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O EVENTO

O Laboratório de Processos Biológicos (LPB), do Departamento de Hidráulica e
Saneamento (SHS), por meio da Coordenadoria e Comissão Organizadora teve o prazer
de convidar aqueles que estão envolvidos com pesquisa e desenvolvimento de processos
relacionados a produção de bio-hidrogênio para participara do “1° Workshop LatinoAmericano de Bio-Hidrogênio” que foi realizado no período de 28 a 30 de julho de
2014, no The Palace Eventos em São Carlos/ SP. Este Workshop teve caráter
multidisciplinar dedicado a apresentar os mais recentes avanços na área de
biotecnologia na produção de bio-hidrogênio.
O 1° Workshop Latino-Americano de Bio-Hidrogênio reuniu pesquisadores de diversas
Universidades e Centros de Pesquisas da América Latina e Europa em diversas áreas de
conhecimento. O público alvo deste workshop foi estudantes de graduação (iniciação
científica), pós-graduação (internos e externos), professores, pesquisadores e
profissionais da área. Contamos com a participação de 120 pessoas neste evento.
As palestras foram ministradas e discutidas por especialistas de renome na área em
seções de debates com os demais grupos de pesquisas envolvidos neste tema de estudo
enfatizando a realidade de países latino-americanos e de Portugal na produção de biohidrogênio. Foram aceitos 40 trabalhos para apresentação em forma de pôster com o
objetivo de divulgação das pesquisas realizadas nas diversas linhas de pesquisas
relacionadas à produção e otimização do processo de bio-hidrogênio.
A comissão organizadora do 1° Workshop Latino-Americano de Bio-Hidrogênio
agradece a todos os palestrantes por contribuírem com o seus conhecimentos e
experiências e também a todos os participantes por desfrutarem conosco esses três dias
de muita ciência, tecnologia e aprendizado. Temos a plena certeza de que o sucesso
deste evento só foi possível, pois contamos com a presença de todos vocês.

Obrigado!
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PROGRAMA CIENTÍFICO
PROGRAMA CIENTÍFICO-1° WORKSHOP LATINO-AMERICANO DE BIO-HIDROGÊNIO (WLABH2)

28/07 Tarde
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Palestrante

País
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Claudia Etchebehere

Maria Madalena
Santos Alves

Domingo
Campaña

Marcelo Zaiat
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Instituição
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Uruguai

Microbiología de Reactores de Producción de Biohidrógeno, Quién
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of

Portugual
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CoffeeBreak
Universidade Federal de São Carlos –
Departamento de Engenharia Química
Discussão
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CoffeeBreak
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Almoço
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Discussão

Edson Luiz Silva
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RESUMOS

Effect of organic loading rate on hydrogen production from sugarcane
vinasse in thermophilic acidogenic packed bed reactors
Antônio Djalma Nunes Ferraz Júnior1,3*, Jorge Wenzel2, Claudia Etchebehere2, Marcelo Zaiat3
1

CTBE: Brazilian Bioethanol Science and Technology Laboratory - CNPEM
Rua Giuseppe Máximo Scolfaro, 10.000 Bairro Guará, Barão Geraldo,13.083-970, Campinas, SP, Brazil.
(E-mail: djalma.ferraz@bioetanol.org.br).
2
Laboratorio de Ecología Microbiana, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Av. Italia
3318, Montevideo, Uruguay. (E-mail: cetchebehere@iibce.edu.uy).
3
Biological Processes Laboratory, Center for Research, Development and Innovation in Environmental
Engineering, São Carlos School of Engineering (EESC), University of São Paulo (USP), Engenharia
Ambiental - Bloco 4-F, Av. João Dagnone, 1100 - Santa Angelina, 13.563-120, São Carlos, SP, Brazil;
(E-mail: zaiat@sc.usp.br). *Corresponding author

This study aimed to evaluate the influence of organic loading rate (OLR) on
thermophilic hydrogen production in up-flow anaerobic packed bed reactors (APBR)
filled with low-density polyethylene (LDP) as support for microbial immobilization and
fed continuously with sugarcane vinasse. Four OLR of 36.4; 54.0; 72.4; and
108.6 kgCOD/m3.d1 (hydraulic retention times – HRT - from 24 to 8 h) were tested in
APBR operating in parallel at 55°C. The microbial composition was monitored using
16S rRNA genes T-RFLP analysis and Fe-hydrogenase genes quantification by realtime PCR. Thermophilic anaerobic microorganisms were isolated and their capacity to
produce hydrogen was also evaluated. Hydrogen was continuously produced in
thermophilic experiments and the volumetric hydrogen production (VHP) and hydrogen
yield (YH2) increased when the OLR increased from 36.4 to 72.4 kg-COD/m3.d1,
reaching maximum values of 1.023 mL-H2/d1.L1reactor and 2.4 mol-H2/mol1total
3 1
carbohydrates , respectively. When a higher OLR was applied (108.6 kg-COD/m .d ),
both the VHP and YH2 decreased in 38.5% and 32%, respectively. An optimum OLR
value of 84.2 kg-COD/m3.d1 (HRT of 10 h) was assessed by polynomial adjustment,
predicting maximum VHP and YH2 of 1,117.2 mL-H2/d1.L1reactor and 2.4 molH2/mol1total carbohydrates , respectively. The microbial community was affected by the
OLR as revealed by the Cluster and Canonical Correspondence analysis of T-RFLP
data. The relative abundance of the Fe-hydrogenase genes was proportional to hydrogen
production and yield, reaffirming the monitoring data. Two hydrogen-producing strains
were also isolated, the 16S rRNA gene sequences presented high homology with
Thermoanaerobacterium thermosaccarolyticum. The capacity to produce hydrogen
using vinasse as substrate was confirmed for both strains.

10

Influência do meio de cultura na produção de hidrogênio em condição
mesofílica
Laís Américo Soares1, Juliana Kawanishi Braga1, Fabrício Motteran1 e Maria Bernadete Amâncio
Varesche1
1

Laboratório de Processos de Processos Biológicos, Departamento de Hidráulica e Saneamento, Escola
de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, Av. João Dagnone, 1100, São Carlos, SP,
Brasil

No atual cenário energético em que a busca por fontes de energia alternativas e
renováveis são consideradas essenciais para manutenção da demanda global por
energia, a produção de hidrogênio torna-se um processo econômico e ecologicamente
viável, pois tem baixo custo e não ocasiona prejuízos ambientais. Neste cenário, o
presente trabalho objetivou testar dois meios de cultura quanto ao favorecimento do
processo fermentativo, meio sintético e anaeróbio celulolítico, modificados. Para tanto
foram realizados ensaios em condições mesofílicas (37ºC) inoculados com solo,
utilizando-se glicose (2.0 g/L) como fonte de carbono. Em tais condições, a maior
produção de hidrogênio nos ensaios incubados no meio sintético foi de 0,002 mmol
enquanto que no meio anaeróbio celulolítico foi de 0,09 mmol. Tal resultado pode ser
atribuído às diferentes fontes nutricionais do meio, já que o primeiro é rico em sulfato o
que pode ter favorecido metabolismos que competem com as rotas de produção de
hidrogênio. Com isso, novos testes deverão ser realizados objetivando melhorar a
produção de hidrogênio em tais condições.
Agradecimentos: Ao CNPQ e à Fapesp (processo: 2013/22346-6) pela bolsa concedida.
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Monitoramento da população de bactérias láticas em reatores
anaeróbios destinados à produção de biohidrogênio a partir de soro de
leite
Bruna Carrer Gomes1, Paula Rúbia Ferreira Rosa2, Cláudia Etchebehere Arenas3, Edson Luiz Silva2,
Maria Bernadete Amâncio Varesche1
1

Departamento de Hidráulica e Saneamento da Escola de Engenharia de São Carlos – USP, São Carlos SP. (E-mail: varesche@sc.usp.br)
2
Departamento de Engenharia Química – Universidade Federal de São Carlos - São Carlos/SP.
3
Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable – Uruguay.

Alguns trabalhos apontam para uma possível relação entre a proliferação de bactérias
láticas em reatores anaeróbios com elevada carga orgânica e, consequente redução do
rendimento da produção de biohidrogênio. Este estudo teve como objetivo isolar,
quantificar e identificar bactérias láticas (BALs), bem como, avaliar o efeito destas
bactérias e seus metabólitos na produção de H2 em reatores anaeróbios de leito
fluidificado operados com soro de leite (RS1 e RS2). O RS1 foi operado com 5 g L-1 de
soro de leite e tempo de detenção hidráulica (TDH) variando entre 14 e 8 horas,
enquanto que o RS2 foi operado com concentração de soro de leite variando de 3 a 10 g
L-1 e TDH de 6 horas. Foram obtidas 152 colônias em ágar MRS e 45 cepas foram
presuntivamente classificadas como BALs. A contagem deste grupo de microrganismo
oscilou entre 3,9 x106 a 1,3 x108 UFC mL-1 evidenciando que as BALs não só
sobreviveram mas também persistiram nos reatores operados com soro de leite.
Lactococcus lactis foi o gênero mais prevalente (70%) em ambos os reatores
independente das condições operacionais. Os melhores rendimentos de H2 foram
obtidos quando o crescimento de Lactococcus spp. foi associado a Leuconostoc
pseudomesenteroides. Observou-se que cepas de bactérias láticas bacteriocinogênicas
(principalmente Lactobacillus spp.) encontradas em fases específicas de operação do
RS1 e RS2 parecem ter influenciado o rendimento de hidrogênio.

