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O Biometano deve apresentar concentrações limitadas de compostos potencialmente 

corrosivos de modo que a segurança e a integridade dos equipamentos sejam 

preservadas, sendo eles: sulfeto de hidrogênio, dióxido de carbono e água. 

REGULAMENTO TÉCNICO ANP Nº 1/2015 

Fonte: RESOLUÇÃO ANP nº 8, DE 30.1.2015 



Contaminante Problemas Requisitos de aproveitamento energético 

Água  Corrosão pela formação de ácidos com H2S , NH3 e CO2; 

 Acumulação de água; 

 Condensação ou congelamento por pressão. 

Remoção para biometano. 

Material particulado Entupimento.  

Oxigênio Perigo de explosão. 

Amônia Corrosão pela dissolução em água. 

Sulfeto de Hidrogênio  Corrosão; 

 Concentrações tóxicas (> 5 cm3 m-3); 

 Formação de SOx pela combustão  

 < 250 ppm para aquecimento em caldeiras;  

 545-1742 ppm para motores de combustão interna;  

 2800 ppm para geradores 

 10.000 ppm para turbinas e microturbinas 

 2-15 ppb para injeção na rede de biogás 

 5 ppb para combustível veicular 

 1-5 ppb para células de combustível 

Dióxido de Carbono Baixo valor energético < 2% na conversão a biometano 

Siloxanos 

(Nao gerados por 

residuos agricolas) 

Formação de SiO2 e quartzo microcristalino pela combustão; 

deposição em velas de ignição, válvulas e cilindros.  

 9-44 ppm para motores de combustão interna;  

 0,42 ppm para geradores 

 0,05-0,08 ppm para turbinas e microturbinas 

 < 100 ppb para células de combustível. 

Halogênios  

(Nao gerados por 

residuos agricolas) 

Corrosão em motores de combustão < 1 ppm para células de combustível. 



-    substância irritante 
- tóxica 
- malcheiroso e  incolor 
- problemas respiratórios 

(100 a 200 ppm)  
-  700 ppm pode ser letal 

 

 Montebello, A. Aerobic desulfurization of biogas by acidic biotrickling filtration in arandomly packed reactor. Journal of Hazardous Materials. (2014)  

Efeitos danosos do H2S 





Processo Técnicas Vantagens Desvantagens 

Adsorção Silica gel 

Peneira molecular 

Alumina 

Os materiais adsorventes podem 

ser regenerados. Baixos custo. 

As colunas de adsorção devem 

ser operadas em pressão de 6-

10 bar. Partículas e óleo devem 

ser removidas previamente.  

Absorção Etileno glicol 

Selexol 

Sais higroscópicos 

Os materiais podem ser 

regenerados.  

Alta eficiência de remoção. 

Necessidade de temperaturas e 

pressões altas. 

>500 m3 h-1 para ser econômico. 

Refrigeração Arrefecimento a 2°C Técnica mais eficiente. Elevado consumo de energia. 

Condensação Desembaçadores; Separadores 

de ciclone; Sistemas de troca de 

calor na tubulação; Tubulação 

com sistema de purga do vapor 

de água. 

Tecnologia simples.  As tubulações devem ser longas 

e instaladas com inclinação para 

permitir purga do vapor de água. 

Tubulações devem ser 

resistentes ao congelamento. 

Remoção da água 



Exemplo de um dessecador para 
remoção da água do biogás: 

reator preenchido com material 
adsorbente (zeólitos).  

 

Fonte: AVP, Air & Vaccum, Inc. 

(http://airvacuumprocess.com). 



Processos Tecnológicos Fase de Aplicação Remoção de H2S 

Dessulfurização 

Durante a Digestão 
Anaeróbia 

Dosagem de oxigênio 

Adição de FeCl3/FeCl2 

Após a Digestão 
Anaeróbia 

Adsorção (óxido de ferro ou carvão 
ativado) 

Absorção (água, NaOH, FeCl3, 

Fe(OH)3, e Fe-EDTA) 

Membranas 

Processos Biológicos 

Remoção do H2S 



Dosagem de oxigênio 

• A dessulfurização ocorre através da microaeração ou injeção direta de ar (ou oxigênio) 

• Estimulação de microrganismos oxidantes de sulfeto (e.g. Thiobacillus spp. e Acidithiobacillus spp.).  

