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RESUMO: Na ultima década, a purificação biológica de rejeitos gasosos tem sido uma 
importante alternativa em detrimento dos métodos convencionais de tratamento. Mais 
recentemente, a biofiltração tem se mostrado um método efetivo e de baixo custo para 
tratamento de ar contaminado com compostos orgânicos voláteis (COVs). O biofiltro é um 
reator que possui um leito filtrante constituído por um material poroso, onde estão fixados os 
microrganismos. Durante o processo de biofiltração, o ar poluído é transportado ao longo do 
leito onde o contaminante é degradado. No biofilme, os poluentes presentes no efluente 
gasoso serão a fonte de carbono e energia para os microrganismos e após serem 
metabolizados serão transformados em CO2, água e biomassa. O leito filtrante deve ser 
caracterizado por propriedades físicas e mecânicas como estrutura, fração de vazios, área 
especifica e resistência ao fluxo gasoso. 
 O principal objetivo deste trabalho de pesquisa foi a construção de um biofiltro e o 
estudo da degradação do etanol e tolueno, bem como a modelagem do processo. Luffa 
cylindrica é uma fibra bastante encontrada no nordeste do Brasil e foi utilizada no presente 
trabalho como leito filtrante. Os parâmetros e condições estudos foram: composição da 
solução nutriente; efeito da espécie de microrganismos, denominadas Pseudomanas putida e 
Rhodococcus rhodochrous; composição do efluente gasoso; taxa de fluxo gasoso e carga de 
entrada do COV. 

O biofiltro operou em regime difusional, sendo os melhores resultados para a 
capacidade de remoção foram obtidos quando utilizado o consórcio de microrganismos de 
Pseudomanas putida e de Rhodococcus rhodochrous, com uma vazão volumétrica de ar de 1 
m3.h-1 e razão molar nitrogênio/fosforo N/P=2 na solução nutriente. A máxima capacidade de 
eliminação foi de 90 g.m-3.h-1 para o etanol e 50 g.m-3.h-1 para o tolueno. Constatou-se que o 
tolueno tem efeito inibitório sobre a degradação do etanol, quando os dois VOCs estão 
presentes no mesmo efluente, houve uma queda de 40% na remoção do etanol. A Luffa 
cylindrica não apresentou grandes valores de perda de carga. Os modelos de Ottengraf e van 
Lith representaram bem os resultados obtidos para o etanol e tolueno, respectivamente. A 
aplicação do modelo transiente evidenciou uma aproximação satisfatória entre os resultados 
experimentais obtidos para a biofiltração de vapores de etanol e tolueno e aqueles previstos 
pelo referido modelo.  
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ABSTRACT 
  

 In the last decade, biological purification of gaseous waste has become an important 

alternative to many conventional methods of exhaust air treatment. More recently, 

biofiltration has proved to be an effective and inexpensive method for the treatment of air 

contaminated with volatile organic compounds (VOCs). A biofilter consists in a reactor 

packed with a porous solid bed material, where the microorganisms are fixed. During the 

biofiltration process, polluted air is transported through the biofilter medium where the 

contaminant is degraded. Within the biofilm, the pollutants in the waste gases are energy and 

carbon sources for microbial metabolism and are transformed into CO2, water and biomass. 

The bed material should be characterized by satisfactory mechanical and physical properties 

as structure, void fraction, specific area and flow resistance. 

 The aim of this research was the biofilter construction and study of the biological 

degradation of ethanol and toluene, as well as the modeling of the process. Luffa cylindrica is 

a brazilian fiber that was used as the filtering material of the present work. The parameters 

and conditions studied were: composition of nutrients solution; effect of microflorae strains, 

namely Pseudomanas putida and Rhodococcus rhodochrous; waste gas composition; air flow 

rate; and inlet load of VOCs. 

The biofilter operated in diffusion regime and the best results for remotion capacity 

were obtained when a microorganisms consortion of Pseudomanas putida and Rhodococcus 

rhodochrous,were used,  with a gas flow rate of 1 m3.h-1 and  molar ratio nitrogene/phosphore 

N/P=2 in the nutrients solution. The maximum remotion capacity for ethanol was around 90 

g.m-3.h-1 and 50 g.m-3.h-1 to toluene. It was proved that toluene has inhibitory effect on the 

ethanol remotion When the two VOCs were present in the same waste gas, there was a 

decrease of 40% in ethanol remotion capacity. Luffa cylindrica does not present considerable 

pressure drop. Ottengraf and van Lith models were used to represent the results obtained for 

ethanol and toluene, respectively. The application of the transient model indicated a 

satisfactory approximation between the experimental results obtained for ethanol and toluene 

vapors biofiltration and the ones predicted it. 

 
 
 
 
 
 
Keywords: Biofilter, ethanol, toluene, modelling, Pseudomonas putida, Rhodococcus 
rhodochrous 
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1. Introdução geral 
  

A poluição do ar constitui um dos maiores problemas enfrentados atualmente por 

muitas indústrias e, particularmente, aquelas que utilizam substâncias orgânicas em seus 

processos, as quais contribuem bastante para emissões de compostos orgânicos voláteis – 

COVs para atmosfera, comprometendo, assim, a qualidade do ar e a saúde humana. Tais 

conseqüências, nefastas à preservação do meio ambiente e à qualidade de vida do homem, 

levam à necessidade imperativa de concepção de equipamentos e ao desenvolvimento de 

processos eficientes para tratamento dessas emissões e controle da poluição atmosférica.  

Podem ser considerados COVs todos os compostos orgânicos facilmente vaporizados 

(ou volatilizados) à temperatura ambiente (T=25ºC) e à pressão atmosférica (Martin et al., 

1998). Dentre os COVs, está incluída a maioria dos solventes, desengorduradores e 

removedores, CFCs (Flúor-Cloro-Carbono), lubrificantes e combustíveis líquidos. Estes 

compostos são geradores de odor e alguns são considerados carcinogênicos. Eles podem, 

mesmo em pequenas quantidades, provocar vários problemas ambientais e riscos potenciais à 

saúde humana. Odores ofensivos, por exemplo, podem causar falta de apetite, diminuição do 

consumo de água, dificuldade respiratória, náuseas, vômito e estresse mental (Yoon e Park, 

2002). Pesquisas têm sido feitas a fim de se desenvolver tecnologias apropriadas para tratar 

efluentes gasosos contendo COVs e dentre as quais se destaca o estudo da biofiltração (Yoon 

e Park, 2002). 

A biofiltração, originalmente desenvolvida para tratar baixas concentrações de 

determinados compostos responsáveis por odores industriais, tem se mostrado um método 

efetivo e de baixo custo para remoção e controle de emissões de COVs e outros gases tóxicos, 

produzidos em várias atividades industriais (Cox et al., 1998). Atualmente, esta técnica é 

usada para remoção de odores provenientes de pintura, impressão, processamento de tabaco, 

plásticos, indústria têxtil, indústria alimentícia, na produção de gás natural e indústria de 

polpa e papel (Wu et al, 1998). Entre os componentes orgânicos tratados pelos biofiltros estão 

vapores de álcool, hidrocarbonetos alifáticos voláteis, hidrocarbonetos aromáticos como o 

benzeno, o tolueno e o xileno, e componentes orgânicos voláteis derivados da gasolina 

(Martin et al, 1998). 

 A biofiltração, aplicada ao tratamento de efluentes gasosos, apresenta algumas 

importantes vantagens em relação aos métodos usados convencionalmente no controle da 

poluição tais como: absorção, adsorção, oxidação catalítica, incineração, ozonização e 

cloração (Yoon e Park, 2002). Além das condições de operação serem brandas (temperatura e 
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pressão ambientes), o processo de decomposição biológica não transfere o problema da 

poluição para outro meio (gás para sólido e/ou gás para líquido), o que é geralmente o caso de 

vários métodos de purificação. O processo de biofiltração pode ser, então, descrito como uma 

oxidação biologicamente catalisada, que fornece produtos que não necessitam de tratamento 

posterior, tais como o CO2, biomassa, água e/ou produtos que requerem um tratamento 

mínimo, como o H2SO4, oriundo da biofiltração de correntes de ar que contenham H2S (Yang 

e Allen, 1994). 

O biofiltro consiste em uma simples estrutura de leito empacotado, intensivamente 

envolvido com uma microflora imobilizada, através do qual fluirá o ar poluído. Os 

microrganismos imobilizados formam um biofilme na superfície porosa da matriz filtrante, 

onde os poluentes são degradados biologicamente (Leson e Winer, 1991). A eficiência do 

processo depende de alguns fatores tais como: natureza do leito filtrante, carga orgânica a ser 

tratada, natureza do poluente e condições adequadas para manutenção da atividade biológica 

(Delhoménie et al., 2002) . A natureza dos microrganismos utilizados para a degradação dos 

poluentes é, também, um fator de grande relevância para a eficiência da biofiltração, podendo 

se fazer, em muitas vezes, consórcios com várias espécies de bactérias em função dos 

poluentes que se deseja eliminar (Christen et al., 2002). O cálculo da eficiência do biorreator 

pode ser feito com o acompanhamento da concentração de COVs ao longo do biofiltro através 

de técnicas analíticas clássicas como a cromatografia em fase gasosa e a análise do carbono 

orgânico total – TOC (Total Organic Carbon) (Kiared, 1997; Christen et al., 2002). 

A escolha do leito filtrante é fundamental na garantia da eficiência da biofiltração. 

Este deve apresentar certas propriedades físicas e mecânicas (fração de vazios, área 

específica, resistência ao fluxo gasoso e capacidade de retenção de líquido), as quais são 

necessárias tanto à manutenção dos microrganismos quanto à preservação da estrutura do 

biofiltro (Christen et al., 2002). Compostos vegetais, madeira, turfa, cortiça, diatomáceas e 

outros materiais alternativos são largamente usados como meio filtrante básico (Christen et 

al., 2002, Delhoménie et al., 2002). Barro poroso, carvão ativado e esferas de poliestireno 

podem ser adicionadas ao meio filtrante para aumento da superfície reativa e de sua 

durabilidade (Leson e Winer, 1991). Materiais de compostos orgânicos usados como leito 

filtrante oferecem muitas vantagens sobre os materiais inorgânicos, entre as quais estão as 

grandes superfícies específicas, a alta capacidade de retenção de água e condições de vida 

favoráveis aos microrganismos (Delhoménie et al., 2002). Todavia, algumas desvantagens são 

usualmente encontradas em leitos orgânicos; incluindo a compactação e a dificuldade de 
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reumidificação em caso de secagem do leito, decorrente do arraste da água pelo fluxo gasoso 

e da evaporação devido à natureza exotérmica das reações biológicas envolvidas. 

 Numerosas pesquisas têm sido desenvolvidas visando a elaboração de modelos 

capazes de prever o comportamento e a otimização das performances destes biorreatores, 

reduzindo, ao mesmo tempo, custos e duração de experimentação em plantas pilotos (Devinny 

et al., 1999). Estes modelos levam em consideração os fenômenos de transição que podem 

ocorrer nos biofiltros, todavia, suas aplicações ficam, ainda, difíceis tornando hipotética a 

extrapolação destes reatores. A complexidade dos modelos existentes torna o 

dimensionamento dos biofiltros baseado principalmente em dados da literatura, obtidos a 

partir de experimentos de laboratório ou de estudos em plantas industriais, havendo assim, a 

necessidade de estudos mais aprofundados, a fim de melhorar os conhecimentos de base e de 

fazer a transição entre os ensaios empíricos e uma ciência cuja teoria e os conceitos 

fundamentais são estabelecidos. Em escala laboratorial, a biofiltração de diferentes COVs em 

vários meios filtrantes tem levado a resultados animadores (Mattem e Ramsay, 1997; Hwang 

et al., 1997; Cox et al., 1997). Em escala industrial, valores de eficiência superiores a 85% 

foram obtidos (Stewart e Tham, 1996; Devinng et al., 1999). Contudo, objetivando tornar a 

biofiltração mais competitiva no mercado das tecnologias de tratamento de ar, precisa-se 

otimizar esta técnica de tratamento dos COVs e reduzir ainda mais os seus custos de 

investimento. 

O presente trabalho de pesquisa tem como objetivo o estudo da degradação do etanol, 

do tolueno e da mistura desses compostos (etanol + tolueno) num biofiltro constituído 

basicamente por uma coluna de vidro com 0,12 m de diâmetro interno e com 1,40 m de altura 

total. O meio filtrante possui 1,00 m de altura e é composto por uma espécie vegetal 

popularmente conhecida como “bucha” (Luffa cylindrica), existente em abundância na região 

nordeste do Brasil, utilizada nos ensaios experimentais por possuir, além do baixo custo, 

características desejáveis e essenciais ao bom funcionamento de um leito filtrante. Os 

microrganismos usados para a degradação dos vapores estudados são a Pseudomonas putida e 

a  Rhodococcus  rhodochrous.   As  vazões  volumétricas  utilizadas  são   respectivamente de  

1 m3.h-1 e de 3 m3.h-1. Ainda que o etanol não seja considerado de alta toxidade, os estudos 

realizados com este álcool constituem trabalhos básicos e fundamentais para investigações 

futuras no uso da biofiltração no tratamento de outros COVs mais tóxicos. 

A concepção e a montagem do biofiltro constituem a primeira etapa desta pesquisa, a 

qual é seguida pelo estudo da quantificação do efeito da natureza das espécies de 

microrganismos envolvidos no processo de biofiltração; do efeito da composição da solução 
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nutritiva destinada à manutenção das bactérias (razão Nitrogênio (N)/Fósforo (P)) e do efeito 

da taxa de fluxo gasoso sobre as capacidades do biorreator na eliminação dos COVs. A 

terceira etapa consiste no estudo da degradação do tolueno e da mistura (tolueno+etanol), 

tendo como base as condições operacionais ótimas, identificadas na etapa anterior. Numa 

quarta etapa, procura-se elaborar um modelo representando satisfatoriamente os resultados 

experimentais obtidos. 

Dando seguimento a apresentação desta tese, encontra-se o capítulo 2, que versa sobre 

os fundamentos da biofiltração, bem como os principais aspectos teóricos relacionados a este 

tema. O capítulo 3 consta da apresentação do estado da arte referente ao desenvolvimento de 

biofiltros destinados ao tratamento de efluentes gasosos. São resumidos alguns dos principais 

resultados obtidos em pesquisas relacionadas com tratamento de vapores de etanol, tolueno e 

outros COVs, bem como as discussões e conclusões levantadas pelos diversos pesquisadores. 

A abordagem da metodologia aplicada para a realização dos ensaios de biofiltração e 

os materiais empregados no decorrer deste estudo estão enunciados no capítulo 4. 

O capítulo 5 expõe os resultados experimentais obtidos e suas respectivas discussões. 

O capítulo 6 traz sugestões de modelos para apresentação das capacidades do 

dispositivo de biofiltração concebido para tratamento dos COVs. 

A síntese dos principais resultados obtidos no presente trabalho, bem como sugestões 

para pesquisas futuras estão reunidas no capítulo 7 sob a forma de conclusões e perspectivas 

para trabalhos futuros, respectivamente. 
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2. Aspectos teóricos 

 
 O interesse crescente pelo tratamento da poluição do ar provém, principalmente, do 

aumento da atividade industrial. Este interesse se traduz em dois níveis: a proteção do meio 

ambiente e a preservação da saúde humana.  

Nestes últimos anos, o crescimento da atividade industrial tem sido responsável pelo 

aumento da concentração de rejeitos, fato este que vem chamando atenção da opinião pública 

e provocando protestos e reclamações da população, no que se refere a odores, e outros 

incômodos relativos à saúde e bem-estar. A conscientização da comunidade em relação aos 

problemas ambientais vêm impelido as indústrias poluidoras a aperfeiçoar seus processos e/ou 

desenvolver novas tecnologias de modo a limitar as emissões de substâncias poluentes. 

Atualmente, muitas indústrias rejeitam gases contaminados contendo compostos 

orgânicos e inorgânicos. Dependendo da localização e da proximidade de áreas residenciais, 

as emissões podem resultar na exposição de indivíduos ou comunidades a odores e/ou 

componentes tóxicos, mesmo a baixas concentrações, podendo, assim, provocar graves 

problemas à saúde humana, em particular patologias respiratórias, riscos de câncer, 

perturbações psicológicas e manifestações cutâneas. Para a maioria dos rejeitos poluentes 

presentes na atmosfera, o ser humano é capaz de detectar odores com teores muito baixos (da 

ordem de ppm ou ppb). Conseqüentemente, mesmo pequenas emissões de componentes 

odorantes podem causar danos ou colocar a saúde em estado de perigo (YOON E PARK, 

2002). 

Várias tecnologias conhecidas alcançaram sucesso na eliminação dos compostos 

orgânicos voláteis. Cita-se a oxidação térmica (incineradores térmicos e catalíticos com 

possível recuperação de calor); a condensação; a adsorção sobre carvão ativado com 

recuperação de solventes e a absorção em lavadores; a separação por membranas e as 

tecnologias a plasma (DELHOMÉNIE et al., 2002). Essas técnicas consideram, além do 

problema de transferência dos COVs da fase gasosa para outras fases (líquida e/ou sólida), 

aspectos importantes como custos de investimento e de funcionamento destes processos. Em 

paralelo a estas diversas vias de tratamento de gases, um interesse crescente foi notado nestes 

últimos anos na utilização da biofiltração para eliminação dos COVs produzidos por diversas 

atividades industriais (BALTZIS E SHAREEFDEEN, 1993; ERGAS et al., 1993; LESSON et 

al., 1991; PCTERS et al., 1993; YAVORSKY, 1993). Este tratamento biológico parece bem 

apreciado, pois opera a temperatura ambiente, a pressão atmosférica e não produz, ou produz 
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poucos rejeitos secundários (HEITZ et al., 1994; KOWAL et al., 1992; UTKEIN et al., 1989). 

Devido a seu baixo custo, a biofiltração pode encontrar aplicações, seja no tratamento de 

efluentes a baixa concentração de COVs provenientes de pequenas unidades, ou seja como 

complemento de uma técnica convencional. 