Agradecimentos: FAPESP e Cargill pela doação do soro de leite em pó.
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Influência do cálcio na produção biológica de hidrogênio a partir de
águas residuárias em biorreatores anaeróbios
Vivian M. Carminato1 e Marcelo Zaiat 1
1

Laboratório de Processos Biológicos (LPB), Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), Universidade
de São Paulo (USP), Engenharia Ambiental - Bloco 4-F, Av. João Dagnone, 1100, Santa Angelina,
13.563- 120 São Carlos, SP, Brazil
(E-mail: vivian.carminato@usp.br zaiat@sc.usp.br)

Esse trabalho investigou a influência de diferentes dosagens de cálcio na produção
biológica de hidrogênio a partir de água residuária sintética a base de sacarose em
reatores anaeróbios de leito fixo estruturado e fluxo ascendente. Cilindros de polietileno
de baixa densidade foram usados como material suporte para aderência da biomassa. Os
reatores foram operados com tempo de detenção hidráulica (TDH) de 2 h e a 25ºC.
Foram avaliadas diferentes concentrações de cálcio (Ca): 0,50; 1,06; 1,37; 1,87; 2,45 e
3,61 mg/L na alimentação. A remoção de sacarose apresentou valores médios acima de
54% para todas as concentrações. O biogás produzido foi composto de H2 e CO2, com
porcentagens médias de H2 superiores a 60% para todas as concentrações avaliadas. Os
principais produtos intermediários produzidos foram o ácido acético, o butírico e etanol.
Os resultados demonstraram que há influência da suplementação de cálcio na produção
de hidrogênio e a concentração de cálcio de 1,37 mg/L foi a que apresentou melhores
resultados em relação a produção de hidrogênio, com rendimento de 1,4 mol de H2/mol
de sacarose, vazão molar de hidrogênio de 5,4 mmol/h e produção volumétrica de
hidrogênio de 57 mLH2/hL. Relacionaram-se as concentrações de cálcio com o
rendimento médio de produção de hidrogênio e as curvas foram ajustadas a uma spline.
Para a função ajustada chegou-se a um ponto de ótimo de rendimento de 1,5 mol
H2/mol sacarose obtido com concentração de cálcio de 1,54 mg/L.
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Produção de termofílica de hidrogênio em reatores UASB e tubular e
avaliação do efeito de nutrientes
Braga, A. F. M.1, Zaiat, M.1
1

Laboratório de Processos Biológicos (LPB), Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em
Engenharia Ambiental, Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), Universidade de São Paulo (USP),
Engenharia Ambiental - Bloco 4-F, Av. João Dagnone, 1100, Santa Angelina, 13563-120 São Carlos, SP,
Brasil (E-mail: adrianamaluf@gmail.com)

A digestão anaeróbia termofílica é uma opção vantajosa para efluentes descartados a
altas temperaturas, além de estimular rotas mais eficientes de produção de H2. No
entanto, os resultados da literatura divergem bastante, os rendimentos de H2 são
inferiores ao valor teórico possível e poucos estudos avaliaram diferentes configurações
para indicar a mais eficiente. Assim, este estudo avaliou a produção de H2 a partir da
sacarose em três tipos de reator: reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo
(UASB), reator tubular de fluxo ascendente com leito empacotado (TCS) e sem material
suporte (TSS), operados a 55°C. Os tempos de detenção hidráulica (TDH) aplicados ao
reator UASB foram 12, 6 e 2 h e aos reatores TCS e TSS foram 2 e 0,5 h. Prétratamento térmico (100°C por 15 min) foi aplicado ao inóculo do UASB e TCS e TSS
foram auto inoculados. O efeito de nutrientes e a concentração nutricional ótima para a
produção de H2 foram investigados através de ensaios em batelada. Com TDH de 2 h, o
material suporte afetou a transferência de massa, resultando em menor teor de H2 no
biogás quando presente, porém, maior conversão de sacarose e produção de H2. O prétratamento térmico não inibiu a metanogênese, sendo as condições operacionais mais
importantes para a seleção dos microrganismos. TCS e TSS com TDH de 0,5 h
apresentaram produção de H2 similar e o material suporte afetou apenas as rotas
metabólicas. Entre todas as operações, TCS e UASB com TDH de 2 h alcançaram os
maiores valores de rendimento de H2 (YH2), respectivamente, 1,99 ± 0,36 e 2,55 ± 0,84
molH2/mol-sac, através da via metabólica do etanol. Com TDH de 2 h, TCS demonstrou
estabilidade e o UASB gerou maiores porcentagens de H2 no biogás. As concentrações
de Fe+2 e Ni+2 tiveram efeito significativo sobre YH2, com máximo estimado para
concentrações de 4,53 mgFe+2/L e 0,045 mgNi+2/L.
Agradecimentos: Esta pesquisa foi financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (FAPESP – Processos 2009/15984-0 e 2010/05495-0) e
participação no evento custeada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq – Processo 406751/2013-7).
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Generation and consumption of the butiric and acetic acids in
anaerobic digestion process of wastewater aimed to butanol production
Mariana Indira Pinheiro1, Ana Beatriz Tarraf Junqueira1, Giovani Archanjo Brota1 e
Ariovaldo José da Silva1
1

School of Agricultural Engineering, University of Campinas, Avenida Candido Rondon, 501, Barão
Geraldo, Campinas, São Pauldo, Brasil. (E-mail: maindira.p@gmail.com; abtarraf@gmail.com;
giovani.brota@feagri.unicamp.br)

Anaerobic digestion of wastewater carbohydrate rich can be directed to butanol
production by Clostridium bacteria. The butanol production by anaerobic digestion
depends of the organic matter conversion to butyric acid and this process occurs
simultaneously to acetic acid, ethanol and lactate generation. In this work the
acetic:butyric acid ratio was evaluates in two fixed bad anaerobic reactors of 3.77 liters,
maintained in variable temperature and previously inoculated with a mixed culture
obtained by natural fermentation. The reactor RA was powered with synthetic
wastewater based-sucrose prepared to results in four organic loading rates (OLR, g
COD/L d): 14±3, 25±1, 38±2 e 57±8 and influent COD (mg/L) of 1243±290, 2077±49,
3144±128, e 4765±635. Another reactor, RS, was feed with an acetic and butyric acid
mix prepared in the proportions: 1:3, 1:1.5, and 1:1. It was observed in the RA reactor
that there is not differences between the values of acetic:butyric ratio (3.4±0,1) in the
effluent, when the initial OLR was 14 and 25 g COD/L d, but when the OLR was
increased to 38 and 57 g COD/L d the acetic:butyric ratio increased to 4.1 and 14.9,
respectively. It should be noted that for OLR of 57 g COD/L d was observed a reduction
in the acetic and butyric acids concentrations in the effluent, compared to values
observed for initial OLR of 38 g COD/L d indicating inhibition of the acidogenic
process. In the RS reactor was observed that the reduction of the acetic:butyric ratio
resulted in decrease of the butyric acid consume from 46.4% (1:3) to 12.8% (1:1.5) and
8.9% (1:1). The results of this work indicates that for to enable the butyric acid
production in anaerobic digestion process of wastewater carbohydrate rich and the later
consume of this acid by Clostridium bacteria the initial OLR should be limited at 25 g
DQO/L d and acetic:butyric ratio resulting of the acidogenesis should be less than 1:3.
Acknowledges: The authors are grateful to FAPESP - Regular Research Assistance,
proc. Fapesp/Bioen 2012/09785-8; to CNPq - Institutional Program of Scientific
Initiation Scholarships of the Unicamp and to FAEPEX/UNICAMP – PAPDIC
2012Program.
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Avaliação de consórcio microbiano obtido a partir de lodo de estação
de tratamento de efluentes de indústria de papel e celulose visando à
produção de H2 a partir de celulose
Camila A. B. Silva Rabelo1, Lívia Silva Botta1 and Maria Bernadete Amâncio Varesche1