• A dosagem errada de ar no sistema pode vir a causar misturas potencialmente explosivas (6-12% v/v de 

oxigênio).  

• A presença de oxigênio no biodigestor pode gerar inibição na produção de metano. 

• A oxidação do H2S pode gerar depósitos de enxofre, aumentando o volume de lodo. 

• Dependendo do uso final do biogás, a presença de gases traços de oxigênio e nitrogênio resultantes da adição 

de ar no sistema pode limitar a aplicabilidade do uso do biogás.  

 



Dosagem de ferro 

Tratamento Reações estequiométricas Demanda química 

FeCl3/FeCl2 2𝐹𝑒𝐶𝑙3 + 3𝐻2𝑆 → 2𝐹𝑒𝑆 + 𝑆 + 6𝐻𝐶𝑙 0,31 g FeCl3/g H2S 

Fe(OH)n 

2𝐹𝑒 𝑂𝐻 3 + 𝐻2𝑆

→ 2𝐹𝑒 𝑂𝐻 2 + 𝑆 + 2𝐻2𝑂 

2𝐹𝑒 𝑂𝐻 2 + 𝐻2𝑆 → 𝐹𝑒𝑆 + 2𝐻2𝑂 

0,16 g Fe(OH)3/g H2S 

0,19 g Fe(OH)2/g H2S 

Óxidos de 

Ferro 

𝐹𝑒𝑂 + 𝐻2𝑆 → 𝐹𝑒𝑆 + 𝐻2𝑂 

𝐹𝑒2𝑂3 + 3𝐻2𝑆 → 𝐹𝑒2𝑆3 + 3𝐻2𝑂 

0,47 g FeO/g H2S 

0,64 g Fe2O3/g H2S 



Esquema de um filtro instalado 
em série na linha de biogás 

contendo limalha de ferro 

como material adsorvente. 
Detalhe de oxidação da 

limalha de ferro.  

Adsorção 

Riscos de incêndio explosão 

Oxidação pirofórica do ferro 



Lavagem 

• Utiliza-se água e/ ou solventes orgânicos.  

• Contaminantes que apresentam maior solubilidade são dissolvidos e retirados juntamente com a água.  

• A lavagem do biogás para remoção do CO2 pode ser realizada de forma bastante efetiva sob alta pressão 

(1000-2000 kPa).  

• As concentrações finais de CH4 obtidas variam entre 93-98%.   

• Apesar de ser uma técnica bastante eficiente na remoção de H2S (> 97%), as desvantagens envolvem: 

custos com agentes oxidantes químicos; demanda energética pelo bombeamento contínuo da solução para 

a lavagem do biogás; e principalmente, a geração de um efluente líquido final que precisa ser 

regenerado ou tratado adequadamente antes de sua disposição final. 



Esquema de um sistema de 
filtragem do biogás utilizando 

membranas. O filtro é instalado 

em série na linha do biogás.  

Fonte: 

http://www.apsleyfarms.co.uk/g

as-to-grid 

Separação seletiva por pressão e membranas 
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  Representação esquemática do ciclo biológico do enxofre. 

   Fonte: Adaptado de TANG et al. (2009). 

 

Utilização biológica de H2S como energia para os organismos litoautotróficos 

 

Fonte: J.G. Kuenen. Colourless sulphur bacteria and their role in the sulphur cycle. Plant Soil 43 (1975) 49–76. 