 

 

2.1 – Compostos Orgânicos Voláteis (COVs)  
 

2.1.1 - Definição e origem dos COVs   

 

Compostos orgânicos voláteis (COVs) são substâncias cuja pressão de vapor à 

temperatura ambiente é suficientemente elevada para esses compostos estarem quase 

totalmente no estado vapor. A Agência Americana de Proteção ao Meio Ambiente 

(Environmental Protection Agency - EPA) considera que se trata de compostos orgânicos 

voláteis quando as substâncias apresentam as seguintes características (POPESCU et al., 

1998): 

- pressão de vapor superior a 0,13 Pa (a 0°C); e 

- longevidade e reatividade com a atmosfera para poder participar em reações 

fotoquímicas, portanto suscetíveis de intervir em fenômenos de “smog” e efeito 

estufa. 

Geralmente, três grandes famílias de produtos são identificadas em função da 

temperatura de ebulição (Teb) (POPESCU et al., 1998):  

- os COVs com Teb<200°C; 

- os semi-voláteis 200<Teb<500°C; e 

- os pesados com Teb>500°C. 

Os COVs são moléculas que podem conter não somente átomos de H e C, mas 

também outros átomos, tais como O, N, Cl, F, P e  S. 

Na circular de 26 de março de 1993 da Organização Mundial de Saúde – OMS, os 

COVs são assim definidos: “Entende-se por compostos orgânicos voláteis, as substâncias 

orgânicas contendo C e H, exceto o metano, as quais podem ter seus átomos substituidos 

parcialmente ou totalmente por outros átomos, e que se encontram no estado de gás ou vapor 

nas condições de utilização.” Esta definição exclui o metano, que não reage com os NOx, não 

participando do processo de destruição da camada de ozônio (MARTIN et al., 1998). 

. 
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Na lista dos países da Comunidade Econômica Européia (CEE), a designação dessas 

substâncias está fundamentada sobre critérios de toxicidade, de persistência e de bio-

acumulação. 

 Dentre os COVs, encontra-se portanto: solventes, CFC (Flúor-Cloro-Carbono), HAP 

(Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos), COS (Compostos Orgânicos de Enxofre), 

monômeros, etc. O termo COVs agrupa, portanto, uma extrema diversidade de produtos 

orgânicos que, nas condições de trabalho, estão no estado gasoso ou têm uma pressão de 

vapor suficientemente elevada. Estes compostos são principalmente: hidrocarbonetos 

saturados ou insaturados, hidrocarbonetos aromáticos e clorados, ésteres, cetonas, álcoois, 

aminas, etc (POPESCU et al., 1998). 

As emissões de COVs têm origens múltiplas. Entre as fontes naturais encontram-se as 

zonas geológicas tais como as minas de carvão e as regiões nas quais o subsolo armazena 

gases naturais ou óleos de petróleo. Deve-se, ainda, acrescentar a estes os terpenos, emitidos 

por certas variedades de plantas e árvores (POPESCU et al., 1998). 

As fontes tecnológicas podem ser fixas ou móveis. As fontes fixas são os processos de 

produção, estocagem e transporte de produtos da indústria do petróleo, principalmente a 

gasolina, e a perda de solventes orgânicos nos processos industriais que os empregam. As 

refinarias, os reservatórios de estocagem, bem como todas as operações de transvazamento 

concernentes aos reservatórios dos automóveis, constituem também pontos de emissões de 

hidrocarbonetos leves (MARTIN et al., 1998). 

As indústrias que utilizam os solventes orgânicos emitem quantidades consideráveis 

de hidrocarbonetos ou seus derivados (principalmente derivados clorados). A indústria de 

produtos farmacêuticos, de borracha e de materiais plásticos, e principalmente de tintas, 

vernizes e lacas constituem a maior parte das emissões quando da preparação de produtos 

finais. A indústria metalúrgica, quando do desengraxe das peças metálicas, origina emissões 

de solventes clorados. 

As usinas de preparação de coque metalúrgico e os dispositivos de combustão são 

também fontes potenciais de emissões de COVs. Os HAPs (hidrocarbonetos aromáticos 

policíclicos) cancerígenos, encontram-se adsorvidos na superfície das partículas sólidas 

emitidas por fornos ou caldeiras onde a combustão é mal regulada. 

As fontes móveis são constituídas principalmente de motores de ignição comandados e 

alimentados por gasolina. Nos motores de ignição por compressão, as emissões são 

relativamente baixas, sendo as perdas por evaporação quase nulas devido à baixa volatilidade 

do diesel (MARTIN et al., 1998). 
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2.1.2 – Efeitos e padrões de emissão dos COVs 

 
A poluição atmosférica é um fenômeno complexo, de causas múltiplas que pode 

apresentar-se seguindo fortes variações no espaço e no tempo e que não conhece fronteiras 

geográficas ou políticas. Por esta razão, é um dos problemas atuais mais graves e de mais 

difícil resolução.  

Tem-se como “ar poluído” aquele que contenha um ou mais dos compostos 

considerados poluentes, em quantidades tais e durante um tempo suficientemente longo para 

que se perceba efeitos em nível de diversidade de seres vivos, alterações climáticas, prejuízos 

a culturas agrícolas e efeitos nocivos sobre a saúde humana (OMS,1978, 1986).  

 O poder tóxico e o potencial cancerígeno dos compostos orgânicos voláteis (COVs) 

são bem conhecidos através de estudos de laboratório com animais e por pesquisas 

epidemiológicas (estudo da toxicidade aguda e da toxicidade a médio e a longo prazo). 

Os alcanos, alcenos e alcinos são compostos, em geral, pouco tóxicos. Os 

hidrocarbonetos aromáticos e olefinas são irritantes dos olhos e carcinogênicos; o risco de 

leucemia ligado ao benzeno é bem conhecido (MARTIN et al, 1998). Tendo-se por base 

pesquisas epidemiológicas, a Organização Mundial de Saúde (OMS) constatou o aumento do 

risco relativo de contrair leucemia, quando uma pessoa é exposta a 1 µg.m-3 no decorrer de 

uma vida inteira (70 anos). Os hidrocarbonetos halogenados são tóxicos e os aldeídos são 

poderosos irritantes das mucosas; os acetaldeídos e formaldeídos são também cancerígenos. 

Os efeitos de sinergia entre os poluentes são pouco conhecidos (MARTIN et al, 1998). 

Os efeitos sobre as plantas podem ser classificados do modo seguinte: 

- os efeitos agudos, podendo levar à morte com necrose das folhas; 

- os efeitos crônicos, caracterizados por sintomas durante um período mais ou 

menos longo, como a clorose; e 

- a interrupção ou o retardamento do crescimento. 

Um dos principais problemas de poluição atmosférica provocado pelas emissões de 

COVs é a formação do “smog” fotoquímico. O fenômeno de “smog” ocorre quando COVs, 

óxidos de nitrogênio (NOx) e oxigênio atmosférico interagem sobre a influência da radiação 

ultravioleta. Forma-se, então, um nevoeiro composto de substâncias orgânicas oxidadas, 

ozônio (formado por fotodissociação) e de material particulado em suspensão, entre outros, 

causando problemas respiratórios, irritação das mucosas, além de diminuir a visibilidade do 

ambiente (Environmental science, 1997). 
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O ozônio pode ser benéfico ou não. O ozônio benéfico está unicamente situado na alta 

estratosfera, e tem como função impedir a radiação ultravioleta de entrar na atmosfera 

terrestre. O ozônio prejudicial encontra-se no nosso ar ambiente, sendo o componente que se 

encontra em maior percentagem no “smog”. Os teores máximos de ozônio no ar dependem 

não só das concentrações absolutas de NOx e COVs, mas também da razão existente entre os 

valores destes últimos (Environmental science, 1997).  

O aumento das emissões de poluentes atmosféricos tem se refletido em um aumento 

no rigor da legislação para a qualidade do ar, exigindo das empresas o emprego de processos  

“limpos” e o aperfeiçoamento das tecnologias de controle da poluição atmosférica já 

existentes. Todavia, é praticamente impossível estudar a toxicidade de todos os compostos e 

impor normas de qualidade do ar para cada composto químico. Mesmo se tal informação 

estivesse disponível, seríamos ainda confrontados com o problema de uma mistura complexa 

e das numerosas interações possíveis (sinergias e adições). 

A EPA vem desenvolvendo um projeto chamado “Clean Air Act” que a princípio tem 

como função estabelecer padrões de qualidade nacionais do ar nos Estados Unidos (LIU et al., 

2002). Os padrões preliminares estabelecem limites para proteger a saúde pública, incluindo a 

saúde de populações "sensíveis". Estes padrões de qualidade do ar vão estabelecer limites 

para proteger o bem-estar público, incluindo proteção contra a diminuição de visibilidade 

devido a poluentes, danos aos animais, às colheitas agrícolas e à vegetação.  

A EPA fez com que muitas indústrias se declarassem contra o “Clean Air Act”, por 

impor limites mais rigorosos em nível de emissão de poluentes na atmosfera. Muitas destas 

indústrias já têm dificuldades em cumprir padrões menos rigorosos impostos pela National 

American Air Quality Standard (NAAQS) e, além disso, como as companhias industriais têm 

mais poder econômico que a EPA, criam-se lobbies influentes.  

 A resolução de 1 de março de 1993 da Comunidade Econômica Européia (CEE) 

estipula que: 

- se o consumo de COVs ultrapassar 2 kg.h-1, o valor limitado da concentração 

global do conjunto dos compostos é de 150 mg.m-3; 

- se o consumo ultrapassar 0,1 kg.h-1, o valor limite da concentração global do 

conjunto dos compostos é de 20 mg.m-3; 

- no caso de utilização de uma técnica de incineração para eliminação de COVs, o 

valor limitado é expresso em carbono total e é reconduzido à 50 mg.m-3. 
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2.1.3 – Tratamento dos COVs 

 

A imposição das legislações, cada vez mais rigorosas, pelos poderes públicos, sob a 

pressão da opinião pública e dos movimentos ecológicos, provocou inúmeros estudos visando 

a elaboração de técnicas para tratamento e controle de emissões de COVs, dentre as principais 

pode-se citar (MORETTI e MUKHOPADHYAY, 1993):  

Adsorção/Dessorção: este processo é constituído por duas etapas: a adsorção dos COVs sobre 

um suporte, principalmente, carvão ativado ou zeólitas e a dessorção dos COVs com a 

finalidade de recuperação e a regeneração do suporte. Os ciclos adsorção/desorção se 

sucedem, o que supõe recorrer a duas colunas para tratar o gás em contínuo.  

O adsorvente é geralmente um sólido granulado, exemplificado pelo carvão ativado 

devido a sua grande eficiência e o seu baixo custo. A adsorção em carvão ativado deve ser 

precedida de uma purificação e de uma secagem dos gases poluídos, para evitar a obstrução 

dos poros do adsorvente. A concentração de COVs no gás a tratar não deve ultrapassar 25% 

do limite de explosividade, pois o calor de adsorção pode elevar a temperatura de inflamação. 

Esta elevação de temperatura limita a capacidade de adsorção do carvão ativado abaixo de 40 
oC e mesmo, em certos casos, há necessidade de resfriar o carvão.  

Geralmente, o efluente gasoso contém vários compostos e sua adsorção não será 

uniforme, os compostos serão adsorvidos em razão inversa de sua volatilidade e o ciclo de 

adsorção terminará quando o adsorvente atingir seu ponto de saturação para o componente 

mais volátil. A adsorção é seguida de uma desorção à quente pelo vapor de água, de ar ou um 

gás inerte e de uma recuperação do adsorvente seja por condensação, seja por decantação, seja 

pela destilação, conforme a natureza do adsorvente e do poluente. 

O processo de adsorção pode ser empregado também para concentrar um fluxo muito 

considerável, mas diluído de COVs, em vista da incineração. 

 

Condensação: A recuperação dos poluentes (geralmente solventes) por condensação consiste, 

seja em aumentar a pressão do gás (compressão) para atingir a pressão parcial de saturação, 

seja em baixar a temperatura (resfriamento) e atingir a condensação dos COVs e do vapor de 

água presente no gás. Esta condensação prosseguirá até o equilíbrio entre o condensado e o 

seu vapor. Na condensação por compressão, é necessário ter o cuidado para não ultrapassar a 

faixa de inflamabilidade dos gases, que é tanto mais extensa quanto maior for a elevação de 

sua pressão. Na condensação por refrigeração, será necessário evitar o surgimento de uma fina 
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camada de gelo sobre a superfície do condensador por um eventual reaquecimento periódico 

dessa superfície. 

 O processo de condensação é, sobretudo, empregado para concentrar os gases que 

tenham elevados teores de COVs, ultrapassando os limites superiores de explosividade. É em 

particular, o caso dos vapores emitidos em locais de estocagem ou que se produzam em 

operações de manutenção, carregamento ou descarregamento de reservatórios, ou 

provenientes de equipamentos que trabalham em circuito fechado, tais como as máquinas de 

limpeza a seco e de desengorduramento de superfícies metálicas.  

 

Absorção: Esse procedimento é baseado na transferência dos COVs em um líquido que 

circula em contra-corrente em uma coluna de lavagem. A regeneração do líquido se faz de 

maneira contínua em uma coluna de dessorção. Este processo é empregado para purificação 

dos gases e para os COVs em baixas concentrações (200 a 300 ppm). O absorvente mais 

freqüentemente usado é a água, levemente ácida ou alcalina. O absorvente orgânico mais 

eficaz é o óleo (silicone e glicóis), mas é necessária a reciclagem do líquido absorvente e o 

gás purificado conterá uma porção de líquido proporcional à sua tensão de vapor. 

 

Incineração térmica ou catalítica: estes procedimentos são os mais simples e os mais 

utilizados, todavia, eles só devem ser usados se a recuperação dos COVs não for possível 

tecnicamente ou economicamente. A incineração é acompanhada de uma destruição total dos 

COVs, mas com a possibilidade de recuperação do calor de combustão para preaquecimento 

do ar da combustão. 

 A incineração térmica, onde a mistura de ar e de vapores de solventes é levada a uma 

temperatura entre 600 0C e 1000 0C, pode ser utilizada em um grande número de aplicações 

de tratamento de COVs para vazões variando de 750 m3.h-1 – 10000 m3.h-1. É preferível que a 

concentração de COVs seja elevada, para diminuir o consumo de combustível auxiliar. Os 

principais setores industriais envolvidos são: a tipografia, a indústria automobilística e a 

indústria química. Os principais inconvenientes para o meio ambiente são a produção de NOx, 

CO e emissões secundárias de compostos leves, provenientes do gás adicional. Para os 

compostos clorados, a incineração necessita de precauções particulares (alta temperatura), 

notadamente aquelas que se referem ao tratamento de gás para eliminação de HCl formado. 

 A incineração catalítica ocorre entre 300 0C e 600 0C em presença de um catalisador, 

há pouca necessidade de combustível, mas seu emprego nem sempre é possível. A presença 
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de substâncias como P, Bi, Pb, Ar, Na, Hg, FeO, St, Si, S e halogênios pode envenenar o 

catalisador. 

 

Biofiltração: o processo de biofiltração é baseado na adsorção dos COVs sobre um suporte 

sólido, seguido de uma degradação em meio úmido por bactérias aeróbias, imobilizadas sobre 

o suporte, que transformam os COVs em elementos simples, pouco ou não poluentes. 

 Em geral, é necessário adicionar uma pequena quantidade de carbono (C), nitrogênio 

(N) e fósforo (P) para favorecer o crescimento das bactérias, as quais atuam como 

catalisadores biológicos na oxidação das moléculas orgânicas. Para o caso particular dos 

COVs, o complemento nutricional será uma fonte única de N e P. O suporte contém uma 

variedade de bactérias, dentre as quais algumas que são capazes de degradar os COVs 

desenvolvendo-se mais rapidamente que outras. 

 Existem dois tipos de instalações: os biofiltros onde os microrganismos são fixados a 

um suporte através do qual filtra-se o gás a tratar, e os biolavadores onde a purificação 

acontece em fase líquida, com os microrganismos se encontrando em estado de suspensão em 

uma coluna de lavagem. 

 

 

2.2 - Planejamento experimental 

 

Um dos problemas mais comuns, para quem desenvolve ensaios experimentais, é a 

determinação da influencia de uma ou mais variáveis sobre outra variável de interesse. 

 O pesquisador tem como alvo de estudos um sistema, tal qual uma função 

desconhecida, onde atuaram um certo número de fatores (variáveis de entrada) que 

produziram como saída as respostas observadas. O principal objetivo da pesquisa é descobrir 

esta função, ou pelo menos obter uma aproximação satisfatória para a mesma, o que 

possibilitará o melhor entendimento da natureza do problema estudado, e por conseguinte, a 

escolha das melhores condições de operação do sistema (BARROS NETO et al., 2001). 

O planejamento experimental é um método de especificação detalhada de todas as 

operações experimentais que devem ser realizadas em função de um objetivo particular que se 

deseja atingir. 

 O primeiro passo é definição dos fatores, que são as variáveis geralmente controladas 

pelo experimentador. Para o estudo destes fatores sobre uma dada resposta, é necessário faze-
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los variar de nível, por exemplo, escolher um nível mínimo e outro máximo (BARROS NETO 

et al., 2001). 

 Para K fatores, isto é, K variáveis controladas pelo experimentador, um planejamento 

completo de dois níveis exige a realização 2K ensaios diferentes, sendo por isso chamado de 

planejamento fatorial 2K.  

 A lista de combinações dos fatores escolhidos é chamado de matriz de planejamento. 

A Tabela 2.1 representa um exemplo de uma matriz de planejamento, juntamente com os 

rendimentos obtidos no experimento. 

 

Tabela 2.1. Resultado de um planejamento fatorial 22 para estudar o efeito da temperatura e 

do catalisador sobre o rendimento de uma reação (BARROS NETO et al., 2001). 

 

Ensaio Temperatura (ºC) Catalisador Rendimento (%) Média 

1 40 A 57 61 59 

2 60 A 92 88 90 

3 40 B 55 53 54 

4 60 B 66 70 68 

 

 

 A Tabela 2.1 será a base para realização dos ensaios experimentais. A partir dos 

rendimentos obtidos é possível calcular o efeito da interação entre as variáveis, e partir, assim 

para a otimização do processo através de recursos computacionais.  
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3. Estado da arte 
 

3.1 – Biofiltração e biofiltros 
 

A biofiltração é uma tecnologia relativamente nova para tratamento de poluentes do ar 

como os COVs. Neste processo, o rejeito gasoso é forçado a ascender através de um leito 

poroso mantido biologicamente ativo pela presença de microrganismos nele imobilizados. 