Ensaios em reator em batelada foram conduzidos para avaliar a produção biológica de
hidrogênio a partir de diferentes concentrações de celulose (E1:2,0 g/L; E2: 5,0 g/L e
E3: 10,0 g/L) em pH inicial de 6,8 a 37°C. O objetivo do trabalho foi analisar o lodo de
estação de tratamento de efluentes de indústria de papel e celulose como inóculo para
obtenção de um consórcio celulolítico e fermentativo. Os ensaios foram monitorados
por 16 dias com análises de carboidratos, DQO, pH, ST, STV, biogás, ácidos orgânicos
e álcoois, além de análises de caracterização filogenética do Domínio Bacteria. Nos três
ensaios, a produção de hidrogênio foi detectada a partir do quarto dia, provavelmente
devido ao tempo necessário para hidrólise da celulose. Os dados de produção de
hidrogênio foram ajustados ao modelo de Gompertz modificado, sendo calculado o
potencial máximo de produção de H2 (P) de 1,23 mmol para E1, 3,14 mmol para E2 e
2,33 mmol para E3. Para os ensaios E1 e E2 observou-se rendimentos de H2
semelhantes; ou seja, de 0,62 mmol H2/g de celulose. Para o ensaio E3 observou-se 0,23
mmol H2/g de celulose. Ácido butírico foi o principal ácido orgânico observado em 2,2,
1,8 e 2,2 g/L para E1, E2 e E3, respectivamente. A fase de diminuição da produção de
H2 foi acompanhada pela evolução de metano, ácido acético e sulfeto nos três ensaios.
Na visualização microscópica de amostras dos ensaios foi possível averiguar a presença
de variedade de formas e arranjos bacterianos corroborando para heterogeneidade do
inóculo. Em relação à análise filogenética foram identificados, com mais de 95% de
similaridade, gêneros de bactérias reconhecidamente produtoras de H2 e associadas a
ambiente com substratos lignocelulósicos, tais como, Clostridium sp., Klebsiella sp. e
Raoultella sp., além de consumidoras de H2 Clostridium sp., por homoacetogênese e
Desulfovibrio sp. por sulfetogênese. A partir das análises dos resultados, foi possível
afirmar que houve produção biológica de hidrogênio a partir de celulose como substrato
e lodo de ETE industrial como inóculo.
Agradecimentos: À Universidade de São Paulo. Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e tecnológico (CNPq) e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(FAPESP) pelo auxílio financeiro.
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Sistema sequencial fermentativo/fototrófico para a produção de
hidrogênio a partir de vinhaça de cana-de-açúcar
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O presente estudo avaliou a possibilidade de utilizar a vinhaça de cana-de-açúcar para a
produção de bioenergia em sistema sequencial fermentativo/fototrófico composto por
um reator anaeróbio de leito fluidificado (RALF) e reatores em batelada. O processo
fermentativo foi realizado em RALF alimentado com substrato composto por sacarose e
vinhaça de cana-de-açúcar (5:10 g DQO/L). Já o processo fototrófico foi realizado em
reatores anaeróbios em batelada alimentados com efluente do RALF em diferentes
concentrações (10, 20, 40, 70 e 80 %, v/v). A produção de hidrogênio foi de 0,34 molH-1
2.mol DQOafluente e 5,5 molH2/mol DQOremovida no reator fermentativo e fototrófico,
respectivamente. O aumento de concentração do efluente do RALF causou impacto
negativo no crescimento celular, na produção acumulada de hidrogênio, na porcentagem
de hidrogênio no biogás e na remoção de matéria orgânica nos reatores fototróficos.
Além disso, observou-se que houve remoção de sulfato (86,9 %) e produção de sulfeto
(74,6 mg/L) nestes reatores. Tais valores aumentaram a medida que maiores
concentrações de efluente foram utilizadas. Para concentrações de efluente de 70 e 80 %
não foi observada produção de hidrogênio. Assim, conclui-se que a vinhaça de cana-deaçúcar não foi um substrato adequado para o sistema fermentativo/fototrófico visando à
produção de bioenergia. Possivelmente, o processo de remoção de sulfato com a
produção de sulfeto pode ter sido responsável por tais resultados, uma vez que o
hidrogênio produzido pode ter sido consumido pelos microrganismos redutores de
sulfato e o sulfeto produzido pode ter inibido o crescimento das bactérias fototróficas
púrpuras não sulfurosas, que são responsável pela produção de hidrogênio na segunda
etapa do sistema sequencial proposto.
Palavras-chave: biohidrogênio, fermentação, foto-fermentação, consórcio microbiano,
redução de sulfato
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Influência do inóculo na produção de metano em reatores em batelada
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Foi avaliado o potencial mentanogênico de quatro inóculos em reatores em batelada
(500 mL) em duplicata, por 143 horas. Estes foram preenchidos com 225 mL de
substrato sintético com extrato de levedura, sacarose, bicarbonato de sódio e solução de
sais, acrescidos de água destilada e inoculados com 25 mL de lodo de diferentes
reatores UASB: lodo granular de tratamento de efluentes de avicultura (Av); lodo
floculento de tratamento de efluentes de suinocultura (Sn); lodo floculento de
tratamento da vinhaça em temperatura termofílica (Tr) e como controle auto
fermentação proveniente de microrganismos do meio (Af). A DQO inicial foi 592±15
mg/L; 622±13 mg/L; 525±9 mg/L e 965±0,1 mg/L para a série Af, Av, Sn e Tr,
respectivamente. As eficiências de remoção de DQO foram 12,4%; 81,5%; 90,3% e
6,5%. Os sólidos voláteis foram de 0,25 g/L; 4,5 g/L; 2,5 g/L e 1,9 g/L para a série Af,
Av, Sn e Tr, respectivamente. Os ajustes para a produção de metano foi realizado por
meio da equação modificada de Gompertz. A maior produção de metano foi para Av
(13,5 µmol) com média de 9,6 µmol de CH4. A série Sn produziu 11,2 µmol de CH4
com média de 6,3 µmol, já a série Tr produziu apenas 2,82 µmol de metano com média
de 0,9 µmol nos 143 dias de operação. As taxas de produção de metano foram de 0,9
µmol/h; 0,2 µmol/h e 0,005 µmol/h para os Av, Sn e Tr, respectivamente. Os reatores
com Af não produziram metano. Pode se concluir que o inóculo que possui melhor
capacidade de produção de metano esta relacionado ao lodo de UASB no tratamento de
efluentes da avicultura. Este fato se deve à sua constituição, por apresentar forma
granular na qual preserva melhor o ambiente anaeróbio e consequentemente mantem a
integridade das aqueias metanogênicas. A baixa produção de metano do inóculo
termofílico pode ter ocorrido devido à elevada quantidade de compostos recalcitrantes
provenientes deste efluente como pôde ser observado nos altos valores de DQO e baixos
valores de eficiência de remoção de matéria orgânica, inibindo a metanogênese neste
reator.
Agradecimentos: Os autores agradecem à FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo) Processo nº. 2013/19025-3 pelo apoio financeiro.
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Produção de gás hidrogênio por Brevebacterium halotolerans em
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Microrganismos halotolerantes são capazes de viver em ambientes salinos e oferecem
uma infinidade de aplicações em vários campos da biotecnologia. A halotolerância pode
ser aplicada na recuperação de águas residuárias e reaproveitamento de resíduos. A
produção biológica de hidrogênio através da fermentação anaeróbia, com uma
determinada concentração de salinidade, pode ser usada na recuperação de subprodutos.
Diversos resíduos industriais, tais como o vinhoto e o glicerol demonstram ser um
substrato sustentável para a produção de hidrogênio. Dessa forma, o objetivo deste
trabalho foi avaliar a produção de hidrogênio por Brevebacterium halotolerans
utilizando, como fonte de carbono, glicerol e vinhoto em condições de salinidade. Os
testes foram realizados em frascos de 20mL contendo vinhoto e glicerol residual nas
concentrações de 100, 80, 50, 25 e 10%, adicionado 1% de NaCl para cada cultura,
mantidos em anaerobiose com agitação durante 72h. Através das análises por
cromatografia gasosa, verificou-se a maior produção de hidrogênio em meio
contendo100% de vinhoto e 80% de glicerol residual em condição salina. Os meios de
cultivos com menos diluição foram os maiores produtores de hidrogênio quando
comparados ao controle em meio Luria Bertani (LB). Estes resultados mostram a
aplicação de microrganismos halotolerantes na busca por alternativas renováveis de
energia. A utilização de bactérias capazes de crescer em altos teores de sais pode vir a
ser vantajosa em tratamento de águas residuárias salinas. Adicionalmente, a
hipersalinidade pode servir de elemento seletivo a outros organismos e, por conseguinte,
reduzir custos de purificação e esterilização.
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Sacarificação da macroalga Kappaphycus alvarezii para a produção de
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O Hidrogênio, considerado o combustível do futuro, pode ser produzido biologicamente
através da fermentação de carboidratos. Esta produção biológica apresenta grandes
vantagens quando comparada com os processos tradicionais de produção H2, visto que
tais processos demandam grande quantidade de energia e fazem uso de combustíveis
fósseis como matéria prima. A utilização da biomassa de alga se justifica, pois além de
ser um recurso renovável e abundante, ainda apresenta a vantagem de não necessitar de
terras agricultáveis para sua produção, uma vez que se trata de um organismo
exclusivamente aquático. No presente trabalho foram comparadas diferentes formas de
pré-tratamento da biomassa da macroalga Kappaphycus alvarezii, com o intuito de
estabelecer qual destes métodos resultará na maior extração de carboidratos
fermentescíveis. Estes carboidratos serão utilizados posteriormente para a produção do
gás hidrogênio por fermentação. Foram utilizados três diferentes métodos de
sacarificação, quais sejam: ácido (HCl 0,04 mol/L e 0,4 mol/L) a 90°C, enzimático
(Celluclast® 63,2 e 190 U/g de alga) a 50°C e combinado, ou seja, ácido e enzimático
(HCl 0,04 mol/L a 90°C + Celluclast® 63,2 U/g de alga a 50°C). As maiores eficiências
de sacarificação, em termos de massa de alga utilizada no ensaio, foram obtidas pela
hidrólise ácida com HCl 0,04 mol/L e a hidrólise combinada e foram em média 56 e
59 %, respectivamente.
Agradecimentos: FAPESP E CAPES
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processamento da cana-de-açúcar e chorume como substratos
Inara Amoroso da Silva1, Stella T. de Lima1, Marcos R. Siqueira1, Márcia A. M. S da Veiga1 e
Valéria Reginatto1
1

Departmento de Química, Universidade de São Paulo-FFCLRP, Av. Bandeirantes 3900, BR
(E-mails:
inarinha.amoroso@gmail.com;
stellalima7@hotmail.com;
m.rechi@usp.br;
mamsveiga@ffclrp.usp.br e valeriars@ffclrp.usp.br)

