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RESUMO 

 

 

A qualidade das águas subterrâneas vem sendo comprometida devido à contaminação 

por gasolina resultante de vazamentos em postos de combustíveis. Os principais 

contaminantes são os compostos BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos) por 

causarem toxicidade crônica, serem carcinogênicos e teratogênicos. Uma alternativa de 

biorremediação é o uso de biorreatores anaeróbios. Neste trabalho foi avaliada a 

biodegradação anaeróbia de BTEX, no tratamento de água residuária sintética que 

simulou água contaminada com gasolina, considerando a influência dos macro e 

micronutrientes. Foram utilizados 3 reatores (RI, RII e RIII) de 4 l cada, operados em 

bateladas de 48 h, sob agitação constante, em sala climatizada (30 ± 1 ºC). O inóculo 

utilizado foi uma mistura de lodo proveniente de 2 reatores UASB (esgoto doméstico: 

abatedouro de aves, 1:1). O experimento foi conduzido em 4 fases com aumento 

gradativo de DQO, em mg.l-1 (FI-1000, FII-1000, FIII-2000 e FIV-4000). Em FI 

utilizou-se esgoto sintético para adaptação do inóculo. Em FII, FIII e FIV, o reator RI 

recebeu etanol, macro e micronutrientes; RII, água contaminada com gasolina e 

macronutrientes; e RIII, água contaminada com gasolina, macro e micronutrientes. Os 

resultados indicaram que a presença de nutrientes foi determinante do melhor 

desempenho de remoção de DQO observado em RIII (56%, 88% e 83% para FII, FIII e 

FIV), quando comparado com RII (55%, 32% e 42% para FII, FIII e FIV). No entanto, 

não foi observada influência dos micronutrientes sobre a remoção de BTEX. A presença 

dos BTEX não afetou o desempenho de remoção de DQO em RIII, uma vez que seu 

comportamento foi semelhante ao de RI. A maior velocidade de remoção da DQO 

aconteceu em até 12 horas de experimento na última fase (FIV), em todos os reatores 

avaliados. Portanto, a escolha por um dos tratamentos deve depender dos compostos de 

interesse, uma vez que para remoção de matéria orgânica total pode ser conveniente 

investir na adição de micronutrientes, enquanto que para remoção de BTEX seu efeito 

não foi efetivo. 

 

Palavras chave: gasolina, BTEX, etanol, macro e micronutrientes, degradação 
anaeróbia 
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ABSTRACT 

 

 

The underground water quality has been damaged because of storage tank spills 

from gas stations. The most common organic pollutants are the BTEX compounds 

(benzene, toluene, ethylbenzene, and xylenes) as a consequence of their toxicity, 

carcinogenicity and teratogenicity. The use of anaerobic bioreactors is an alternative for 

the bioremediation of water contaminated with these compounds. In this work, the 

anaerobic biodegradability of BTEX as evaluated for the treatment of synthetic 

wastewater that simulated water contaminated with gasoline, considering the influence 

of macro and micronutrients. Three reactors were essayed (RI, RII and RIII) with 4 l 

each one. They were operated with bath cycles of 48 hours, with constant agitation and 

maintained in a 30 degree temperature room. The inoculum used were a mix of sludge 

from UASB reactors (domestic wastewater: slaughterhouse wastewater, 1:1). The 

experiments were conduced in four phases with progressive increments of COD, in 

mg.l-1, (FI-1000, FII-1000, FIII-2000 and FIV-4000). In the first phase (FI) domestic 

wastewater was used to promote the adaptation of the inoculum in all reactors. From 

phase II (FII) to phase four (FIV), the reactors were fed with: RI - ethanol, macro and 

micronutrients; RII – water contaminated with gasoline and macronutrients; RIII - water 

contaminated with gasoline, macro and micronutrients. The results showed that the 

presence of micronutrients was determinant of the best performance of COD removal 

observed in RIII (56%, 88% and 83% to FII, FIII and FIV) as compared with the reactor 

RII (55%, 32% and 42% to FII, FIII and FIV). However, it was not observed influence 

of micronutrients on the BTEX removal. Also, the presence of BTEX do not affected 

the performance of COD removal in RIII since its performance was similar to RI. In the 

last phase (FIV), the biggest COD rate removal was obtained in the first 12 hours of 

experiment for all reactors essayed. Therefore, the choice of the treatment should 

consider the compound of interest, because it can be convenient to invest on the 

addition of micronutrients for the removal of total organic matter, while removal, these 

nutrients do not have interference for the BTEX removal. 

 

Palavras chave: gasoline, BTEX, ethanol, macro and micronutrients, degradation 
anaerobic 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As águas subterrâneas são uma alternativa ao abastecimento de água para 

consumo humano devido à escassez e poluição das águas superficiais. Em geral, devido 

aos processos naturais de filtração e depuração que o solo proporciona durante sua 

percolação, o tratamento dessas águas para consumo humano é bastante simplificado. 

As cargas contaminantes mais representativas são os resíduos sólidos urbanos, 

efluentes domésticos e industriais, cemitérios e depósitos de combustíveis. A 

contaminação de um manancial de superfície constitui, em geral, um problema agudo e 

visível, identificável pela mudança da cor da água, presença de espuma, aparecimento 

de peixes mortos, entre outos. Já a contaminação dos aqüíferos é invisível e pode 

transformar-se num problema crônico, à medida que só venha a ser identificada através 

dos danos causados à saúde pública (CPRM, 2001). 

O problema de contaminação de aqüíferos é preocupante no Brasil devido, 

principalmente, à falta de conhecimento dos níveis de contaminação das águas 

subterrâneas. A dimensão deste problema se expande quando se considera que, 

aproximadamente, 60% dos municípios brasileiros utilizam águas subterrâneas para 

consumo humano (Corseuil et al., 2004). Em Recife-PE, aproximadamente, 30% do 

sistema de abastecimento utiliza águas subterrâneas.  

No estado de São Paulo, entre 1992 e 2002, a Companhia de Tecnologia e 

Saneamento Ambiental (CETESB) atuou em 640 estabelecimentos onde eram 

desenvolvidas atividades potencialmente poluidoras ao meio ambiente. Em dados 

publicados pelo jornal O Estado de São Paulo, em 20 de maio de 2002, 255 áreas das 

640 avaliadas foram consideradas contaminadas, sendo que destas, 100 apresentavam 

contaminações provenientes de vazamentos em postos de gasolina. Dentre estas, 100 

áreas contaminadas, 70 estavam localizadas na capital do estado. Estes dados 

representam apenas, um levantamento preliminar, realizado em um estado brasileiro, 

que comprovam a ocorrência de grandes impactos sobre o meio ambiente e o bem estar 

da população. 

A gasolina é um dos derivados do petróleo mais requisitados no mundo. É uma 

mistura complexa de hidrocarbonetos que tem ponto de ebulição variável entre 30 e 

225ºC, envolvendo mais de 1200 compostos de carbono, dentre estes, os aromáticos. Os 

hidrocarbonetos aromáticos benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos (BTEX) que 

possuem o anel benzênico na sua estrutura, são os constituintes da gasolina que primeiro 
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atingem o lençol subterrâneo, quando ocorrem vazamentos (HILSDORF, 2004). A 

gasolina é a responsável pela formação de uma pluma de contaminação nas águas. 

As gasolinas provenientes de diferentes origens podem ser misturadas. No 

Brasil, desde o início da década de 80, após a criação do Programa Nacional do Álcool, 

a gasolina proveniente da refinaria recebe adição de aproximadamente 24% de etanol e 

outros aditivos no momento da distribuição. O etanol é adicionado a fim de minimizar a 

poluição atmosférica. Ele age como co-solvente dos contaminantes, o que agrava o 

problema da contaminação das águas subterrâneas por gasolina, podendo aumentar a 

capacidade de migração dos BTEX nestas águas (CORSEUIL, 1996). 

Uma das maneiras de efetuar o tratamento de áreas contaminadas é através da 

biorremediação. A biorremediação consiste no uso de seres vivos ou de seus 

componentes com o objetivo de restaurar ambientes poluídos. A exploração da 

diversidade desses organismos é importante na transformação de contaminantes em 

produtos que podem ser integrados aos ciclos biogeoquímicos. 

 Em alguns tratamentos, a biorremediação pode ser realizada com o uso da 

biomassa anaeróbia proveniente de lodos de estação de tratamento de esgotos e de 

abatedouros de aves. Estes lodos apresentam uma quantidade de microrganismos bem 

diversificada. Sua utilização para inoculação de reatores anaeróbios, parece promissora 

no tratamento de compostos tóxicos.  

Somente com o controle dos fatores influenciadores da cinética de degradação, 

como pH, temperatura, adaptabilidade dos microrganismos, relação de macro e 

micronutrientes, são possíveis determinar as melhores condições para biodegradação 

dos BTEX.  

Diante deste contexto é que a presente pesquisa se justifica, investigando a 

cinética de degradação dos BTEX em biorreatores anaeróbios, utilizando-se de 

diferentes misturas de biomassa, operados em bateladas seqüenciais, verificando a 

influência dos macro e micronutrientes na degradação anaeróbia dos BTEX de águas 

contaminadas por gasolina, a fim de propor mais formas de tratamento levando-se em 

consideração finalidade e custos. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GERAL 
 

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar a influência dos macronutrientes e 

micronutrientes na biodegradação anaeróbia dos BTEX em reatores biológicos de 

bancada sob condições anaeróbias. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Os objetivos específicos foram: 

• Avaliar a influência do aumento gradativo de DQO, em água contaminada por 

gasolina, em relação à remoção de BTEX; 

 

• Estudar a influência dos macronutrientes e micronutrientes na biodegradação 

anaeróbia dos BTEX; 

 

• Obter os parâmetros cinéticos aparentes de degradação de BTEX sob influência 

de macro e micronutrientes. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 
 

 Água subterrânea é água filtrada no subsolo, que preenche os espaços 

intergranulares dos solos e das fraturas das rochas (DUARTE, 2003). 

 As águas subterrâneas são uma alternativa para o consumo humano devido à 

escassez ou poluição das águas superficiais. No entanto, a sua qualidade vem sendo 

comprometida devido à crescente contaminação por vazamentos de gasolina em postos 

de combustíveis. 

 De acordo com a SEMADS (2005) os volumes de águas subterrâneas estocadas 

no Brasil são muito grandes, cerca de 192.000 km3, com velocidades de fluxo muito 

baixas, da ordem de cm/dia. Isso faz com que o manancial seja pouco afetado pelas 

variações sazonais e pluviométricas, podendo favorecer um abastecimento regular nos 

períodos de seca. As águas subterrâneas encontram-se, relativamente, mais protegidas 

contra agentes potenciais de poluição por estarem no subsolo sob uma zona de material 

rochoso não saturado (pouco permeável). Os processos físicos (filtração) e 

biogeoquímicos de depuração do solo proporcionam um alto nível de purificação e 

potabilidade dessas águas, sem custos de clarificação e tratamento. Ainda, os aqüíferos 

não sofrem processos de assoreamento, nem perdem grandes volumes por evaporação.  

 Em 1934, tentou-se, pela primeira vez disciplinar a exploração das águas 

subterrâneas com o Código de Águas, entretanto só resultou no extrativismo não 

controlado das águas subterrâneas do território brasileiro. Só com a Constituição de 

1988 as águas subterrâneas passaram a ser do poder público (FINOTTI, 2001). 

Em 1977, aconteceu a Primeira Conferência Mundial da Água, onde se 

considerou que 70% das cidades carentes de água potável no Terceiro Mundo poderiam 

ser abastecidas ou reforçadas com águas subterrâneas Reimers e Anderson (1983). No 

entanto, o uso ainda é relativamente baixo por falta de normas que garantam a proteção 

dos aqüíferos e imponham as limitações de uso. São necessários mais estudos 

hidrogeológicos, redes de monitoramento e bancos de dados consistentes e acessíveis ao 

público. Muitos dos poços existentes são operados sem manutenção e logo perdem sua 

vida útil, fazendo com que sejam realizadas novas perfurações as quais passam a ser 

utilizadas irregularmente (SEMADS, 2005). 
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Em 1995, foi criada a Secretaria Nacional de Recursos Hídricos e como ponto de 

partida foi aprovada a Lei 9.433/97 da Política Nacional dos Recursos Hídricos, a fim 

de disciplinar, modernizar e democratizar o uso das águas no Brasil tanto em relação a 

quantidade, quanto à qualidade das águas (FINOTTI, 2001). 

 Embora as águas subterrâneas possam estar “em qualquer lugar”, não significa 

que possam ser captadas “em qualquer lugar”, pelo contrário, a captação deve ser feita 

com critérios. Existem diversos fatores naturais que condicionam a distribuição e 

concentração da água, influenciando na vazão e aproveitamento do poço (SEMADS, 

2005). 

Tão importante quanto a quantidade é a qualidade. A qualidade de águas 

subterrâneas é atribuída à dissolução dos minerais presentes nas rochas que constituem 

os aqüíferos por elas percolados. Em comparação com as águas superficiais, as águas 

subterrâneas de boa qualidade, em geral, são mais mineralizadas e possuem menor 

quantidade de materiais em suspensão e matéria orgânica devido à ação de 

microrganismos presentes no solo. Bem como menor teor de oxigênio dissolvido, 

devido às condições de circulação (SEMADS, 2005). 