Estes reatores são conhecidos como biofiltros ou reatores de fase vapor (VPBR). Os 

microrganismos formam o biofilme na superfície porosa dos sólidos onde os poluentes sofrem  

degradação biológica, resultando na formação de biomassa, água e dióxido de carbono 

(AMANULLAH et al., 1999, BIBEAU et al., 1997). A biofiltração de vapores do ar é 

tecnicamente mais complexa do que a biofiltração de líquidos pelo fato da transferência de 

massa dos COVs da fase gasosa para a fase líquida ocorrer simultaneamente ao ato reacional 

de oxidação biológica dos compostos no filme líquido (JORIO et al., 1999). Os biofiltros 

lavam, adsorvem e oxidam poluentes, diferentemente das técnicas convencionais de controle 

de poluição do ar (adsorção, incineração, oxidação catalítica, ozonização e cloração) que 

empregam apenas processos físico-químicos. A biofiltração se caracteriza como um método 

versátil, econômico, simples e eficiente para uma grande variedade de compostos nocivos, de 

odores desagradáveis, perigosos e tóxicos (YOON e PARK, 2002, AMANULLAH et al., 

1999). Os biofiltros se apresentam, deste modo, como uma boa tecnologia alternativa para 

remoção de COVs, e além de ser um processo benigno ao ambiente, é um tratamento de baixo 

custo (LESON e WINER, 1991).  

O uso de processos biológicos para tratamento de ar teve seu inicio a partir do 

primeiro biofiltro patenteado em 1957 (Tabela 3.1). 

Os biofiltros têm sido utilizados para tratamento de efluentes gasosos em dois 

principais casos (AMANULLAH et al., 1999): 

- o primeiro envolve a eliminação de pequenas concentrações de compostos, os 

quais causam problemas de odor ; e 

- o segundo envolve o controle de emissões de COVs, os quais são relacionados a 

altos níveis de concentração, devendo encontrar-se dentro dos padrões 

regulamentados antes da emissão para atmosfera.  

A teoria da operação dos biofiltros é baseada nos processos de tratamento biológico, 

ou seja, os microrganismos são mantidos em condições operacionais favoráveis de oxigênio, 
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de temperatura, de nutrientes, de pH e da existência de uma fonte de energia (carbono). A 

obtenção de tais condições é fundamental na metabolização dos poluentes pelos 

microorganismos (DARMAVAHAM, 1991). 

 

Tabela 3.1: Processo Biofiltração – Desenvolvimento Histórico (DHARMAVARAM, 1991) 

 

Ano Equipamento Descrição Microrganismos 

1957 Biofiltro Filtro de areia aberto Microrganismos do solo 
1964 Biofiltro Filtro de areia aberto Microrganismos do solo 
1966 Biofiltro Filtro de areia aberto com compostos como  

matéria vegetal 
Microrganismos do solo 

1973 Filtro de Leito Gotejante Filtro de leito gotejante com pelotas de vidro Lodo ativado 

1975 Filtro de Leito Gotejante  Filtro de leito gotejante de estagio simples Matéria biológica 
1978 Biolavadores Biolavador de duplo estágio com lodo ativado Lodo ativado 

1979 Biofiltro Biorreator fechado com composto 
biologicamente ativado 

Lodo ativado 

1984 Biofiltro Filtro de areia com madeira Lodo ativado 
1984 Biofiltro Carvão ativado e matéria vegetal Cultura pura imobilizada 
1986 Biofiltro BIOTON® Microrganismos naturais e 

culturas especiais 
1986 Reator de Membrana Membrana de borracha de silicone Lodo ativado 
1988 Biolavadores Recheios paralelos Cultura de microrganismos 

1990 Filtro de Leito Gotejante Baseado no filtro de leito gotejante Culturas especiais 

 

 

Sistemas de biofiltros em escala laboratorial têm sido utilizados para eliminar vapores 

orgânicos tais como: benzeno, xileno, tolueno e etanol, principais solventes empregados na 

laqueação. A microflora específica empregada consiste em uma mistura de Bacillus para 

etanol e duas espécies de Pseudomonas para tolueno, capazes de degradar esses solventes 

(HWANG et al., 2003).  

Num processo de tratamento de ar por biofiltração, são verificados regularmente os 

efeitos da umidade do ar, temperatura, perda de carga, concentração de entrada/saída do 

poluente orgânico e a população microbiana para quantificar a performance do processo de 

biodegradação. A taxa de degradação para poluentes atmosféricos comuns pode variar 

amplamente, pois esta depende, predominantemente, do tipo de poluente, das características 

físicas e biológicas do leito filtrante. Taxas típicas para COVs facilmente degradáveis, como 

os álcoois, cetonas e alguns alifáticos e hidrocarbonetos aromáticos, giram em torno de 50 a 
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100 g.m-3.h-1 (HWANG et al., 2003). Deshusses et al. (1997) afirmam que a interação causada 

pela mistura de etil acetato e tolueno pode inibir a degradação de tolueno. 

Biofiltros foram utilizados em escala de laboratório para eliminação, também, do gás 

sulfídrico (H2S). A Universidade da Flórida tem desenvolvido vários projetos de biofiltros 

visando reduzir os efluentes nocivos (causadores de dores de cabeça, náuseas e irritação nos 

olhos) sobre a saúde da população que habita próximo às plantas industriais: como refinarias 

de petróleo, industria de polpa e papel, processo de obtenção de gás natural, etc – conhecidas 

como grandes fontes de emissão de H2S (TAHRAOUI e RHO, 1998). 

 A biofiltração é uma técnica bastante indicada para degradação do etanol. Este último 

sofre uma biodegradação rápida e completa, favorecida pela sua alta solubilidade em água. Na 

fase gasosa, a sua concentração residual é baixa, resultando em pouco etanol no efluente 

(HWANG et al., 2003). Devinny e Hodge (1995) estudando a degradação do etanol em três 

biofiltros inoculados com diferentes biomassas a uma razão de alimentação de 156 g de 

etanol.h-1.m-3 de biofiltro, associaram o rápido consumo de etanol com a produção de 

acetaldeído, ácido acético e etil-acetato, sendo, ao mesmo tempo, a redução do pH 

responsável pela inibição da reação de biodegradação, o que poderia ser evitado com a 

diminuição da carga de entrada do solvente, bem como pela manutenção da alcalinidade do 

meio. Hwang et al (2003) afirmam que o etil-acetato pode ser decomposto em acetato antes de 

sofrer degradação e dar origem a produtos intermediários como o ácido acético e acetaldeído. 

Os autores também mencionam a possibilidade da formação de metano, indicando atividade 

anaeróbia no interior do reator.  Jorio et al. (2000) estudando a degradação de vapores de 

xileno em biofiltro em escala laboratorial, para uma vazão de 0.4 m3.h-1, obtiveram uma 

remoção completa deste COV quando a concentração de entrada foi fixada em 2.6 g.m-3. 

Um dos grandes problemas enfrentados durante a pesquisa destes biofiltros é a perda 

de água no meio filtrante, o que leva a queda de eficiência do biofiltro e da capacidade de 

remoção dos COVs (TAHRAOUI e RHO, 1998). 

Dentre os meios filtrantes bastante utilizados para biofiltros existe o chamado 

composto, um meio constituído por uma mistura de materiais orgânicos, tais como turfa e 

serragem. Devinny e Hodge (1995) sugerem para tratamento de vapores de etanol usar um 

meio constituído de particulas granulares de carvão ativado ou GAC (Granular Activated 

Carbon). 

Vários materiais, inorgânicos e orgânicos, têm sido utilizados como leito filtrante ou 

suporte biológico: terras diatomáceas, serragem e turfa, sendo, algumas vezes, a perlita, o 

carvão ativado e esferas de poliestireno adicionadas para aumentar a superfície reativa e a 
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durabilidade do leito, reduzir a perda de carga e a aumentar a capacidade de tamponamento 

(YOON e PARK, 2002). Os materiais orgânicos apresentam certas vantagens em relação aos 

inorgânicos, entre as quais pode-se incluir a grande superfície especifica, a alta capacidade de 

retenção de água, a disponibilidade de nutrientes e as boas condições de crescimento para os 

microrganismos, porém existem algumas desvantagens como: compactação; reumidificação, 

uma vez ocorrido o processo de secagem da matriz filtrante; e o aparecimento de canais 

preferenciais. A otimização das condições operacionais dos biofiltros pode assegurar a esses 

dispositivos uma vida útil superior a cinco anos (TAHRAOUI e RHO, 1998). 

 

 

3.2 – A Luffa cylindrica 

 
Desde 1992 tem-se discutido as campanhas iniciadas pela Agenda 21, um programa 

que visa promover em escala mundial o desenvolvimento sustentável (TANOBE et al., 2004). 

Dentre os consensos que vêm sendo construídos sobre o desenvolvimento local integrado e 

sustentável, a melhoria da qualidade de vida das populações é o maior objetivo. O consumidor 

brasileiro e o mercado de exportação exigem cada vez mais produtos de qualidade em 

conformidade com aspectos ambientais. A Política Nacional de Resíduos, por meio da Lei No 

203/91, estabelece uma série de diretrizes e normatizações que deverão alterar as práticas 

relativas ao destino dos resíduos urbanos, industriais, de mineração, construção civil, serviços 

de saúde e atividades rurais internacionais (FORLIN e FARIAS, 2002). O atendimento das 

empresas às normas da série ISO 9000 sobre a qualidade de produtos, processos e serviços 

abre mercados nacionais e internacionais. A série de normas ISO14000 regulamenta a atuação 

das empresas em relação à preservação ambiental e possibilita a rotulagem ambiental (selos 

verdes e análise do ciclo de vida) (FORLIN e FARIAS, 2002).  

Embora a rotulagem ambiental não seja ainda uma exigência do mercado nacional, 

consiste de uma diferenciação importante na busca de novos mercados. Assim, esforços para a 

preservação ambiental, redução do uso de recursos naturais não renováveis e produção de 

riquezas através de tecnologias limpas têm sido empenhados por empresas que buscam se 

enquadrar nessas premissas.  

A utilização de fibras vegetais em produtos comerciais contribui para gerar riquezas e 

reduzir o impacto ambiental causado pela produção e descarte de bens de consumo já que são 

materiais abundantes, de fonte renovável, biodegradável, de baixo custo, e contribuem para o 

maior aproveitamento do potencial agrícola brasileiro. Dentro deste contexto em que a ciência 
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evolui, e tendo como objeto de interesse ressaltar as questões técnicas na concepção de novos 

materiais, pesquisadores e setores industriais buscam a pesquisa e aperfeiçoamento da 

utilização de matérias-primas com propriedades que levam em consideração aspectos que vão 

de encontro a uma nova ordem mundial, de forte apelo ecológico, e características como 

baixo custo, de fonte renovável, biodegradabilidade e atóxicas. As fibras vegetais possuem as 

vantagens associadas citadas anteriormente, entretanto têm ainda o seu uso, de certa forma, 

limitado. 
Luffa é o nome genérico de um grupo de espécies conhecidas como esponjas vegetais. 

Pertencem à ordem Botânica das Curcubitales e Família das Curcubitaceae. Essas plantas são 

ervas anuais e perenes, rastejantes ou escandentes por meio de gravinhas, com representantes 

em quase todo o mundo, apesar da sua preferência pelas regiões tropicais. É uma planta 

trepadeira herbácea, atingindo um comprimento de 10 metros ou mais, de caule anguloso. 

Flores masculinas dispostas em racimos, axilares, longo-penduculadas; flores femininas 

solitárias, pendunculadas, geralmente axilares. A Luffa é um fruto oblongo-cilíndrico, verde, 

liso ou com 10 listas longitudinais pouco salientes, com numerosas sementes pretas, cinzentas 

ou pardo-claras e rugosas. O tamanho dos frutos chega a variar de 15,0-25,0 cm e de 1,20-

1,50 cm, e diâmetros de 8-10 cm, conforme a variedade (Seagri, 2004).  

As esponjas de Luffa têm alta produção em todo o mundo, principalmente em países 

em desenvolvimento como é o caso do Brasil, Índia e China, porém a sua maior utilização é 

na confecção de buchas para banho e objetos de artesanato de baixo valor agregado. As 

indústrias ainda subestimam o seu emprego dessas fibras (os refugos dos processos de 

produção de buchas de banho são usados para embalagens), todavia há a tendência de 

utilizaçao desses materiais, tornando-os mais compativéis com a cultura da produção 

ecologicamente correta (TANOBE et al., 2004).  

Segundo Tanobe et al. (2004), o conhecimento das propriedades mecânicas, aliado ao 

conhecimento da composição química das fibras vegetais são fatores importantes, visto que as 

propriedades físicas e químicas são relacionadas com o teor dos diferentes componentes, 

como a celulose, hemicelulose e ligninas. A composição química varia muito e é dependente 

do tipo de fibra. As propriedades de cada constituinte contribuem para as propriedades do 

material como um todo. Os autores identificaram os principais constituintes da Luffa 

cylindrica, bem como suas respectivas propriedades (Tabela 3.2).  
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Tabela 3.2: Principais constituintes da Luffa cylindrica e suas respectivas propriedades 

 

Constituinte Propriedade 

Celulose Principal componente da parede celular da fibra, é um polissacarídeo 

linear, constituído por um único tipo de unidade de açúcar, a glicose 

Hemiceluloses Polissacarídeos, constituídos de vários tipos de unidades de açúcar, 

além de serem polímeros ramificados e de cadeias curtas 

Lignina Polímero amorfo, de composição química complexa, que confere 

firmeza e rigidez estrutural ao conjunto de fibras de celulose 

 

 

As hemiceluloses, devido à ausência de cristalinidade, baixa massa molar e 

configuração irregular e ramificada, absorvem água facilmente. Este fato contribui para o 

intumescimento, a molhabilidade interna e aumento de flexibilidade das fibras e aumento da 

área específica ou de ligação das fibras. A hemicelulose é o elemento responsável pela 

absorção de umidade (WEGENER, 1989). 

As propriedades das fibras podem ser definidas em termos dos seus constituintes 

principais. Na Tabela 3.3 são apresentados os valores médios da composição química das 

esponjas de Luffa cylindrica (TANOBE et al., 2004). 

Os teores de cinzas, umidade, solubilidade e extrativos para este material não são 

encontrados em literatura. Em se tratando de fibras vegetais, a composição química sofre 

grandes variações nos teores de seus constituintes, pois são características que dependem de 

vários fatores, como a espécie, a variedade, o tipo de solo, as condições climáticas, entre 

outros. Tanobe et al. (2004) também determinaram os teores de substâncias solúveis conforme 

Tabela 3.4 e os diâmetros médios das fibras, visto que elas apresentam irregularidades neste 

aspecto. A Tabela 3.5 mostra o diâmetro mínimo e máximo destas fibras.  
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Tabela 3.3: Composição Química Parcial do Fruto da Luffa cylindrica  

Componentes (%) 

Holocelulose 82,4 

á-Celulose 63,0 

Hemiceluloses 19,4 

Ligninas 11,2 

Umidade 7,8 

Extrativos 3,2 

Cinzas 0,4 

 

 

 

 

Tabela 3.4: Teor de solúveis nas fibras de esponjas de Luffa não-tratada  

 

Solubilidade Teores (%) 

Solubilidade em H2O-quente 1,7 

Solúveis em H2O-fria 1,6 

Solubilidade em Etanol-tolueno 1,2 

Solubilidade em NaOH 1%-100 º C 12,5 

 

 

  Tabela 3.5: Diâmetro médio das fibras de Luffa cylindrica  

 

Diâmetro (mm) 

Máximo 1,000 

Mínimo 0,200 

Média 0,631 
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3.3 – Os Microrganismos 

 

Compostos orgânicos encontrados em efluentes gasosos provenientes de processos 

industriais podem ser tratados pela biofiltração, todavia, nem todos os compostos são 

biodegradáveis. Compostos de baixo peso, solúveis em água e contendo átomos de oxigênio 

(álcoois, aldeídos, cetonas, etc) são facilmente degradados, enquanto compostos aromáticos e 

halogenados são de difícil degradação e requerem inoculação com microrganismos 

específicos, nutrientes adicionais e possivelmente uma fonte de carbono adicional. A Figura 

3.1 mostra a classificação de compostos químicos segundo a sua degradabilidade. Os 

compostos antropogênicos, sintéticos, são mais difíceis de degradar se comparados aos 

biogênicos, naturais (DHARMAVARAM, 1991). 

 

 

 

Compostos químicos 

 

 

 

 

Figura 3.1. Classificação de compostos químicos segundo a sua degradabilidade 

(DHARMAVARAM, 1991). 

 

 

Abumaizar et al. (1998) citados por Hwang et al. (2003) relatam que a biofiltração 

pode tratar quantidades consideráveis de COVs produzidos por fontes industriais estacionárias 

como fábricas de tintas e impressão, onde o etil-acetato e o tolueno são participantes do 

processo dessas indústrias. O etil-acetato pode ser facilmente biodegradado, mas o tolueno é 

biodegradado somente quando se utilizam culturas aclimatadas a este COV. 

Muitas bactérias heterotróficas, ou microorganismos que requerem compostos 

orgânicos para crescer (Actinomyces, Pseudomonas, Micrococcus, etc) estão comumente 

presentes no solo (DHARMAVARAM, 1991). A turfa ou outra mistura de substratos também 

pode ser inoculada com culturas de bactérias isoladas de lodo ativado, tendo assim, uma 

grande diversidade de microrganismos no biofiltro e com tendência a ser verticalmente 

estratificada (DHARMAVARAM, 1991). Hwang et al. (2003) testando várias espécies de 

Biogênicos

Antropogênicos 

Sintéticos

Xenobióticos 
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bactérias para degradação do etil-acetado, concluíram que o mesmo foi degradado, 

principalmente por microrganismos normalmente encontrados no bagaço de cana, que estava 

sendo utilizado como leito filtrante, e não por algumas espécies isoladas que estavam sendo 

testadas. 