O H2 é considerado um combustível limpo, pois é uma molécula livre de carbono, cuja
combustão resulta apenas em água. A obtenção de H2 por fermentação apresenta
vantagens sobre os métodos químicos, pois são operados à pressão e temperatura
baixas, além de possibilitarem a utilização de matérias-primas renováveis. Porém, a
produção de H2 por fermentação apenas se torna competitiva se forem usados substratos
baratos, tais como resíduos e efluentes. Neste trabalho utilizou-se chorume em
combinação com derivados do processamento da cana-de-açúcar como substratos para a
produção de H2 por fermentação. Foram utilizados glicose, sacarose, melaço e vinhaça,
além do chorume como substratos. As concentrações de carbono orgânico total, bem
como a de metais foram determinadas nestas matérias-primas. Uma cultura mista, lodo
coletado de um reator anaeróbio utilizado no tratamento de vinhaça, foi utilizada para
realização dos ensaios cinéticos de produção de H2 fermentação. Antes de sua utilização
o lodo foi seco a 105°C/24 h para o enriquecimento em bactérias esporuladas,
produtoras de H2. Os testes foram feitos usando chorume, sem qualquer adição de
solução nutriente, e, em combinação com melaço, sacarose, glicose em concentração
inicial de 10 g/L de açúcares redutores totais. Para os testes com a vinhaça foi
necessária a pré-concentração em 25 vezes (v/v) para posterior utilização na produção
de H2. Os controles foram preparados com o mesmo procedimento sem a adição de
chorume, mas com a suplementação de uma solução de nutrientes. Todos os ensaios
foram feitos em duplicata. Os volumes máximos de hidrogênio (Hmáx) produzidos
foram: 32,9 mL (glicose); 66,1 mL (glicose+chorume); 63,7 mL (sacarose); 91,5 mL
(sacarose+chorume); 66,3 mL (melaço); 177,0 mL (melaço+chorume) e 26,2 mL
(vinhaça+chorume). Não foi observada a produção de H2 utilizando apenas o chorume
ou a vinhaça. Portanto, a melhor combinação de substratos foi o chorume com o
melaço, com os quais a produção máxima de hidrogênio (Hmáx) e a velocidade máxima
de produção (Rm) foram 177,0 mL e 46,9 mL/h, respectivamente. Provavelmente, a
elevada concentração de ferro presente no chorume e no melaço promoveu este aumento
na produção de H2, comprovando ser esta uma combinação de substratos bastante
promissora.
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O ensaio de Atividade Metanogênica Específica pode auxiliar na escolha dos diferentes
inóculos no tratamento de variadas águas residuárias. Na busca de uma biodigestão
anaeróbia eficiente para que ocorra a mineralização dos compostos orgânicos e
produção de biogás. Esse biogás uma vez purificado tem valor calorífico semelhante ao
do gás natural, com a vantagem de ser renovável e combustível facilmente disponível. O
objetivo do presente trabalho foi testar o potencial das arquéias metanogênicas presente
na amostra de lodo granulado anaeróbia em produzir metano, em condições controladas
(temperatura, pH, meio de cultura específico e substrato orgânico). O ensaio foi
realizado em reatores em batelada com agitação contínua (100 rpm), DQO teórica de
2,17 g/L, pH = 7,0 e T = 30º C. As fontes de carbono usadas foram: a) acetato de sódio
100%; b) acetato sódio 70% + formiato de sódio 30%; c) acetato de sódio 50% +
propionato de sódio 25% + butirato de sódio 25%. O tempo de produção máxima de
metano foi de 56 h, 40 h e 72 h respectivamente. A concentração máxima de metano
(mmol/L) variou de 0,0289 – 0,0295 e o valor obtido para a atividade metanogênica
específico utilizando apenas o acetato foi em torno de 6% inferior ao acetato+formiato.
Possivelmente, nesse último ensaio os grupos das metanogênicas acetoclásticas e
hidrogenotrófica foram beneficiados com a fonte de carbono. O tempo de produção
máxima de metano, nesse ensaio, foi menor também indicando que esses grupos
estavam ativos. Apesar da variação da fonte de carbono nos reatores a eficiência de
remoção de DQO ( 93%) e a concentração de ácidos orgânicos voláteis ao final dos
ensaios foram similares, indicando que o acetato foi degradado em todas as condições
testadas. A quantificação de arqueias metanogênica e anaeróbias totais (célula/mL)
foram de: a) 3,3x103 e 1,4 x 107 no ensaio com apenas acetato; b) 1,3 x 104 e 6,3 x 106
no ensaio com acetato e formiato; c) 1,7 x104 e 3,9 x 107 no ensaio com acetato, butirato
e propionato, respectivamente. As arqueias metanogênicas do reator com apenas o
acetato foi menor em uma grandeza, provavelmente porque nesse ensaio apenas o grupo
das metanogênicas acetoclásticas estavam ativas.
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Dentre os resíduos produzidos pela indústria sucroalcooleira o vinhoto se destaca pelo
seu grande potencial poluidor. São produzidos aproximadamente 15 litros deste resíduo
por litro de etanol industrializado. O seu acúmulo no meio ambiente gera grande
impacto ambiental já que possui uma demanda química de oxigênio (DQO) entre 9 e
28,4g/L. O vinho pode ser utilizado com fertilizante, pois contêm grandes quantidades
nutrientes, já que é proveniente da fermentação da cana-de-açúcar, porém o custo de
transporte é alto, fazendo com que seja utilizado somente em áreas próximas ao seu
local de produção. Além disso, pode saturar o solo rapidamente, pois tem altas taxas de
fósforo. Alternativamente, o vinhoto pode ser utilizado como substrato para produção
de gás hidrogênio, sendo considerado como um processo de geração de combustível
sustentável. As bactérias do gênero Enterobacter são conhecidas pela sua capacidade de
produzir hidrogênio a partir de diferentes substratos orgânicos. Portanto, o presente
trabalho teve como objetivo analisar a produção hidrogênio e o crescimento de E.
aerogenes em diferentes concentrações de vinhoto como substrato. Foram feitos testes
de crescimento de E. aerogenes utilizando as concentrações de vinhoto: 100%, 70%,
50%, 30%, 20%, sendo a avaliação de crescimento realizada por medida de absorbância
e contagem de unidades formadoras de colônia (UFC). A concentração de 100% de
vinhoto foi a que demonstrou melhores resultados com uma densidade ótica (D.O.) de
4,9 e 200x10-7 UFC. Os testes para a produção de hidrogênio foram realizados usando
as mesmas concentrações do resíduo e o gás produzido foi analisado por meio de
cromatografia gasosa que mostrou que a maior produção do gás foi na concentração de
100% seguido pela concentração de 70%. O estudo mostra a potencialidade do vinhoto
como substrato para crescimento e produção de hidrogênio microbiano de baixo custo e
ecologicamente viável.
Agradecimentos: Petrobras
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La fermentación oscura resulta promisoria para la obtención de hidrógeno durante el
tratamiento de efluentes industriales ricos en carbohidratos. Sin embargo, la
degradación de la materia orgánica no es completa y una gran proporción permanece en
forma de ácidos grasos volátiles (AGV) al final del proceso. Se ha sugerido que la
acumulación de estos ácidos grasos podría tener un efecto negativo tanto en el
rendimiento como en la estabilidad de los reactores. El objetivo de este trabajo fue
estudiar el efecto de la adición de mezclas de AGV (ácidos acético, butírico, propiónico
y láctico) en el rendimiento en hidrógeno utilizando como sustrato suero de quesería. Se
testaron dos cepas aisladas de reactores productores de hidrógeno (Clostridium
beijerinckii V1 y Enterobacter sp. V10). Los ensayos se realizaron en cultivos en
batch. Los resultados mostraron una dependencia entre la proporción de AGV al inicio
de la fermentación con el rendimiento de hidrógeno para ambas cepas. Se observó un
efecto negativo en el rendimiento en hidrógeno causado por los ácidos butírico,
propiónico, acético y láctico en una concentración de 2g/L. Sin embargo, la adición de
una mezcla en proporción de 2:1 de los ácidos láctico y acético aumentó el rendimiento
en hidrógeno de ambas cepas. Los análisis de AGV remanentes al final del ensayo
mostraron que tanto el consumo como la aparición de AGV durante la fermentación,
varían según la composición de las mezclas de AGV adicionadas al inicio de la
fermentación. En conclusión, el contexto químico en el que se encuentran los
microorganismos productores de hidrógeno determina las vías metabólicas que éstos
utilizan. Esta versatilidad metabólica tiene una importante influencia en el rendimiento
en hidrogeno obtenido por las cepas a partir de suero de quesería.
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A obtenção de hidrogênio por processos biológicos permite aliar o tratamento de
resíduos à geração de H2, aumentando seu caráter de carreador de energia limpo e
garantindo a sustentabilidade de sua produção. Apesar do enorme potencial dos
processos de produção de biohidrogênio, ainda existem inúmeras barreiras a serem
superadas para que esses possam ser aplicados em escala real. Quanto aos parâmetros
biológicos do processo, os principais desafios estão relacionados ao aumento da
capacidade de consumo e conversão dos substratos (resíduos industriais) à hidrogênio.
Atualmente, três principais abordagens são usadas com o objetivo de mitigar tal
limitação: estabelecimento de micro-organismos (ou comunidades microbianas) mais
adequadas à produção de H2, otimização das condições de fermentação e o
melhoramento de linhagens bacterianas por meio do uso de técnicas de engenharia
metabólica. A manipulação molecular do metabolismo microbiano vem recebendo
atenção crescente nos últimos anos devido à possibilidade de redirecionamento da
maquinaria celular à produção de compostos de interesse, entre eles o hidrogênio. Desse
modo, esse trabalho apresenta uma revisão sobre algumas técnicas de engenharia
metabólica já empregadas para a otimização da produção biológica de hidrogênio,
visando expor os princípios e discutir a aplicabilidade dessas em escala industrial. São
expostos os principais métodos para a deleção de genes relacionados a vias que
competem por prótons e elétrons com vias de produção de hidrogênio, ressaltando as
diferenças entre os sistemas usados para o silenciamento gênico em anaeróbios
facultativos e estritos. Também são abordadas estratégias para aumentar a expressão de
genes envolvidos tanto na degradação de substratos quanto na produção direta de
hidrogênio. Com o uso dessas técnicas foram obtidas não apenas linhagens com maior
capacidade de produção de hidrogênio, mas também maior conhecimento sobre o
metabolismo dos micro-organismos produtores. A aplicação da engenharia metabólica
mostra-se importante para o desenvolvimento da área de produção de biohidrogênio,
visto o potencial dessas em sobrepor barreiras termodinâmicas impostas pelo
metabolismo microbiano e condições ambientais da fermentação, podendo ser
considerada a chave para obter rendimentos reais próximos aos determinados
teoricamente.
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Atualmente, a produção do hidrogênio tem sido basicamente a partir de recursos fósseis
cujas fontes são limitadas. Portanto, há diversos estudos sendo realizados com o
intuito de investigar a síntese biológica de hidrogênio e obter subsídios que
tornem sua produção técnico e economicamente viável. As rotas biológicas de
síntese do hidrogênio são a biofotólise, a fotofermentação, a fermentação escura
e, ainda, o hidrogênio pode ser produzido por sistemas híbridos constituídos pela
combinação de mais de uma das rotas biológicas. A proposta deste trabalho foi
avaliar o efeito do pH inicial e das concentrações de sulfato de ferro e de sulfato de
amônia na produção de hidrogênio por fermentação escura. Os testes foram realizados
em modo batelada sob condição de anaerobiose, na ausência de luz e a temperatura e
