através da adição, normalmente de sais de 

ferro ou alumínio; os flocos formados são separados por sedimentação ou filtração. 

Os POA são baseados na formação de radicais hidroxila, entre os POA destaca-se o 

processo de Fenton que gera os radicais hidroxilo, com elevado potencial de oxidação 

(E°=2.8 V), pela decomposição do peróxido de hidrogênio, em meio ácido, catalisado 

pelo íon ferro. Os processos físico-químicos e os POA podem ser eficientes na 

diminuição da toxicidade, aumento da biodegradabilidade e, reduzem a carga 

orgânica não degradada pelos processos biológicos. 

Sendo assim, a proposta do presente projeto de doutorado foi o 

desenvolvimento de estratégias para a obtenção de estabilidade, aumento da 

produção de metano e qualidade da vinhaça biodigerida. O presente estudo conta 

com a avaliação dois sistemas (mesofílico e termofílico) com configurações em série. 

Os sistemas utilizados foram submetidos ao aumento gradual da COV para a 

obtenção de altas COV e produção de metano com a suplementação de nutrientes e 

alcalinidade através da torta de filtro e recirculação do efluente. Com as mais altas 

COV, avaliou-se a diversidade microbiana utilizando sequenciamento de última 

geração (Ion Torrent Plataforma) e PCR quantitativa em tempo real para a melhor 

compreensão dos processos bioquímicos e das interações microbianas, na 

configuração em série e nas diferentes condições de temperaturas, termofílicas e 

mesofílicas. Durante período de estágio sanduíche na Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto (FEUP), Portugal, avaliou-se o tratamento da vinhaça 

biodigerida, utilizando processos de coagulação/floculação química e POA processos 

oxidativos avançados, para melhoria da biodegradabilidade do efluente, visando a 

recirculação nos sistemas anaeróbios. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A digestão anaeróbia termófilica em reatores UASB em série com 

suplementação de torta de filtro e recirculação de efluentes contribuiu para o aumento 

da conversão anaeróbia da vinhaça, com elevadas produções de metano em 

condições de estabilidades. No sistema termofílico foram observadas elevadas 

produções volumétricas de metano com altas COV aplicadas (45 g DQO (L d)-1 no 

TR1 e 49 g DQO (L d)-1 no TR2). 

Os três filos bacterianos mais abundantes, no sistema termofílico, foram 

Thermotogae, Firmicutes e Bacteroidetes. As arquéias metanogênicas mais 

abundantes foram Methanobacteriales e Methanosarcinales, e Methanothermobacter 

e Methanoculleus foram os gêneros dominantes no sistema termofílico, indicando que 

a principal via de produção de metano foi a hidrogenotrófica. 

No sistema mesofílico, composto pelos reatores UASB em série (MR1 e MR2) 

com suplementação de torta de filtro e recirculação de efluentes, também foram 

observadas elevadas produções de metano em condições de estabilidades. O melhor 

desempenho do processo foi observado com aplicações de COV de 33 g DQO (L d)-1 

no MR1 e 40 g DQO (L d)-1 no MR2, resultando em elevada produção volumétrica de 

metano. 

Os filos bacterianos mais abundantes, no sistema mesofílico, foram o 

Bacteroidetes e o Chloroflexi. As arquéias Methanosaeta foram mais abundantes no 

sistema mesofílico, cuja principal via de produção de metano foi a acetoclástica.  

A configuração dos reatores em série e a recirculação do efluente, nos sistemas 

termofílicos e mesofílicos, contribuíram para o aumento da conversão anaeróbia da 

vinhaça a metano e para a estabilidade do processo, e as maiores concentrações de 

metano no biogás ocorreram no MR2 e TR2 - segundo estágios dos sistemas 

mesofílicos e termofílicos. 

No tratamento químico da vinhaça biodigerida, a combinação dos dois 

processos (coagulação/floculação seguida da reação de Fenton) atingiu eficiência de 

remoção global de COT =73,4%, DQO = 81,1%, DBO5 = 57,3%, N = 59,9%, P= 29,5%, 

ST = 86,0% e SSV = 91,1%. Esta estratégia gerou um efluente não tóxico e melhorou 

consideravelmente a biodegradabilidade (de 0,19 a 0,44 antes e depois do tratamento, 



126 

 
 

 

respectivamente); a turbidez foi substancialmente reduzida (de 1200 a 3,6 NTU – 

99,7% de redução). As eficiências obtidas com a combinação de processos foram 

ligeiramente maiores às alcançadas no tratamento da vinhaça biodigerida com apenas 

a oxidação de Fenton; além disso, com utilização da combinação 

(coagulação/floculação com oxidação de Fenton), menos peróxido de hidrogênio foi 

necessário (diminuindo de 26,5 para 10,3 g L-1), o que reduz o custo de produtos 

químicos. 

O teste metanogênico com maior eficiência foi com a vinhaça biodigerida 

tratada com coagulação/floculação + Fenton (III), com remoção de COT de 81,6 % e 

82,0% para a DQOtotal, indicando que a recirculação nos reatores anaeróbios pode 

resultar em melhor desempenho e maior produção de biogás.  
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