Diferentes compostos químicos podem ser degradados em diferentes níveis do 

biofiltro. Alguns microrganismos têm a capacidade de sobreviver mais de 14 dias durante 

operações intermitentes com perdas mínimas na atividade. Álcoois simples são convertidos 

em aldeídos e em seguida em ácido carboxílico, antes de serem reduzidos a dióxido de 

carbono. Para aromáticos e hidrocarbonetos halogenados, o mecanismo é mais complexo 

(DHARMAVARAM, 1991). A única habilidade dos microrgamismos pode ser inibida por 

fatores como a presença de ácidos intermediários. Nienwland et al. (1999) cidatos por Hwang 

et al. (2003) propuseram quatro mecanismos para explicar a inibição ocorrida durante a 

biofiltração, definidos como: limitação de adaptação, inibição competitiva, inibição não-

competitiva e inibição por produto de reação. Todavia, a inibição da degradação do tolueno 

presente em uma mistura de COVs ainda não tem seu mecanismo explicado de forma 

satisfatória.   

A umidade é muito importante para o funcionamento e eficiência de um biofiltro. Os 

poluentes dissolvem-se na água e em seguida são oxidados pelos microrganismos na 

biocamada. O fluxo de gás tende a secar o leito, pois a reação é exotérmica, interferindo, 

assim, na eficiência do processo (JORIO et al., 2000).  

Em termos nutricionais, as bactérias aeróbias, heterotróficas, presentes no leito, 

requerem para sobreviver, pelo menos, 5 a 15% de oxigênio na corrente de ar que entra no 

biofiltro. Regiões anaeróbias podem ser desenvolvidas no interior do biofiltro pela não-

uniformidade do leito, matando, assim, as bactérias. Os COVs presentes nesta corrente de ar 

são utilizados pelos microrganismos de duas formas: (a) eles contribuem com o crescimento 

de novas células (via anabólica) e (b) eles são fontes de energia, a qual é sintetizada através 

do sistema respiratório (via catabólica). Assim, se o reator opera com significativas cargas de 

entrada de poluentes, pode ocorrer um crescimento demasiado da população de 

microrganismos, levando à obstrução dos canais onde deveria estar circulando a corrente de ar 

a ser tratada, havendo, desta forma, uma queda considerável na eficiência do processo. Este é 

um fator que tem limitado a técnica de biofiltração de ar, segundo Delhoménie et al. (2003). 

Entretanto, Armon et al. (2000) têm sugerido como solução para tal limitação, um tratamento 

químico com emprego de reagentes (NaCl, H2O2, H ClO, etc) que quebram a ligação química 

ente o biofilme e a superfície do leito filtrante, ou ainda, que degradem a biomassa 



Estado da Arte 

ALVES, Marileide Moraes – Janeiro, 2005 23

diretamente. Há, também, um tratamento biológico, onde são empregados microrganismos 

capazes de degradar a biomassa acumulada ao longo do leito filtrante. Mas esses métodos 

podem comprometer a performance dos biofiltros ao eliminar parte da biomassa ativa no 

processo, sendo de suma importância se estudar o equilíbrio entre o controle do excesso de 

biomassa e a eficiência da biofiltração  (DELHOMÉNIE et al., 2003). 

 

 

3.4 – Cinética e regime de funcionamento do biofilme 
 

 O desempenho de um biorreator gás/líquido/sólido operando em sistema aberto é o 

resultado de uma interação complexa entre fenômenos físicos e microbiológicos. Os 

fenômenos físicos envolvem, principalmente, a transferência de massa entre fases, o 

escoamento e a dinâmica dos fluidos, elementos constituintes da macrocinética do processo. 

Os fenômenos microbiológicos se resumem, essencialmente, na velocidade intrínseca de 

degradação biológica, chamada de microcinética do processo. 

 Quando ocorre o escoamento do ar ao redor das partículas do leito, há transferência de 

massa contínua entre a fase gasosa e o biofilme. Os componentes transferidos (poluente e 

oxigênio) difundem através do biofilme, onde são degradados ou consumidos por atividade 

microbiana aeróbia. Deste modo, um gradiente de concentração aparece na biocamada, onde 

há uma transferência contínua dos componentes gasosos para a camada úmida e o regime 

estacionário se encontra, então, estabelecido. As diferentes etapas são tradicionalmente 

ilustradas pelo esquema simplificado apresentado na Figura 3.2. 

 Devido à presença no biofilme de dois fenômenos concorrentes, assiste-se sempre a 

uma competição entre o fenômeno físico, que consiste na difusão dos reagentes no biofilme, e 

o fenômeno químico ou biológico, que consiste na biodegradação destes. No caso onde a 

difusão é suficientemente lenta, comparada à degradação, o biofiltro funciona então em 

regime difusional. Esta situação se encontra, em geral, quando a concentração do poluente na 

fase gasosa (Ci) se encontra abaixo de uma certa concentração Cg. Assim, a biocamada não é 

completamente ativa e a profundidade de penetração do COV  é inferior à espessura (δ) desse 

biofilme Cδ
* (curva 3 da Figura 3.2). 
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Figura 3.2. Etapas da transferência de massa entre a fase gasosa e liquida. Modelo da 

penetração para uma cinética de ordem zero apresentado por Ottengraff (1990). 

 

Duas situações podem ser encontradas na prática. Para concentrações de gás elevadas 

(Ci>Cg), pode-se ter o caso ideal de uma conversão total (100 %, curva 2 da Figura 3.2) e 

quando todos os reagentes transferidos através do biofilme são degradados neste, ou seja, a 

concentração na interface biofilme/material filtrante é nula. Todavia, acontece que uma parte 

dos componentes, através do biofilme, atinge a superfície do material filtrante sem 

degradação total destes (curva 1 da Figura 3.2); trata-se neste caso de um processo controlado 

ou limitado pela reação, chamado de regime bioquímico. 

Existem vários modelos que descrevem a cinética intrínseca da biodegradação de um 

determinado substrato. Em relação à ordem aparente da reação, foi demonstrado por 

Ottengraff (1990) que a velocidade da reação é em geral de ordem zero em relação ao 

componente chave. Contudo, outros investigadores (HODGE et al., 1992, SAD et al., 1993) 

afirmam que a ordem aparente depende da natureza e da concentração do contaminante e 

também da natureza do leito filtrante. Sad et al. (1993) observaram uma cinética de primeira 

ordem em relação à gasolina sobre carvão ativado e uma cinética de ordem zero em relação ao 

etanol sobre o leito orgânico definido como “composto”. O comportamento microcinético 

pode, em geral, ser apresentado pela equação de Monod para uma cultura em fase estacionária 

degradando uma única fonte de carbono (OTTERGRAFF, 1990). A velocidade de degradação 

é dada pela relação clássica (Equação 3.1): 
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(3.1)

 

  

Sendo: 

rc: velocidade de degradação do substrato, mg.m-3h-1 

µmax: velocidade máxima de crescimento, h-1 

CL: concentração de substrato em fase líquida (no biofilme), mol.m-3 

KS: Constante de Monod, mol.m-3 

Xb: concentração de biomassa ativa, mg.m-3 

ψ: coeficiente de rendimento celular. 

 

 

3.5 – Modelagem de biofiltros 

 
 O desenvolvimento de modelos precisos para os sistemas de controle de poluição é 

uma etapa muito importante, pois estes modelos permitem: 

- prever a resposta dos sistemas a uma ou várias mudanças de parâmetros; 

- facilitar a operação de extrapolação de escala de laboratório à escala industrial; e 

- facilitar a estimativa dos parâmetros baseados sobre resultados provenientes de 

laboratório, de uma bancada piloto e de experimentos em sistema real. 

  

Até hoje, numerosos modelos foram desenvolvidos a fim de prever a capacidade de 

remoção de um poluente orgânico através do processo de biofiltração. Como todo modelo, 

hipóteses simplificadoras são necessárias no equacionamento do processo. Em geral, as 

principais hipóteses consideradas são as seguintes: 

 - o biofilme recobre inteiramente a superfície externa das partículas que constituem o 

leito filtrante; 

 - a espessura do biofilme é pequena em relação ao tamanho das partículas do leito 

filtrante; 

 - os nutrientes do biofilme são transportados, exclusivamente, por difusão molecular, 

caracterizada por um coeficiente de difusão D; 

 - a massa específica da biomassa é homogênea através de todo leito filtrante; 
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 - a resistência difusional na interface gás/biofilme é desprezível e o equilíbrio atingido 

na interface obedece à lei de Henry;  

 - o escoamento do gás é do tipo pistão (ausência de dispersão axial e dispersão radial 

infinita); 

 - as propriedades físicas do leito e a vazão do gás são uniformes na direção normal à 

do leito; e 

  - o processo opera em regime estacionário. 

 

Muitos estudos de modelagem de biofiltros são baseados no escoamento padrão do 

tipo pistão. Entretanto, sabe-se que um desvio do fluxo padrão ocorre devido ao aparecimento 

de canais preferencias do fluxo gasoso, pela existência de regiões estagnadas devido a não 

uniformidade no tamanho do material de enchimento (leito), e devido à falta de um método 

adequado para distribuição da alimentação. Atualmente, os modelos empregados no processo 

de biofiltração começam a levar em consideração a não idealidade do escoamento, a qual 

pode ser caracterizada pela análise da Distribuição de Tempo de Residência - DTR.  

Ainda que a análise da DTR possa ser amplamente usada para caracterizar reatores 

químicos, ela tem recebido pouca atenção em processos biológicos. Isto se deve, 

provavelmente, a dificuldade de encontrar trançadores para sistemas biológicos, que não são 

metabolizados pelos microrganismos. Trabalhos que abordam a DTR mostram que existe um 

efeito significativo da dispersão em biofiltros. Assim, Zarook et al. (1998) estudaram a 

degradação biológica de vapores de tolueno em correntes de ar usando um biofiltro em escala 

laboratorial. No material de suporte se encontrava imobilizada uma suspensão de bactérias 

aclimatadas ao tolueno. A microflora foi obtida como uma suspensão de lodo ativado, junto à 

uma planta de tratamento de água. Considerando que o uso de materiais porosos em biofiltros 

está relacionado com a mistura na fase gasosa, a performance do reator depende grandemente 

das características de mistura gasosa, foi então, feita uma análise detalhada da distribuição do 

tempo de residência (DTR) em condições abióticas. O resultado do DTR mostra que há uma 

dispersão significativa no biofiltro. Os valores do número de Peclet obtidos neste estudo, 

6.03-7.45, indicam que existe uma importância considerável da dispersão nesses reatores 

biofiltros, o erro absoluto calculado entre os dados preditos pelo modelo e os experimentais é 

de 4,8; 3,3; 7,0 e 10,6 para os dados de pontos próximos a saída do biorreator. Em alguns 

casos a taxa de remoção do tolueno foi maior que 57,1 g.m-3 de material de recheio por hora. 

Assim, se as condições de operação são perfeitamente controladas e o tempo de residência 

suficiente, 100 % de remoção pode ser alcançada.  
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 A seguir, apresenta-se alguns dos principais modelos de biofiltros encontrados na 

literatura. 

 

 

3.5.1 - Modelo biofísico de Ottengraff (1986) 

 

O modelo biofísico de Ottengraf (1986) é baseado no cálculo da Altura da Unidade de 

Transferência (AUT) necessária para degradação de um determinado poluente. 

Baseado em certas hipóteses simplificadoras, o modelo não leva em consideração os 

fenômenos macrocinéticos e microcinéticos que ocorrem em nível de biofilme, entretanto, o 

autor avalia a AUT de uma estação de biofiltração. Para um leito filtrante recheado de 

partículas esféricas de configuração regular e usando a relação semi-empírica de Thoenes, as 

equações, dando as grandezas NUT (Numero de Unidade de Transferência) e AUT (Altura de 

Unidade de Transferência) são (PERRY e CHILTON, 1973): 
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Sendo Re e Sc os números de Reynolds e Schmidt, respectivamente, sendo suas 

definições  as seguintes: 
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D
Sc d

ρ
µ

=  
(3.5)

 

 

Com: 

ε: porosidade do leito 

dP: diâmetro médio das partículas, m 

D: coeficiente de difusão molecular do poluente no biofilme, m2.s-1 

ρ: densidade do gás, kg.m-3  

µd: viscosidade dinâmica do gás, Pa.s 

ug: velocidade intersticial do gás, m.s-1 

Z: altura do leito recheado, m. 

 

Ottengraf (1986) observou que segundo a Equação (3.2), a altura da unidade de 

transferência (AUT) para um leito filtrante é da mesma ordem de grandeza (ordem de 

milímetro) que o tamanho das partículas compondo o leito. 

 

 

3.5.2 – Modelos matemáticos clássicos 

 

 Numerosos pesquisadores se dedicam a elaboração de modelos matemáticos para 

descrever a eliminação de poluentes orgânicos em biofiltros. O balanço de massa do 

contaminante na fase gasosa, considerado em escoamento pistão, é escrito num elemento de 

volume diferencial monodimensional do biofiltro, operando em regime estacionário, e se 

traduz pela equação seguinte: 

 

0=⋅+
∂
∂

S
i

g AN
h

C
u  

(3.6)

 

 

Sendo: 

Ci: concentração do poluente em fase gasosa, m.m-3 

h: direção axial de escoamento do gás através do leito, m 

N: densidade de fluxo do poluente, g.m-2s-1 

AS: superfície de transferência de massa por unidade de volume de material filtrante, 

m2.m-3. 
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As condições iniciais são as seguintes: a Z = 0, Ci = C0 (concentração do poluente na 

entrada do biofiltro). 

A densidade de fluxo transferido é determinada pela Primeira Lei de Fick aplicada na 

interface gás/biofilme a qual é dada por: 

 

0=∂
∂

−=
x

b

x
CDN  

(3.7)

 

  

Sendo: 

Cb: concentração do poluente no biofilme, g.m-3 

x: profundidade de penetração do poluente no biofilme, m. 

 

Considerando o equilíbrio termodinâmico realizado na interface gás/biofilme, as 

concentrações de poluente no gás e no líquido são relacionadas pela lei de Henry dada por: 

 

ox

i
b H

CC
=

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=  

(3.8)

 

  

H: constante de Henry (g/m3gás)/(g/m3líquido). 

 

Por outro lado, é possível escrever a equação de difusão do poluente dentro do 

biofilme operando em regime permanente: 

 

C
b r

x
CD =

∂
∂

2

2

 
(3.9)

 

 

Sendo rC a velocidade de degradação do poluente a uma distância x do biofilme, 

mg.m-3s-1. 

 

As  condições  de  contorno  associadas à Equação (3.9) são dadas pela lei de Henry a 

x = 0 e por um gradiente nulo ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ =
∂
∂ 0

x
Cb  a uma certa distância (x = δ) no interior do biofilme. O 

valor de δ pode, em certos casos, ser semelhante à espessura efetiva do biofilme δ*. 
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3.5.3 – Modelos numéricos 

 

O desenvolvimento acentuado dos recursos computacionais destes últimos anos 

permitiu a elaboração de modelos de processos de biofiltração funcionando em regime 

dinâmico. Estes são mais complexos e necessitam da resolução simultânea de numerosas 

equações matemáticas.  

 São apresentados a seguir os modelos numéricos mais simplificados usados na 

modelagem de biofiltros funcionando em regime dinâmico (DEVINNY et al., 1999). A 

Tabela 3.6 resume as principais características destes modelos. 

 

 

Tabela 3.6. Resumo das principais características dos modelos numéricos (DEVINNY et al., 

1999) 

 

Modelo Características Solução Validação Aplicação 

 
Deshusses et al. 

(1995a,b) 

Modelo dinâmico, 
incluindo a adsorção e 
o fenômeno de inibição 
no caso de uma mistura 

de dois poluentes 

 
Numérica, por 

elementos 
finitos 

 
Biofiltro 

de 
composto 

 
 

Possível/difícil 

 
 

Morgenroth et al. 
(1995) 

Modelo dinâmico, 
incluindo o 

crescimento e a 
mortalidade dos 
microrganismos 

 
 

Numérica 

 
Biofiltro 
de carvão 
ativado 

 
 

Incerta 

 
Zarook et al. 

(1997) 

Modelo dinâmico, 
incluindo a adsorção e 
o fenômeno de inibição 
no caso de uma mistura 

de dois poluentes 

 
Numérica 

 
Biofiltro 

de 
composto 

 
 

Incerta 

 

 

 

3.5.3.1 - Modelo de Deshusses et al. (1994, 1995a,b) 

 

Deshusses et al. (1994, 1995a,b) foram os primeiros a desenvolver um modelo 

descrevendo o comportamento em regime transiente dos biofiltros e dos fenômenos de 

difusão ocorrendo no interior do biofilme. O interesse pelo modelo dinâmico era grande, pois 

na maioria dos casos os biofiltros não operam em regime permanente. 
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Como ponto de partida, os autores sugerem que o regime transiente no biofiltro seja 

causado, principalmente, pelo fenômeno de adsorção do poluente no meio filtrante. Para 

representar este fenômeno, os autores fizeram a hipótese de que existia um volume de água 

disperso na matriz filtrante, onde se efetua a adsorção e onde nenhum fenômeno de 

biodegradação foi observado. Esta hipótese permitiu dividir o biofiltro em compartimentos 

(seções), onde os balanços de massa podem ser feitos em cada um destes compartimentos  

Os autores supuseram que o equilíbrio é atingido na interface gás/líquido, sendo, então 

as concentrações de poluentes no gás e no líquido na interface relacionadas pela lei de Henry. 

No interior do biofilme, os poluentes são simultaneamente biodegradados e difundidos após 

atravessar toda a espessura do biofilme. Os poluentes ficam acumulados no volume de 

adsorção. 

A fim de resolver as equações pelo método dos elementos finitos, os autores 

consideram certas hipóteses, como: 

1 - cada um dos componentes está em mistura perfeita, então a concentração de 

poluente está homogênea; 

2 - o volume de adsorção é igual ao conteúdo em água na matriz filtrante diminuído do 

volume do biofilme. Nenhuma reação biológica ocorre no volume de adsorção; 

3 - não existe nenhuma limitação de oxigênio; 

4 - nenhum crescimento de biomassa se produz no interior do biofilme. Os parâmetros 

cinéticos ficam, então, constantes. O modelo cinético de Michaelis-Menten pode ser utilizado. 

 

Em cada um dos compartimentos, um balanço de massa dinâmico (dC/dt) é 

estabelecido e resolvido com ajuda do método dos elementos finitos. Em geral, entre 3000 e 

5000 iterações são necessárias para simular 5 a 10 horas de biofiltração. 

Diferentes parâmetros, tais como a espessura do filme, a área interfacial e a taxa de 

biodegradação foram utilizadas neste modelo. Os parâmetros foram calibrados com auxílio de 

experimentos preliminares. O modelo foi validado com experimentos independentes, 

realizados com o metil-etil-cetona e uma mistura de metil-etil-cetona e metil-isobutil-cetona. 