pressão ambientes. Empregou-se consórcio microbiano proveniente da estação de
tratamento de efluente de um laticínio local, sendo inoculado em meio sintético
suplementado com permeado de soro de queijo (20 g/L de lactose) como fonte de
carbono. A influência dos três parâmetros foi analisada por um planejamento
composto central 23 e a condição ótima de produtividade (86,31 mol H2/L•dia) e de
conversão (4,13 mol H2/mol de lactose) foi obtida para pH 7,0 e concentrações de
sulfato de ferro e sulfato de amônia de 0,6 g/L e 1,5 g/L, respectivamente. Sob as
condições ótimas, determinou-se os parâmetros cinéticos de fermentação analisando
o perfil de conversão e produtividade de H 2, concentração de metabólitos, pH e
concentração de ferro dissolvido. Nesta análise, a equação de Gompertz modificada
descrever adequadamente a produção de H2 por fermentação escura usando permeado
de soro de queijo como substrato (R2 = 0,98). Os perfis da concentração de etanol e de
ácidos orgânicos voláteis indicaram que os ácidos láctico e butírico foram os
principais metabólitos produzidos e a soma de ambos corresponde a aproximadamente
58% do total dos metabólitos.
Agradecimentos: Os autores agradecem ao apoio financeiro da FAPEMIG, da Vale
S.A., do CNPq e da CAPES.
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Os resíduos lignocelulósicos, como o bagaço de cana-de-açúcar, são fontes abundantes
de carboidratos e por isso a sua bioconversão tem recebido grande atenção. A produção
biológica de hidrogênio a partir da cana-de-açúcar torna o processo economicamente
competitivo já que são fontes de carboidratos de baixo custo. Tendo em vista que o
Estado de São Paulo é o maior processador de cana-de-açúcar do Brasil e que esta
atividade gera grande quantidade de resíduos, especialmente, o bagaço de cana ricos em
celulose (carboidratos), neste estudo foi avaliada a utilização de solo de mata fechada e
resíduo de compostagem de resíduos orgânicos (alimentos) como inóculo para a
produção de hidrogênio empregando primeiramente glicose como fonte de substrato (2
g/L). Foram realizados ensaios em duplicata sob condição fermentativa para produção
de H2 e os inóculos do solo e da compostagem foram diluídos até 10-2 e 10-5
respectivamente, afim de evitar a produção de metano nas series experimentais. Foi
utilizado 20% de inóculo (10g) no meio celulose anaeróbio (50 mL) o qual foi
fluxionado N2 por 20 minutos. As maiores produções de H2 foram observadas após 48h
na diluição 10-1 (0,23 mmol) e após 120h na diluição 10-2 (0,09 mmol) para os inóculos
da compostagem e do solo, respectivamente. Não foi observado produção de metano em
nenhuma diluição. Com isso pôde-se concluir que o inóculo oriundo da compostagem
possui maior capacidade para produzir hidrogênio a partir da glicose, possibilitando
futuramente, a utilização do bagaço de cana-de-açúcar como fonte de carbono.
Agradecimentos: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP
(2013/20196-7)
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A produção de hidrogênio a partir de biomassa lignocelulósica, como o bagaço de canade-açúcar é um processo economicamente viável já que além de gerar fonte de energia
limpa e alternativa, reduz o volume de resíduos sólidos amplamente gerados e
subutilizados. Todavia, devido às complexas características estruturais do bagaço, faz-se
necessária uma etapa de tratamento da biomassa para disponibilizar aos
microrganismos, açúcares facilmente fermentáveis. Neste cenário, a explosão a vapor
do bagaço além de quebrar a estrutura lignocelulósica não gera compostos tóxicos em
determinados fatores de severidade. Outro fator de extrema relevância neste processo é
o tratamento do inóculo, já que consórcios microbianos possuem além dos organismos
de interesse, microrganismos consumidores de hidrogênio. Neste trabalho foram
testados os pré-tratamentos térmico e ácido e a diluição como métodos de inibição da
metanogênese e favorecimento de microrganismos fermentativos. Para tanto, foram
realizados ensaios com meio de cultura sintético inoculados com lodo de tratamento de
vinhaça e bagaço como substrato em condição termofílica (55ºC). O tratamento ácido
inibiu além das arqueias metanogênicas, as bactérias fermentativas uma vez que não
houve produção de hidrogênio nestes ensaios. Já o pré-tratamento térmico foi eficiente
na inibição das arquéias sem afetar as bactérias fermentativas, sendo que neste ensaio, a
produção máxima de hidrogênio foi de 0,009 mmol. Já a diluição do inóculo (10-1 a
10-4) foi o método mais eficiente no controle da metanogênese e favorecimento da
fermentação, uma vez que a produção máxima de hidrogênio neste ensaio foi de 0,03
mmol. Assim, apesar da necessidade de novos testes, pode-se concluir que dentre os
ensaios realizados, a diluição seriada do inóculo foi o método mais eficiente para a
produção de hidrogênio em ensaios fermentativos a partir de bagaço de cana-de-açúcar
em condição termofílica.
Agradecimentos: Ao CNPQ e Fapesp (processo: 2013/22346-6) pela bolsa concedida.
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Os processos biológicos fermentativos de geração de H2 a partir de substratos orgânicos
podem ser uma alternativa promissora para o reaproveitamento do lodo como matriz à
geração de energia, já que possibilita aliar seu grande potencial microbiológico ao fato
de se tratar de um resíduo abundante e cuja destinação inadequada pode causar sérios
impactos ambientais. O objetivo deste estudo foi avaliar o potencial de produção de H2
de um consórcio bacteriano em diferentes concentrações de sacarose. Para tanto,
empregou-se amostra do lodo granular anaeróbio (UASB) da estação de tratamento de
esgotos de São José do Rio Preto-SP. Este inóculo foi submetido a etapas prévias de
tratamento térmico (100oC, 15 minutos), reativação e enriquecimento celular para sua
purificação. Foram montados três ensaios em reatores em batelada (2L), contendo
substrato sintético (1L): (1) 2 g/L, (2) 5 g/L e (3) 10 g/L de sacarose headspace (1L)
com nitrogênio (100%) a 37o C e pH 5,5.. No ensaio (1), verificou-se produção máxima
de 8 mmol H2/L, com taxa máxima de geração (Tm) de 0,39 mmol H2/L cultura/h. No
ensaio (2) a máxima produção de H2 foi de 7,3 mmol/L (Tm=0,047 mmol H2/L
cultura/h). Para o ensaio (3) foi observada 11,5 mmol H2/L (Tm=1,95 mmol H2/L
cultura/h) de produção máxima. Os produtos intermediários principais foram ácidos
acético e butírico confirmando o favorecimento da rota metabólica fermentativa na
geração de H2. Os rendimentos foram respectivamente de 0,95, 1,89 e 3,5 mol H2/mol
sacarose para os ensaios (1), (2) e (3). Espécies de bactérias semelhantes a Clostridium
sp., Bacillus sp. e Lactobacillus sp foram identificadas nos consórcios obtidos e
provavelmente estiveram envolvidas nos processos fermentativos de geração de H2. Os
resultados evidenciam a viabilidade de produção de H2 a partir desse resíduo, nas
condições empregadas.
Palavras-chave: H2, sacarose, lodo granular, Clostridium sp.
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Com o aumento mundial do uso dos biocombustíveis, produtos como o glicerol tem se
acumulado no ambiente. Os processos biotecnológicos são uma opção para a produção
de energia e a utilização de resíduos industriais, como o glicerol. O hidrogênio é a
forma ideal de energia por possuir alto poder calorífico e não contribuir para o aumento
do efeito estufa. A produção microbiológica deste gás é um processo que ocorre
espontaneamente em lodos e estação de tratamento e pode se tornar sustentável por
utilizar resíduos provenientes de processo industriais e agrícolas. O presente trabalho
teve como objetivo isolar e identificar através de técnicas bioquímicas e moleculares,
bactérias presentes em lodos estações de tratamento de resíduos e efluentes, capazes de
produzirem hidrogênio utilizando glicerol como fonte de carbono. Os microrganismos
foram isolados de amostras de lodos e efluentes oriundos de refinaria de petróleo,
agroindustriais, compostagem e suinocultura. O cultivo foi feito utilizando meio com
glicerol como única fonte de carbono. A identificação molecular foi realizada pela
amplificação e sequenciamento da subunidade 16S rRNA. A constatação da produção
de gás hidrogênio foi feita por cromatografia gasosa e a quantificação do gás pela
metodologia de frasco invertido. Foram isoladas nove cepas que apresentaram a
capacidade de produção de hidrogênio das famílias Shigella, Bacillus, Enterobacter
entre outras. Shigella sonnei foi o microrganismo que apresentou melhores rendimentos
na produção de hidrogênio com 49 mL de hidrogênio/L de meio de cultivo, seguida dos
microrganismos do gênero Bacillus com 39 mL de hidrogênio/L de meio de cultivo. O
isolado do gênero Bacillus, é o microrganismo com os resultados mais promissores no
uso biotecnológico de produção de gás hidorgênio, já que a Shigella sonnei, apesar de
ter uma boa produção de biogás, a conhecida patogenicidade do gênero indicaria um
adicional programa de meralhoramento genético. Os resultados indicam um potencial de
seleção da microbiota natural presente em lodos para produção deste biogás como
combustível de energia renovável.
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A motivação deste estudo que visa a degradação anaeróbia de elevada massa de papel
para produção de hidrogênio é decorrente da possibilidade já descrita de recuperar
biogás a partir da degradação anaeróbia de resíduos sólidos domésticos. O objetivo
deste estudo foi obter um inóculo naturalmente celulolítico e fermentativo a partir do
fluido de rúmen para aplicá-lo em lisímetros de fermentação semi-sólida com elevada
massa de papel (substrato). O fluido de rúmen abriga as principais populações
celulolíticas mesofílicas, portanto, a adoção de metodologias para favorecer estas
bactérias e inibir populações consumidoras de hidrogênio é uma alternativa interessante
para viabilizar o uso de substratos celulósicos como energia renovável. Diluições
seriadas do fluido de rúmen foram realizadas e foi possível obter um consórcio em cuja
incubação foi observada degradação de papel e estabilização da produção de hidrogênio
com ausência de metano no biogás. O consórcio microbiano purificado por diluição foi
utilizado como inóculo em um lisímetro preenchido por papel (~1000 g) e duas etapas
de operação foram realizadas em temperatura ambiente mesofílica (~25o C). As etapas
(EI/EII) se distinguiram quanto à presença de bicarbonato de sódio (ausente na EII) no
meio de cultura e ao pH inicial (7,0 EI/ 6,5 EII). Em ambas etapas, a produção de
hidrogênio iniciou-se nos primeiros dias de operação e atingiu a produção máxima de
20 mmol (EI) e 33 mmol (EII), acompanhada da geração de ácido acético, ácido butírico
e etanol, com concentrações de aproximadamente 5,7/7,3, 1,45/2,3 e 2,3/1,4 g/L
respectivamente para EI e EII. Entretanto, em ambas etapas, houve consumo de
hidrogênio devido à homoacetogênese e acidogênese. Ao final de EI, foi detectada
elevada concentração de ácido acético (10,5 g/L), além dos ácidos propiônico (2 g/L),
valérico (0,235 g/L) e capróico (0,029 g/L). E em EII, concentrações elevadas de ácido
propiônico (1 g/L), valérico (0,76 g/L) e capróico (2,9 g/L) foram observadas. A
redução do pH inicial pareceu favorecer a comunidade produtora de hidrogênio, porém
não foi uma alteração suficiente para inibir o metabolismo de homoacetogênese que
acarretou o consumo de hidrogênio. Etapas de operação do lisímetro com alteração nas
condições operacionais estão em andamento para definir as melhores condições de
concentração de papel, umidade e temperatura para a obtenção de hidrogênio e outros
compostos de interesse, como álcoois e ácidos orgânicos.