No Brasil, os parâmetros usados na gestão da qualidade das águas subterrâneas 

têm sido os mesmos de potabilidade das águas superficiais, apenas o benzeno é 

referenciado com valor máximo de 10 µg l-1 (FINOTTI, 2001). 

Os aqüíferos podem sofrer influência de fatores como a composição da água de 

recarga, o tempo de contato, a interação água e meio físico, o clima e as atividades 

antrópicas. Freqüentemente, as áreas de descarga das águas subterrâneas localizam-se 

em brejos, lagos ou rios, alimentando seus ecossistemas aquáticos. Durante o período de 

chuvas, a água infiltra dos corpos de águas superficiais para as águas subterrâneas e no 

período de estiagem este ciclo se inverte. Portanto, os problemas ambientais são 

comuns, podendo ser causados por contaminação ou o excesso do uso das águas 

subterrâneas (SEMADS, 2005).  

As águas subterrâneas são fontes renováveis e esgotáveis de abastecimento.  A 

extração de água de um aqüífero não deve exceder sua recarga, mas com as modernas 

técnicas de prospecção, perfuração e extração não é o que acontece. O uso 

indiscriminado de poços rasos para abastecimentos e irrigação, pode secar aqüíferos 

litorâneos e provocar contaminação por intrusão salina, fazendo com que comece a 

ocorrer a compactação gradual do subsolo provocando a subsidência de terrenos 

(SPILBORHGS, 1997). 
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Por ser de difícil detecção, na maioria das vezes, a contaminação só é descoberta 

quando substâncias nocivas aparecem nos reservatórios de água potável, que ocorre 

quando o contaminante já se espalhou por uma grande área. A descontaminação pode 

ser demorada e necessita o emprego de sofisticadas e caras tecnologias. A qualidade das 

águas subterrâneas vem diminuindo por razões tais como, o uso de fertilizantes, 

pesticidas, fossas sépticas, drenagens urbanas, vazamentos de tanques de combustíveis, 

poluição do ar e das águas de superfície (COATES e ANDERSON, 2000). 

Nos países desenvolvidos a atenção à proteção e recuperação dos aqüíferos já 

vêm sendo executadas por agências governamentais bem equipadas e a legislação está 

implantada. Já nos países subdesenvolvidos, a atenção está voltada para a extração e 

apesar de já se reconhecer a necessidade de proteção, a prática desta é difícil 

(SEMADS, 2005). 

 

3.2 GASOLINA 
 

Em geral quaisquer substâncias que reajam quimicamente com desprendimento 

de calor podem ser consideradas combustíveis. No entanto, os combustíveis 

considerados mais importantes têm uma definição mais restrita. São materiais 

carbonáceos disponíveis e espontaneamente queimados com desprendimentos de grande 

quantidade de calor (HILSDORF, 2004). 

Os combustíveis são classificados em sólidos, líquidos e gasosos. Entre os 

combustíveis líquidos estão os combustíveis primários e secundários, onde por sua vez 

estão a gasolina, a querosene, o óleo diesel, o álcool, entre outros (HILSDORF, 2004). 

A gasolina é uma mistura complexa de hidrocarbonetos parafínicos, olefínicos, 

naftênicos e aromáticos, variando em sua composição de 6 até 12 átomos de carbono em 

sua molécula. Algumas vezes alguns aditivos melhoram o desempenho do combustível 

e do motor, mantendo o ponto de ebulição entre 35 ºC e 225 ºC (FINOTTI, 2001; 

DUARTE, 2003; MENDONÇA, 2004; HILSDORF, 2004; SILVA e MAINIER, 2005). 

Diante de uma exigência do Conselho Nacional do Petróleo para que o índice de 

octanagem seja de no mínimo 73 para a gasolina comum e 82 para a gasolina premium 

ou azul, a gasolina brasileira recebe solventes aditivos. O aditivo mais utilizado é o 

álcool etílico, o qual é adicionado em quantidades que variam entre 20% v/v e 26% v/v, 

com o objetivo de aumentar o poder antidetonante da gasolina e proporcionar equilíbrio 
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econômico na indústria do álcool e do açúcar através do aumento no consumo de álcool 

(CORSEUIL E FERNANDES, 2004; HILSDORF, 2004). 

Com relação aos compostos aromáticos encontrados na gasolina, os que 

possuem maior solubilidade em água são os hidrocarbonetos monoaromáticos, tais 

como o benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos, o grupo BTEX (Corseuil e Marins, 

1998; Corseuil e Fernandes, 2004; Silva e Mainier, 2005). Para evitar a formação de 

aldeído e ácido acético durante a combustão, adiciona-se também ao combustível um 

pouco de benzeno, sendo também um aditivo com índice de octanagem 88 

(HILSDORF, 2004). 

 

3.3 OS COMPOSTOS DO GRUPO BTEX 
 

BTEX é o grupo formado pelos compostos benzeno, tolueno, etilbenzeno e 

xilenos, definidos como hidrocarbonetos monoaromáticos que possuem como 

característica, o anel benzênico na sua estrutura. Estão presentes na sua forma pura ou 

associada na gasolina e são considerados substâncias perigosas por atingirem o sistema 

nervoso central e causarem leucemia em exposições crônicas (CORSEUIL e MARINs, 

1998; LOVANH et al., 2002). 

Na Tabela 3.1 são mostrados os grupos principais de compostos aromáticos, o 

tipo de composto e a porcentagem que os mesmos são adicionados na gasolina, bem 

como o somatório representativo do percentual.  

 

Tabela 3.1 - Principais compostos aromáticos presentes na gasolina e 
somatório representativo do percentual. 

Grupo Compostos % na Gasolina Σ 

Benzeno (C6H6) 0,77 0,77 
n-propilbenzeno  (C9H12) 8,48 9,25 
1,3,5-trimetilbenzeno  (C9H12) 4,14 13,39 
1,2,4-trimetilbenzeno (C9H12) 2,15 15,54 
Metilpropilbenzeno (C10H14) 3,54 19,08 
Dimetilpropilbenzeno (C10H14 ) 3,10 22,18 
1,2,4,5-tetrametilpropilbenzeno (C10H14 ) 1,34 23,52 
1,2,3,4-tetrametilbenzeno (C10H14 ) 1,30 24,82 
1,2,4-trimetil-5-etilbenzeno (C11H16 ) 4,08 28,90 
Tolueno (C7H8) 5,55 34,45 

Aromáticos 

Xilenos (C9H12 ) 9,66 44,11 
Fonte: Oliveira, 1999 
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Dentre os BTEX, observa-se que o benzeno é o composto aromático que é 

adicionado em menor percentagem, seguido pelo tolueno, xilenos e etilbenzenos. O 

contato com benzeno, tolueno e xilenos a curto prazo pode causar toxicidade aguda para 

a vida aquática e também perigos de explosão e de inalação para o homem.  A longo 

prazo há perigo de toxicidade crônica quando em combinações com a água, incluindo a 

contaminação de águas subterrâneas. Os efeitos crônicos do benzeno, tolueno e xilenos 

incluem problemas no fígado, rins, coração, pulmões, hematológicos e neurológicos 

(IRWIN, 1997). 

Para simplificar, serão colocadas em subtópicos, as informações sobre cada um 

dos compostos do grupo BTEX (Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos). 

 
 
3.3.1 BENZENO 
 
 
O benzeno (C6H6) é um solvente volátil, estável, incolor, de odor característico 

dos compostos do grupo dos hidrocarbonetos aromáticos, inflamável, pouco solúvel em 

água, mas miscível com a maior parte dos solventes orgânicos (Ribeiro, 2005, Silva e 

Mainier, 2005). É comercialmente conhecido como benzol, o qual vem misturado com 

tolueno e xileno e pode ser recuperado pela destilação de óleos leves, de condensados de 

gás natural ou através da destilação destrutiva de carvão mineral (SILVA e MAINIER, 

2005). 

É o principal composto produzido a partir do petróleo e um dos componentes da 

gasolina. É utilizado na produção de materiais sintéticos como borrachas, plásticos, 

náilon, detergentes líquidos, inseticidas e tintas (SEABRA, 2001; RIBEIRO, 2005). 

Os indivíduos que trabalham em postos de gasolina se expõem a contaminação 

por benzeno e outros derivados da gasolina realizando atividades tais como drenagem de 

bombas, abastecimento de veículos, medições de tanques subterrâneos, amostragem e 

análise de gasolina (Silva e Mainier, 2005). No entanto, muitos desses indivíduos sequer 

têm noção do perigo que é esta exposição. 

O benzeno é perigoso para humanos e animais, em baixos níveis de exposição, 

diminui a produção da maioria das células sanguíneas e pode causar hiperplasia 

(proliferação anormal de glândulas, tumores) e leucemia (câncer originado nos tecidos 

que produzem o sangue) (IRWIN, 1997). 
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A Agência para Registro de Doenças e Substâncias Tóxicas (Agency for Toxic 

Substances and Disease Registry, 2002) e, Silva e Mainier (2005) enfatizam que o 

benzeno por ser lipossolúvel (afinidade por gordura) se armazena em tecidos ricos em 

gorduras, tais como o sistema nervoso central e a medula óssea. No sistema nervoso 

central ele atua como depressor, causando fadiga, dor de cabeça, tonturas, convulsão, 

perda da consciência, morte em conseqüência da parada respiratória e predisposição a 

arritmias cardíacas graves, como fibrilação ventricular, devido a sensibilização do 

miocárdio. Na medula óssea, o benzeno atua como depressor reduzindo a contagem de 

todos os tipos de células sangüíneas (células vermelhas, brancas e plaquetas), e já foi 

comprovado casos de meucemia mielóide aguda e suas variações, tais como a 

eritroleucemia e a leucemia mielomonocítica. É rapidamente absorvido pela via 

respiratória, provoca irritação nos brônquios e na laringe quando então surge tosse, 

rouquidão e edema pulmonar. Em média 50% do total de benzeno inalado é absorvido e 

destes, de 10% a 50% são eliminados pela urina.  

O benzeno é carcinogênico, teratogênico (malformações no feto, causando baixo 

peso ou disfunções metabólicas e biológicas) e tóxico para o sistema reprodutivo 

(disfunções sexuais, abortos e infertilidade) (AGENCY for TOXIC SUBSTANCES and 

DISEASE REGISTRY, 2002; RIBEIRO, 2005). 

 

 

3.3.2 TOLUENO 
 

 

O tolueno, solvente orgânico volátil, está presente no petróleo bruto e em seus 

derivados. É utilizado como solvente, na produção de tintas, resinas, colas e óleos, é 

altamente empregado na construção civil, e na produção de filmes adesivos, tintas 

“spray”, produtos de limpeza e polimento automotivo, compensados, produtos para dar 

acabamento em couros e móveis, impermeabilizantes e materiais artísticos 

(MENDONÇA, 2004; RIBEIRO, 2005). 

A Agência para Registro de Doenças e Substâncias Tóxicas (Agency for Toxic 

Substances and Disease Registry, 2002) relata em estudos que, seres humanos e 

animais, quando expostos ao tolueno apresentam complicações respiratórias por apenas 

10-15 minutos de exposição numa concentração de 80 mg l-1, além da possível 
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diminuição de tamanho de parte do cérebro e do tronco. É um composto completamente 

absorvido pelo trato gastrintestinal podendo causar disfunções hepáticas, e 

aproximadamente 50% do que é inalado é absorvido pelos pulmões em um período de 2 

horas a uma concentração de 53 mg l-1. Quando em contato com a pele apresenta um 

coeficiente de absorção de 1,24 cm h-1, podendo esta absorção ser reduzida de acordo 

com a concentração. Também afeta as células sangüíneas e pode causar lesão cerebral.  

Mesmo em pequenas quantidades, o tolueno quando inalado ou ingerido pode 

causar dores de cabeça, confusão, fraqueza e perda de memória, também pode afetar as 

funções dos rins e do fígado (RIBEIRO, 2005). 

 
 
3.3.3 ETILBENZENO 
 

 

O etilbenzeno, produzido a partir da alquilação de benzeno com etileno, é 

utilizado na produção de estireno, como solvente de tintas e como intermediário na 

produção de dietilbenzeno e acetofenona (SEABRA, 2001; RIBEIRO, 2005). 

Analisando estudos realizados em seres humanos, a Agency for Toxic 

Substances and Disease Registry (2002) registrou que concentrações entre 23 e 85 mgl-1 

de etilbenzeno, absorvem em média 64% da concentração inicial quando inalados ou em 

contato com a pele. O contaminante é rapidamente distribuído pelo tecido adiposo por 

todo corpo inibindo o metabolismo das enzimas, alterando o fluxo do sangue e 

ocasionando complicações pulmonares para o indivíduo. 

A contaminação pode levar ainda a problemas respiratórios tais como a irritação 

do trato respiratório e constipação do peito, bem como à irritação dos olhos e desmaios 

(RIBEIRO, 2005). 

 

 

3.3.4 XILENOS 
 
 
O xileno (dimetilbenzeno) apresenta três isômeros: orto, meta e para, que 

diferem entre si em suas propriedades físico-químicas.  
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São componentes naturais de diversas plantas, sendo também liberados quando 

em combustão. O uso dos xilenos tem aumentado uma vez que está sendo utilizado 

como o substituto mais seguro do benzeno (FINOTTI, 2001). 