Os resultados demonstraram uma  correlação satisfatória. 
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3.5.3.2 - Modelo Morgenroth et al. (1995) 

 

 Morgenroth et al. (1995) desenvolveram um modelo dinâmico levando em 

consideração o crescimento microbiano no biofiltro em função do tempo. O modelo considera 

a densidade microbiana elevada na entrada do biofiltro devido à alta concentração do 

substrato (poluente) neste ponto. 

 A fim de facilitar a resolução numérica do modelo, os autores dividiram os processos 

observados no biofiltro em duas categorias, sejam em fenômenos rápidos e em fenômenos 

lentos. O crescimento microbiano é efetivamente muito lento, comparado aos processos 

rápidos de difusão, de adsorção e de reação (biodegradação). Assim, a hipótese de um regime 

pseudo-permanente foi considerada. Entende-se por pseudo-permanente as condições onde os 

processos lentos operam em regime transiente e onde os processos rápidos operam sob regime 

permanente. No modelo de Morgenroth et al. (1995), o único processo dinâmico considerado 

é do crescimento microbiano que opera segundo a equação seguinte: 

 

( ) ( )tZkr
dt

tZd
mdC

m ,, ρψρ
−=  

(3.10)

 

 

Sendo: 

ρm: densidade microbiana no biofiltro; 

t: tempo; 

kd: taxa de mortalidade de microrganismos. 

 

Todos os outros fenômenos são representados pelas equações analíticas clássicas. O 

modelo dinâmico de Morgenroth et al. (1995) foi validado com ajuda dos dados publicados 

por Hodge et al. (1991). Uma excelente correlação foi encontrada. 

 

 

3.5.3.3 - Modelo de Zarook et al. (1997) 

 

 Zarook et al. (1997) desenvolveram e validaram um modelo dinâmico para a 

biofiltração de misturas de COVs considerando os fenômenos de dispersão axial, de limitação 

de oxigênio, da interação entre as cinéticas de biodegradação e de adsorção dos diferentes 
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componentes. O modelo foi validado com dados previamente obtidos pelos autores durante os 

ensaios de biofiltração com mistura de benzeno-tolueno. 

 

Os autores efetuaram balanços de massa em relação ao benzeno, tolueno e oxigênio na 

fase sólida, na fase gasosa e no biofilme. As cinéticas de consumo do benzeno e do tolueno 

são dadas respectivamente pelas Equações (3.11) e (3.12): 

 

 

)CK)(CKCK(
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=µ  

(3.11)
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Sendo: 

µi: taxa de crescimento, h-1; 

Cj: concentração do componente j (benzeno, tolueno, oxigênio); 

K: constantes cinéticas; 

B, T, O: benzeno, tolueno e oxigênio. 

As equações mostram que em ausência de tolueno e em presença de oxigênio em 

excesso, o benzeno é degradado segundo a lei de Monod. Em ausência de benzeno, quando o 

oxigênio está presente em excesso, o tolueno é degradado segundo a lei de Andrews. 

A fim de quantificar a adsorção dos substratos na matriz filtrante, a isoterma binária de 

Langmuir foi utilizada. Assim, tem-se: 
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*
BB

*
TT

*
TT

TP CbCb1
CaC
++

=  
(3.14)

 

 

 

Com: 

Cj,ads: concentração de poluente adsorvido (benzeno, tolueno); 

Ci
*: concentração de poluente (benzeno, tolueno) no ar em equilíbrio; 

ai, bi: parâmetros de Langmuir. 

 

O modelo foi resolvido com duas considerações: a primeira aproximativa e a segunda 

geral. Os resultados foram validados com uso de dados experimentais obtidos anteriormente. 

As predições do modelo geral se mostraram próximas dos dados experimentais. 

 

 

3.5.4 – Modelos RQAE 

 

Mais recentemente, o interesse pela modelagem dos biofiltros torna-se ainda maior 

devido ao desenvolvimento das Relações Quantitativas de Atividade Estrutural (RQAE) ou 

Quantitative Struture Activity Relation Ships (QSARS). Estes modelos são largamente 

utilizados em toxicologia e no tratamento de águas residuárias. A aplicação para o tratamento 

do ar é nova e parece promissora. 

 Os RQAE são muito diferentes, e numa certa medida mais limitados que modelos 

conceituais. Os únicos dados utilizados pelos modelos RQAE se limitam ao componente 

poluente, eles não levam em consideração todos os aspectos da biofiltração. Todavia, estes 

modelos podem permitir calcular a relação entre a eliminação dos diferentes componentes em 

determinadas condições. Assim, quando as taxas de conversão são conhecidas para um certo 

componente, é possível prever as performances do biofiltro para a conversão de outros 

componentes. A Tabela 3.7 (DEVINNY et al., 1999) resume as principais características de 

três modelos RQAE. 
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Tabela 3.7. Modelos RQAE (DEVINNY et al., 1999). 

 

Modelo Características Solução Validação Aplicação 

 
Choi et al. 

(1996) 

Modelo permitindo 
comparar a eliminação 

de vários poluentes, 
aplicável com 

constantes de ordem 1 
 

 
RQAE com 
diferentes 

parâmetros 

 
Biofiltro de 
composto e 
de carvão 

ativo 

 
Possível, no 

futuro, 
extrapolação 
ainda incerta 

 
Johnson e 
Deshusses 

(1997) 

Modelo para um 
biofiltro e eliminação 

de vários COVs 

RQAE com 
contribuições 

de grupo e 
diferentes 

parâmetros 

 
Biofiltro de 
composto 

Possível, no 
futuro, 

extrapolação 
ainda incerta 

 
Govind et al. 

(1997) 

Biofiltro diferencial 
com parâmetros de 

Monod 
 

RQAE com 
contribuições 

de grupo 
somente 

 
Biofiltro de 
composto 

Possível, no 
futuro, 

extrapolação 
ainda incerta 

 

 

 

3.6 – Alguns resultados de aplicações dos biofiltros no tratamento dos 

COVs 

 
 Vários trabalhos de pesquisa referentes a ensaios experimentais de biofiltração para 

tratamento de COVs, realizados em escala de laboratório, têm sido publicados na literatura 

durante os últimos anos. Alguns resultados representativos do conjunto destes estudos são 

comentados a seguir.  

Os estudos de Dharmavaram (1991) evidenciaram uma cinética de degradação 

microbiológica de ordem zero para a maioria dos compostos, entretanto a taxa de reação 

torna-se independente da concentração de poluentes na fase gasosa. Para altas concentrações 

de COVs na entrada do biofiltro, a capacidade de remoção (CR) pode ser máxima, porém 

sofrerá um abaixamento para menores concentrações de COVs que alimentam o biofiltro. 

Dependendo do valor da concentração de entrada e da natureza do COV, altas eficiências de 

remoção podem ser atingidas em biofiltros. A capacidade de remoção (CR) do biofiltro de 

estagio único pode ser determinada pela Equação 3.15: 
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)(43.4 0

6.0

CCCR s
z

ug

−=
−

 
(3.15)

 

  

Sendo: 

ug: velocidade do gás (cfm/ ydf
2)  

C0: concentração de entrada (ppm) 

Cs: concentração de saída (ppm) 

z: altura do leito filtrante (ydf
2) 

 

 

Enquanto que a carga de entrada (IL) do COV no biofiltro pode ser expressa como: 

 

0

6.0

43.4 CIL z
ug−

=  
(3.16)

 

 

 

O cálculo de CR e IL deve ser feito com uso respectivo das Equações (3.15) e (3.16), 

sendo as grandezas envolvidas nestas equações expressas em unidades inglesas.  

 Matteau e Ramsay (1997) realizaram, em escala laboratorial, a biofiltração de ar 

contendo tolueno em um biorreator de 6 L de volume. Na fase termófila (45-550C), os autores 

obtiveram uma taxa máxima de biodegradação de 110 g de tolueno.m-3h-1. A concentração de 

tolueno na entrada do biofiltro foi de 5 g.m-3 e o tempo de residência de 90 s. 

Hwang et al. (1997) utilizaram um biofiltro de 5 L para remoção de acetona do ar. O 

meio filtrante consistia de uma mistura à base de turfa com um composto poroso inerte. O 

biofiltro foi inoculado com uma cultura mista, a qual foi previamente adaptada à acetona. 

Uma taxa máxima de biodegradação de 80 g de acetona.m-3h-1 foi obtida. 

Em estudo de escala laboratorial, Cox et al. (1997) verificaram a biodegradação de 

estireno em biofiltro. O meio filtrante foi o perlita, um suporte inerte, onde o biofilme foi 

fixado. A cultura utilizada foi um fungo, Exophiala jeanselmei, associado à uma outra cultura 

mista. A concentração de estireno na entrada do biofiltro variou de 0,1 g.m-3 a 2,4 g.m-3. Os 

autores conseguiram manter uma taxa de biodegradação de 62 g de estireno.m-3h-1 durante o 

período de um ano. Aumentando a concentração de estireno na entrada do biofiltro, uma taxa 

máxima de 91 g.m-3h-1 pôde ser atingida com elevação de 20% a 40% da concentração de 

oxigênio no gás a ser tratado. 
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Ensaios experimentais realizados por Bibeau et al. (1997) visando a biodegradação do 

tolueno em biofiltro de turfa de 0,15 m de diâmetro interno e 1 m de altura, inoculado com 

Pseudomonas de natureza não citada. Em condições pseudo-permanentes, foi alcançada uma 

taxa máxima de eliminação de 70 g tolueno.m-3h-1 para uma carga de entrada de poluente de 

190 g.m-3h-1.  

Sukesan e Watwood (1997) compararam dois tipos de meio filtrante para remoção de 

tricloroetileno (TCE). Um composto a base de resíduo de folhas demonstrou excelentes 

resultados, com eliminação de 95% de TCE para concentrações iniciais variando de 5 ppm a 

50 ppm, sendo o tempo de residência médio de 5,6 minutos. Em comparação, um composto 

constituído de casca de árvore e serragem permitiu atingir um valor de apenas 15 % de 

conversão de TCE. Os autores demonstraram, também, que uma adaptação prévia do biofiltro 

aos hidrocarbonetos, tais como metano ou propano, aumenta de forma significativa a 

eficiência na eliminação do COV. 

  

Algumas aplicações de uso de biofiltros se encontram nas indústrias químicas, 

farmacêuticas, alimentícias, de tabaco, de açúcar, de gelatina, de aromatizantes, de resinas 

sintéticas, de tintas, de óleo e gás, petroquímica, e ainda, em setores agroindustriais. A seguir 

são apresentados quatro exemplos de aplicações em escala industrial de biofiltros com suas 

respectivas características e performances (DEVINNY et al. ,1999): 
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Serigraph inc.: utiliza um biofiltro para tratamento de ar proveniente do processo de 

secagem de tintas, o processo está em aplicação desde 1997. Suas características e 

performances estão apresentadas na Tabela 3.8. 

 

Tabela 3.8: Características e performance do biofiltro industrial da Serigraph inc 

 

Enpresa (localização) Serigraph inc. (West Bend, Wisconsin) 

Fornecedor PPC Biofilter (Long View, Texas) 

Tipo de emissão gasosa Gás proveniente do processo de secagem 

de tintas 

Meio filtrante Mistura de matéria orgânica e inorgânica 

Número de camadas 1 camada (1,50 m) 

Superfície do leito 1700 m2 

Umidificação Torre de umidificação 

Vazão de ar 245.000 m3/h 

Tempo de residência 37 s 

Temperatura do leito 21 0C -38 0C 

Poluentes tratados Formaldeído, alfa e beta pineno (0,2 g/m3)

Conversão dos poluentes 85-99 % 

Custo de investimento $ 4300,00  

Custo de tratamento por 1000 m3 de gás tratado 0,046$/1000 m3 

 

A variação da conversão dos poluentes de 85% a 99% pode ser explicada pela 

variação da temperatura observada na estação de tratamento ao longo do tempo. 
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Bush Boake Allen: utiliza um biofiltro para tratamento de ar contaminado com aroma 

proveniente do beneficiamento de alimentos, o processo está em aplicação desde 1995. Suas 

características e performance estão resumidas na Tabela 3.9. 

 

Tabela 3.9: Características e performances do biofiltro industrial da Bush Boake Allen 

 

Empresa (localização) Bush Boake Allen (Chicargo, Illinois) 

Fornecedor PPC Biofilter (Long View, Texas) 

Tipo de emissão gasosa Aroma proveniente do beneficiamento de 

alimentos 

Meio filtrante Mistura de matéria orgânica e inorgânica 

Número de camadas Duas camadas de 1,20 m 

Superfície do leito 87,50 m2 

Umidificação Torre de umidificação 

Vazão de ar 22000 m3/h 

Tempo de residência 35 s 

Temperatura do leito 24 0C 

Poluentes tratados Ésteres, éteres, aldeídos (2000 unidades 

olfativas/min 

Conversão dos poluentes 95-99 % 

Custo de investimento $ 3750,00  

Custo de tratamento por 1000 m3 de gás tratado 0,06$/1000 m3 

 

Os resultados demonstram que os odores de manteiga e morango podem ser reduzidos 

até 95%. 
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Indústria de Biorreação: utiliza um biofiltro para tratamento de ar poluído com vapores 

provenientes da secagem de tecidos, processo está em aplicação desde de 1995. As vazões de 

ar contaminado são bastante baixas (1,7 m3.h-1 – 3,4 m3.h-1) com concentrações muito 

elevadas de COVs. Suas características e performance estão listadas na Tabela 3.10. 

 

Tabela 3.10: Características e performance do biofiltro industrial da Indústria de Biorreação 

 

Empresa (localização) Indústria de Biorreação (Tualatin, Oregon) 

Tipo de emissão gasosa Vapores provenientes da secagem de 

tecidos 

Meio filtrante Composto/material inorgânico 

Número de camadas Duas camadas: uma bandeja de 0,30 m e 

outra de 0,15 m 

Superfície do leito 0,80 m2 

Umidificação Molhamento das bandejas 

Vazão de ar 1,7 m3/h – 3,4 m3/h 

Tempo de residência 12 min na 1a bandeja, 6 min na 2a bandeja

Temperatura do leito 26 0C – 38 0C 

 

Poluentes tratados 

Tolueno, metil isobutil cetona, metil etil 

cetona, xileno, acetona e álcoois (20000 

ppm) 

Conversão de poluentes  > 95 % 

Custo de investimento desconhecido 

Custo de tratamento por 1000 m3 de gás tratado 1,8 $/dia de eletricidade, 13,60 $/dia para 

o fornecedor e 15 min de mão-de-obra/dia 

 

 

A eficiência do processo não pode ser medida com precisão, em razão das muitas 

variações de concentração na entrada do biorreator. As análises feitas no decorrer de 6 

semanas permitiram medir uma conversão média dos COVs de 99%. Este projeto demonstra 

que é possível tratar concentrações muito variadas de COVs se a corrente de ar destinada ao 

tratamento tiver um tempo de residência suficientemente longo no biofiltro. 
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Plastics Sunshine (industria de plásticos): utiliza um biofiltro para tratamento de ar 

proveniente do processo de impressão, o processo está em aplicação desde de 1997. Suas 

características e performance estão apresentadas na Tabela 3.11. 

 

Tabela 3.11: Características e performance do biofiltro industrial da Plastics Sunhine 

 

Empresa (localização) Plastics Sunshine (Montebello, Califórnia) 

Fornecedor Bohn Biofilter (Tucson, Arizona) 

Tipo de emissão gasosa Gás proveniente do processo de impressão

Meio filtrante Solo 

Número de camadas Uma camada de 0,90 m 

Superfície do leito 540 m2 

Umidificação Injetores de líquido para molhamento do 

leito filtrante 

Vazão de ar 10200 m3/h 

Tempo de residência 2,5 min 

Temperatura do leito 18 0C 

Poluentes tratados Propanol, etanol e cetonas (100-1000 

ppm) 

Conversão dos poluentes 95 % 

Custo de investimento $ 780,00  

Custo de tratamento por 1000 m3 de gás tratado 0,0026$/1000 m3 
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4. Materiais e métodos 
 

4.1 Equipamentos e materiais 

 

4.1.1 – Concepção e montagem do dispositivo de biofiltração 

 

A concepção e a montagem do dispositivo experimental de biofiltração constituem 

uma das etapas mais importantes do presente trabalho de pesquisa, tendo em vista as grandes 

possibilidades de sua aplicação na remoção de compostos orgânicos voláteis e a melhoria no 

controle da poluição atmosférica. A concepção e montagem deste biorreator, apresenta-se, 

também, como uma primeira etapa do desenvolvimento da biofiltração, no Departamento de 

Engenharia Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e no conhecimento 

deste tipo de dispositivo de tratamento biológico visando a sua otimização e eventual 

extrapolação em escala industrial. 

 

O dispositivo experimental é concebido com uso de equipamentos simples e de custo 

relativamente baixo, sendo o esquema da montagem experimental apresentada na Figura 4.1. 

Localizado no Laboratório de Operações Unitárias, o dispositivo de biofiltração 

(Figura 4.1) é constituído, principalmente, por uma coluna de vidro (1), cilíndrica, de 

diâmetro interno (Di) de 0,12 m e de altura total de 1,40 m. Na base da coluna é acoplado um 

fino dispersor em aço inoxidável de 0,12 m de diâmetro (contendo furos de 1,8 mm de 

diâmetro, sendo de 4 mm o passo entre esses furos) para distribuição uniforme da corrente de 

ar de alimentação ao longo da secção normal do cilindro. Os equipamentos necessários na 

operação e no funcionamento do biofiltro se resumem nos elementos seguintes: um 

compressor de ar Schulz Modelo MS-V10/175 (7), duas válvulas de controle de fluxo; dois 

rotâmetros de gás (5 e 6) com faixa de vazão variando de 0-4000 L/H (Omel) e de 0-15 L/H 

(Brooks Tube); um dosador (Parker) de óleo (4), que na verdade funcionou como 

umidificador, uma vez que no reservatório do mesmo se adiciona água ao invés de óleo; um 

borbulhador (3), um misturador de gases (2); detectores de temperatura (termômetros de 

mercúrio Incoterm (0-50ºC), colocados na base, no meio e no topo do biofiltro; um sistema 

para gotejamento de solução nutriente situado no topo da coluna (9). 
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Figura 4.1. Esquema da montagem experimental do biofiltro 
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O fluxo de ar que sai do compressor (7) é dividido em duas correntes. A primeira tem 

sua vazão medida pela passagem pelo rotâmetro (5) e é umidificada com uso de um dosador 

de óleo (4) onde um fluxo de água é pulverizado na corrente de ar atravessando o mesmo. Os 

detalhes do dosador encontram-se apresentados na Figura 4.2. A segunda corrente de ar tem 

sua vazão medida pela passagem pelo rotâmetro (6) e é imersa com o auxílio de um tubo 

numa solução de componente orgânico volátil contida no borbulhador (3). Um outro tubo 

coletor, não imerso no líquido, capta o ar saturado com vapores de COVs. No misturador (2) 

são homogeneizadas as duas correntes de ar resultando na formação do efluente sintético de 

alimentação do biofiltro. 