Palavras-chave: resíduos sólidos, fluido de rúmen, diluição seriada, homoacetogênese
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Hydrogen production using biological pathways, particularly anaerobic fermentation,
represents an attractive technological approach in comparison with conventional
thermo- and electrochemical processes, since different types of wastewaters may be
used as substrate, in addition to a low energy consumption. Studies carried out in
packed-bed reactors under mesophilic conditions have indicated unstable hydrogen
productions, considering mainly limitations with the excessive accumulation of biomass
in the system. On the contrary, hydrogen production tends to be stable and continuous
under thermophilic conditions. In this context, this study aimed at assessing the
hydrogen production in an acidogenic APBR continuously operated under thermophilic
conditions (55°C), using sucrose as the carbon source. By applying a hydraulic retention
time (HRT) and an organic loading rate (OLR) of 5 h and 24 kg COD/m3.d,
respectively, average values for the hydrogen yield (HY) and volumetric production rate
(VHPR) were respectively 0.73 mol H2/mol sucrose and 27.5 ml H2/L.d, indicating
values below the expected. The longer time usually required to achieve operational
stability in thermophilic processes, as well as the biomass washout (i.e. high food-tomicroorganism ratio – 11.3 g sucrose/ g VSS.d) may explain the poor performance of
the APBR studied. However, it is noteworthy that for an OLR of 24 kg COD/m3.d a
continuous and increasing hydrogen production was observed, suggesting that better
performances could be obtained by adjusting some operational conditions (e.g.
increasing HRT and/or OLR) in an extended operation.
Acknowledgements: The authors are grateful to the São Paulo Research Funding
Agency (Fapesp), processes numbers 2009/15984-0 and 2012/15606-9 for supporting
the development of this study.
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Nos últimos anos, muitas tecnologias de biorremediação anaeróbia de compostos
xenobióticos tem sido desenvolvidas para solucionar o problema de contaminação
ambiental e disposição final de compostos tóxicos. Além da atenuação da toxicidade
das bifenilas policloradas (PCB) via remoção anaeróbia de cloro, a utilização do metano
numa etapa posterior produzindo energia é importante para a viabilização da atenuação
da toxicidade deste composto conjuntamente com a produção de bioenergia. Neste
sentido, pretende-se nesse estudo maximizar a produção de metano quando bifenilas
policloradas são adicionadas, por meio de teste de inibição metanogênica, em reatores
anaeróbios em batelada. Para tanto, foram realizados ensaios em reatores em batelada
alimentados com meio de cultura, co-substratos (etanol -0,46 g/L- e formiato -0,68 g/L)
e mix de PCB, composto de seis congêneres (PCB 10, PCB 28, PCB 52, PCB 138, PCB
153 e PCB 180). O inóculo foi proveniente de reator UASB de abatedouro de aves.
Determinou-se a toxicidade do PCB em consórcio fermentativo-metanogênico por meio
de dois ensaios em batelada, conduzidos em triplicata com 0,5; 1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 mg/L
de PCB. A inibição metanogênica ou Porcentagem de Inibição (%I) foi expressa como
uma porcentagem da atividade metanogênica máxima do Controle (sem PCB). As
inibições avaliadas foram 1,68; 73,5; 84,6; 85,6; 88,3%, para as concentrações 0,5; 1,5;
3,0; 4,5 e 6,0 mg/L de PCB, respectivamente. Assim, a partir do ensaio de inibição
metanogênica, é possível concluir que a concentração crescente de PCB frequentemente
aumenta a inibição metanogênica e sob uma concentração de 6,0 mg/L toda a
comunidade anaeróbia microbiana é inibida. Assim, a utilização da concentração de
0,5mg/L de PCB é a mais adequada pois maximiza a produção de metano, com
possibilidade de utilização posterior na produção de bioenergia.
Palavras-chave: PCB, metano, bioenergia
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Recentemente, o bagaço de cana tem sido estudado como matéria-prima para a
produção fermentativa de H2. A viabilidade da utilização deste resíduo, como substrato
em processos biotecnológicos, requer métodos de hidrólise que tornem os carboidratos
disponíveis aos microrganismos fermentativos, e com a mínima formação de compostos
inibidores à fermentação. Neste trabalho foi realizado um pré-tratamento do bagaço da
cana de açúcar com HCl utilizando um planejamento experimental 23, variando-se a
temperatura, o tempo e a concentração de ácido, para disponibilizar carboidratos que
serão utilizados na produção de hidrogênio. Os pré-tratamentos foram feitos sob
condições brandas de temperatura, entre 63,20 e 96,80°C, para evitar a formação de
inibidores. A concentração de ácido estudada foi entre 0,64 a 7,36 % (v/v), e o tempo de
38,40 a 441,60 min. Os resultados revelaram que as condições experimentais que
promoveram a maior concentração de açúcares redutores totais (ART) foi a 96,8°C,
7,36 % de HCl e 441,6 min. Nestas condições foi detectado cerca de 20 g/L de ART.
Ensaios cinéticos de produção de H2 com um consórcio microbiano anaeróbio, obtido
de um reator anaeróbio para o tratamento de vinhaça, foram realizados utilizando como
substrato: o hidrolisado de cana de açúcar líquido (L), o hidrolisado líquido junto com o
sólido tratado (L+S), o hidrolisado líquido junto com o sólido e enzima (Celluclast®)
(L+S+E), o bagaço tratado (Bt) e o bagaço tratado e enzima (Bt+E), além de um
controle contendo glicose (G) e outro apenas com bagaço (B). A partir destes substratos
foram produzidos 4,56 mL de H2/g de glicose (G), 8,35 mL/g de bagaço tratado (Bt) e
10,87 mL/g para o bagaço tratado e enzima (Bt+E). Nos demais ensaios não foi
observada produção de H2, provavelmente pela presença de compostos inibidores. Este
trabalho revelou o pré-tratamento ácido foi eficaz para tornar o bagaço de cana um
substrato barato e viável para produção fermentativa de hidrogênio.
Agradecimentos: Ao CNPq e à FAPESP pelo suporte financeiro.
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Algumas vantagens da digestão anaeróbia de matéria orgânica (amplamente usada em
tratamentos de águas residuárias) são: baixo consumo de energia e pequena produção de
lodo. Nesses processos há a geração de biogás, que é composto principalmente por
metano (CH4) e gás carbônico (CO2), além de ocasionalmente produzir gás sulfídrico
(H2S), nitrogênio (N2) e hidrogênio (H2). A composição do biogás gerado depende da
concentração e do tipo de matéria orgânica a ser digerida, além das condições físicoquímicas do processo considerado. Além disso, o hidrogênio gerado em tratamentos de
águas residuárias por processos biológicos pode ser usado como fonte alternativa de
energia renovável. Por isso é muito importante a determinação da composição e a
quantificação dos compostos presentes no biogás, que é feita, geralmente, por
cromatografia gasosa (CG), com detector de condutividade térmica (DCT) ou massas
(EM). Neste trabalho desenvolveu-se método para determinação de N2, H2, CH4 e CO2
por CG/DCT (Shimadzu GC2010), com coluna Carboxen 1010 PLOT – Supelco
(argônio como gás de arraste) e injeção manual. Os parâmetros de validação avaliados
foram: linearidade (R² = 0,97), precisão do método (coeficiente de variação das áreas
obtidas para as curvas de calibração - C.V.% de 5,13% a 5,32%), precisão instrumental
(C.V.% de 10 injeções de 400 µL do padrão, entre 1,91% e 2,80%) e limites de detecção
(LD de 0,204 a 0,265 µmols) e de quantificação (LQ entre 0,619 e 0,804 µmols). As
curvas de calibração foram construídas a partir da injeção de diferentes volumes de uma
composição padrão dos quatro gases. Os volumes foram transformados em micromols, à
temperatura e pressão ambientes (PV = nRT). Os parâmetros de validação atestam que
este método é eficiente e adequado para a quantificação de biogás nos processos
anaeróbios em reatores em batelada e contínuos, utilizando injeção manual.
Agradecimentos: Os autores agradecem à CAPES, CNPq e FAPESP pelo auxílio financeiro.
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O potencial da co-fermentação da água residuárias de processamento de mandioca
(manipueira) e glicose foi estudada em reatores anaeróbios de leito fluidificado (RALF).
Foram avaliados o efeito da redução do tempo de detenção hidráulica (TDH) (10-2 h) e
diferentes origens de inóculos, sobre a estabilidade e eficiência dos RALFs na produção
de hidrogênio e etanol. Os reatores foram inoculados com lodo proveniente do
tratamento de águas residuárias de suinocultura (RALF1) e lodo proveniente de
abatedouro de aves (RALF2), ambos tratados termicamente. Foi aplicada uma
concentração de 5000 mg DQO.L-1, sendo 50% de glicose e 50% de manipueira, com
um controle de temperatura a 30°C. Para o lodo proveniente de UASB no tratamento de
água residuária de abatedouro de aves (LA) verificaram-se os maiores rendimentos de
hidrogênio (HY) e etanol (EtOHY) de 1,0 mmol H2.g-1 DQO e 3,0 mmol EtOH.g-1
DQO por meio da aplicação do TDH de 10 e 6 h, respectivamente. Para o lodo
proveniente de UASB usado no tratamento de água residuária de suinocultura (LA)
observaram-se máximos HY e EtOHY de 0,65 mmol.g-1 DQO (TDH de 6 h) e 2,1
mmol.g-1 DQO (TDH de 10 e 8 h), respectivamente. Metano foi produzido com
produção máxima foi de 9,68 L CH4.d-1.L-1, sendo superior a produção de hidrogênio de
2,08 LH2.d-1.L-1. Por meio da clonagem e sequenciamento do gene RNAr 16S foram
identificadas bactérias e archaeas metanogênicas com altas similaridades a
Lactobacillus e Methanobacterium, respectivamente.
Palavras chaves: Co-fermentação; diferentes origens de inóculo, Lactobacillus sp.,
Methanobacterium sp.
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O bagaço de cana-de-açúcar (BCA) é um resíduo lignocelulósico constituído por
celulose, hemicelulose e lignina. Os carboidratos presentes nessa biomassa podem ser
liberados por hidrólise após pré-tratamento e posteriormente fermentado pelos
microrganismos para a produção de H2. No entanto, a hidrólise deste resíduo não é
trivial sendo necessário submeter o BCA a pré-tratamentos. Sendo assim, o objetivo do
trabalho foi avaliar a produção de H2 a partir do BCA pré-tratado (explosão à vapor e
tratamento alcalino) utilizando microrganismos indígenas presentes no BCA. Reatores
anaeróbios foram operados em triplicata em diferentes condições: (1) 0,5 g/L BCA “in
natura” + 0,5 g/L BCA pré-tratado; (2) 2,0 g/L BCA “in natura” + 2,0 g/L BCA prétratado; (3) 0,5 g/L BCA “in natura” + 0,5 g/L glicose; (4) 2,0 g/L BCA “in natura” +
2,0 g/L glicose; (5) 0,5 g/L BCA “in natura”; (6) 2,0 g/L A “in natura” . Em todos os
ensaios verificou-se produção de H2, entretanto no ensaio 2 a produção foi mais elevada
(7,7 mmol). A contribuição do BCA pré-tratado foi de 72,7%. Os metabólitos
produzidos nos ensaios foram ácido acético, butírico, iso-butírico, lático, propiônico e
etanol. Nos ensaios 1, 2, 5 e 6 a produção de H2 ocorreu principalmente pela via do
ácido acético. Já nos ensaios 3 e 4 o principal metabólito produzido foi o ácido butírico.
Os microrganismos presentes nos reatores foram agrupados em três filos distintos
Firmicutes, Bacteroidetes e Actinobacteria. Dentre esses filos, diversos gêneros foram
verificados, com predominância de Clostridium e Tepidimicrobium, esses
microrganismos produzem enzimas celulolíticas capazes de hidrolisar o BCA
favorecendo a produção de H2. O BCA “in natura” pode ser utilizado como fonte de
inóculo para conversão do BCA pré-tratado em H2, uma vez que foi obtido um
consórcio microbiano celulolítico termofílico e fermentativo. Esses resultados
contribuem para as pesquisas de degradação de resíduos lignocelulósicos por consórcio
microbiano, apresentando potencial para futuras aplicações biotecnológicas,
principalmente em relação à degradação da biomassa.
Agradecimentos: Fapesp (2010/01237-6)
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Vários processos de produção de H2 são sustentáveis, principalmente os biológicos por
serem mais econômicos quando comparados com os químicos e eletroquímicos.
Inóculos provenientes de climas tropicais como o Brasil, com temperaturas médias
anuais próximas de 25°C, favorecem o crescimento microbiano, porém poucos estudos
são relatados. Nesse sentido, este estudo analisou a diversidade microbiana de inóculos
de sistemas de tratamento aplicados na produção biológica de H2 a partir de sacarose.
Ensaios em reatores anaeróbios em batelada foram alimentados separadamente com
sacarose (2 g /L), pH 5,5, a 37°C, durante 168 h. Os inóculos foram (1) lodo granular de
reator UASB tratando resíduos de cervejaria; (2) lodo de lagoa anaeróbia facultativa
tratando esgoto municipal, e; (3) lodo granular de reator UASB tratando esgoto
municipal, tratados previamente (100oC, 15 minutos). As gerações máximas de
hidrogênio (mmol H2/L) foram: (1) 4,52; (2) 4,57; (3) 9,62 e taxas (mol H2/mol
sacarose) de (1) 0,87, (2) 1,30 e (3) 1,89. Os produtos intermediários foram os ácidos
acético e butírico de respectivamente (mg/L) 28,2, 171,4; 42,9, 75,15; 173,2, 234,04
para os inóculos (1), (2) e (3). Índices de diversidade foram superiores para a amostra 2
(2,42) e 3 (2,35), quando comparados com 1 (0,78). Esse fato pode ser devido à
característica dos esgotos municipais (2 e 3) quando comparados com esgotos
industriais (1) que podem conter menor diversidade de fontes de carbono para bactérias,
além de compostos tóxicos característicos de processos industriais que inativam
determinadas populações. Foi observado diminuição de diversidade entre os inóculos
pré-tratados [1 (0,78), 2 (1,42) e 3 (2,35)] e respectivos ensaios [1 (0,66), 2 (2,15), e 3
(2,10)]. As condições experimentais impostas selecionaram populações advindas dos
inóculos pré-tratados que provavelmente estiveram envolvidas na produção de H2
obtidas e permaneceram nos ensaios realizados. Análises de identificação filogenética
revelaram presenças de bactérias anaeróbias geradoras de H2 como Burkholderia sp.,
Bacillus megaterium, Clostridium sp,
Staphylococcus sp., Bacillus subtilis e
Lactobacillus sp. Provavelmente tais populações advindas dos inóculos foram
favorecidas pelas condições experimentais e foram as responsáveis pelas gerações de H2
obtidas.
Palavras-chave: H2, sacarose, esgoto sanitário, DGGE.
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A máxima produção de metano possível de ser obtida a partir de determinado resíduo,
depende do grau de biodegradabilidade da matéria orgânica contida neste e de sua
composição química. Este estudo teve como objetivo verificar a produção de gás
metano de água residuária orgânica rica em sulfato, em reator anaeróbio horizontal de
leito fixo – RAHLF. O estudo foi realizado em um reator anaeróbio horizontal de leito
fixo (RAHLF), mantido em câmara termostatizada a 30°C, alimentado com água
residuária sintética enriquecida com sulfato e etanol como fonte de matéria orgânica. A
avaliação dos processos envolvidos, foi em função das variáveis de concentração de
acordo com a tabela a seguir:

A composição e quantidade de gás metano gerado no reator foi estimada pela
H4 + zCO2. De acordo com a reação, 1g
de DQO removida do sistema corresponde a produção de 0,35L de CH4.

Os valores de remoção de DQO acompanhados das suas estimativas de geração de gás
metano, ocorreram pela manutenção da atividade metanogênica associada à
sulfetogênica do reator, uma vez que havia matéria orgânica em excesso para que toda a
conversão fosse realizada pela sulfetogênese, requerendo a participação das bactérias
metanogênicas. A eficiência do reator na remoção de matéria orgânica e geração de gás
metano, foi associada ao sintrofismo entre a atividade metanogênica e sulfetogênica. A
competição entre arqueias metanogênicas e BRS por doadores de elétrons disponíveis
desviou parte da matéria orgânica para redução do sulfato.
Agradecimentos: Esta pesquisa foi financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (FAPESP) e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento
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The hydrogen production by a strictly anaerobic rod Clostridium acetobutylicum ATCC
0824 utilizing residual glycerol as substrate was evaluated. This fermentative bacterium
stands out as a hydrogen producer, mainly converting glucose into hydrogen. Hydrogen
production has no harmful byproducts during its combustion and it has been considered
as the most friendly way of producing energy. Organic waste materials such as glycerol
can be generated during biodiesel manufacturing process and it can be used as a
feedstock for hydrogen production using microbial processes. C. acetobutylicum was
grown in Reinforced Clostridium Medium (RCM) for 24 h and used for inoculum for
the batch experiments. In this study we tested four different concentrations of glycerol,
namely 5.0, 10.0, 15.0 and 20.0 g/L in a mineral basal medium. Hydrogen production
was determined by Gas Chromatography and organic acids were determined by High
Performance Liquid Chromatography. Although C. acetobutylicum has been known as a
hydrogen producer, results showed that this bacterium did not produced high levels of
hydrogen. C. acetobutylicum was able to produce about 0,02-0,05 mol H2/mol glycerol
in all concentrations tested. Glycerol is a more reduced substrate than glucose. For the
same amount of carbon, the glycerol metabolism liberates twice as much NADH than
glucose. The HPLC results for organic acids showed a high level of acid production
mainly acetic acid and propionic acid (more than 3.0 g/L) possibly inducing to an
alcohologenic metabolism, where the high intracellular levels of NADH may have an
effect on the production of butanol and ethanol and low H2 production.
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Devido à intensificada e prejudicial utilização de combustíveis fósseis, atualmente
desenvolve-se novas tecnologias para produção de energia, principalmente as baseadas
em fontes renováveis. Em destaque encontra-se o gás hidrogênio, que possui vantagens
por ser elemento muito abundante no universo, renovável e não poluente. Uma maneira
de produzir o biohidrogênio é através da utilização de microalgas, que pode ter uma
produção tão eficiente quanto os processos físico-químicos. De acordo com isso, este
trabalho teve como objetivo desenvolver a produção de hidrogênio com a clorofícea
Chlamydomonas reinhardtii (CC124). O experimento foi realizado em triplicata,
sistema fechado, com meio de cultivo sintético, em duas fases, inicialmente em
condição aeróbia e posterior transferência de biomassa para condição anaeróbia, através
da privação de enxofre no meio e troca da atmosfera com nitrogênio. Foram testadas
duas diferentes intensidade luminosas, 60 e 200 µE/m2.s1 e pH de 7,2. A detecção de
hidrogênio foi realizada através de cromatografia gasosa e, além disso, foram
quantificados os subprodutos gerados, como os ácidos e álcoois, e foi possível averiguar
os parâmetros de produção de hidrogênio através da modelagem de Gompertz. As duas
condições iniciaram o experimento com densidade celular aproximada, sendo
constatada média de 6,8 x 106 ind./ml na luz mais fraca, e 6,4 x106 ind./ml na mais
forte. A maior produção de hidrogênio ocorreu na luz de 200 µE/m2.s1, por um período
de até 502 horas, atingindo média aproximada de 0,99 mol/L. Enquanto que na luz de
60 µE/m2.s1 ocorreu a produção deste gás até 360 horas atingindo média máxima de
aproximadamente 0,77 mol/L. Na luz mais fraca a velocidade média de produção de
hidrogênio pela C. reinhardtii foi de 0,034/h ± 0,006, enquanto que na luz mais forte foi
de 0,049/h ± 0,001, apresentando diferença estatística significativa entre elas. Em
relação ao tempo de duplicação do gás também houve diferença significativa, na luz
mais forte os resultados também foram melhores, com uma média de 14,07 horas,
enquanto que na luz de 60 µE/m2.s1 a média foi de 20,67 horas. Em todas as condições,
ao final do experimento, foi detectada produção de etanol.
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Produção de bioenergia associada com o tratamento de efluentes agroindustriais tornouse um dos grandes focos das pesquisas. A produção de hidrogênio por processos
fermentativos destaca-se quando se utilizam substratos ricos em carboidratos como é o
caso do efluente de fecularia. Porém, como a produção de hidrogênio não reduz a carga
orgânica desse efluente, associar esse processo à produção de metano representa uma
ótima alternativa. Nesse contexto, justifica-se a realização do trabalho que tem por
objetivo avaliar o potencial de produção de hidrogênio e metano em sistema
fermentativo de duas fases, constituído por um reator acidogênico seguido de reator
metanogênico, no tratamento do efluente de fecularia. O reator acidogênico, de leito
fixo e fluxo ascendente, foi preenchido com meio suporte de polietileno de baixa
densidade e, inoculado com lodo de reator anaeróbio pré-tratado, na proporção de 10%
do volume útil do reator. O reator foi operado de modo contínuo e mantido em câmara
climatizada a 36°C. O reator metanogênico, horizontal de leito fixo, com relação largura
e comprimento de 1:6 foi preenchido com anéis de bambu e operado de modo contínuo
a 26°C. O reator foi inoculado com 30% de inóculo sem pré-tratamento, e o restante do
volume útil preenchido com o efluente acidificado do reator acidogênico. A produção
volumétrica média do reator anaeróbio acidogênico foi de 6,32 L/d com 20% de
hidrogênio no biogás. O melhor desempenho do reator na conversão dos carboidratos a
hidrogênio ocorreu na primeira semana do ensaio, com valores de 15,26 L H2/d e 45%
de hidrogênio no biogás. O reator apresentou eficiência média de remoção de açúcar
total e DQO de 96,7% e 10,11%, respectivamente. A produção volumétrica do reator
anaeróbio metanogênico foi de 11,8 L/d com 84% de metano no biogás. O sistema
fermentativo de duas fases, com reatores anaeróbios acidogênico e metanogênico em
série, apresentou eficiências de remoção de DQO e sólidos suspensos de 89 e 81%,
respectivamente, no tratamento do efluente de fecularia. O sistema em série mostrou-se
viável para produção e hidrogênio e metano a partir de efluente agroindustrial.
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O reator contínuo de tubos múltiplos apresenta o corpo formado por tubos paralelos de
pequeno diâmetro, os quais proporcionam elevada relação comprimento/diâmetro (L/D).
Este tipo de configuração tende a fornecer maior superfície de contato para a retenção
da biomassa no sistema, quando comparado a um reator tubular convencional sem
recheio. A condição de elevada velocidade do líquido no interior dos tubos poderia
favorecer o descarte contínuo da biomassa, evitando o acúmulo de sólidos. Neste
contexto, o objetivo do presente estudo foi avaliar o desempenho de um reator contínuo
de tubos múltiplos na produção de hidrogênio. O reator foi operado a 25°C, com
sacarose como fonte de carbono e carga orgânica volumétrica de 24 g/L.d (DQO: 2000
mg/L e TDH: 2 h). O reator de tubos múltiplos utilizado foi confeccionado em três
partes: câmaras de entrada e saída, confeccionadas em acrílico, e região intermediária,
composta por 12 tubos de PVC com diâmetro externo e altura de 12 e 680 mm,
respectivamente. A superfície interna dos tubos foi lixada para aumentar a rugosidade e
assim facilitar a adesão da biomassa. Duas condições de operação foram avaliadas:
reator sem material suporte (E1) e com material suporte (E2) na câmara de saída. Em E2
os resultados foram superiores aos obtidos em E1, considerando-se os parâmetros:
conversão de sacarose, vazão molar de hidrogênio, produção volumétrica de hidrogênio
e rendimento de hidrogênio. A porcentagem de hidrogênio no biogás foi próxima nos
dois ensaios (~70%). O uso do leito fixo, além de melhorar o desempenho do reator,