Os xilenos estão presentes na gasolina; na borracha; na indústria de tintas e 

corantes; em águas residuárias de curtumes, por ser utilizado nos processos de 

tingimento de couro; na produção de medicamentos; em plásticos; em fibras sintéticas; e 

em ácidos ftálicos (Seabra, 2001; Ribeiro, 2005). Alguns agrotóxicos também 

apresentam xilenos (FINOTTI, 2001). 

Os sintomas da contaminação por xilenos são irritação das membranas das vias 

respiratórias, dos olhos, das mucosas, problemas estomacais, perda de apetite, fadiga, 

náuseas, vômitos, perda de memória, dores abdominais, dermatite, falta de coordenação, 

distúrbios do humor e do equilíbrio. Pode também causar lesão cerebral e prejudicar o 

desenvolvimento de fetos, com também pode levar a morte por arritmia cardíaca ou por 

depressão do sistema nervoso central, como conseqüência da parada respiratória 

(AGENCY for TOXIC SUBSTANCES and DISEASE REGISTRY, 2002; RIBEIRO, 

2005).  

A Agency for Toxic Substances and Disease Registry (2002) relatou que 

investigadores estimam que cerca de 50% a 73% do xileno inalado é absorvido pelo 

homem (Sedivec e Flek, 1976). Quando isso ocorre cerca de 5% a 10% da dose 

absorvida é acumulada no tecido adiposo (Astrand 1982; Engstrom e Bjurstrom 1978). 

Na pele o xileno é absorvido a uma velocidade de, aproximadamente, 75 a 160 µg cm-2 

min-1 (DUTKIEWICZ e TYRAS 1968; ENGSTROM et al. 1977).  

 
 
3.4 CONTAMINAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS POR GASOLINA 

 
 

Dentre as diversas preocupações ambientais, a água é um dos recursos 

naturais mais ameaçados. Embora exista, no Brasil, a Lei 9433/97, que instituiu a 

Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos, o ser humano continua consumindo e/ou contaminando mais 

recursos naturais do que a natureza consegue recuperar. Ações preventivas e corretivas 

são necessárias para se manter padrões de potabilidade adequados nas águas superficiais 
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e subterrâneas e para que gerações atuais e futuras possam ter água em quantidade e 

qualidade adequadas para seu consumo. 

 O problema de contaminação de aqüíferos é preocupante no Brasil devido, 

principalmente, à falta de conhecimento dos níveis de contaminação das águas 

subterrâneas. A dimensão deste problema se expande quando se considera que, 

aproximadamente, 60 % dos municípios brasileiros utilizam águas subterrâneas para 

consumo humano (CORSEUIL et al., 2004). 

Enquanto a contaminação de um manancial de superfície constitui, em geral, 

um problema agudo e visível, identificável pela mudança da cor, presença de espuma, 

aparecimento de peixes mortos, entre outros , a contaminação dos aqüíferos é invisível e 

pode transformar-se num problema crônico, à medida que só venha a ser identificada 

por meio dos efeitos na saúde pública (CPRM – dados de 2001). 

Destacam-se, nos aqüíferos, os problemas de contaminação atribuídos aos 

hidrocarbonetos monoaromáticos, que sendo os constituintes mais solúveis da fração da 

gasolina são os que primeiro atingem o lençol subterrâneo, sendo os responsáveis pela 

formação de uma pluma de contaminação. 

São muitos os casos de contaminações de águas subterrâneas e solos por 

derivados do petróleo já divulgados pela imprensa. A matéria reproduzida abaixo foi 

publicada em 09 de fevereiro de 2008 pelo jornal Correio Popular, de Campinas, com 

texto de autoria de Maria Tereza Costa, da Agência Anhanguera. 

 

Contaminação cresce 54,2% na Região Metropolitana de Campinas. 

“Segundo relatório divulgado pela CETESB, esse aumento das áreas foi 

registrado em apenas um ano, entre 2006 e 2007” 

“O número de áreas contaminadas na Região Metropolitana de Campinas 

(RMC) aumentou 54,2% em um ano, de 2006 para 2007, e já é seis vezes 

maior do que há sete anos, quando a Companhia de Tecnologia de 

Saneamento Ambiental (CETESB) iniciou a divulgação de relatórios anuais 

da situação do Estado de São Paulo. O levantamento de novembro do ano 

passado apontou que os postos de combustíveis são os principais vilões da 

contaminação de solo. Das 199 áreas listadas no ano passado pela CETESB, 

126 delas foram poluídas por esses estabelecimentos. A indústria é a segunda 

maior poluidora, seguida do comércio. A RMC concentra 8,5% das 2.272 

áreas contaminadas identificadas no ano passado em todo o Estado. 
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Os postos de combustíveis são os maiores poluidores 

Técnicos da CETESB informaram que a agência ambiental vem conduzindo 

um programa para reduzir os impactos provocados pelo comércio de 

combustíveis, exigindo troca dos equipamentos com mais de 15 anos de 

operação e a investigação da situação ambiental do empreendimento a ser 

licenciado. Esse seria o motivo principal, segundo os técnicos, pelo aumento 

do número de áreas contaminadas, ou seja, os licenciamentos obrigatórios 

estão levando à descoberta de novas áreas.  

Campinas concentra a maior quantidade de locais contaminados da região, 

com 86 áreas, a maioria postos de combustíveis. Mas há pelo menos três 

situações de contaminação grave do solo.  

(Jornal Correio Popular, Campinas, 09 de fevereiro de 2008, texto de Maria 

Tereza Costa, da Agência Anhanguera).  

 
 Diante de casos como este em todo o mundo, motivam-se as pesquisas em áreas 

de contaminação ou de possível contaminação do solo e de aqüíferos, pelo caráter 

mutagênico e carcinogênico destes poluentes orgânicos, bem como pelo efeito da 

bioacumulação nos ecossistemas e pelos processos de transformação química destes 

compostos sob ação metabólica, térmica e radioativa.  

Os compostos do grupo BTEX chegam a estar presente em cerca de 18% do 

conteúdo da gasolina padrão  (Christensen e Elton, 1996). Afirma-se que o aumento da 

solubilidade, da mobilidade e a presença do etanol, podem afetar o comportamento dos 

BTEX nas águas subterrâneas dificultando a biodegradação natural dos mesmos 

(FERNANDES e CORSEUIL, 1996; SANTOS et al., 1996). 

Os BTEX volatilizam com rapidez em condição subsuperficial, mas devido às 

suas moderadas adsorção e mobilidade em um derramamento, tendem a ser adsorvidos 

pelo solo e lixiviados para as águas subterrâneas. Em poucos dias são biodegradados 

aerobicamente, resistem à hidrólise e à fotólise, reagem com radicais hidroxil e 

retornam ao solo e as águas pela chuva (FINOTTI, 2001). 

 Um agravante, com relação à contaminação das águas subterrâneas por esses 

compostos, é a adição de etanol à gasolina brasileira que teve início na década de 80, 

após a criação do Programa Nacional do Álcool. É adicionado, aproximadamente, 25% 

de etanol a gasolina. A adição do etanol à gasolina apresenta como vantagens economia 

de petróleo, maior rendimento dos motores, diminuição da poluição atmosférica, e como 

desvantagens, a produção acetaldeídos e formaldeídos primários (DUARTE, 2003).  
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 De acordo com Corseuil e Alvarez (1996), concentrações de etanol superiores a 

2% podem aumentar a solubilidade dos BTEX em água e, por conseguinte, permitir a 

migração mais intensa desses compostos em aqüíferos. O etanol age como co-solvente 

dos contaminantes o que proporciona redução de perdas por adsorção. 

O etanol também pode ser biodegradado em preferência aos BTEX, 

consumindo todo o oxigênio necessário para a degradação dos hidrocarbonetos 

aromáticos, e pode ser tóxico ou inibitório para os microrganismos degradadores de 

BTEX (CORSEUIL e MARINS,1998;  CORSEUIL e FERNANDES, 2004).  

 As forças de adsorção e gravitacional, o volume de combustível retido pelo solo 

e o potencial de transporte é quem determina o grau de contaminação (residual) das 

águas subterrâneas, considerando ainda os produtos de lixiviação dos componentes do 

solo (DUARTE, 2003).  

 São identificadas quatro fases quando a gasolina entra em contato com o solo: 

fase vapor (retida nos poros do solo), fase sorvida (migra pela zona não saturada e é 

retida pelo solo); fase livre (atinge o lençol freático e flutua); e a fase dissolvida (se 

dissolve originando uma pluma de contaminação). É na fase sorvida que se inicia a 

contaminação das águas subterrâneas, mesmo que com uma liberação lenta e contínua 

do material retido (DUARTE, 2003). 

Dependendo da quantidade de compostos tóxicos que irá alcançar o nível 

freático ou permanecer na franja capilar, se escolhe o melhor processo de remediação 

levando em consideração a imobilização do produto e o bombeamento da lente flutuante 

os quais formam a pluma de contaminação (DUARTE, 2003). 

Os fatores que retardam a migração dos BTEX nas águas subterrâneas são 

adsorção, absorção e degradação do produto (principalmente por biodegradação). Como 

exemplo, Hirata (2000) verificou que em um vazamento de gasolina ocorrido a 5 m 

acima de um aqüífero composto por areia média, cerca de 1% a 5% da gasolina ou do 

solo formará a fase dissolvida (a pluma de contaminação) e aproximadamente 79% 

desta será responsável pelo material contaminado. A quantidade de material 

contaminado é elevada, visto que o fluxo da água subterrânea é um mecanismo bastante 

eficiente no espalhamento de substâncias dissolvidas.  

A Figura 3.1 esquematiza a contaminação de aqüífero, solo e subsolo por 

vazamento em tanque de armazenamento subterrâneo de combustível. Mostra ainda que 
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quando o material vazado entra em contato com o aqüífero, os contaminantes se 

dissolvem na água e formam uma pluma de contaminação que vai se dispersando no 

lençol freático.  

 
 Figura 3.1: Visão esquemática de aqüífero contaminado por combustível – U.S. EPA 
(1999).  
 

A Figura 3.2 mostra as condições em que é possível encontrar tanques de metal, 

utilizados na armazenagem subterrânea de combustíveis. Mostra ainda os riscos de 

contaminação do solo, subsolo e aqüíferos por vazamento ou até mesmo durante a troca 

destes tanques.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 - Retirada de tanque de armazenamento de combustível em processo 
de corrosão susceptível a contaminação – Conrad Geoscience Corp., 2007. 
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A miscibilidade do etanol é facilmente percebida quando se realiza o teste em 

que se adiciona 500 ml de gasolina a 500 ml de água em uma proveta de 1000 ml, agita-

se e verifica-se a quantidade acrescida à fase aquosa multiplicada por 2, o que 

corresponderá ao volume de etanol presente na gasolina. 

Coeficiente de partição é a relação entre as concentrações dos componentes de  

uma mistura (de hidrocarbonetos) em relação a um determinado composto, em água. 

Com a adição do etanol, co-solvente hidrofílico, o coeficiente de partição altera as 

propriedades dos hidrocarbonetos individuais, aumentando em até uma ordem e meia a 

solubilidade do benzeno (WEBER e CORSEUIL, 1994; FINOTTI, 2001; ALVAREZ et 

al., 2002; CORSEUIL e FERNANDES, 2004). 

O etanol é preferencialmente utilizado como fonte de energia e carbono pelos 

microrganismos o que pode acarretar em aumento na demanda de oxigênio, 

provavelmente comprometendo a degradação de BTEX em condições aeróbias em 

locais onde haja limitações de oxigênio (CORSEUIL et al., 1998). 

Segundo Corseuil e Alvarez (1996) todos os tanques de armazenagem 

subterrâneos de combustível com mais de 25 anos estão propensos a vazamentos.  

Logo, após a contaminação se deve, o mais rápido possível, identificar a área 

contaminada, facilitando desta forma os trabalhos de remediação, diminuindo os custos 

e evitando impactos ambientais. 

 

 

3.5 PROTEÇÃO DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

 

 

Nos países desenvolvidos a conscientização das agências governamentais e da 

população sobre a proteção das águas subterrâneas está bem fundamentada. Já os países 

emergentes se preocupam mais com a extração das águas subterrâneas. É comum 

encontrar poços abandonados sem tamponamento ou servindo de depósito para lixo ou 

outros resíduos e, também, construídos sem a devida proteção sanitária. Ao usuário de 

águas subterrâneas cabe uma boa parcela de responsabilidade na proteção dos aqüíferos, 

evitando a poluição dos mesmos. 
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As implicações financeiras relacionadas com a proteção das águas subterrâneas 

incluem a coleta e o processamento de dados, salários de pessoal técnico e 

administrativo, aquisição de terrenos de interesse para áreas de proteção e 

monitoramentos. O monitoramento representa apenas uma fração do custo total para 

controle ou desenvolvimento de novas tecnologias de tratamento de águas 

contaminadas. 

A qualidade da água é definida por suas características físicas, químicas e 

biológicas e dentro destes parâmetros se estabelecem os diferentes usos da água: 

consumo humano, irrigação, industrial e outros. 

Os padrões de qualidade ambiental da água visam fundamentalmente o controle 

de substâncias potencialmente prejudiciais à saúde humana, como microorganismos 

patógenos, substâncias tóxicas e radioativas. Segundo a Resolução nº. 396/08 do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, e de acordo com suas 

características hidrogeoquímicas naturais e os efeitos das ações antrópicas sobre sua 

qualidade, as águas subterrâneas estão enquadradas em classes de 1 a 5, além da "classe 

especial", reservada aos aqüíferos destinados à preservação de ecossistemas em 

unidades de conservação de proteção integral ou que alimentem corpos d'água 

superficiais também classificados como "especiais". 