 

 

 

 
 

Figura 4.2. Detalhes do dosador-humidificador 
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Ao topo da coluna é acoplado um sistema para gotejamento de solução nutriente (9). 

Este último é constituído de uma tampa feita em PVC, comportando nove orifícios (um 

central e oito periféricos) interligados através de equipos de soro fisiológico a um reservatório 

com volume de 1 L, contendo a solução nutriente. O sistema de gotejamento é apresentado na 

Figura 4.3. 

 

 

 
 

Figura 4.3. Esquema do conjunto do sistema de gotejamento da solução nutriente 

 

 
 

Na base da coluna, um dreno (8) é previsto para retirada de um possível acúmulo da 

solução nutriente ou do inóculo. 

 

 

 A Figura 4.4 e a Figura 4.5 apresentam, respectivamente, o biofiltro em detalhe e uma 

visão geral de toda a montagem experimental acoplada ao biorreator. 
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(a) (b) 
 
 
Figura 4.4.  Biofiltro em detalhe (a), vista detalhada do leito filtrante Luffa cylindrica             

contida no interior do biofiltro (b) 
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Figura 4.5. Visão geral da montagem experimental acoplada ao biorreator 

 

 

 

 

4.1.2 – Materiais 

 

- Suporte microbiológico 

 

O bom desempenho de um biofiltro também está  relacionado com a natureza do meio 

filtrante, que precisa apresentar características que favoreçam a imobilização dos 

microrganismos envolvidos no processo de biodegradação, tais como: a resistência mecânica, 

a porosidade do leito e poder de retenção de água. A turfa é citada por inúmeros autores como 

o principal meio filtrante utilizado em biofiltros destinados ao tratamento de COVs (Jorio et 

al., 2000). Entretanto, no norte e nordeste do Brasil, há abundancia da chamada bucha vegetal, 

a qual reúne as principais características de uma boa matriz filtrante, apresentando-se como 

uma boa alternativa para ser aplicada no processo de biofiltração como suporte biológico.  

O sucesso do tratamento biológico está diretamente atrelado às características do 

suporte. Quanto maior a área disponível por unidade de volume, maior a área para fixação do 

biofilme e a eficiência de depuração do efluente. Os meios constituídos por turfa ou madeiras 
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possuem limitação em sua área superficial e tornam o filtro pesado; os meios plásticos, 

representam uma solução anti-ecológica por não serem biodegradáveis. 

A utilização da bucha vegetal (Luffa cylindrica) como meio suporte é a inovação 

proposta para se alcançar melhores eficiências. Por oferecer grande área para fixação do 

biofilme, com pouco peso, e por sua disseminação em todo o território nacional, ela poderá 

ser capaz de desempenhar também este papel, além dos que já oferece na vida quotidiana. 

A Luffa cylindrica, tem qualidades intrínsecas e extrínsecas muito interessantes. 

Entre as suas principais qualidades pode-se mencionar seguintes:  

- A Luffa cylindrica é cultivada, ou seja, não se empregam recursos não 

renováveis, para a sua produção; 

- É um produto biodegradável; 

- Não gera resíduos contaminantes, na sua produção, menos ainda em seus 

rejeitos. 

 

 
 

 
 

Figura 4.6. A bucha – Luffa cylindrica. 
 
 
 

Para servir como matriz filtrante, a bucha, oriunda do comércio local (Natal-RN), é 

cortada manualmente, com auxílio de uma tesoura, em tamanhos relativamente iguais de (3 

cm x 3 cm), os quais são lavados em água corrente para remoção das sementes, cascas e 

poeira. Após lavagem, o material é esterilizado durante um período de 15 minutos em 

autoclave mantida a uma temperatura de 121 ºC. Logo após esta etapa, a bucha é colocada no 

interior do biofiltro através de seu topo e levemente comprimida com o auxílio de uma haste 
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longa, de forma a se conseguir uma acomodação completa e uniforme do leito. Esta técnica de 

empacotamento visa garantir a boa uniformidade do leito em relação à distribuição do recheio 

ao longo de todo o biofiltro, evitando, assim, o surgimento de canais preferenciais e a 

conseqüente queda de eficiência do processo de biofiltração. 

 

A altura útil do suporte microbiológico é de l,00 m. A densidade da bucha foi 

determinada por Tonobe et al. (2004) e o valor obtido é de 0,82 g/cm3. 

 

 

- Microrganismos 

 

As bactérias utilizadas para a degradação dos componentes orgânicos voláteis 

estudados são da espécie Pseudomonas putida e a Rhodococcus rhodocrhous, identificados 

pela literatura como microrganismos que possuem capacidades metabólicas para degradação 

dos COVs (KIARED et al., 1997). As bactérias Pseudomonas putida e Rhodococus 

rhodochrous usadas no desenvolvimento deste trabalho de pesquisa foram adquiridas junto ao 

Departamento de Antibióticos da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE.   

 

 

- Meio para crescimento e manutenção dos microrganismos 

 
Para preparo do meio de propagação das bactérias, do pré-inóculo, do inóculo e da 

solução nutriente foram empregados: agár nutritivo, caldo glicosado e sais (Na2HPO4, 

KH2PO4, NH4Cl, KNO3, MgSO4, CaCl2, NaCl) , sendo todos estes componentes oriundos da 

VETEC. A composição do caldo glicosado se encontra definida na Tabela 4.1 abaixo 

apresentada. 

 

Tabela 4.1 :Composição do caldo glicosado 

 

Componente Concentração (g/L) 

Extrato de carne 3,0 

Peptona de carne 10,0 

Glicose 5,0 

NaCl 5,0 
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O pH da solução de caldo glicosado é ajustado no valor de 7,2 + 0,2 com uma solução 

de hidróxido de sódio 0.1 M. 

 

 

- Solventes 

 

Os solventes utilizados são: o etanol e tolueno (P.A.), sendo os dois provenientes da 

Nuclear.  

 

 

 

4.2 Protocolo experimental e métodos 

 

4.2.1 Protocolo experimental da operação de biofiltração 

 
- Preparação do pré-inóculo e inóculo 

 

Para o preparo do pré-inoculo foi feita primeiramente a propagação da cultura pura, a 

qual foi adquirida em tubos com meio sólido inclinado. Essa propagação consiste em 

dissolver 23 g de ágar nutritivo (Biobras) em 1 L de água destilada. A solução assim obtida é 

esterilizada durante um tempo de 15 minutos em autoclave mantida a uma temperatura de 121 

ºC. Após resfriamento, a solução esterilizada é distribuída em placas de Petri, que receberão 

as culturas puras. Estas placas são incubadas em estufa a 37 ºC durante 48 horas. 

Para o preparo do pré-inoculo serão utilizadas as colônias de microrganismos 

cultivadas nas placas de Petri. Com o auxílio de uma alça de platina as colônias são coletadas  

da placa e distribuídas em dois erlenmayers de 0,5 L contendo um volume de caldo glicosado 

(composição indicada na Tabela 4.1) de 0,125 L, o qual foi previamente esterilizado em 

autoclave a 121ºC durante 15 minutos. A incubação ocorre num shaker Tecnal-TE421 

operando a 120 rpm, numa temperatura de 30º C por um período de 24 horas. 

O pré-inóculo assim preparado é centrifugado (centrífuga Sanyo-Harrier 18/80) com 

uma velocidade de 3000 rpm durante 20 minutos, permitindo desta forma o isolamento dos 

microrganismos do meio de cultura. Logo em seguida, a biomassa é ressuspendida em 1 L de 

solução salina (composição apresentada na Tabela 4.2) resultando, assim, no inóculo final, 

pronto para uso no biofiltro.  
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Para se preparar o inóculo constituído pelo consórcio das duas bactérias empregadas 

durante os experimentos, as etapas de propagação e preparo do pré-inóculo são seguidas, 

separadamente, para cada uma das bactérias. Somente após a centrifugação do pré-inóculo, ou 

seja, no momento de ressuspender a biomassa, as culturas serão misturadas num volume total 

de 1 L de solução salina diluída (0.75 L de solução concentrada com 3.25 L de água 

destilada), originando o inóculo final. 

 

 

- Solução salina para ressuspensão da biomassa 

 

  Para preparação de 1 L de solução salina concentrada, necessária a resuspensão da 

microflora, adotou-se, conforme os trabalhos de Kiared et al. (1997), a composição química 

resumida na Tabela 4.2. 

 

 

Tabela 4.2: Composição referente a 1 L de solução salina concentrada 

 

Componente Quantidade 

Na2HPO4 30 g 

KH2PO4 15 g 

NH4Cl 5 g 

KNO3 2.5 g 

MgSO4 (1 M) 5 mL 

CaCl2 (0,01 M) 50 mL 

NaCl (5 %) 50 mL 

Microelementos 5 mL 

 

 

Os microelementos envolvidos na constituição da solução concentrada tem sua 

composição química (por 1 L de solução de microelementos) descrita na Tabela 4.3. 
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Tabela 4.3. Composição referente a 1 L de solução de microelementos. 

 

Componente massa (mg) 

ZnCl2 40 

FeCl3.6H2O 10 

(NH4)6Mo7O24.4H2O 10 

 

 

 Todos os sais envolvidos na formulação da solução concentrada são provenientes da 

VETEC. 

 

 

- Modo operatório 

 

A operação de biofiltração desenvolvida no dispositivo experimental concebido é 

iniciada com injeção do inóculo pelo topo da coluna, sendo este drenado na base do biofiltro e 

recirculado manualmente ao topo do mesmo até que haja absorção completa do inóculo pelo 

leito filtrante. Esta etapa, chamada de inoculação, dura, em geral, um dia.  
Logo em seguida, começa-se o processo de biofiltração propriamente dito. Duas 

correntes gasosas, uma com ar umidificado com água e outra com ar contendo vapores de 

COVs são misturadas para alimentar a base do biofiltro com vazão volumétrica variando de 1 

m3.h-1 a 3 m3.h-1 (25 ºC e 1 atm). Simultaneamente, se inicia o gotejamento da solução  

nutriente, previamente preparada diluindo-se em cada batelada 0,75 L de solução de nutriente 

concentrada com 3,25 L de água destilada. A vazão volumétrica de gotejamento se encontra 

ajustada com o auxilio das pinças que envolvem a superfície externa das mangueiras dos 

equipos de soro fisiológico.  Este ajuste é feito diariamente com o objetivo de assegurar as 

condições ideais de umidade do leito, evitando, assim, as duas situações extremas: leito 

inundado (altas vazões) e leito seco (baixas vazões). O grau de umidade de leito é 

identificado, qualitativamente, pela visualização do aspecto físico do biofiltro, a observação 

de zonas claras no leito é característica de uma baixa umidade do suporte biológico. Esta 

etapa, chamada de período de aclimatação, dura um período de 15 dias (KIARED et al., 

1997). 
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Após o período de aclimatação, inicia-se finalmente a tomada das informações e a 

constituição do banco de dados do processo de biofiltração, com a quantificação das 

capacidades de remoção dos COVs pelo biofiltro concebido.  

A tomada das informações é realizada com coleta de amostras na entrada e na saída do 

biofiltro, as quais são analisadas por cromatografia, com emprego de microseringas, 

usualmente utilizadas para análise em cromatografia em fase gasosa.  

 

 

4.2.2 – Métodos 

  

 - Método de análise dos COVs 

 

 As amostras gasosas recolhidas ao longo do tempo e nos pontos de entrada e de saída 

do biofiltro são analisadas com uso da técnica analítica de cromatografia em fase gasosa. O 

aparelho cromatográfico utilizado nesta pesquisa é da marca Varian modelo Star 3400CX 

equipado com detector de ionização de chama (FID). A coluna é do modelo DB1- 

dimetilpolisiloxana com 30 m de comprimento, 0,25 mm de diâmetro interno e 0,25 µc de 

espessura do filme. A temperatura inicial e final da coluna é de 40 °C e 46 °C, 

respectivamente; com taxa de aquecimento de 0,8 °C.min-1. A temperatura do injetor e do 

detector é de 250 °C e 280 °C, respectivamente. O gás de arraste utilizado é o nitrogênio com 

uma vazão volumétrica de alimentação de 1 ml.min-1 (T=26 ºC e pressão variando de 4-6 

kgf.cm-2). 

 

 

- Grandezas medidas e grandezas calculadas 

 

 As grandezas medidas são as seguintes: 

 

- a temperatura do meio reacional na entrada do biofiltro (altura Z=0 m), T1; 

- a temperatura do meio reacional no meio do biofiltro (altura Z=0,5 m), T2; e 

- a temperatura do meio reacional na saída do biofiltro (altura Z=1,0 m), T3. 

 

Todas estas temperaturas foram deteminadas com uso de termômetros convencionais 

de mercúrio. 
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A pressão atmosférica referente ao local de instalação do biofiltro, PT, é determinada 

com um manômetro a mercúrio.  

 Adicionalmente, além das temperaturas, mediu-se a perda de carga na coluna de leito 

filtrante utilizando um manômetro diferencial de água entre a entrada e a saída do biofiltro. 

  

Avaliou-se, também, as grandezas seguintes: 

 

- a concentração do componente orgânico volátil – COV, na entrada do filtro, C0; e 

- a concentração do componente orgânico volátil – COV, na saída do filtro, Cs; 

 

As concentrações dos COVs são determinadas pelo método analítico de cromatografia 

em fase gasosa descrito anteriormente (item 4.2.2). 

 

As grandezas calculadas são as seguintes: 

 

- A conversão (X) do COV, dada pela relação: 

 

0

0

C
CC

X S−
=  

(4.1)

 

 

 

- A capacidade de remoção do biofiltro (CR), avaliada pela equação: 

 

 

biof

Sg

V
CCQ

CR
)( 0 −=  

(4.2)

 

              
sendo Qg a vazão volumétrica do gás que alimenta o biofiltro,  Vbiof o volume do biofiltro; e 

 

 

- A carga de entrada do COV (IL), estimada pela expressão: 

 

biof

g

V
CQ

IL 0⋅
=  

(4.3)
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5. Estudo das capacidades do biofiltro na remoção 

dos COVs – Resultados experimentais e discussão  
 

O presente capítulo apresenta os resultados experimentais obtidos na avaliação das 

capacidades de remoção dos vapores de COVs de efluentes gasosos pelo biofiltro após 

concepção, montagem e operação do mesmo. Os estudos envolvem, essencialmente, a 

quantificação dos efeitos da:  

 

a) Composição da solução nutriente, usada para garantir a manutenção dos 

microrganismos presentes no leito filtrante;  

 

b) Natureza dos microrganismos empregados para biodegradação dos COVs, sendo 

utilizadas as Pseudomanas putida e a Rhodococcus rhodochrous, bem como um 

consórcio das mesmas;  

 

c) Composição de efluentes gasosos contendo COVs;  

 

d) Vazão volumétrica de ar de alimentação do dispositivo experimental; e  

 

e) Carga de entrada dos COVs no biofiltro. 

 

Numa primeira etapa, os estudos experimentais efetuados enfocam, principalmente, o 

tratamento de efluentes gasosos cuja composição é caracterizada pela presença de um único 

componente orgânico: o etanol. Visando analisar o comportamento do biofiltro na remoção de 

outros COVs, um estudo similar foi realizado com uso do tolueno, em condições operacionais 

ótimas, obtidas com o tratamento dos vapores de etanol, constituindo, assim, a segunda etapa 

da parte experimental deste trabalho. Numa etapa final, ensaios de remoção dos COVs pelo 

biofiltro foram feitos com um fluxo gasoso contendo uma mistura de etanol e  tolueno, 

estudados previa e individualmente, procurando, assim, aproximar a composição do efluente 

sintético do laboratório do efluente real, oriundo dos processos industriais. 

 

Os ensaios experimentais foram executados de acordo com uma matriz de 

planejamento fatorial 23, apresentada na Tabela 5.1, lembrando que as três variáveis 
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investigadas são: a razão N/P (Nitrogênio/Fósforo) da solução nutriente, a natureza dos 

microrganismo usados (MO) e a vazão volumétrica de ar de alimentação (Qg), sendo os níveis 

dos fatores representados por “-” para o nível inferior e por “+” para o nível superior. 

A análise dos efeitos das variáveis estudadas foi feita com base na avaliação da 

capacidade de remoção dos COVs pelo biofiltro (CR) em função do tempo de corrida, e da 

capacidade média de remoção dos COVs em função da carga de entrada dos poluentes no 

biorreator. Foram também registrados as evoluções da temperatura em três (3) pontos do 

dispositivo experimental (entrada, meio e saída) e da perda de carga no biofiltro ao longo do 

período efetivo de aplicação do processo de biofiltração na remoção dos vapores de etanol. 

  

 

Tabela 5.1. Matriz de um planejamento fatorial 23. Para o estudo do efeito da razão N/P, tipo 

de microrganismo (MO) e taxa de fluxo gasoso (Q), sobre a capacidade de remoção (CR) do 

biofiltro utilizado para o tratamento COVs. 

 

ENSAIO N/P M.O Q 
1 - - - 
2 + - - 
3 - + - 
4 + + - 
5 - - + 
6 + - + 
7 - + + 
8 + + + 

 

 

Os valores das variáveis constantes na Tabela 5.1 estão listados na Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2. Valores das variáveis investigadas durante o estudado da capacidade de remoção 

do biofiltro . 

 
 

Níveis (-) (+) 

N/P 1/2 2 

MO P. putida P.putida+R.rhodochrous 

Q (m3.h-1) 1 3 
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 A seguir, são apresentados os diferentes resultados experimentais obtidos com 

proposição de interpretações para as observações efetuadas. 