contribuiu para estender o período de produção do gás, embora para ambos os ensaios
não tenha sido possível a manutenção da produção contínua de hidrogênio. A fração da
biomassa gerada retida no reator correspondeu a 11 e 20 % para os ensaios 1 e 2,
respectivamente. O melhor desempenho do reator em E2 (0,9 mmolH2/h; 37,6
mLH2/L.h; 0,6 molH2/molsac), provavelmente, foi devido a maior retenção de biomassa
no leito fixo, indicando que a retenção de biomassa nas paredes internas dos tubos não
foi suficiente para atender à necessidade de biomassa do sistema.
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O hidrogênio é um composto leve e potencialmente energético, podendo ser solução
sustentável aos combustíveis fósseis, altamente poluentes. A produção de hidrogênio
por vias fermentativas é um método eficiente, mais barato e menos dispendioso que
metodologias atuais, que envolvem a hidrólise de água. No Brasil, é crescente a
produção de biodiesel, combustível sustentável, mas que gera em sua produção grande
quantidade de glicerol, subproduto ainda sem destinação adequada. O glicerol pode ser
utilizado como matéria-prima para a fermentação anaeróbia de bio-hidrogênio,
contribuindo para a geração de energia limpa e para a consolidação do potencial
biotecnológico brasileiro. O objetivo deste trabalho é selecionar e identificar
microrganismos de lodo anaeróbio capazes de produzir bio-hidrogênio através da
degradação de glicerol residual. Microrganismos de lodo anaeróbio de indústria
metalmecânica foram crescidos em condições anaeróbias em meio de cultura com
glicerol residual como única fonte de carbono. As colônias foram isoladas por estrias de
esgotamento em meio sólido de glicerol, passando por verificação da produção de biohidrogênio por cromatografia gasosa. As linhagens selecionadas como produtoras de
hidrogênio foram identificadas por sequenciamento da subunidade 16S do gene rRNA.
Foram isolados três microrganismos produtores de bio-hidrogênio, identificados como
duas Shigella flexneri e uma Klebsiella pneumoniae ozaenae, ambos da família
Enterobacteriaceae. Os resultados indicam a potencialidade da microbiota de lodo
anaeróbio na produção de hidrogênio a partir de glicerol residual, contribuindo para a
busca de combustíveis sustentáveis.
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Um dos maiores desafios para a produção biológica de H2 é a preparação de grandes
quantidades de fontes naturais de inóculo estáveis e ativos. Para aumentar a produção de
H2 é importante desenvolver métodos que inibam a atividade das bactérias
consumidoras de H2 e que favoreçam o enriquecimento das produtoras de H2. Neste
trabalho foi estudado o efeito de um tratamento térmico (80°C por 15 min.) e um ácido
(pH 3 por 24h) sobre a produção de H2 por uma cultura mista coletada de um reator
anaeróbio utilizado no tratamento de vinhaça. Os lodos tratados e sem tratamento
(controle) serviram como inóculos (2,4 g/L de sólidos voláteis) de biorreatores operados
em batelada alimentada (em triplicata). Os reatores foram alimentados diariamente
retirando-se 300 mL do sobrenadante e repondo o mesmo volume de meio contendo 5
g/L de glicose e solução de nutrientes. O pH do meio foi 6,5 e a temperatura mantida
em 50°C. Os reatores foram operados por 36 dias e neste período foi analisado o
volume de H2, a concentração de glicose e de ácidos orgânicos. O volume de H2
produzido no biorreator controle foi baixo (30 mL/d) e manteve-se constante ao longo
do período de operação. Nos biorreatores contendo os lodos tratados por calor e por
ácido o volume de H2 aumentou de 120 mL/d, no início da operação de ambos os
reatores, para 140 e 170 mL/d ao final de 36 dias, respectivamente. A concentração de
ácido lático aumentou ao longo da operação do biorreator controle e no biorreator com o
lodo tratado termicamente, chegando a 9,0 e 5,25 g/L ao final do período,
respectivamente. No biorreator com o lodo tratado por ácido foram detectadas as
maiores concentrações de ácido acético e butírico, principais metabólitos da produção
de H2 por fermentação. Porém, neste biorreator a concentração de ácido lático diminuiu,
evidenciando um consumo deste ácido pela cultura mista enriquecida pelo tratamento
ácido. Portanto, os ensaios de longa duração revelaram que o tratamento ácido foi o
mais efetivo para aumentar a produção de H2 pela cultura mista estudada.
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Os biocombustíveis são alternativas consideráveis para o aumento de disponibilidade
energética e descentralização do uso do petróleo. A produção de etanol e hidrogênio
destaca-se no cenário devido à possibilidade de utilizar diversos resíduos como matériaprima e fonte de inóculo. Lodos de reatores de tratamentos de resíduos apresentam
microrganismos capazes de metabolizar carboidratos complexos em etanol e hidrogênio.
Esta diversidade microbiana pode ser adaptada através do uso de meios de cultivo com
condição nutricional favorável a presença de microrganismos específicos, visando maior
eficiência na produção de etanol e hidrogênio. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi
avaliar a influência de diferentes meios de cultivo na produção de etanol e hidrogênio a
partir da glicose, utilizando como fonte de inóculo o lodo de reator UASB. Reatores
anaeróbios foram operados em condição termófila utilizando 1 g.L-1 de glicose em três
diferentes meios de cultivo: Thermoanaerobacter ethanolicus (MTE), Meio Del Nery
(MDN) e Meio para Celulose anaeróbio modificado (MCM). Nos três meios de cultivo
analisados observou-se produção de etanol e hidrogênio, seguido pela produção de
diversos metabólitos: ácido acético, ácido propiônico, ácido butírico, ácido valérico,
acetona, n-butanol. No ensaio com o meio MTE, observou-se menor tempo de
metabolismo, em 20 horas toda glicose foi metabolizada e a produção final de etanol foi
de 464,08 mg/L e a de hidrogênio foi de 0,18 mmol. Nos ensaios utilizando os meios
MDN e MCM, a glicose foi metabolizada durante 120 horas de incubação e a produção
final de etanol foi de 26,30 m/L e 31,91 mg/L, respectivamente. Enquanto a produção
final de hidrogênio foi de 7,23 mmol e 4,34 mmol, respectivamente. Diante desses
resultados, concluiu-se que o meio de cultivo MTE favoreceu a presença de
microrganismos produtores de etanol e nos meios MDN e MCM, houve predomínio de
microrganismos produtores de hidrogênio.
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Los reactores de producción de hidrógeno presentan en general gran inestabilidad
producida por la persistencia de microorganismos competidores o consumidores de
hidrógeno o por los cambios metabólicos que ocurren en los propios microorganismos
productores de hidrógeno. Para poder estudiar las fuentes de esta inestabilidad es
necesario conocer cuáles son los microorganismos que producen hidrógeno y cuáles son
sus principales competidores. Para ello es necesario aislar y caracterizar estos
microorganismos. Estudios previos de biología molecular muestran que las
comunidades microbianas de estos reactores están compuestas por organismos
productores de hidrógeno del género Clostridium y de la familia Enterobacteriaceae y
organismos competidores como bacterias lácticas, bacterias propiónicas y bacterias
aeróbicas. Basados en estos datos se diseñaron estrategias de aislamiento de los
microorganismos reportados.
Para aislar Clostridium se aplicó tratamiento térmico a la muestra y luego se realizó el
aislamiento mediante diluciones seriadas y técnica de “roll tube” en medio PYG
anaerobio. También se hizo aislamiento directo en placa de PYG en condiciones
anaerobias. Para aislar bacterias lácticas se sembraron diluciones de la muestra en placa
con medio MRS y incubadas en ambiente enriquecido con CO2. Para aislar
Enterobacterias y bacterias aerobias se sembraron diluciones de las muestras en placas
de TSA incubadas en condiciones aerobias.
Se tomaron dos muestras de un bio-reactor de producción de hidrógeno continuo
agitado alimentado con suero de queso y se aplicó las diferentes estrategias de
aislamiento. Las cepas aisladas se caracterizaron mediante secuenciación del gen del
ARNr de 16S y se determinó la capacidad de producir hidrógeno en cultivos en batch.
Los microorganismos aislados en condiciones aerobias pertenecieron a los géneros
Acetobacter, Micrococcus, Chryseobacterium, dentro de las bacterias lácticas se
aislaron cepas del género Lactobacillus y dentro de los aislamientos de bacterias
anaerobias estrictas se aisló Propionibacterium, y Clostridium. Las cepas caracterizadas
como Clostridium fueron las únicas que produjeron hidrógeno. Los resultados obtenidos
se correlacionaron con datos de T-RFLP de las muestras para determinar la importancia
de los aislamientos en la comunidad microbiana de los reactores.
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