Em 29 de novembro de 2000 o Governo Federal formulou a Resolução nº273 do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) devido à contaminação de aqüíferos 

por vazamentos de combustíveis em tanques de abastecimento subterrâneos. Esta 

resolução estabelece diretrizes de localização, construção, operação de postos 

revendedores e de postos de abastecimento de combustíveis. Entre outras obrigações, os 

donos de postos de abastecimento devem substituir os tanques de armazenamento 

antigos por tanques de novas tecnologias e realizar o monitoramento do subsolo nas 

imediações dos postos a fim de diminuir os riscos de contaminação dos aqüíferos.  

Apesar da existência da resolução, grande parte dos estabelecimentos não a 

cumpre, podendo aumentar o número de casos de contaminação (RIBEIRo, 2005).  

A Portaria 149/2000 regulamenta as competências dos estados e municípios de 

exercer a vigilância da qualidade da água, junto aos responsáveis pelo controle de 

qualidade e as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Esta portaria estabelece as 

referências laboratoriais municipais e estaduais que dão suporte às ações de vigilância 
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da qualidade da água para consumo humano. Entre as competências cabe efetuar, 

sistemática e permanentemente, avaliação de risco à saúde humana de cada sistema de 

abastecimento, assim como das soluções alternativas de abastecimento, por meio de 

informações sobre: histórico da qualidade da água, qualidade da água e riscos à saúde 

associados ao seu consumo. Manter mecanismos para recebimento de queixas referentes 

à qualidade da água e para adoção das providências pertinentes e haver um responsável 

pelo controle da qualidade da água entre outros (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000). 

A Portaria nº 518 de 25 de março de 2004 do Ministério da Saúde estabelece os 

procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da 

água para o consumo humano e seu padrão de potabilidade.  O padrão de potabilidade, 

ou seja, dentre os valores máximos permissíveis dos teores de compostos orgânicos 

característicos de qualidade da água estão o de 5 µg l-1 para o benzeno, 17 mg l-1 

tolueno, 0,20 mg l-1 etilbenzeno e 30 mg l-1 xilenos. 

A Portaria Interministerial nº 775 de 28 de abril de 2004, proibiu a 

comercialização de produtos que contenham benzeno em sua composição com teor 

superior a 1% em volume, sendo o limite reduzido para 0,1% (v/v) em 1º de dezembro 

de 2007 (Silva e Mainier, 2005). De acordo com esta Portaria, o controle da qualidade 

da água de abastecimento público deve ser realizado pelas companhias de 

abastecimento de água e a vigilância sanitária estadual competente. Esta deve avaliar a 

qualidade da água e tomar medidas necessárias se a água não atender ao padrão de 

potabilidade, além de fiscalizar e analisar poços comunitários, distribuição por veículo 

transportador e instalações horizontais e verticais em condomínios habitacionais. 

 

 

3.6 A DESCONTAMINAÇÃO 
 

 

Na maioria dos casos é necessária uma remediação, pois a contaminação já 

aconteceu. É muito rara a situação onde se pode estabelecer, por exemplo, que num 

período de um ano, 20% de certo vazamento de petróleo será perdido por evaporação, 

2% por dissolução, 30% por biodegradação e que 3% será alterado por fotólise.  

Descrever cada caso deve ser avaliado individualmente considerando as condições 

geológicas, ambientais, etc. 
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Mesmo diante dos diversos tipos de remediação, os tanques de abastecimento de 

combustíveis subterrâneos precisam ser monitorados e ações preventivas e corretivas 

devem ser feitas sempre que necessário. Estados como São Paulo, Distrito Federal e Rio 

Grande do Sul já se preocupam com o licenciamento para o funcionamento das 

empresas que utilizam tanques de combustível subterrâneos e com ações preventivas e 

corretivas, as quais quando não cumpridas fazem com que as empresas fiquem sujeitas a 

penalidades. 

A responsabilidade da proteção dos aqüíferos quanto à poluição cabe a cada 

usuário. O ideal é não deixar poluir, e monitorar sempre para benefício do homem, das 

águas subterrâneas e do ambiente como um todo. Quanto mais rápido se detecta e se 

promove a remediação, menores serão os custos, por outro lado; quanto maior for a 

necessidade por um detalhamento da investigação, maior será o tempo requerido e a 

exposição aos contaminantes. 

 
 
3.6.1 ATENUAÇÃO NATURAL 
 
 
A atenuação natural compreende os processos físicos, químicos e biológicos 

naturais (Figura 3.3) que contribuem para a remediação de um local contaminado. A 

atenuação pode ocorrer, a partir de processos de biodegradação (aeróbia e/ou 

anaeróbia), dispersão, volatilização e adsorção do contaminante, acompanhada da sua 

estabilização química e biológica e da sua transformação ou destruição. Seus efeitos 

podem ser ampliados artificialmente para uma melhor eficiência dos processos de 

remediação.  

 

 

 

 

 

 

 

Duarte (2003) afirma que a atenuação natural é capaz de diminuir a massa, o 

volume ou a concentração do contaminante, diminuindo a toxicidade e a mobilidade do 

contaminante. Outro efeito positivo é a volatilização, que faz com que diminua a 

Atenuação 
Natural 

Biodegradação Dispersão e 
Difusão 

Reações 
Químicas 

Sorção Volatilização 

Figura 3.3 - Processos de atenuação natural monitorada. 
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contaminação no solo e o eventual risco de contaminação de aqüíferos, mas por outro 

lado, envolve risco potencial de explosão dos vapores armazenados em estruturas 

naturais ou artificiais, em subsuperfície. 

Entender a atenuação natural é essencial antes da escolha do tipo de tratamento a 

ser aplicado na área contaminada. Deve-se, também, levar em consideração os altos 

custos e o desempenho de muitos sistemas de remedição. Wilson (1994) sugere que a 

atenuação anaeróbia pode ser significativa, ou ser até o mecanismo dominante da 

degradação para muitos sítios contaminados por derramamento de petróleo. 

 
 
3.6.2 BIORREMEDIAÇÃO 
 
 
A biorremediação pode ser definida como um processo de degradação de 

compostos orgânicos através do metabolismo de microrganismos vivos, dentro de 

condições físico-químicas e biológicas adequadas ao crescimento microbiano para este 

tipo de tratamento. O objetivo da bioremediação é transformar contaminantes em 

produtos menos tóxicos que podem ser integrados nos ciclos biogeoquímicos naturais 

(Corseuil e Marins, 1997; Ueta et al., 2000).  

Na Figura 3.4, podemos situar a biorremediação em relação às tecnologias in 

situ e ex situ usuais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 -Tecnologias de remediação in situ e ex situ e suas subdivisões- Fonte: 
Cookson Jr. (1995) 
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Entre as tecnologias utilizadas nos tratamentos por biorremediação, algumas 

estão apresentadas na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2 - Processos tecnológicos usuais para a biorremediação  

Processo Tecnológico Descrição 
Bioaumento Adição de culturas bacterianas específicas à degradação de 

determinados contaminantes específicos potencializando a ação 
biorremediadora 

Biofiltros Uso de biofilmes em colunas de lavagem de ar e gases contaminados 
Bioestimulação Estimulação das bactérias locais em solos e águas residuárias que 

necessitam de tratamento 
Bioaeração Estimulação da atividade microbiana através da introdução de O2 
Biorreatores Processos que ocorrem em tanques ou reatores e que geralmente são 

utilizados para o tratamento de água e lodos 
Compostagem Tratamento termofílico, aeróbico onde o material contaminado é 

misturado a um bulking de agentes microbianos capazes de otimizar a 
degradação efetiva dos contaminantes 

Fazendas de lodo Tipo de tratamento para contaminantes em fase sólida in situ. 

Fonte: Brauner e Killingstad, 1996. 
 

De acordo com Bedient et al. (1994) para ocorrer a biodegradação em ambientes 

subsuperficiais são necessários os seguintes requisitos básicos: a presença de uma 

população microbiana que degrade produtos derivados do petróleo no ambiente; fonte 

de carbono como fonte de carbono e energia para liberar elétrons e promover 

desenvolvimento dos microrganismos; aceptores de elétrons para respiração dos 

microrganismos; nutrientes para o desenvolvimento dos microrganismos; e condições 

propícias de temperatura, pH, salinidade, pressão, concentração dos poluentes e 

presença dos inibidores. 

Tanto a volatilização quanto a biodegradação tende a remover seletivamente os 

hidrocarbonetos mais leves, e esse é um dado importante uma vez que nesta fração  

incluem-se os hidrocarbonetos monoaromáticos, tais como, benzeno, tolueno e xilenos 

(DUARTE, 2003). 

A biodegradação de alguns constituintes da gasolina, tais como benzeno, 

tolueno, etilbenzeno e xilenos, é comandada por leis termodinâmicas. Em função destas 

leis, as reações bioquímicas preferenciais, associadas aos microrganismos, são as de 

óxido-redução onde o oxigênio é o aceptor final de elétrons. Isto faz com que seja 

necessário, em um processo de biodegradação, a aplicação de grandes quantidades de 



Degradação Anaeróbia de BTEX...                                                                                       Suzana Pedroza 
 

22 

oxigênio na pluma de contaminação, o que aumenta o custo do processo. Mesmo 

inserindo grandes quantidades de oxigênio, com o decorrer do tempo a concentração 

deste tende a diminuir, podendo chegar à zero em função do aumento da população e, 

conseqüentemente, do aumento da taxa de respiração dos microrganismos, e quando isto 

acontece, surge um ambiente anaeróbio.  

Entre as tecnologias de biorremediação utilizadas na degradação dos BTEX 

estão a biorremediação intrínseca (processo natural de degradação dos compostos 

presentes na pluma de contaminação, avaliando-se o progresso de degradação dos 

contaminantes); air sparging (injeção de ar e retirada da fase livre dos contaminantes); 

biorremediação in situ, (a água subterrânea é bombeada para a atmosfera e introduz-se a 

um reator biológico, juntamente com nutrientes, oxigênio e microrganismos autóctones, 

adaptados ou não à biodegradação dos contaminantes); pump and treat (bombeamento 

do contaminante para a superfície seguido de tratamento físico, químico ou biológico) 

(SEABRA, 2001). 

Segundo Kremer (1998) o percentual das tecnologias mais empregadas para 

descontaminação de aqüíferos, que contém BTEX, é de 46% para biorremediação 

intrínseca, 25% pump and treat, 16% air sparging, 8% biorremediação in situ, e 5% 

para outras tecnologias. 

 

 

3.6.3 BIODEGRADAÇÃO ANAERÓBIA DE BTEX 
 
 

A digestão anaeróbia consiste em uma série de processos bioquímicos que 

convertem compostos orgânicos em biomassa, metano e gás carbônico, na ausência de 

oxigênio. 

O processo anaeróbio ocorre naturalmente no meio ambiente, em sedimentos 

oceânicos, em rios, lagos, pântanos, no solo e no trato intestinal dos animais. Há mais de 

dois séculos que este processo é utilizado no tratamento de resíduos urbanos e 

industriais. 

A Figura 3.5 resume o processo anaeróbio em quatro etapas. Na primeira etapa, 

a matéria orgânica complexa (proteínas, carboidratos e lipídios) é hidrolisada e 

transformada em compostos mais simples como ácidos graxos e álcoois, aminoácidos e 

açúcares. Na segunda etapa as bactérias acidogênicas transformam os compostos 
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hidrolisados em ácidos graxos de cadeia curta, cetonas e etanol. Na terceira etapa, as 

bactérias acetogênicas transformam esses produtos principalmente em acetato e  H2. E 

então na última etapa, as bactérias metanogênicas transformam esses substratos em CH4 

e CO2. 

 

Nas últimas três décadas, o interesse dos pesquisadores em conhecer o 

tratamento anaeróbio cresceu significativamente e com isso surgiram novas informações 

acerca da estrutura física e otimização das unidades de tratamento biológico deste 

processo de biodegradação (SARTI et al., 2005).  

O processo anaeróbio é um processo simples, no entanto depende das condições 

ambientais nos reatores, que permitem seu controle, e da população microbiana que 

deve ser diversificada e estável (OLIVA, 1997; CAMPOS et al., 2004). 

Em 1980 iniciaram-se estudos de degradação de BTEX, presentes em águas 

contaminadas, utilizando-se bactérias fermentativas ou acetogênicas. Estas bactérias 

Orgânicos Complexos 
(Carboidratos, Lipídios, Proteínas)

Bactérias Fermentativas 
HIDRÓLISE 

Orgânicos Simples 
(Açúcares, Aminoácidos, Peptídeos)

Ácidos Orgânicos 
(Propiônico, Butírico, etc.)

Bactérias Fermentativas 
ACIDOGÊNESE 

Bactérias Acetogênicas 
ACETOGÊNESE 

Bactérias acetogênicas produtoras de hidrogênio 

 

Acetato 
 

H2 + CO2 Bactérias acetogênicas consumidoras de hidrogênio 

CH4 + CO2 
Metanogênicas  

Hidrogenotróficas 
Metanogênicas  
Acetoclásticas 

Archaea Metanogênicas 
METANOGÊNESE 

Figura 3.5 - Esquema representando as principais etapas do processo de digestão 
anaeróbia. Adaptado de Speece (1996) e Chernicharo (1997). 
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transformam os BTEX em precussores do metano, do acetato e do hidrogênio os quais 

são obtidos como produto final devido a conversão das árqueas metanogênicas (Speece, 

1996). A partir de então, diversos tipos de bioreatores foram configurados para esses 

estudos. 