 

 

5.1 – Efeito da composição da solução nutriente 
 

A concentração de nutrientes no biofiltro, bem como seus efeitos sobre a performance 

desses biorreatores têm sido alvo de estudos de alguns pesquisadores que reconhecem que o 

nitrogênio, o fósforo, o potássio e o magnésio devem estar presentes no biofiltro para garantir 

uma boa eficiência no processo da biodegradação, ainda que não exista um consenso em 

relação às concentrações ótimas dessas substâncias. A reposição de nutrientes é 

freqüentemente necessária para manter o bom desempenho dos biofiltros, especialmente em 

longos períodos de operação ou no tratamento de altas cargas de poluentes. Porém, existem 

pesquisas que relatam o uso de biofiltros por um longo período sem que haja a adição de 

nutrientes (ACUÑA et al., 2002).  

 

A necessidade de uso de solução nutriente em processos de biofiltração se deve 

principalmente aos seguintes motivos: manter a umidade no leito filtrante e garantir o 

suprimento do biofiltro em nutrientes, os quais são fundamentais na manutenção da 

microflora. A água se faz necessária para a ocorrência das reações biológicas que constituem 

o metabolismo microbiano, pois solubiza as substâncias que se encontram em fase gasosa 

(COVs). O gotejamento da solução nutriente no topo do biofiltro, com pré-umidificação da 

corrente gasosa, tende evitar a secagem do leito com manutenção de um teor de umidade 

ótimo, e ainda garantir a presença de nutrientes, requisitos operacionais fundamentais para um 

bom crescimento dos microrganismos e um processo de biofiltração eficiente. Falhas no 

sistema de umidificação do biofiltro são detectadas com observações visuais feitas em 

inspeções diárias ao longo da matriz filtrante que se apresenta mais clara em zonas de baixa 

umidade.  

 

O efeito da composição da solução nutriente sobre a capacidade de remoção do 

biofiltro na remoção dos COVs foi investigado considerando a razão (molar) entre dois 

elementos químicos fundamentais que compõem a solução nutriente: o nitrogênio (N) e o 

fósforo (P). A composição da solução nutriente está apresentada no Apêndice 13  Foram 

estudados dois valores da razão (N/P): 1/2 e 2, e os resultados obtidos se encontram 
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apresentados na Figura 5.1 e listados no Apêndice 3 (Tabela A.3.1) e Apêndice 7 (Tabela 

A.7.4), sendo a corrente gasosa tratada composta, exclusivamente, de etanol, a vazão 

volumétrica do gás de alimentação do dispositivo experimental é de 1 m3.h-1 e a cultura 

presente no biofiltro é constituída de um consórcio de Pseudomanas putida e de Rhodococcus 

rhodochrous. 

 

A Figura 5.1 mostra que o aumento da razão N/P de 1/2 a 2 conduz à uma elevação da 

capacidade do biofiltro na remoção dos vapores de etanol no período de 23 dias, durante os 

quais foram realizados os ensaios experimentais. Vale ressaltar que após a mudança do valor 

da razão N/P, é necessário respeitar o período de adaptação dos microrganismos às novas 

condições operacionais e assegurar o regime estacionário da biodegradação (período de 

aclimatação). Nesta pesquisa, tal período foi fixado em 15 dias, tempo relatado por alguns 

pesquisadores como sendo adequado (KIARED et al., 1997; JORIO et al., 2000).  

 

 

Figura 5.1: Efeito da razão N/P sobre a capacidade de remoção do etanol pelo biofiltro. 

Natureza dos microrganismos: consórcio de Pseudomonas putida e de Rhodococcus 

rhodochrous e Qg=1 m3.h-1. 
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É possível observar, através da Figura 5.1, que a capacidade média do biofiltro na 

remoção do etanol cresce de 20 para 90 g.m-3.h-1 quando o valor da razão N/P aumenta de 1/2 

para 2. Este comportamento pode ser explicado pelo fato de que a maior concentração de 

nitrogênio, possivelmente, favoreceu o meio para o crescimento e desenvolvimento de 

espécies nitrificantes, como Nitrosomas ou Nitrobacter, que podem ser introduzidas no 

biofiltro através da corrente gasosa, e encontrar um ambiente favorável no leito filtrante, ainda 

que não tenham sido inoculadas no mesmo. Sabe-se que o carbono que compõe a molécula de 

etanol será uma fonte de carbono para os microrganismos fixados no leito filtrante. A 

presença de varias espécies pode formar um consórcio não definido com as bactérias 

previamente inoculadas, e tal diversidade pode refletir no aumento do consumo de carbono 

proveniente do efluente gasoso, levando, assim, ao aumento da capacidade de remoção do 

biofiltro. 

 

A análise do efeito da razão N/P sobre as capacidades de remoção de vapores de etanol 

pelo biofiltro foi estendida a variados valores de carga de entrada do COV e os resultados 

estão resumidos na Figura 5.2 e listados no Apêndice 3 (Tabela A.3.2) e Apêndice 7 (Tabela 

A.7.5). 

A Figura 5.2 mostra que a capacidade de remoção do COV é função crescente da carga de 

entrada do poluente, quando se utiliza a solução nutriente N/P=2, indicando possíveis 

limitações difusionais do etanol no biofilme, nas condições operacionais do estudo. A maior 

capacidade de remoção do etanol pelo biofiltro foi estimada em um valor em torno de 100 

g.m-3.h-1. É possível concluir que para as condições estudadas, o COV difundido através do 

biofilme é degradado, ou seja, os micorganismos imobilizados no leito filtrante encontram-se 

em condições nutricionais satisfatórias, não tendo alcançado seu limite maximo de consumo 

de COV, confirmando o bom metabolismo das espécies presentes no biofiltro. 

 

 Poucos pesquisadores têm se dedicado ao estudo do efeito da limitação de nitrogênio 

no processo de biofiltração. Delhomenie et al. (2002) afirmam que o excesso de nitrogênio , 

até a concentração de 7.0 g.L-1, não influencia a biodegradação do tolueno. Abaixo desse 

valor, pode-se notar que o aumento na concentração de nitrogênio interfere na capacidade de 

remoção. Morales et al. (1998) citam que para baixas capacidades de remoção, em biofiltros 

com pouca atividade microbiana, devido à limitação de nitrogênio, a adição de NH3 (g) 

temporariamente, faz a capacidade de remoção aumentar em dez vezes. 
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 Cárdenas-Gonzáles et al. (1999) concluíram que não há mudanças significativas na 

quantidade de nitrogênio orgânico após 13 meses de operação em um biofiltro com leito 

filtrante constituído de turfa. Todavia Ramirez e Kinney (2000) concluíram que 

aproximadamente 75% do nitrogênio original contido num biofiltro foi perdido após 30 dias 

de operação, o que afetou negativamente a capacidade de remoção. 

 

Morgenroth et al. (1996) relatam um aumento na remoção de hexano de 40 para 99% 

quando uma solução concentrada de nitrato de potássio é adicionada ao leito filtrante. Cherry 

e Thompson (1997), também tratando vapores de hexano, mostram que a adição de um 

fertilizante contendo nitrogênio, fósforo e potássio resulta num aumento de 60 para 80% da 

capacidade de remoção. 

 

 

Figura 5.2: Efeito da razão N/P sobre a capacidade média de remoção de etanol para 

diferentes cargas de entrada do poluente. Natureza dos microrganismos: consórcio de 

Pseudomonas putida e de Rhodococcus rhodochrous e Qg=1 m3.h-1. 

 

Acuña et al. (2002) fazendo um estudo com quatro diferentes concentrações de 

solução nutriente, comprovaram o aumento na degradação do tolueno em decorrência do 

maior crescimento da microflora com o aumento da concentração de nutrientes. Entretanto, 

em longos períodos (mais que 60 dias) a taxa de degradação do tolueno tende a baixar e a 

0

20

40

60

80

100

120

140

90 100 110 120 130 140 150 160 170

Carga de entrada de etanol(g.m-3.h-1)

C
ap

ac
id

ad
e 

de
 r

em
oç

ão
 (g

.m
-3

.h
-1

)

N/P=1/2
N/P=2



Estudo das capacidades do biofiltro na remoção dos COVs – Resultados e discussões 

 

ALVES, Marileide Moraes – Janeiro, 2005 
 

61

concentração celular é mantida constante. Esses autores, observaram, ainda, uma alta 

densidade de células microbianas, cristais de sal e a formação de polímeros em nível extra- 

celular, ao utilizarem altas concentrações de nutrientes; enquanto as baixas concentrações 

mostraram uma escassez  na população de microrganismos e mudanças na morfologia celular. 

Charalacklis e Marshall (1990) reportam que as bactérias tendem a morrer sob baixas 

concentrações de nutrientes e para tentarem sobreviver a tais condições, essas bactérias 

diminuem de tamanho e baixam seu metabolismo significantemente.   

 

5.2 – Efeito da natureza dos microrganismos 
 
 O estudo do efeito da natureza dos microrganismos sobre o processo de biofiltração 

para remoção dos COVs envolve o uso de dois tipos de microrganismos: Pseudomonas putida 

e um consórcio constituído de Pseudomonas putida e de Rhodococcus rhodochrous. Os 

ensaios experimentais foram realizados com uso de etanol como COV, sendo a vazão 

volumétrica do gás de alimentação do biofiltro de 1 m3.h-1 e o valor da razão N/P mantido em 

2.  Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 5.3 e listados no Apêndice 5 (Tabela 

A.5.1) e Apêndice 7 (Tabela A.7.1). 

 

Figura 5.3: Efeito da natureza dos microrganismos sobre a capacidade de remoção de etanol 

pelo biofiltro. N/P=2 e Qg=1 m3.h-1. 

0

20

40

60

80

100

120

0 5 10 15 20 25

Tempo (dia)

C
ap

ac
id

ad
e 

de
 r

em
oç

ão
 (g

.m
-3

.h
-1

)

Monocultura

Consórcio



Estudo das capacidades do biofiltro na remoção dos COVs – Resultados e discussões 

 

ALVES, Marileide Moraes – Janeiro, 2005 
 

62

A construção das curvas capacidade de remoção do COV pelo biofiltro em função do 

tempo de corrrida evidencia que o uso do consórcio de microrganismos Pseudomonas putida 

e Rhodococcus rhodochrous permite melhorar significativamente as performances do biofiltro 

em comparação às Pseudomonas putida. Uma capacidade média de remoção do etanol de 90 

g.m-3.h-1 é alcançada com uso do consórcio de microrganismos, enquanto um valor médio 

somente de 50 g.m-3.h-1 é atingido com a aplicação da monocultura. Esse aumento na 

capacidade de remoção, correspondente a aproximadamente 80%, pode ser explicado pela 

habilidade das duas espécies de microrganismos em degradar o etanol.  

 

Existem quatro possíveis mecanismos para a biodegradação de COVs: adaptação 

limitativa, inibição competitiva, inibição não competitiva e produto inibitório de reação 

(NIENWLAND et al., 1999). Interações dos mecanismos citados não são exatamente 

conhecidas. Considerando que para as condições estudadas não há a chamada competição 

inibitória entre as duas espécies, a presença da Rhodococcus rhodochrous provavelmente é 

responsável pela remoção mais rápida do etanol, contribuindo, assim para um aumento global 

da capacidade de remoção. Alguns autores relatam a produção de intermediários ácidos como 

um dos produtos da reação de biodegradação do etanol (HWANG et al., 2003) o que poderia 

ter afetado a capacidade de degradação do etanol pela Pseudomonas putida, uma vez que as 

mesmas possuem um pH ótimo para crescimento e desenvolvimento. Se tal efeito não ocorre, 

ou ocorre de forma mais amena com a Rhodococcus rhodochrous a tendência natural será 

uma melhoria na performance do biofiltro ao se utilizar o consórcio de bactérias. 

 

A capacidade que certas espécies de bactérias e fungos possuem para degradar vapores 

de solventes orgânicos foi evidenciada em vários trabalhos de investigação reportados pela 

literatura. Assim, é conhecido que as Pseudomonas sp. são microrganismos que apresentam 

propriedades ativas no processo de biodegradação, além de outras baterias tais como: 

Achromobacter sp., Bacillus sp., Streptomyces sp., Micrococcus sp., Proteus sp., 

Micromonospora sp., Arthrobacter sp., Corynebacterium sp., Nocardia sp., e Mycobacterium 

sp. e fungos como Penicillium sp., Aspergillus sp., Fusarium sp., Cephalosporium sp., Mucor 

sp., Circinella sp., Cephaloterium sp., Ovularia sp., Stemphilium sp., as quais podem ser 

usadas em biofiltros para tratamento de ar e de águas residuárias (BEERLI, 1995). Se no 

efluente gasoso a ser tratado através da biofiltração estão presentes vários compostos 

orgânicos, os quais podem ser degradados por diferentes microrganismos, a capacidade de 
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remoção do biofiltro deve crescer, resultando numa taxa total de degradação maior que para 

um composto individual. 

Certamente, a eficiência do processo de biofiltração está relacionada à seleção 

adequada de microrganismos a se utilizar em função do tipo de componente orgânico volátil 

que se deseja degradar. O aumento da taxa de remoção, particularmente para compostos de 

baixa degradibilidade, pela aplicação de microrganismos apropriados e pela melhoria das 

condições de sobrevivência dos mesmos, pode conduzir a uma redução significativa do 

tamanho do biofiltro e tornar a biofiltração uma técnica bastante competitiva. 

 

Chang et al. (1992) analisando o efeito de dois tipos de Pseudomonas, isoladas a partir 

do próprio biofiltro, para tratamento em escala piloto de benzeno, tolueno e p-xileno 

constataram que as duas espécies apresentaram grandes diferenças de preferência pelos 

solventes estudados, e que o consórcio das duas espécies foi prejudicial ao processo de 

biofiltração, pois houve inibição competitiva entre os dois tipos de microrganismo. Todavia, 

Lee et al. (1994) utilizando uma cultura híbrida de espécies de Pseudomonas para tratamento 

de vapores de benzeno, p-xileno e tolueno notaram um aumento significativo na 

biodegradação dos COVs, contradizendo, assim, as conclusões enunciadas por Chang et al. 

(1992). Kiared et al. (1997), ao usar consórcio composto por: dois biotipos de Pseudomonas, 

Rhodococcus sp. e Arthrobacter paraffineu  na remoção de vapores de tolueno alcançaram um 

valor de 95% na capacidade de remoção do COV, confirmando as observações de Lee et al. 

(1994). 

 

 

5.3 - Efeito da vazão volumétrica do gás de alimentação 
 

O efeito da vazão volumétrica do gás que alimenta o biofiltro (Qg) sobre a capacidade 

de remoção do etanol foi quantificado realizando-se ensaios experimentais com 1 m3.h-1 e 3 

m3.h-1, sendo os microrganismos constituídos de uma mistura de bactérias Pseudomonas 

putida e Rhodococcus rhodochrous mantidas com solução nutriente de razão N/P=2. Os 

resultados obtidos se encontram listados no Apêndice 7 (Tabela A.7.3) e Apêndice 8 (Tabela 

A.8.1) resumidos na forma de construção de curvas apresentando a capacidade de remoção do 

COV pelo biofiltro em função do tempo de experimentação para os dois valores da vazão 

volumétrica do gás estudados (Figura 5.4). 

 



Estudo das capacidades do biofiltro na remoção dos COVs – Resultados e discussões 

 

ALVES, Marileide Moraes – Janeiro, 2005 
 

64

Pela analise da Figura 5.4 observa-se que o aumento da vazão, Qg, de 1 m3.h-1 para 3 

m3.h-1 resulta na diminuição da capacidade de remoção dos vapores de etanol pelo biofiltro. 

Capacidades médias de remoção do COV aproximadamente de 70 g.m-3.h-l e de 40 g.m-3.h-l 

são obtidas com a vazão volumétrica de 1 m3.h-1 e 3 m3.h-1, respectivamente. 

 

 

Figura 5.4: Efeito da vazão volumétrica do gás de alimentação sobre a capacidade de remoção 

de etanol pelo biofiltro. Natureza dos microrganismos: Pseudomonas putida e Rhodococcus 

rhodochrous , N/P=2. 

 

Além de proporcionar uma determinada quantidade de gás que pode ser tratada por 

unidade de tempo, a vazão volumétrica da fase gasosa é uma parâmetro fundamental, tanto na 

definição do regime hidrodinâmico de funcionamento do biofiltro, como na identificação das 

características de transferência de massa entre a fase gasosa e a fase líquida (biofilme), as 

quais são diretamente relacionadas à performance do processo de biofiltração para remoção 

dos COVs. 

 

O aumento da vazão volumétrica do gás de entrada reduz o tempo de contato entre o ar 

poluído e a microflora imobilizada, conduzindo, assim, à diminuição das capacidades do 

biofiltro na remoção dos vapores de etanol. A elevação da vazão Qg de 1 m3.h-1 para 3 m3.h-1 

permite, por outro lado, diminuir  a espessura da camada limite do gás ao redor do biofilme, 

visto que para elevadas vazões de ar, o tempo de residência do gás é curto e a turbulência é 
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mais forte para que se estabeleça um filme gasoso de espessura significativa. 

Conseqüentemente, a transferência de massa dos vapores de etanol através da camada limite, 

lado gasoso, se encontra favorecida pelo aumento da vazão volumétrica do ar, todavia a 

transferência de massa através da camada limite, lado líquido, dos vapores de etanol e de 

oxigênio gasoso, pouco solúvel na água e necessário a manutenção das bactérias de natureza 

aeróbia, é a etapa controladora e limitante do processo global de transferência de massa entre 

a fase gasosa e a fase líquida ocorrida durante a biofiltração. 

 

Procurando quantificar melhor a interferência da transferência de massa gás/líquido no 

processo de biofiltração, foram avaliadas as capacidades médias de remoção do etanol em 

função da carga de poluente alimentando o biofiltro para valores da razão N/P=2 e vazão Qg 

mantida a 1 m3.h-1. Os resultados estão apresentados na Figura 5.5 e listados no Apêndice 7 

(Tabela A.7.1)  

 

 

Figura 5.5: Capacidade média de remoção de etanol em função da carga de entrada de etanol 

no biofiltro. Natureza dos microrganismos: Pseudomonas putida e Rhodococcus rhodochrous, 

N/P=2 e Qg=1 m3.h-1. 
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A Figura 5.5 sugere uma elevação da capacidade de remoção do COV com aumento 

da carga de entrada do poluente no biofiltro, indicando deste modo a possibilidade da 

limitação pela transferência de massa dos vapores de etanol no biofilme durante o processo do 

biofiltração. 