HS− + 0.5O2 → S0 + OH− (biológico)  

 

S0 + 1.5O2 + H2O → SO4
2 + 2H+ (biológico) 

 

HS− + 2O2 → SO4
−2 + H+ (biológico) 

 

H2S + O2    H2O + SO  

H2O + O2 + SO  H2SO4 
(biológico) 

Fotolitrotrófico (biológico) 

 



Biofiltragem 

Incovenientes :  

- Inóculo 

- Meio de cultura sintético (custos)  
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Dominant bacteria 



Sulfur storage within cells 

Intracelular sulfur globules 



 
Meio de nutrientes  

 
 Fontes de carbono, de energia e nutrientes 

 Normalmente compostos sintéticos são adicionados 

(solução química);  

 forma alternativa de adição de nutrientes: ÁGUAS RESIDUÁRIAS  

 Água residuária de suinocultura é caracterizada por conter 

altas concentrações de matéria orgânica biodegradável e 

nitrogênio amoniacal, além de micro e macro nutrientes 

 Após tratamento, ainda apontam fonte de alimento para diferentes microrganismos 

ANCENO, A. J. et al. Evolution of N-converting bacteria during the start-up of anaerobic digestion coupled biological nitrogen removal pilot-scale bioreactors treating high-strength animal waste slurry. 

Bioresource technology, v. 100, n. 14, p. 3678–87, jul. 2009. 



- Baixo custos energia e operação 

- Baixo custo investimento 

- Portabilidade 

- Robustez 

- Baixa manutenção 

-  Meio de nutrientes  

       (água residuária) 

 
 

- Biológicos 
 



Fonte:  O autor (2015) Fonte: Adaptado de Pereira et al., 2010. 

Estação de Tratamento de Dejetos de Suínos  

Embrapa Suínos e Aves,  Concórdia - SC 



Parâmetros RBLA 

pH 6,9 ± 0,5 

PPO4
3‾(mg L¯¹) 25 ± 5,2 

NNH3 (mg L¯¹) 57,4 ± 15 

NNO2
− (mg L¯¹) 85 ± 12 

NNO3
− (mg L¯¹) 700 ± 24 

COT* (mg L¯¹) 75 ± 5 

Turbidez (NTU) 730 ± 8 

ST** (g L-1) 3,2 ± 0,2 

 * Carbono orgânico total 
  ** Sólidos totais 

As características físico-químicas do digestato 

bruto utilizado obtido a partir de um reator 

biológico de lodos ativados 
Características e condições operacionais do BTF 

Parâmetros    

Material suporte Biobolas de polipropileno   

Vazões de biogás (m3 h-1) 0,024 a 0,048   

Concentrações de entrada H2S (g m-3) 1,63 – 5,43   

Temperatura (°C)  21± 4    

pH solução de nutrientes 6.9   

Recirculação líquida (L min-1) 1.17   

TRH (min) 54 a 107,5   

 

WU, G. et al. Peat-Based Toluene Biofiltration: A New Approach to the Control of Nutrients and pH. Environmental Technology, 11 maio 2010. 



Remoção biológica de sulfeto na composição do biogás 
escala piloto 

Fonte: O autor (2015). 

Esquema do biorreator BTF. (1) entrada 

de biogás; (2) do reservatório de águas 

residuais; (3) bomba peristáltica; (4) de entrada 

de águas residuais; (5) saída de águas residuais; 

(6) saída biogás purificado; (7) termômetro; (8) 

biorreator 

 Fluxo de biogás foi 

controlado por medidores 

de fluxo (OMEGA, FLDA 

Fluxo-Meter, BR) e um 

totalizador (Drum-tipo 

medidor de gás TG0 5 / 1- 

Ritter, Alemanha) 

 O efluente foi mantido 

num reservatório circular 

de 50 L (30 cm de altura, 

71 cm Ø d.i.) bombeado a 

uma vazão(Q) de 1,17 L 

min-1, utilizando uma 

bomba peristáltica 

(Provitec, AWG-5000). 



Vazões de biogás de entrada (Q) de 0,024 (I), 0,036 (II) e 0,048 m3.h-

1 (III) 

 


 Máxima eficiência de remoção do 

BTF de 99,8%, foi obtida com 

máxima capacidade de eliminação 

de 4,8 g m-3 h-1  

 

 


 (ER) de H2S de 100% com 

concentrações de entrada H2S de 

4,31 g m-3.  
 