Vários microrganismos aeróbios já foram identificados, em pesquisas de 

degradação de BTEX presentes em águas contaminadas com gasolina (Coates et al., 

2002) A busca por isolar organismos anaeróbios se justifica em função das condições 

dos aqüíferos e do subsolo, que apresentam baixas concentrações de oxigênio.  

A degradação dos BTEX tem sido largamente estudada a partir da redução dos 

íons nitrato, sulfato, íon ferroso e CO2 como aceptores finais de elétrons em culturas 

mistas (Grbic-Galic e Vogel, 1987; Lovley et al., 1990; Bárbaro et al., 1992; Yadav e 

Reddy, 1993; Rabus et al., 1993; Anid et al. 1993; Corseuil, 1994; Lovley et al., 1995; 

Lovley et al., 1996; Kazumi et al. 1996; Coates et al., 1996; Knackmuss, 1996; Corseuil 

& Alvarez, 1996; Weiner e Lovley, 1998; Burlands e Edwards, 1999; Conrad e Klose, 

1999; Shim e Yang, 1999; Meckenstock, 1999; Meckenstock et al, 2004; Schreider et 

al., 2005; Ribeiro, 2005; Gusmão et al., 2006).  

A presença dos aceptores de elétrons torna a reação termodinamicamente mais 

favorável e aumenta proporcionalmente o ganho energético dos microrganismos. A 

ordem crescente do potencial de oxidação do aceptor de elétrons é a seguinte: nitrato > 

ferro (III) > sulfato > ferro (II) > metanogênese (CORSEUIL e ALVAREZ, 1996; 

DUARTE, 2003).  

O Azoarcustolutycus, organismo isolado em um aqüífero contaminado por 

gasolina em Michigan - EUA é um exemplo de bactéria que degrada tolueno em 

condições anaeróbias, sendo capaz de se desenvolver em condições aeróbias ou 

anaeróbias. Na ausência de oxigênio, utiliza o nitrato como fonte de energia no seu 

metabolismo (ALEXANDER, 1999).  

Apesar de resultados bastante promissores já terem sido alcançados nos estudos 

realizados sobre a degradação anaeróbia de compostos aromáticos, como os BTEX, 

pouco se conhece sobre os microrganismos envolvidos e as interações microbianas que 

ocorrem para promover a degradação desses compostos (NARDI et al., 2002). 

Em geral, a biomassa anaeróbia presente em lodos de estação de tratamento de 

esgotos apresenta grande quantidade de microrganismos, com capacidades metabólicas 

variadas, e capazes de se adaptar a diferentes tipos de resíduos. A utilização desse tipo 
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de biomassa, para inoculação de reatores anaeróbios, parece ser adequada ao tratamento 

de compostos tóxicos. 

 

 

  3.6.4 BIORREATORES 

 

 
A configuração determina a forma de imobilização de biomassa, se separação de 

fases, de coleta de efluente, etc. Esse crescimento se dá em suspensão ou aderidos a uma 

matriz (GUSMÃO, 2005). 

Ribeiro (2005) observou a remoção acima de 90% de BTX em um reator 

anaeróbio horizontal de leito fixo (RAHLF) sob condições metanogênicas. Ainda assim 

os valores de concentração obtidos estavam acima dos padrões de qualidade exigidos 

pela CETESB, sendo necessário ainda a  introdução de uma unidade de pós tratamento. 

Cattony (2005) estudou a remoção de etanol, benzeno e tolueno em reatores 

anaeróbios horizontais de leito fixo na presença de sulfato. A concentração da matéria 

orgânica, variou de 170 mg l-1  a 960 mg l-1 em dois reatores e a eficiência na remoção 

foi próxima a 90%. A redução de sulfato foi de, aproximadamente, 99,9% em todas as 

condições nutricionais nos dois reatores, chegando a valores que atendiam a legislação. 

Fernandes (2005) avaliou a influência do inóculo e de aceptores de elétrons no 

processo de degradação anaeróbia de BTX. Seus resultados comprovaram que o  

inóculo proveniente de reator tratando água residuária de abatedouro de aves apresentou 

maior eficiência de remoção de BTX (90%) comparada com inóculo  proveniente de 

estação de tratamento de esgoto doméstico (57%-83%), e verificou que a adição de Fe 

(III), no reator sob condições sulfetogênicas  favoreceu a degradação dos BTX. 

 
 

3.6.5 FATORES QUE INFLUENCIAM NA DIGESTÃO ANAERÓBIA 

 
 
 Os fatores nutricionais e ambientais influenciam no rendimento da digestão 

anaeróbia. Os fatores nutricionais influenciam durante todo processo de depuração 

biológica. Este processo se fundamenta na manutenção de populações microbianas 
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biologicamente ativas, cujo crescimento depende da disponibilidade de nutrientes no 

meio.  

Os principais macronutrientes são o nitrogênio (N), o enxofre (S) e o fósforo (P). 

Uma relação considerada ótima na digestão anaeróbia é de DQO:N:S:P = 350:5:1:1. 

Dentre os micronutrientes estão o ferro, cobalto, níquel, molibdênio, selênio, riboflavina 

e vitamina B12. Os micronutrientes são metais que desempenham papéis importantes 

sobre a atuação de várias enzimas (CHERNICHARO, 1997). 

A Tabela 3.3 apresenta os principais micronutrientes e funções celulares 

requeridas pelas células com as quais estão relacionados. Vale salientar que nem todos 

os elementos listados são requeridos por todas as células, e alguns dos metais listados 

são encontrados apenas nas enzimas de microrganismos específicos.  

É comum existirem compostos considerados tóxicos em sistemas biológicos, os 

quais podem ser classificados em dois grupos: 

1) compostos que são gerados no sistema, devido a atividade microbiana,  

disponibilidade de macro e micronutrientes e pH do meio. Por exemplo, a toxicidade 

gerada a partir de uma queda no pH, levando ao acúmulo de ácidos graxos voláteis no 

meio. 

2) compostos que são adicionados ao sistema, via rede de esgotos, e que podem 

provocar danos reversíveis ou não, como é o caso de alguns solventes orgânicos, 

hormônios e detergentes. 

Segundo Burgess et al. (1999), elementos traço fazem com que componentes das 

enzimas e seus cofatores atuem na catálise das reações metabólicas e na manutenção da 

estrutura enzimática, bem como enzimas metálicas ativadoras que, diferentemente das 

coenzimas, não fazem parte da reação que catalisam, mas são utilizados no transporte de 

elétrons dentro da célula.  

Dentre os fatores ambientais, os mais relevantes são pH e temperatura, pois 

influenciam no processo de digestão anaeróbia, tanto de forma positiva, quanto 

negativa. As classes de microrganismos, por exemplo, são definidas de acordo com a 

temperatura ideal para crescimento (psicrófila, de 0 a 20 ºC; mesófila, de 20 a 37 ºC e 

termófila, de 55 a 65 ºC). Em geral, os reatores anaeróbios funcionam nos limites de 

temperatura mesofílicos, sendo a faixa ótima entre 30 e 35 ºC, devido a sua estabilidade 

e facilidade de manutenção (STRONACH et al., 1986; OMIL et al., 1997). 
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Tabela 3.3 - Principais micronutrientes e funções celulares requeridos pelas células. 
Elemento Presença / requerimento 

Cromo (Cr) Requerido pelos mamíferos para o metabolismo da glicose, não é conhecido 
como requerimento microbiano. 

Cobalto (Co) Vitamina B12; transcarboxilase (bactérias do ácido propiônico). 
Cobre (Cu) Certas proteínas, notavelmente aquelas envolvidas na respiração, por 

exemplo, oxidase do citocromo c; ou na fotossíntese. 
Manganês (Mn) Ativador de muitas enzimas; presente no fotosistema II em fototróficos 

oxigênicos. 
Molibdênio (Mo) Presente em várias enzimas que contém flavina; também na molibdênio-

nitrogenase, nitrato redutase, sulfeto oxidase, DMSO-TMAO redutase e 
algumas desidrogenases do formiato. 

Níquel (Ni) Presente nas desidrogenases, coenzima F430 da metanogenese, 
desidrogenase do monóxido de carbono e uréase. 

Selênio (Se) Formiato desidrogenase, algumas hidrogenases e no aminoácido 
selenocisteína. 

Tungstênio (W) Algumas desidrogenases do formiato; oxotransferases de hipertermófilos. 
Vanádio (V) Vanádio nitrogenase e bromoperoxidase. 
Zinco (Zn) Presente em enzimas anidrase carbônica, álcool desidrogenase, RNA e 

DNA polimerase e muitas proteínas do DNA. 
Ferro (Fe) Citocromos, catalases, peroxidases, proteínas ferro-enxofre, oxigenases e 

todas as nitrogenases. 
Fonte: Madigan et al., 1997. 

Trabalhar com uma faixa de pH adequada é extremamente importante para o 

metabolismo microbiano. Diferentes valores de pH podem inibir a ação das bactérias e 

posteriormente causar um colapso no sistema. A atividade metabólica e a produção de 

metano são ótimas em pH entre 6,5 e 7,5. (CHERNICHARO, 1997). 

O aumento da concentração, da forma não ionizada, dos ácidos graxos voláteis 

aumenta a toxicidade do sistema diminuindo os valores de pH. Assim, as arqueas 

metanogênicas não conseguem converter a forma não ionizada dos ácidos graxos na 

mesma velocidade com que as acetogênicas os produzem. Isso gera um acúmulo dos 

mesmos no sistema. Entretanto, essas variações de pH podem ser evitadas, tamponando 

o sistema e controlando assim, a alcalinidade do meio.  

Aquino e Chernicharo (2005) resumiram na Tabela 3.4 as limitações de ordem 

cinética, termodinâmica e de transferência de massa, ou à ausência das condições ideais 

de crescimento do processo anaeróbio, em um ponto de vista teórico. Eles colocam que 

para a estabilidade e controle de reatores anaeróbios, é necessário identificar cada etapa 

limitante e avaliar suas possíveis causas, o que permitiria a utilização das medidas 

adequadas de controle minimizando as limitações existentes e explorando ao máximo a 

capacidade do sistema de tratamento. 
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Tabela 3.4 - Susceptibilidade das etapas acidogênica, acetogênica e metanogênica a diferentes limitações. 
Limitação 

Etapa 
Cinética Termodinâmica De transferência de 

massa 
Ao 

crescimento1 

Acidogênica Pouco provável 
(↑KS,↑µmàx.) 

Possível devido à 
acumulação de 

acetato 

Pouco provável 
(substrato solúvel) Menos afetada 

Acetogênica Provável 
(↓KS,↓µmàx.) 

Provável devido à 
acumulação de 

hidrogênio e acetato 

Pouco provável 
(substrato solúvel) Muito afetada 

Metanogênica 
Acetoclástica 

Provável 
(↓KS,↓µmàx.) 

Pouco provável Pouco provável 
(substrato solúvel) Muito afetada 

Metanogênica 
Hidrogenotrófica 

Pouco provável 
(↑KS,↑µmàx.) 

Pouco provável Pouco provável 
(substrato insolúvel) 

Relativamente 
menos afetada 

1pH, presença de compostos tóxicos, ausência de nutrientes. 
Fonte: Aquino e Chernicharo, 2005. 

 
 
 

3.6.7. INFLUÊNCIA DO ETANOL SOBRE A DEGRADAÇÃO DE BTEX 
 
 

Em geral, os BTEX estão presentes em quantidades traço dentro de um sistema 

com água contaminada por gasolina brasileira, mesmo assim são suficientemente 

tóxicos ao meio ambiente. O etanol está presente em altas concentrações na gasolina, 

conforme já mencionado, agindo como co-solvente. O etanol é mais facilmente 

degradado que os BTEX, e Corseuil e Moreno (2001) constataram que o etanol pode 

persistir no aqüífero por períodos maiores do que o esperado, interferindo na 

biodegradação dos BTEX, o que pode ocorrer de forma simultânea ou seqüencial. E, no 

caso do etanol ser degradado primeiro, a disponibilidade de nutrientes e de aceptores de 

elétrons irão diminuir no meio. 

Corseuil et al. (2004) constataram, em testes para avaliar o efeito da co-

solvência do etanol em relação aos BTX, que na presença de 10% de etanol, em fração 

volumétrica, a solubilidade do benzeno, tolueno e o-xileno em água aumentaram em 

20%, 40% e 50%, respectivamente. Esses valores percentuais aumentam de acordo com 

a fração de etanol na fase aquosa.  

Logo, a presença de etanol na gasolina tem seu ponto negativo, pois contribui 

para o aumento das concentrações de BTEX na fase aquosa, facilitando, desta forma, a 

migração e permanência destes compostos em aqüíferos, o que dificulta os processos de 

controle das plumas de contaminação. Além disso, o etanol é um dos compostos 

intermediários formados durante o processo anaeróbio de degradação da matéria 

orgânica, sendo fermentado e produzindo ácidos como o acético e o propiônico.  
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3.6.8 CINÉTICA DA DEGRADAÇÃO DE BTEX 
 
 

Segundo Zaiat et al. (1997), é indispensável conhecer as velocidade das 

reações que ocorrem nos processos bioquímicos dos reatores para depois realizar uma 

projeção em escala maior. 

Os parâmetros cinéticos permitem obter as velocidades de utilização do 

substrato e a velocidade de crescimento dos microrganismos sob determinadas 

condições. O pH, a temperatura, a adaptabilidade dos microrganismos e a presença de 

oxigênio são fatores que influenciam na cinética de degradação do substrato em reatores 

biológicos. No caso da degradação de BTEX, pode ocorrer toxicidade de um composto 

(benzeno, por exemplo) à determinado grupo de microrganismos (os que degradam 

tolueno, por exemplo), de forma que a presença, em conjunto, dos compostos, benzeno, 

tolueno, etilbenzeno e xilenos tem influência sobre a cinética de consumo de cada 

composto individualmente.  

Ribeiro (2005) encontrou valores de constantes cinéticas 100 vezes maior que o 

da literatura, considerando o modelo cinético de primeira ordem para remoção dos 

BTX.  

Outros modelos cinéticos, de primeira ordem e ordem zero, têm sido utilizados 

para representar dados experimentais de consumo de BTEX sob condições anaeróbias e 

desnitrificantes (REINHARD et al., 1997; SALANITRO et al., 1997, BIELEFELDT e 

STENSEL, 1999, SANTOS, 2003). 
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Figura 4.1 - Fluxograma das etapas experimentais dos reatores anaeróbios 
operados em batelada, para avaliação da degradação dos BTEX. 

Seleção 
Biomassa/Inóculo 

Montagem e Operação  
dos Reatores 

Fase I: Adaptação da Biomassa

Fase II: 
Água Contaminada 1000 mg.l-1

Fase III: 
Água Contaminada 2000 mg.l-1

Fase IV: 
Água Contaminada 4000 mg.l-1

Obtenção dos Parâmetros 
Cinéticos 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 DESCRIÇÃO DOS EXPERIMENTOS 
 

 

Os experimentos foram divididos em 2 etapas. A primeira etapa consistiu na 

seleção da biomassa de inóculo, a segunda na montagem e operação de três reatores 

biológicos anaeróbios de bancada. A operação dos reatores foi realizada em 4 fases 

distintas (Figura 4.1).   
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4.2. PRIMEIRA ETAPA – SELEÇÃO DA BIOMASSA DE INÓCULO 
 
 
 A seleção da biomassa (lodo de inóculo) para os reatores foi feita utilizando a 

metodologia de Atividade Metanogênica Específica (AME) segundo Field et al. (1988) 

e Florêncio (1994) (Figura 4.2). O teste consiste na avaliação da capacidade da 

biomassa (lodo proveniente de biodigestores anaeróbios) em converter substratos 

orgânicos em CH4 e CO2. A partir de quantidades conhecidas de biomassa (g SSV) e de 

substrato (g DQO), sob condições estabelecidas, pode-se avaliar a produção de metano 

ao longo do período do teste. A AME é então calculada a partir das velocidades de 

produtividade máxima de metano (g CH4 g-1 SSVdia ou g DQOCH4 g-1 SSV dia).  

Foram utilizadas as seguintes concentrações para o teste AME: 3 g SSV.l-1 de 

lodo; 4 g DQO C2C3C4 1:1:1 como substrato; 100 ml de nutrientes e água deionizada. 

 Para o teste foram utilizados dois tipos de lodo: lodo anaeróbio floculento 

proveniente de reator UASB da Estação de Tratamento de Esgoto do bairro da 

Mangueira, Recife – PE; e lodo anaeróbio granular proveniente de reator UASB de 

Estação de Tratamento de Efluentes de Abatedouros de Aves do município de Tietê – 

SP. 

A solução do substrato final apresentou uma concentração de aproximadamente 

440 g DQO l-1 (Tabela 4.1). 
 

Tabela 4.1 - Composição da solução substrato de 
AGV. 

Ácidos g l-1 DQO g l-1 
Acético (C2) 100,0 106,7 

Propiônico (C3) 100,0 151,3 

Butírico (C4) 100,0 181,8 

C2C3C4 300,0 439,8 
  

Para determinar a quantidade de metano produzido, foi utilizada uma solução de 

NaOH 3% (m/v). 

A concentração das soluções dos reagentes utilizados para preparação da solução 

nutriente está descrita na Tabela 4.2. 
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Tabela 4.2 - Concentração dos reagentes para preparação das soluções nutrientes. 
 

Solução Reagente Concentração (g l-1) 
NH4Cl 0,280 
K2HPO4 0,252 
MgSO4.7 H2O 0,100 
CaCl2 0,007 
NaHCO3 0,400 

Macronutrientes 

Extrato de levedura 0,100 
FeCl2.4H2O 2,000 
ZnCl2 0,050 
MnCl2.4H2O 0,500 
NiCl2.6H2O 0,142 
NaSeO3.5H2O 0,164 
H3BO3 0,050 
CuCl2.2H2O 0,038 
CoCl2.6H2O 2,000 
AlCl3.6H2O 0,090 
(NH4)6.Mo7O24.4H2O 0,050 
EDTA 1,000 
Resazurina 0,200 

Micronutrientes 

HCl 1,000 (ml.l-1) 
Fonte: Florêncio, 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Para obtenção dos valores de AME os recipientes plásticos foram pesados 

diariamente até a fase de declínio da produção de metano. 

De posse dos dados criou-se uma curva que relaciona a produção cumulativa de 

CH4 x tempo. Foram selecionados os pontos que compõem a reta com maior inclinação 

(maior coeficiente angular).  

Calculou-se a AME com a seguinte equação: AME = (g CH4 d-1)/(FC V SSV) 

em que: 

Figura 4.2 - Teste AME em sala com temperatura controlada a 30 ºC ± 2 ºC. Reatores 
1, 2 e 3 inoculados com lodo de esgoto doméstico; reatores 4, 5 e 6 com lodo de 
abatedouro de aves; e reatores 7 e 8 com lodo misto (50% esgoto doméstico, 50% 
abatedouro de aves). 
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(g CH4/d) = máxima taxa de produção diária;  

FC = fator de conversão de CH4 para DQO (1 g DQO corresponde a 405 g CH4) 

a 30 ºC; 

V = volume do reator em litros; 

SSV = concentração do lodo. 

 

4.3. SEGUNDA ETAPA - MONTAGEM E OPERAÇÃO DOS REATORES 

 

Como reatores foram utilizadas três garrafas âmbar (Figura 4.3) com capacidade 

de 4 litros. Cada garrafa foi vedada com septo de Teflon® para garantir a anaerobiose 

em seu interior. Os reatores foram conectados a duas mangueiras de silicone: uma para 

coleta de amostras e outra acoplada a uma garrafa invertida contendo solução de NaOH 

3%, o que permitiu a determinação do metano produzido, semelhante ao teste AME. A 

massa de lodo misto adicionado foi igual a 174 g (4 g SSV l-1) em um volume útil de 

3800 ml no reator.  

O inóculo utilizado para os três reatores foi o lodo misto (1:1 – lodo de esgoto 

doméstico e lodo de abatedouro de aves). 

Os reatores biológicos anaeróbios de bancada foram operados em regime de 

bateladas de 48 horas em todas as etapas. O sistema ficou submetido à agitação e 

temperatura (30 ºC) constantes. 

Figura 4.3 – Reatores biológicos anaeróbios de bancada. 
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Durante o decorrer do experimento, a cada 48 h foi realizada uma coleta do 

afluente e efluente, e efetuadas as seguintes análises (Figura 4.4): DQO bruta, DQO 

filtrada, pH, potencial redox, alcalinidade total, alcalinidade parcial, ácidos graxos 

voláteis (APHA, 1995), pesagem da quantidade equivalente de metano produzida (Field 

et al., 1988) e determinação de BTEX (Pan, 1995; APHA, 1995). Após o tempo de 

reação, a agitação dos reatores era cessada por 20 minutos para sedimentação da 

biomassa e então, por sifonamento era retirado o sobrenadante. O final de cada fase foi 

determinado pela estabilidade de todos os fatores analisados no sistema. 

 
 

4.3.1 FASE DE ADAPTAÇÃO DA BIOMASSA (FASE - FI) 

 

Os reatores foram divididos em três categorias:  

• R I – Recebeu Inóculo, Fonte de Carbono, Macro e Micronutrientes;  

• R II - Recebeu Inóculo, Fonte de Carbono e Macronutrientes;  

• R III - Recebeu Inóculo, Fonte de Carbono, Macro e Micronutrientes. 

 

BTEX 
(cromatografia 

gasosa) 

 

Potencial 
 Redox 

(Potenciométrico) 

 
pH 

((Potenciométrico)

 
Metano** 

(gravimétrica) 
  

 
DQO (filtrada) 
(Titulométrico) 

 
DQO (bruta)* 

(Titulométrico) 

Ácidos Graxos 
Voláteis 

(Titulométrico) 

Alcalinidade 
 Total 

(Titulométrico) 

Alcalinidade 
 Parcial 

(Titulométrico)

 
ANÁLISES 

Treação = 48 h 

Figura 4.4 - Esquema das análises realizadas durante as etapas do experimento.  
*Somente durante a fase de adaptação da biomassa (FI). 
**Medida diária. 
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Como fonte de carbono foi utilizada água contaminada com gasolina, contendo 

sacarose, amido, celulose, extrato de carne e levedura para uma concentração final 

aproximada de 1000mg DQO.l-1 no reator (1085,7 ml), adicionados a 2159,6 ml de 

água.    

A concentração da solução de nutrientes (macro e micronutrientes) foi preparada 

de acordo com a Tabela 4.2, ocupando 10% do volume útil do reator (380 ml). 

 

4.3.2 EXTRAÇÃO DA GASOLINA 

 

Para simular a água subterrânea contaminada por gasolina, foi preparada uma 

solução de água sintética, adaptada de Ribeiro (2005).  

 A gasolina utilizada neste trabalho foi adquirida em um posto de combustível 

localizado na Cidade do Recife-PE e armazenada em freezer (- 20 ºC). A caracterização 

físico-química foi realizada no Laboratório de Combustíveis do Departamento de 

Engenharia Química da UFPE. Os parâmetros avaliados foram: densidade, 

concentrações de etanol, benzeno, aromáticos, olefinas, saturados, entre outros. As 

quantificações foram realizadas em porcentagem de volume e de massa, presentes na 

gasolina, de acordo com o documento em anexo (anexo 1). 

Para preparação da solução de água sintética estoque adicionou-se, em uma 

garrafa de vidro âmbar de 1 litro, 300 ml de gasolina a 700 ml de água. A mistura da 

solução foi feita sob agitação a 150 rpm por 2 h. Em seguida, a mistura foi mantida em 

repouso em funil de decantação durante 15 minutos para promover a separação das 

fases: gasolina e água contaminada. Repetiu-se a etapa de decantação para melhor 

separação das fases. A fase aquosa da solução estoque apresentava concentração de, 

aproximadamente, 100.000 mg DQO.l-1. Retirava-se a quantidade equivalente a DQO 

desejada dentro do reator e completava-se o volume útil do reator com água. 

 

4.3.3 FASES DE DEGRADAÇÃO DA ÁGUA CONTAMINADA COM 

GASOLINA (FASES - FII, FIII E FIV) 

 
Nesta fase os reatores continuam divididos em três categorias, como na fase de 

adaptação da biomassa.  
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 A principal mudança foi na fonte de carbono, sendo utilizado etanol para o RI 

(como controle) e água residuária sintética para os reatores RII e RIII, com 1000, 2000 e 

4000 mg DQO.l-1, para FII, FIII e FIV, respectivamente. O volume da fonte de carbono 

adicionado aos reatores RI, RII e RIII foram iguais a 1,9 ml; 38 ml e 38 ml para FI, 

3,8ml; 76 ml e 76 ml para FII e 7,6 ml; 152 ml e 152 ml para FIV. 

As soluções de macronutrientes e micronutrientes foram preparadas nas 

concentrações mostradas na Tabela 4.2, permaneceram os 380 ml, e foram completados 

com água para 3800 ml, volume útil do reator. 

  
 

4.4 TERCEIRA ETAPA - PARÂMETROS CINÉTICOS APARENTES 

 

 

O ensaio para obtenção dos parâmetros cinéticos aparentes foi realizado no final 

da fase FIV. As amostras foram coletadas em intervalos de tempo regular (8, 12, 24, 48 

e 72 h). Com a ajuda de uma seringa succionava-se a amostra e imediatamente 

transferia-se para um frasco de penicilina de 50 ml para armazenamento em freezer e 

posterior análise cromatográfica a fim de obter perfis temporais de DQO.  

 

 

4.5 ANÁLISES CROMATOGRÁFICAS DOS BTEX 

 

 

Em um vial de 20 ml, foram adicionados 3,30 g de cloreto de sódio (NaCl), uma 

barra magnética (15 x 6 mm) e 11 ml da solução padrão de BTEX ou amostra. Os vials 

e balões foram vedados com fita veda rosca de teflon. 

O vial foi colocado sob agitação a 600 rpm por 4 minutos. Em seguida, com a 

fibra da SPME retraída na agulha, perfurou-se o septo do vial e a fibra foi exposta por 2 

minutos à amostra para extração (adsorção) dos BTEX. Decorrido o tempo de extração, 

a fibra foi novamente retraída, a agulha foi retirada do septo e levada para inserção no 

cromatógrafo. O septo do injetor foi perfurado e a fibra foi exposta para dessorção 

térmica por 1 minuto e 30 segundos.  