 

Biodessulfurização 

I                                  II                               III 



Correlação entre taxa de aplicação de entrada H2S e capacidade de eficiência de 

remoção H2S (CE), pelo biofiltro ao longo de 200 dias de operação. 

92% 89% 94% 

 Resultados sugerem 

limitação do sistema para 

remover H2S de forma 

eficiente a qualquer vazão 

Biodessulfurização 

92% 89% 94% 

 Resultados sugerem 

dimensionamento é 

necessário para maiores 

vazões de entrada de H2S.  



Biodessulfurização 
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 S-SO4
-2 na solução de alimentação 

aumentou de 0 a 1206 mg L-1 

 N-NO2
- (93,6 mg L-1) e N-NO3

- (689 mg L-1) e 

CH3COO- (6,3mg L-1) continuamente 

consumidos ;  

 

 



Fonte: O autor 

Recuperação de enxofre elementar (S0) 

Biodessulfurização 

Representação visual do meio de nutrientes do BTF 

ao longo de 6 dias 

Desnitrificação Quimiolitotrófica 

S-2 + 1.6 NO3
- + 1.6 H+  → SO4

-2 + 0.8 N2 + 0.8 H2O

                                                

        S-2 + 0.4 NO3
- + 2.4 H+  → S0 + 0.2 N2 + 1.2 H2O

  

 Neste caso, N-NO2
- e N-NO3

-  são reduzidos para 

N2, enquanto o H2S é oxidado a SO4
-2 ou S0  

 55,8% ± 1,3 enxofre na forma de S0 
Reação de Oxidação ΔG° (KJ/mol) 

H2S + O2   SO4
-2 + 2 H+ -798,2 

S-2+ 0,4 NO3
- + 2,4H+  So + 0,2N2 +1,2 H2O

 -191,0 

S2O3
-2 + 2O2 + H2O  2SO4

-2 + 2H+ -884,1 

S0 + H2O +1½ O2 → SO4
-2 + 2H+ -587 
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Investigação os efeitos nas concentrações de metano no processo de biofiltragem 

Perfil das concentrações de metano medidas na entrada e na 

saída do biofiltro ao longo de 200 dias de operação contínua 

do BTF 

 Concentrações de entrada de CH4 e de CO2 

presente no biogás bruto foram de 80,7 ± 

7,4% e 24,1 ± 2,7%, respectivamente. 

 Concentrações de CH4 e de CO2 medidas na 

saída do BTF foram de 82,3 ± 7,5% e 22,1 

± 3,6%, respectivamente.  

 Observou-se uma produção incremental de 

biometano; 

 

 O aumento em CH4 médio de 3,8 ± 1,68 

g.m-3 ao longo dos 200 dias de operação 

BTF.  

INCREMENTO NA PRODUÇÃO DE METANO 



Investigação os efeitos nas concentrações de metano no processo de biofiltragem 

y = 1.0446x + 61,498 

r² = 0,99 
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Remoção cumulativa de C-CO2 (%) 

Correlação entre a produção cumulativa de C-CH4 e remoção 

de C-CO2 ao longo de 200 dias de operação contínua do BTF 

 Uma correlação satisfatória (r2 = 0,99) entre a 

remoção de C-CO2 e produção C-CH4 

 

INCREMENTO NA PRODUÇÃO DE METANO 



Determinação dos microrganismos desenvolvidos no sistema 
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Amostras cDNA (n = 9) 

Acetoclastic Hydrogenotrophic

 Produção de CH4 foi ainda verificada devido à 
atividade das bactérias metanogênicas 
hidrogenotróficas 

4 H2 + CO2 → CH4 + 2 H2O     ΔG°= −135 kJ 

CH3COO− + H+ → CH4 + CO2          ΔG° = −75.7 k 



H2 + CO2 

  
Água residuária 

suinocultura 

Biogás dessulfurizado + 
Metano produzido 

  

H2S 

So + SO4
-2

 
CH4 

Biogás 

UASB 

Biodessulfurização 

Fonte: O autor 

Esquema e demonstração do processo de biodessulfurização e produção de metano 

Biodessulfurização concomitante à recuperação de energia derivada da produção de metano 