Foi utilizado cromatógrafo Varian CP-3380, equipado com FID, injetor tipo 

split-splitless com liner para SPME de d = 0.8 mm e coluna DB-5 (L=30m, d = 0,53mm 
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e Filme de 1,5µm). Foram utilizadas fibras de SPME recobertas com 100 µm de PDMS 

para extração dos BTEX nas amostras dos reatores RII e RIII.  

O método foi desenvolvido pelo próprio autor desta dissertação, durante o 

projeto de pesquisa Compostos BTEX: Verificação de Contaminação de Águas 

Subterrâneas da Região Metropolitana do Recife – PE, Processo CNPq No 

360096/2004-2, com modalidade da bolsa: Desenvolvimento Tecnológico Industrial / 

7G, adaptado de Pan (1995), APHA (1995), entre outros, e contou com a colaboração da 

aluna de apoio tecnológico Ismália Melo. As análises, para esta dissertação, foram 

realizadas por Danúbia, Ismália, Renata e Luiz (atual equipe cromatográfica do 

Laboratório de Saneamento Ambiental - LSA). 

As condições cromatográficas utilizadas são apresentadas na Tabela 4.3.  

Tabela 4.3 - Condições de análise, de BTEX, no sistema GC/FID 
Parâmetro Condições 

Temperatura do injetor 250 ºC 
Temperatura do detector 275 ºC 
Programação de temperatura da coluna:  

Temperatura inicial 40 ºC (3 min) 
Rampa de aquecimento 1 4 ºC/min 
Rampa de aquecimento 2 84 ºC (1min) 

Vazão de H2 para alimentar a chama 30 ml/min 
Vazão de ar sintético 300 ml/min 
Vazão do gás de make-up (N2) 33 ml/min 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

5.1 SELEÇÃO DO LODO DE INÓCULO 

 
 

Foram avaliados dois lodos, provenientes de reatores UASB, sendo um utilizado 

para tratamento de efluente de abatedouro de aves e outro para tratamento de esgoto 

doméstico. O lodo de abatedouro de aves foi o que apresentou maior valor de Atividade 

Metanogênica Específica (AME) (Tabela 5.1). No entanto, foi escolhido o lodo misto 

(50 % esgoto doméstico, 50 % abatedouro de aves), pois este apresentou uma boa 

atividade metanogênica (0,2331 gDQO-CH4/gSSV.d) quando comparado com os 

demais (Tabela 5.1). Além disso, o lodo misto deve conter uma maior diversidade 

microbiana em relação aos lodos separadamente. 

 

Tabela 5.1 - Valores mádios da AME (gDQOCH4/gSSV.d) para os três tipos de lodo de inóculo: lodo 
proveniente de reator UASB de Estação de Tratamento de Esgoto; lodo proveniente de reator UASB de 
Estação de Tratamento de efluente de Abatedouro de Aves e a mistura destes dois tipos de lodos. 

LODO ESGOTO 
DOMÉSTICO 

ABATEDOURO DE 
AVES MISTO 

ALIMENTAÇÃO 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 
g SSV.l-1 102,45 102,45 62,08 62,08 87,00 87,00 
g CH4.d-1 50,63 88,12 61,00 145,40 71,06 139,62 

AME-gDQOCH4/gSSV.d 0,0758 0,1319 0,1506 0,3590 0,1186 0,2331 
1ª – primeira alimentação; 2ª – segunda alimentação. 

 

5.2 OPERAÇÃO DOS REATORES 

 
 
5.2.1 FASE DE ADAPTAÇÃO DA BIOMASSA - FI 

 
 
Conforme apresentado no Capítulo de Materiais e Métodos, a partida dos 

reatores foi realizada utilizando como substrato uma fonte de carbono sintética, de fácil 

degradação, para promover a adaptação do inóculo às condições de laboratório. 

Os resultados obtidos durante a fase de adaptação (38 dias) se encontram 

apresentados na Tabela 5.2. Observa-se que o reator I (RI) apresentou menores valores 

de remoção da DQO (30%), em relação aos reatores RII e RIII, nos quais as remoções 

foram de 63% e 55% respectivamente. 
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Desta forma, o reator escolhido para receber o etanol como única fonte de 

carbono foi o RI, por ter apresentado a menor eficiência de remoção de DQO. Como a 

gasolina brasileira tem em sua composição cerca de 24% de etanol, e este é mais 

facilmente degradável que os BTEX (Corseuil & Moreno, 2001), optou-se por montar 

um reator que pudesse mostrar a biodegradação do etanol sem a influência dos BTEX. 

 
Tabela 5.2 – Resultados do monitoramento dos reatores durante a fase de adaptação – FI. Valores médios. 

FI RI RII RIII 
Parâmetros AF EF ε AF EF ε AF EF ε 
DQO filtrada 

mg DQO.l-1 661,3 490,2 30* 
726,6 267,0 62* 715,4 323,5 55* 

Alc. bicarbonato 
mg CaCO3.l-1 107,8 151,3 

- 
102,5 159,3 - 114,4 188,2 - 

Alc. total 

mg CaCO3.l-1 198,5 331,2 - 179,4 361,7 - 195,8 359,3 - 

Ácidos Voláteis 
mgCH3COOH.l-1 183,5 351,6 168,1** 174,4 344,1 169,7** 190,5 374,8 184,3** 

pH 
6,3-6,8 6,0-6,5 - 6,3-6,8 6,1-6,6 - 6,4-7,0 6,2-6,5 - 

Potencial Redox 
mV -187,3 -285,2 - -219,0 -292,7 - -187,3 -285,2 - 

CH4 ml - 299,6 - - 732,4 - - 414,9 - 

CH4 
mg DQO.l-1 - 184,9 - 

- 
452,1 - 

- 
245,4 - 

* Eficiência- ε (%) ** Valores de acúmulo de ácidos. 
 

Já os reatores RII e RIII, por terem apresentado melhor eficiência de remoção de 

DQO (Tabela 5.2 - Figura 5.1), foram selecionados para receber como fonte de carbono 

a água residuária sintética (água contaminada com gasolina). 

É importante notar que o reator RII, mesmo não recebendo os micronutrientes 

como suprimento, apresentou, nesta fase, melhor eficiência de remoção da DQO e 

maior produção de metano do que o reator RIII (Tabela 5.2). 

Do ponto de vista operacional a alcalinidade gerada foi suficiente para o 

tamponamento do meio nesta fase. Os valores medidos de potencial redox (Tabela 5.2) 

para o efluente em FI indicam a ocorrência de ambiente anaeróbio (entre -200 mV e       

-300 mV) no interior dos reatores. Ressalta-se que a amostra representativa do afluente 

era coletada pouco tempo após o enchimento dos reatores, o que justifica os valores já 

negativos também observados nos afluentes. 
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Foi observado que as concentrações de ácidos graxos voláteis (AGV) nos 

afluentes de todos os reatores estavam elevadas em comparação com os valores 

tipicamente observados para esgotos domésticos brutos (em torno de 50 mg.l-1). De fato, 

outros autores já observaram que as análises de ácidos graxos voláteis por titulometria, 

método de Dillalo e Albertson (1961), não representam valores reais de ácidos presentes 

nas amostras (Gusmão, 2005; Ribeiro, 2005). Acredita-se que a presença do ácido 

carbônico, proveniente do processo de degradação e da própria agitação da amostra 

durante a realização da análise, interfira na leitura dos ácidos graxos voláteis por ter sua 

concentração frequentemente alterada. Portanto, para avaliar a produção de AGV’’s nos 

reatores, foi utilizada apenas uma variação entre os valores afluente e efluente (∆ = 

|ácidos do efluente – ácidos do afluente|), por se considerar que ambos estão sob a 

mesma condição de interferentes. 

O acúmulo médio de AGV’s em todos os reatores foi compatível com DQO 

removido e convertido a metano. 

 
 
5.2.2 FASES II, III E IV 

 
 
Conforme apresentado no Capítulo de Material e Métodos, após a fase FI o 

reator RI recebeu etanol, macro e micronutrientes, RII e RIII, água residuária sintética 

que simulou contaminação de aqüífero por gasolina, sendo que RII foi suplementado 

com macronutrientes e RIII foi suplementado com macro e micronutrientes. 

Na fase FII (Tabela 5.3), o reator RI apresentou um aumento significativo na 

eficiência de remoção de DQO quando comparado com a fase anterior (de 30% para 

72%). Este desempenho se deve ao fato de que a maior parcela da DQO presente na 

água sintética era resultante do etanol, substrato de fácil degradação para os 

microrganismos. Comportamento semelhante entre as fases FI e FII não foi observado 

em RII e RIII, que praticamente mantiveram os desempenhos observados em FI, 

provavelmente, em decorrência da presença dos compostos BTEX. 
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Tabela 5.3 - Valores médios de DQO filtrada em mg.l-1 e eficiência de remoção da 
DQO (%). 

Fase FII FIII FIV 
Reator AF EF ε % AF EF ε % AF EF ε %

RI 1032,7 293,8 72 1662,7 268,7 84 3896,1 665,3 83 
RII 1254,8 566,3 55 1845,2 1254,9 32 4200,8 2476,4 42 
RIII 1085,7 480,9 56 1766,9 212,4 88 4150,0 721,8 83 
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Figura 5.1: Concentração de DQO filtrada afluente e efluente dos reatores durante as 
fases experimentais. 
 

Observa-se na Tabela 5.3 e na Figura 5.1 uma comparação entre as fases em 

relação à remoção de DQO. O reator RI apresentou valores de eficiência de remoção de 

DQO da ordem de 72%, 84% e 83% para as fases FII, FIII e FIV, respectivamente. Já 

RIII, que recebeu a água residuária sintética, alcançou valores de 56%, 88% e 83%, 

respectivamente para as fases FII, FIII e FIV. Esses resultados indicam que a presença 

da gasolina não influenciou negativamente na eficiência de remoção de DQO em RIII. 

Além disso, em RIII foi observada uma aparente adaptação dos microrganismos ao 

substrato, entre as fases FII e FIII, mantendo-se o comportamento em FIV. 
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Já o reator RII apresentou valores de eficiência de remoção de DQO inferiores 

aos outros reatores nas fases FII, FIII e FIV, 55, 32 e 42 %, respectivamente (Tabela 

5.3). A comparação destes resultados com os observados em RIII, indica que a presença 

de micronutrientes em RIII foi determinante para o melhor desempenho de remoção de 

DQO. 

As Tabelas 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7, apresentam os resultados médios de pH, AGV, 

alcalinidade e produção de metano, obtidos para os reatores RI, RII e RIII, nas fases FII, 

FIII e FIV. 

Tabela 5.4 – Valores médios de pH. 
Fases FII FIII FIV 

Reatores AF EF AF EF AF EF 
RI 7,4 6,5 7,8 6,8 8,4 7,6 
RII 7,2 5,8 7,5 5,7 8,3 6,7 
RIII 7,3 6,5 7,6 6,8 8,3 7,3 

 

Tabela 5.5 – Valores do acúmulo médio de ácidos (HAc) em mg.l-1. 
Reatores/Fases FII FIII FIV 

RI 65,7 73,1 101,8 
RII 92,8 264,0 276,2 
RIII 60,4 87,4 103,0 

 

Tabela 5. 6 – Valores médios de Alcalinidade Bicarbonato mg.l-1. 
Fases FII FIII FIV 

Reatores AF EF AF EF AF EF 
RI 252,3 190,9 575,7 479,7 1212,3 1115,3 
RII 256,3 52,3 563,7 173,1 1785,8 587,5 
RIII 237,6 197,1 511,0 461,5 1178,0 824,8 

 

Tabela 5.7 – Valores médios de remoção de DQO filtrada e de produção de metano. 
 FII FIII FIV 
 DQO 

(mg.l-1) 
CH4 

(mgDQO.l-1) 
%* DQO 

(mg.l-1) 
CH4 

(mgDQO.l-1) 
%* DQO 

(mg.l-1) 
CH4 

(mgDQO.l-1) 
%* 

RI 738,9 226,7 31 1394,0 328,7 24 3230,8 1117,2 35 
RII 688,5 346,6 50 590,3 493,2 84 1724,4 951,4 55 
RIII 604,8 136,2 23 1635,8 385,6 24 3428,2 1088,0 32 

*Percentual aproximado de conversão da DQO consumida para metano. 
 

A análise destas tabelas permite observar que o reator RIII teve comportamento 

semelhante a RI para estas fases e parâmetros. Os valores de pH se mantiveram na faixa 

ótima para a digestão anaeróbia, o que demonstra que a alcalinidade a bicarbonato 

adicionada junto ao substrato, foi suficiente para o tamponamento nos reatores. 

Ressalta-se a importância dos micronutrientes neste desempenho. 
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No entanto, para o reator RII as seguintes observações se fazem necessárias: 

 

• Diminuição do pH do afluente para o efluente em todas as fases; 

• Maior produção de ácidos que os demais reatores em todas as fases; 

• Consumo de alcalinidade a bicarbonato superior aos demais reatores, em 

todas as fases; 

• Produção de metano maior do que a observada nos demais reatores, em FII e 

FIII e produção semelhante em FIV. 