PIROLLI, M.; Da Silva, M.L.B ; Mezzari, M. P. ; Michelon, W. ; Prandini, J. M. ; Soares, H. M. . Assessment of hydrogen sulfide removal 

from biogas using a field scale anoxic biotrickling filter. In: IV Latin American Congress from the Sociedad Latino Americana de 

Biotecnologia Ambiental y Algal IV SOLABIAA, 2015, Florianópolis. Anais IV Solabiaa, 2015 

PIROLLI, M.; Da Silva, M.L.B ; Mezzari, M. P. ; Michelon, W. ; Prandini, J. M. ; Soares, H. M. . Assessment of Hydrogen Sulfide 

Removal from Swine-Derived Biogas using a Field-scale Biotrickling Filter. In: I International Symposium On Science And 

Biotechnology, 2015. 



Analisador de 

biogás 

Reinjeção 

de biogás 

Agitador 

magnético 
Amostragem 

de microalgas 

Luz vermelha 

de LED 

(630nm) 



Obrigado! 

 

Marcio.busi@embrapa.br 



Biodessulfurização 

Diferentes fluxos de biogás, capacidade de eliminação e eficiência de 

remoção. 

Wellinger A, Lindberg A (2000) Biogas upgrading and utilization. IEA Bionergy. Task 24 

 ER média de 92% com um CE de 3,26 g 

m-3 h-1 foi alcançada através de todo o 

período experimental; 

 

  Serve para demonstrar a adequação e a 

aplicabilidade motores de combustão 

interna são capazes de suportar até 500 

ppmv de H2S sem apresentar problemas 

de corrosão   

Fluxos de biogás (m-3 h-1) 0,024 0,036 0,048 

    

CE (g H2S m-3 h-1) 2,26 ±0,28 3,26 ±0,45 1,35 ±0,7 

ER (%) 94,8 92,8 89 

    

 

• Os aumentos das vazões de fluxo de biogás ao longo do período 

experimental afetaram ER e CE; 

 

•  Resultando em concentrações de saída de 0,23 g m-3 de H2S 

(equivalentes a 160 ppmv) no biogás filtrado.  

 



Digestão anaeróbia 

BIOGÁS 

Da Silva, M.L.B. Assessment of bacterial and archaeal community structure in Swine wastewater treatment processes. Microbial Ecology. 2014 

Da Silva (2014) 
CH3COO− + H+ → CH4 + CO2       

ΔG° = −75.7 k 

Sulfeto de Hidrogênio 



N e P 

EFLUENTE 

C 

Digestão anaeróbia 



FAO (Food and Agriculture Organization), Livestock Policy Brief, 2005;  CANTRELL, K. B et al., 

Bioresource Technology, 2008. 

Biodigestores anaeróbios 

 

Produção de biogás (55-75% 

de CH4, 20-40% de CO2 e até 

5000 ppmv de H2S ); 

 

Biodigestão anaeróbia do efluente suinícola 



- Físico-químicos 

 
  Adsorção 

 Absorção 

 Separação criogênica 

 Oxidação a seco.  

Métodos de remoção 

PANDEY, R. A.; MALHOTRA, S. Desulfurization of Gaseous Fuels with Recovery of Elemental Sulfur: An Overview. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, v. 29, 

n. 3, p. 229–268, 3 jul. 1999.  



 Químicos  
-  Sulfeto férrico (Liu  et al, 2013) 

Fe2O3 + 3H2S  2FeS + S + 3H2O    

 
ΔG= -172, 33 kJ mol-1 

4FeS + 7O2   2Fe2O3 + 4SO2   

 
ΔG= -655 kJ mol-1 Fonte: www.zell.com.br 

Métodos de remoção 



Sulfide filtering processes 

Small farming 

Remote locations 

Industrial scale 

Pyrophoric iron oxidation 

- Explosion hazard - 



 

COMUNIDADE MICROBIOLÓGICA 

  Os biofilmes podem compreender uma única ou várias espécies 

microbianas e podem formar uma variedade de superfícies bióticas 

e abióticas.  

 As superfícies bacterianas são heterogêneas, sendo que podem 

mudar drasticamente em resposta a mudanças no seu ambiente. 

 Se uma comunidade microbiana é empregada como fonte de 

inóculo, bactérias tendem a dominar 

 Através de métodos convencionais e do perfil fisiológico de uma 

cultura mista de microrganismos pode-se chegar ao conhecimento 

das populações e genes catabólicos envolvidos em diferentes 

comunidades microbiológicas de biofiltragem, como exemplo, q 

PCR e TR-PCR. 

RALEBITSO-SENIOR, T. K. et al. Waste gas biofiltration: Advances and limitations of current approaches in microbiology. Environmental Science and Technology, v. 46, n. 

16, p. 8542–8573, 2012.  



Avaliação 
de fluxos 
de biogás 

Aclimatação 

Efeitos 
na 

concentr
ação de 

CH4 

Aplicar um biofiltro para biodessulfurização simples e de baixa 

manutenção, em escala de campo e avaliar a sua eficiência 

para a remoção de H2S  



Biodessulfurização 

 Efluente de águas residuárias é usado como fase 

líquida e o BTF é operado em condições neutras de 

pH, outras culturas bacterianas podem crescer sobre 

o biofilme ;  

  Favoreceu duas situações : 

     1) não aconteceu diluição do biogás de saída do BTF 

e também,;  

     2) favoreceu o desenvolvimento das bactérias 

metanogênicas condições anóxicas, produzindo 

biometano, aumentando a capacidade energética do 

BTF. 

 

 

Uso da água residuária da suinocultura 

ÁGUA RESIDUÁRIA  Efluente Sintético 

• Soluções de nutrientes comumente: sintéticas; 

• A presença dos elementos C, N e P, em termos nutricionais para o 

processo, não demandam de uma concentração mínima, ou seja, não 

há limitação do processo a baixos coeficientes; 

• Suplementação deve ser contínua.  



Investigação os efeitos nas concentrações de metano no processo de biofiltragem 

 Não se encontram na literatura estudos que se concentraram na capacidade de filtros biológicos em 

aumentar a concentração de CH4 simultaneamente com a biodessulfurização nos fluxos de biogás.  

 Ao contrário, no entanto, muitos estudos visam a remoção biológica CH4 do fluxo de biogás, 

contribuindo assim para a redução das emissões de gases de efeito estufa (ROSENBERG et al., 

2006) 

ROSENBERG, E. et al. (EDS.). The Prokaryotes. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. 

 Considerando-se em nível mundial, o crescente interesse por fontes alternativas de energias renováveis e o valor 

energético intrínseco do CH4 como combustível, a produção incremental de biometano, concomitantemente ao 

processo de      biodesulfurização do biogás podem ser relevante pra indústria. 



Determinação dos microrganismos desenvolvidos no sistema 

 Maior parte da informação disponível é  voltada para demonstrar 

mecanismos para aumentar a eficiência e desempenho dos 

sistemas 

 A manutenção de condições anóxicas, ou mesmo microaerofílicas, 

no interior do biofiltro poderia permitir a proliferação de bactérias 

metanogênicas e/ou acetoclásticas hidrogenotróficas 

(MOESTEDT; NILSSON PÅLEDAL; SCHNÜRER, 2013) 

 A avaliação do potencial metabólico metanogênico em biofiltros 

biotrickling utilizados para dessulfurização de fluxo de biogás, 

ainda não foi explorada 

 Análises de biologia molecular 

para avaliar a presença e a 

atividade de metanogênicas 

acetoclásticas e / ou 

hidrogenotróficasc foram 

efetuadas. 

MOESTEDT, J.; NILSSON PÅLEDAL, S.; SCHNÜRER, A. The effect of substrate and operational parameters on the abundance of sulphate-reducing bacteria in industrial 

anaerobic biogas digesters. Bioresource technology, v. 132, p. 327–32, mar. 2013.  