 

De acordo com Aquino e Chernicharo (2005) a reação de conversão dos ácidos 

propiônico e butírico a acetato é desfavorável nas condições padrão (∆Go > 0). Desta 

forma, uma vez observado o acúmulo destes ácidos, caso o hidrogênio não seja 

removido do sistema, a conversão a acetato fica prejudicada, podendo provocar o 

acúmulo de ácidos observado em RII, inibição dos microrganismos acetogênicos, com 

conseqüente consumo de alcalinidade e decréscimo nos valores de pH. 

Como não foram quantificados os ácidos individualmente, não se tem 

conhecimento dos ácidos que acumularam nos reatores, porém no estudo de tratamento 

do mesmo tipo de efluente em um reator tipo RAHLF, Rogers (2005) encontrou um 

acúmulo dos ácidos acético e propiônico. De acordo com Aquino e Chernicharo (2005), 

durante condições de choque de carga orgânica, há um acúmulo de dióxido de carbono, 

hidrogênio e acetato devido às diferenças cinéticas entre microrganismos acidogênicos, 

acetogênicos e metanogênicos. Assim, o acetato pode também ter acumulado no 

sistema. 

De acordo com a Tabela 5.7, verifica-se que a quantidade de DQO removida foi 

compatível com a quantidade de metano produzida em todos os reatores. No entanto, o 

reator RII apresentou maior produção de metano nas fases FII e FIII. No entanto, é 

provável que parcela significativa do gás produzido fique retida nos 200 ml de 

headspace do reator. Além disso, em cada batelada é necessário que seja produzida uma 

quantidade de metano suficiente para promover pressão de gás no headspace capaz de 

deslocar o volume de líquido. Finalmente, é também importante considerar a 

possibilidade de ocorrência de perda, por vazamentos, do gás produzido. 
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5.2.3 DEGRADAÇÃO DOS COMPOSTOS BTEX 

 
 
Os resultados de degradação dos compostos BTEX obtidos por cromatografia 

gasosa para RII e RIII estão apresentados nas Tabelas 5.8 e 5.9, respectivamente. 
Tabela 5.8 - Concentração média de BTEX, (mg.l-1  ε = ± 1%) e eficiência média, para RII. 
RII Benzeno Tolueno Etilbenzeno Xileno 
Fase AF EF ε % AF EF ε % AF EF ε % AF EF ε % 
FII 0,1497 0,0388 74 0,1201 0,0536 55 0,0924 0,0086 91 0,1081 0,0323 70 
FIII 0,3765 0,1259 67 0,2055 0,1002 51 0,0969 0,0115 88 0,1238 0,0536 57 
FIV 0,7920 0,1070 86 0,3871 0,1313 66 0,0998 0,0093 91 0,1416 0,0513 64 

 

Tabela 5.9 - Concentração média de BTEX, (mg.l-1  ε = ± 1%) e eficiência média, para RIII. 
RIII Benzeno Tolueno Etilbenzeno Xileno 
Fase AF EF ε % AF EF ε % AF EF ε % AF EF ε % 
FII 0,1265 0,0089 93 0,1112 0,0239 79 0,0928 0,0198 79 0,1096 0,0511 53 
FIII 0,2767 0,0337 88 0,1707 0,0358 79 0,0938 0,0104 89 0,1198 0,0265 78 
FIV 0,8766 0,1845 79 0,4130 0,3217 22 0,0989 0,0358 64 0,1391 0,0812 42 

 

A Figura 5.2 apresenta de forma comparativa os valores de remoção de BTEX 

observado nos reatores. 
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De acordo com esses resultados, verificou-se que o reator RIII apresentou 

eficiências de remoção de benzeno e tolueno melhores que RII para a fase FII (Figura 

Figura 5.2 - Eficiência de remoção (%) de BTEX nas fases FII, FIII e FIV. 
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5.2). Contudo, comportamento contrário foi observado para o etilbenzeno e os xilenos, 

nesta mesma fase. Mesmo assim, a remoção de etilbenzeno e xilenos em RIII pode ser 

considerada satisfatória (79% e 53% para etilbenzeno e xilenos em FII, 

respectivamente). 

Em FIII o reator RIII apresentou resultados melhores que RII para todos os 

compostos avaliados. No entanto, a remoção de etilbenzeno foi equivalente em ambos 

os reatores. Possivelmente, os micronutrientes contribuíram para o melhor desempenho 

de RIII. 

Na fase FIV foi observado comportamento inverso, pois RII apresentou valores 

de eficiência de remoção dos BTEX maiores que RIII (Figura 5.2). Comparando com os 

resultados obtidos para DQO (Tabela 5.2 e Figura 5.1) o comportamento de RII apesar 

de inferior ao de RIII foi estável a partir de FIII, tendo apresentado melhora na 

eficiência de remoção de DQO entre as fases FIII e FIV. Isto pode indicar que os 

microrganismos passaram por um período de adaptação entre FIII e FIV, que pode 

justificar o melhor desempenho de remoção dos BTEX quando comparado com RIII na 

fase IV. Vale salientar que este reator não foi suplementado com micronutrientes e 

esteve sujeito a situações de estresse (queda de pH e presença de compostos tóxicos). 

A Figura 5.3 apresenta os resultados do monitoramento dos BTEX ao longo do 

tempo do experimento. Com base nesta figura, se confirma os resultados apresentados 

anteriormente e se obtém melhor visualização do comportamento dos reatores ao longo 

das fases. 

Para o benzeno, o tolueno e etilbenzeno, os resultados indicam ter havido uma 

maior estabilidade em RIII nas fases FII e FIII, com maior remoção. Em FIV, apesar de 

RII apresentar melhor remoção destes compostos, há uma grande variação nas 

concentrações efluentes (0,026–0,4665 e 0,0656-0,2814 para benzeno e tolueno, 

respectivamente). No entanto, para os xilenos, o comportamento descrito anteriormente 

é confirmado, tendo sido observada grande variabilidade nas concentrações efluentes 

em ambos os reatores (0,0209-0,1126 e 0,0152-0,3224 para xileno em RII e RIII, 

respectivamente). 

As concentrações de sólidos suspensos voláteis no lodo na fase final (FIV) foi 4 

vezes maior em RII (1690 mg SSV.l-1) quando comparado com RI (435 mg SSV.l-1) e 

RIII (490 mg SSV.l-1) que receberam suplementação com micronutrientes. Essa 

concentração também pode justificar o melhor desempenho de RII em FIV para 

remoção de BTEX. Entretanto, esses resultados demonstram controvérsias em relação 
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ao que é encontrado na literatura, o qual afirma que a presença de micronutrientes 

promove bom crescimento dos microrganismos (Florêncio, 1994; Speece, 1996). No 

entanto, em quantidades elevadas, alguns metais presentes na composição dos 

micronutrientes, podem ser tóxicos aos microrganismos. 
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:  

A concentração de benzeno no efluente dos reatores RII e RIII atendeu ao 

padrão de qualidade para consumo humano (5,0 µg.l-1 – portaria 518/04 do MS) em FII, 

para RII e em FII e FIII, para RIII. 

 
 
5.2.4 OBTENÇÃO DOS PARÂMETROS CINÉTICOS 

 
 
Foi realizado um perfil temporal de consumo de DQO na fase FIV para todos os 

reatores (Figura 5.4). Não foi possível representar os dados experimentais por meio de 

um único modelo matemático. No entanto, foram observados (Figura 5.4) dois 

intervalos distintos de remoção da DQO. Para permitir comparação entre os valores das 

Figura 5.3 – Concentrações de BTEX ao longo das fases FII, FIII e FIV. 

FII FIII FIV FII FIII FIV

FII FIII FIV
FII FIII FIV
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constantes cinéticas obtidas, o primeiro intervalo foi considerado entre o tempo zero e 

12 horas, onde ocorreu uma rápida remoção de DQO comparada ao segundo intervalo 

(12h a 72 h). O modelo cinético de ordem zero foi utilizado para representar os dados 

experimentais em ambos os intervalos, em todos os reatores. As constantes cinéticas 

aparentes de ordem zero foram chamadas de ko e ko’ para o primeiro e segundo 

intervalos, respectivamente. 

De acordo com a Tabela 5.11, conforme observado nos dados de monitoramento 

de DQO (Figura 5.4), o reator RIII teve desempenho próximo a RI na fase IV, 

confirmado pelos valores das constantes cinéticas de ordem zero (221,8 e 193,6; para RI 

e RIII, respectivamente) para o primeiro intervalo de remoção de DQO. A constante ko 

obtida para RI foi 62% e 13% superior às obtidas para RII e RIII, respectivamente, 

novamente confirmando os resultados obtidos durante o monitoramento (Tabela 5.11). 

 

Tabela 5.10 – Perfil da DQO para RI, RII e RIII na FIV. 
RI RII RIII Horas EF ε % EF ε % EF ε % 

0 3391,01 0,00 4088,76 0,00 4129,21 0,00 
8 947,31 72,06 3845,35 5,95 2115,77 48,76 
12 729,46 78,49 3066,38 25,00 1805,50 56,27 
24 580,93 82,87 2855,13 30,17 1666,87 59,63 
48 448,90 86,76 2604,28 36,31 1052,93 74,50 
72 267,36 92,12 2558,07 37,44 574,33 86,09 

 

 

Tabela 5.11 – Velocidade de decaimento para ko e  
ko’. 

Constante cinética aparente de ordem zero 
(mg.l-1.h-1) Reator 

ko ko’ 
RI 221.80 7.70 
RII 85.20 8.47 
RIII 193.64 20.52 

 

As constantes cinéticas observadas no segundo intervalo (ko’), em RI e RII, 

foram 63% e 56%, respectivamente, inferiores à observada em RIII. Isto decorre do fato 

de que a maior parcela da DQO removida foi convertida no primeiro intervalo nos 

reatores RI (85%) e RII (67%). 

O primeiro intervalo (ko) de 0 a 12 h, foi responsável pelo maior percentual de 

remoção da DQO, 85%, 67% e 65% para RI, RII e RIII respectivamente. 
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Figura 5.4: Perfil da degradação da DQO para os reatores RI, RII e RIII na fase FIV.  
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6. CONCLUSÕES  

  
 

  A partir dos resultados obtidos neste trabalho pode-se concluir que: 

 
• A presença de micronutrientes foi determinante do melhor desempenho de 

remoção de DQO no reator RIII (água contaminada com gasolina, macro e 

micronutrientes). No entanto, não influenciou a remoção de BTEX. 

 
• A presença do BTEX não afetou negativamente o desempenho de remoção de 

DQO em RIII (água contaminada com gasolina, macro e micronutrientes), uma 

vez que seu comportamento foi semelhante ao de RI (etanol, macro e 

micronutrientes). 

 
• A opção por um dos tratamentos depende do composto de interesse. Para 

remoção de BTEX tanto RII quanto RIII apresentaram resultados satisfatórios. 

RII apresentou boa adaptação e melhor desempenho na remoção de BTEX em 

altas concentrações de DQO (FIV), mas RIII apresentou boa remoção de DQO, 

comportamento não encontrado em RII ao longo de todo o experimento. Logo, 

se o interesse for somente remoção de BTEX talvez não seja conveniente 

investir no uso de micronutrientes, recomendando-se o uso de um reator tipo 

RII, mas se o interesse for atender também as exigências para remoção de DQO, 

recomenda-se o uso de um reator tipo RIII. 

 
• Foram observados dois intervalos distintos de consumo de DQO na fase final 

(DQO igual 4.000 mg.l-1), representados por constantes cinéticas de ordem zero. 

O primeiro intervalo (0-12 h) foi responsável pelo maior percentual de remoção 

da DQO, 85%, 67% e 55% para uma velocidade de decaimento de 221,8; 85,2 e 

193,6 mg DQO.l-1.h-1 para RI, RII e RIII respectivamente. No segundo intervalo 

(12-72 h) a velocidade de decaimento foi de 7,7; 8,47 e 20,52 mg DQO.l-1.h-1 

para RI, RII e RIII, respectivamente. 
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7. SUGESTÕES  

 
 

 Para continuidade a esse estudo podem ser aperfeiçoados os seguintes itens: 

 

• Aumentar proporcionalmente, a concentração de macro e micronutrientes em 

relação ao aumento de DQO, para verificar se haverá melhora na eficiência de 

remoção. 

 

• Testar separadamente a aplicabilidade de lodo proveniente de esgoto doméstico 

do lodo de abatedouros de aves no tratamento de água contaminada com 

gasolina, com e sem micronutrientes. 

 

• Utilizar métodos mais sofisticados para quantificação dos ácidos graxos voláteis, 

metano, dióxido de carbono e hidrogênio, por exemplo, cromatografia gasosa e 

cromatografia líquida de alta eficiência. 

 

• Para este tipo de efluente, testar na fase de adaptação, a utilização do próprio 

substrato em concentrações baixas para promover melhor adaptação dos 

microrganismos. 

 

• Realizar estudos cinéticos para remoção de BTEX em intervalos de tempo 

menores, ao final de cada fase. E, obter uma expressão matemática simples que 

represente estes parâmetros.  

 

• Avaliar a população microbiana ativa presente no reator durante a operação por 

meio de técnicas de biologia molecular, tais como hibridação fluorescente in situ 

(FISH), gel de eletroforese de gradiente desnaturante (DGGE), clonagem e 

seqüenciamento de DNA. 
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9. ANEXO 

 

 9.1 ANEXO 1: LAUDO DA GASOLINA 
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