Determinação dos microrganismos desenvolvidos no sistema 

Estrutura da comunidade metanogênica 

 Os grupos dominantes de metanogênicas encontradas no biofilme do BTF, foram quantificados por 

transcriptase reversa filogenética 16S rRNA e sua correspondente taxanomia metanogênica (YU et al., 2005) 

  

YU, Y. et al. Group-specific primer and probe sets to detect methanogenic communities using quantitative real-time polymerase chain reaction. Biotechnology and Bioengineering, 2005. 

 Entre as três principais ordens de archaea investigadas, apenas Methanosarcinales (MSL) são compostas de 

grupos de bactérias metanogênicas acetoclásticas.  

 

 Methanobacteriales (MBT) e Methanomicrobiales (MMB) são conhecidas como metanogênicas 

hidrogenotróficas (WORM et al., 2011). 

 A utilização destes conjuntos de iniciadores foram utilizados com sucesso para identificar organismos de 

referência correspondentes (SHIN et al., 2010) (SONG; SHIN; HWANG, 2010) (LEE et al., 2009) (HWANG 

et al., 2008). 

SONG, M.; SHIN, S. G.; HWANG, S. Methanogenic population dynamics assessed by real-time quantitative PCR in sludge granule in upflow anaerobic sludge blanket treating swine 

wastewater. Bioresource Technology. Anais. 2010 

SHIN, S. G. et al. Qualitative and quantitative assessment of microbial community in batch anaerobic digestion of secondary sludge. Bioresource Technology, v. 101, n. 24, p. 9461–9470, 2010.  



Determinação dos microrganismos desenvolvidos no sistema 

Estrutura da comunidade metanogênica 

Amostras MBT MMB MSL 

1 1.64×1011 ± 1.52×1010 8.86×108 ± 1.29×107 3.20×107 ± 3.36×106 

2 4.24×1010 ± 3.35×1010 1.05×109 ± 3.97×108 7.15×106 ± 2.35×106 

3 3.60×1011 ± 3.29×1011 2.52×108 ± 1.21×108 4.90×107 ± 2.63×107 

Médias 1.89×1011 ± 1.60×1011 7.30×108 ± 2.44×108 2.94×107 ± 2.11×107 

 

TR-PCR número de cópias de genes por mL com iniciadores destinados a detectar as ordens 

Methanobacteriales (MBT), Methanomicrobiales (MMB) e Methanosarcinales (MSL). 

 Populações hidrogenotróficas do grupo MBT foram dominantes no biofilme do BTF, seguido por MMB e MSL.  

 Concentração média de cópias dos genes MBT (1,9 × 1011 cópias de gene mL-1) foi de três e quatro ordens 

de grandeza superiores do que o grupo MMB (7,3 × 108 cópias do gene mL-1) e acetoclásticas MSL (2,9 × 

107 cópias de gene mL-1), respectivamente.  

 Presença de metanogênicas acetoclásticas e hidrogenotróficas no BTF, está de acordo com a natureza ubíqua das 

comunidades archaeas acetoclásticas e hidrogenotróficas, encontradas nos efluentes de águas residuárias da 

suinocultura, usado como solução de alimentação do BTF (DA SILVA et al., 2014).  



Remoção biológica de sulfeto na composição do biogás 
escala piloto 

  

A 

    

Reator anaeróbio UABS (A) e Reator biológico de lodos ativados 

RBLA (B). Fontes de biogás e meio de nutrientes, 

respecitmavamente 

B 

  

 O BTF foi continuamente alimentado com 

biogás bruto num modo de fluxo ascendente e 

em contra-corrente à aspersão superior de 

nutrientes. Linhas de gás específicas foram 

usadas para conectar o biogás produzido no 

UASB (24 m3)  

 Efluente foi obtido diretamente a partir de um reator 

biológico de lodo ativado, pós nitrificação-

desnitrificação, localizado na sequência de um reator 

(UASB), situados na Estação de tratamento de 

dejetos de suínos (ETDS) da Embrapa Suínos e Aves 

(Concórdia, SC, Brasil).  