 

Considerando, ainda, a construção da curva capacidade média de remoção do COV em 

função da carga de entrada do poluente (Figura 5.5) nota-se um perfil da capacidade de 

remoção de etanol acompanhando as variações da carga de entrada do COV, reforçando a 

hipótese da ocorrência de um regime de natureza difusional no biofilme. A Figura revela a 

elevação da capacidade média de remoção do etanol em função da carga de entrada do COV 

no biofiltro, mostrando que nas condições de operação do biorreator, o valor máximo da 

capacidade de remoção dos vapores do etanol não foi ainda atingido e que o regime de 

funcionamento do biofiltro é certamente limitado pela difusão no biofilme. A faixa de valores 

da capacidade de remoção de etanol em torno 100 g.m-3.h-1 obtida neste estudo está de acordo 

com aquela indicada por Ottengraf (1986), 10 g.m-3.h-1 a 100 g.m-3.h-1 para os COVs mais 

comuns, como o etanol. 

 

Jorio et al. (2000), estudando o efeito da vazão volumétrica do gás de alimentação e da 

carga de entrada de vapores de xileno num biofiltro, obtiveram uma capacidade máxima de 

remoção do COV de 40 g.m-3.h-1 para uma vazão Qg de 1 m3.h-1 e um valor da carga de 

entrada do poluente, chamada de crítica, de 70 g.m-3.h-1. Para valores de carga de entrada de 

xileno superiores à 70 g.m-3.h-1, a capacidade de remoção do COV fica constante e igual ao 

valor máximo de 40 g.m-3.h-1, permitindo a estes autores concluir que, nestas condições 

operacionais, o regime de funcionamento do biofiltro tornou-se do tipo reacional bioquímico e 

que a cinética de biodegradação do xileno obedece a uma ordem zero em relação ao COV.  

 

Sendo a taxa de remoção do componente orgânico volátil reduzida a medida que a 

concentração do substrato (COV) se aproxima de um certo valor crítico, sugere-se que a 

difusão do poluente no biofilme é a etapa controladora do processo de biofiltração. Para 

concentrações de COV superiores ao valor crítico, a taxa de remoção torna-se independente 

da concentração do COV que alimenta o biofiltro, o que é sugestivo de uma cinética de 

degradação de ordem zero em relação ao substrato, sendo nestas condições, o biofilme 

completamente saturado em poluente e eliminação do mesmo é unicamente limitada pela 

atividade biológica dos microrganismos (biorreação). 



Estudo das capacidades do biofiltro na remoção dos COVs – Resultados e discussões 

 

ALVES, Marileide Moraes – Janeiro, 2005 
 

67

Todavia, a elevação da carga de entrada do COV num biofiltro pode levar também a 

um abaixamento da remoção do poluente, assim, foram, por exemplo, as observações 

efetuadas por Arulneyam e Swaminathan (2000), enquanto estes investigadores realizaram 

estudos de degradação de vapor de etanol por um processo de biofiltração. Os autores 

atribuem tal resultado à uma acumulação no biofiltro de intermediários tóxicos que 

comprometem o metabolismo dos microrganismo. Lesson et al., citados por Arulneyam e 

Swaminathan (2000), tratando em biofiltro piloto vapores de etanol de efluentes gasosos 

emitidos por uma padaria constataram que altas cargas de alimentação do COV provocam o 

aparecimento de um intermediário, identificado como ácido acético, que compromete o 

metabolismo dos microrganismos conduzindo, assim, a queda da capacidade de remoção do 

COV pelo processo de biofiltração. A queda na capacidade de remoção do biofiltro para taxas 

de fluxo de entrada de COVs elevadas foi relatado, também, por Swanson e Loehr (1997). 

 

 

5.4 – Efeito da natureza dos COVs 
 

 Os efluentes gasosos oriundos de indústrias envolvem na sua composição química, em 

geral, mais de um componente orgânico volátil. O projeto de um biofiltro eficiente no 

tratamento de tais efluentes deve levar em consideração a presença da mistura de COVs e as 

interações que podem ocorrer entre os mesmos, afetando a capacidade de remoção do biofiltro 

em relação à cada componente. 

 

 Visando avaliar as capacidades do biofiltro na remoção de COVs presentes 

simultaneamente num fluxo gasoso, foram realizados ensaios experimentais de biofiltração 

envolvendo, além do etanol, outro COV, freqüentemente presente em efluentes gasosos: o 

tolueno. Esses experimentos têm por o objetivo avaliar o efeito da presença  do tolueno sobre 

a biodegradação do etanol.  

 

Primeiramente, foi investigado o comportamento do biofiltro operando com correntes 

de ar contendo, exclusivamente, vapores de tolueno ou de etanol. Posteriormente, a corrente 

de ar que alimenta o biofiltro foi saturada com uma mistura composta de 50%  (v/v) de etanol 

e tolueno.  
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Os ensaios de remoção de vapores de tolueno e de etanol em presença de tolueno 

foram desenvolvidos em condições operacionais, identificadas como ótimas no caso da 

biofiltração de vapores de etanol, ou seja, vazão volumétrica de gás de entrada de 1 m3.h-1, 

microrganismos constituídos do consórcio Pseudomonas putida e Rhodococcus rhodochrous 

e uma solução de nutrientes apresentando uma razão N/P igual a 2.  

 

Os resultados obtidos na avaliação da capacidade do biofiltro na remoção dos vapores 

do tolueno estão apresentados na Figura 5.6 e listados no Apêndice 9 (Tabela A.9.1). 

 

 

Figura 5.6: Capacidade média de remoção do tolueno pelo biofiltro em função da carga de 

entrada do poluente. Natureza dos microrganismos: Pseudomonas putida e Rhodococcus 

rhodochrous, N/P=2 e Qg = 1 m3.h-1. 

   

 Nas condições em que foram realizados os experimentos aqui apresentados, é  possível 

observar que a capacidade média do biofiltro na remoção do tolueno aumenta com aumento 

da carga de entrada do COV, sugerindo, também, um regime de funcionamento do biofiltro 

controlado pela difusão do tolueno no biofilme, ou seja, não foi atingida a chamada 

concentração crítica.  

 A Figura 5.7 apresenta a avaliação da capacidade do biofiltro na remoção do etanol e 

do tolueno, individualmente, em função da carga de entrada dos respectivos COVs. Os dados 
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que originam a Figura 5.7 estão listados no Apêndice 7 (Tabela A.7.1) e no Apêndice 9 

(Tabela A.9.1).  A analise dessa figura deixa claro que a capacidade de remoção do etanol é 

superior a do tolueno, principalmente nos intervalos onde a carga de entrada é menor.  O que 

pode ser explicado, quimicamente, pela diferença nos coeficientes de difusão dos dois COVs, 

visto que nestas faixas de carga de entrada, há o chamado regime difusional.  

 

 

 

Figura 5.7: Capacidade média de remoção do etanol e do tolueno pelo biofiltro, 

individualmente, em função da carga de entrada do poluente. Natureza dos microrganismos: 

Pseudomonas putida e Rodococcus rhodochorus, N/P=2 e Qg = 1 m3.h-1. 

 

 

Do ponto de vista microbiológico, os poluentes contidos no efluente gasoso nem 

sempre são biodegradados independentemente. O tolueno apresenta em sua estrutura 

molecular um anel aromático, o que o faz ser mais complexo do que etanol, e este fato leva á 

exigência de uma espécie mais especializada para utilização do carbono presente na estrutura 

molecular de cada um desses solventes. Pelos perfis apresentados na Figura 5.7, houve uma 

aparente preferência dos microrganismos pelo etanol. Existem estudos demonstrando que o 

tolueno é mais resistente á biodegradacao do que o etanol, por baixar metabolismo das 

bactérias (KIARED et al., 1997). 
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A Figura 5.8 mostra os perfis de degradação do etanol quando é o único COV presente 

na corrente gasosa, e ainda, quando se encontra na presença de tolueno, em uma mistura de 

50%(v/v). Os dados que originam Figura 5.8 estão listados no Apêndice 7 (Tabela A.7.1) e no 

Apêndice 10 (Tabela A.10.1). Quando o etanol era o único composto presente no efluente 

gasoso, a capacidade de remoção do biofiltro apresentou valores superiores, em média, 60% 

maiores em relação aos valores apresentados quando o etanol se encontrava em presença de 

tolueno. Tal comportamento sugere que a mesma população de microrganismos degrada os 

dois poluentes, todavia as taxas de biodegradação são diferentes. Assim, há o efeito inibitório 

do tolueno sobre a biomassa.  

 

Leson e Winer (1991) observaram a biodegradação do benzeno, que parece ser mais 

lenta se este for o único constituinte do efluente gasoso, enquanto a presença de outros 

orgânicos pode aumentar significativamente sua degradabilidade. Por outro lado tem sido 

registrada a inibição na biodegradação de metanol devido à presença de terc-butanol, (LESON 

e WINER, 1991). 

 

 

Figura 5.8. Perfis de degradação do etanol quando é o único COV presente na corrente 

gasosa, e ainda, quando se encontra na presença de tolueno, em uma mistura de 50%(v/v). 

Natureza dos microrganismos: Pseudomonas putida e Rhodococcus rhodochrous, N/P=2 e Qg 

= 1 m3.h-1. 
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5.5 - Perda de carga no biofiltro 
 

 A compactação de um leito filtrante pode levar a queda da eficiência do biofiltro, pois 

favorece o surgimento de canais preferências e a conseqüente má distribuição do fluxo gasoso 

ao longo da seção normal do bioreator. 

 

 A compactação gradual do leito filtrante ao longo do tempo tem conseqüência 

imediata: o aumento da perda de carga no biofiltro com elevação de consumo energético. O 

monitoramento contínuo da perda de carga torna-se, então, necessário para detecção indireta e 

precoce do fenômeno de compactação e na reposição eventual da matriz filtrante. 

 

 Por um período de 60 dias foram feitas medidas de perda de carga no biofiltro 

constituído de Luffa cylindica, como leito filtrante e inoculado com o consórcio de bactérias 

Pseudomonas putida e Rhodococcus rhodochrous, as quais foram mantidas com uma solução 

nutrientes de razão N/P=2. A vazão volumétrica do ar que alimentava o biofiltro era de 1 m3h-

1. Os resultados dos ensaios estão resumidos na Figura 5.9 e listados no Apêndice 11 (Tabela 

A.11.1). 

 

A Figura 5.9 demonstra que o aumento da perda de carga é relativamente baixo (não 

excedeu 1 cm H2O/m) ao longo dos 60 dias observados. Esse comportamento pode ser 

explicado pelo acumulo de biomassa e não pela compactação do leito filtrante, uma vez que 

os ensaios realizados após lavagem do biofiltro com retirada de excesso de biomassa 

desenvolvida, permitiram observar o restabelecimento dos valores de perda de carga 

registrados inicialmente. 

 

Há relatos na literatura de biofiltros que apresentam torres de até  5 m de altura, o que 

requer um meio filtrante com baixa densidade e boa resistência ao fluxo gasoso (KIARED et 

al.,1997). A Luffa cylindica parece ser uma boa alternativa para compor meios de altura 

elevada. 
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Figura 5.9: Perda de carga no biofiltro em função do tempo de experimentação. Utilizando 

etanol como COV. Microrganismo: Pseudomonas putida e Rhodococcus rhodochrous, N/P=2 

e Qg = 1 m3.h-1. 

 

 

 

5.6 – Perfil longitudinal da temperatura no biofiltro 
 

 O monitoramento da temperatura ao longo do comprimento do biofiltro constitui um 

banco de medidas experimentais que pode, com sua leitura, fornecer indicações importantes 

sobre a intensidade do metabolismo microbiano ocorrendo durante o processo de biofiltração. 

 

A atividade mesofílica dos microrganismos, e às vezes, a atividade termofílica 

também, é predominante na degradação dos COVs por biofiltração. A taxa de degradação dos 

poluentes tende a aumentar com a temperatura. Todavia, este ganho potencial pode, 

dependendo da natureza química do COV tratado, ser contrabalanceado pela diminuição da 

solubilidade dos poluentes orgânicos nos líquidos, principalmente água, limitando, assim, a 

ocorrência da reação biológica. Outrossim, sabe-se que a elevação da temperatura conduz ao 

crescimento da população dos microrganismo termofílicos envolvidos na biodegradação. 
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Recomenda-se, então, para remoção dos COVs em condições ótimas, operar com 

temperaturas variando entre 20 °C  e 40 °C (LESON e WINER, 1991). 

 

Nos ensaios experimentais de remoção de vapores de etanol em condições 

identificadas como ótimas, ou seja, uso do consórcio Pseudomonas putida e Rhodococcus 

rhodochrous mantidas com solução de nutriente de razão N/P=2 e vazão QG = 1 m3h-1, foi 

realizado um monitoramento regular da temperatura em função do tempo de experimentação 

em três níveis do biofiltro: na base (Z= 0 m), no meio (Z= 0,5 m) e no topo (Z= 1 m). Os 

resultados estão resumidos na Figura 5.10 e Apêndice 12 (Tabela A.12.1). 

 

  

 

Figura 5.10: Perfil longitudinal da temperatura em função do tempo de experimentação para 3 

diferentes níveis do biofiltro. Utilizando etanol como COV. Microrganismo: Pseudomonas 

putida e Rhodococcus rhodochrous, N/P=2 e Qg = 1 m3.h-1. 

 

  Observa-se que à medida que o fluxo gasoso ascende da base até ao topo da coluna, 

há elevação longitudinal da temperatura. Temperaturas registradas na base (Z= 0 m), no meio 

(Z= 0,5 m) e no topo (Z= 1 m) apresentam valores médias iguais à 18 ºC, 22,5 ºC e 24 ºC, 

respectivamente. 
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A temperatura medida no topo da coluna se destaca pelo seu alto valor em comparação 

às duas outras registradas no meio e na base do biofiltro. Isto pode se explicar pelos relativos 

grandes teores de nutrientes e de umidade que se encontram expostos os microrganismos 

nesta região do biofiltro, favorecendo, assim, o crescimento das bactérias e a elevação da taxa 

de remoção do COV, com liberação simultânea de quantidades de calor por unidade de 

tempo. Ressaltando, também, que o topo do biofiltro não é sujeito ao importante resfriamento 

pelo ar umidificado que ascendente ao longo da coluna.  

 

O gradiente de temperatura positivo, evidenciado pelas medidas no gás na sua 

travessia ascendente pelo biofiltro, pode ser interpretado, finalmente, como sendo o resultado 

da combinação dos efeitos simultâneos da alta taxa de calor liberada na região do topo da 

coluna, umidificada pela solução de nutrientes; e do resfriamento do biofiltro, pelo ar 

ascendente, previamente umidificado, alimentando o dispositivo experimental em sua base. 

  

Perfis similares de evolução da temperatura ao longo de um biofiltro foram relatados 

por Kiared et al. (1997) e por Jorio et al. (2000). 

 

 

 

 

 



Modelagem 

ALVES, Marileide Moraes – Janeiro, 2005 75

6. Modelagem  

  

 Na última década, modelos teóricos vêm sendo desenvolvidos para tentar descrever os 

processos físicos e biológicos que ocorrem nos biofiltros. Estes visam predizer a capacidade 

de remoção e a eficiência do bioreator em função do tamanho do biofiltro, dos tipos de 

poluente e dos microrganismos empregados. Em geral, baseiam-se na integração de modelos 

de transferência de massa e de processos de biodegradação, considerando a cinética de tipo 

Monod ou tipo Michaelis-Menten (BIBEAU et al., 1997).  

 

O primeiro modelo foi apresentado por Jennings et al. (1976) (citado por Ottengraf e 

van den Oever, 1983). Este, baseado no perfil de concentração de um único componente na 

fase gasosa, descreveu a difusão de contaminantes orgânicos da fase gasosa para o biofilme. 

Por outro lado, van Lith et al. (1990) (citado por Bibeau et al., 1997) estabeleceram que em 

muitos casos, a eliminação de VOCs em biofiltros segue uma cinética de ordem zero para 

baixas concentrações de poluentes. Todavia, Deshusses et al. (1995) desenvolveram um 

modelo descrevendo o comportamento de biofiltros operando em estado estacionário e em 

estado transiente, aplicado para a biodegradação de vapores de metil-etil-cetona e metil-

isobutil-cetona, se mostrou satisfátorio. 

 

 A seguir, são apresentados os modelos utilizados na previsão das capacidades de 

remoção dos vapores de etanol e de tolueno pelo biofiltro usado durante os ensaios 

experimentais desse trabalho de pesquisa. Trata-se, principalmente, dos modelos de 

Ottengraff e van den Oever (1983) e de Van Lith et al. (1990), ambos baseados nas hipóteses 

simplificadoras abaixo descritas: 

 

1- A resistência no filme gasoso é desprezível, com conseqüente equilíbrio entre a 

concentração do COV na interface da biocamada e no seio do gás; 

 

2- Na biocamada, os poluentes são transportados, exclusivamente, por via difusional, 

adotando De como o coeficiente de difusão efetivo para quantificação do fluxo do 

transporte dos reagentes; 
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3-  A espessura do biofilme é pequena, se comparada ao diâmetro das fibras da matriz 

filtrantre, assim, coordenadas lineares podem descrever a conservação de massa do 

substrato no biofilme; 

 

4- O escoamento da fase gasosa é do tipo pistão; e 

 

5- A microcinética da reação de eliminação do substrato na biocamada é de ordem zero. 

 

Com base nessas considerações, o balanço de massa do poluente global sobre a fase 

gasosa e o balanço de massa do poluente através da biocamada funcionando em regime 

difusional podem ser expressos pelas equações (6.1) e (6.2), respectivamente: 

 

akNa
dh

dC
u i

g λ0===−  
(6.1)

 

    

Sendo: 

ug a velocidade superficial do gás (m.h-1) 

Ci a concentraçao do poluente na fase gasosa (g.m-3) 

h  a distancia axial do leito (m) 

N  o fluxo de substrato no interior do biofilme (g.m-2.h-1) 

a  a área superficial específica do leito filtrante (m2.m-3) 

k0  a constante cinética de ordem zero (g.m-3.h-1) 

λ profundidade da biocamada (m). 

 

 

02

2

=− o
L

e k
dx

Cd
D  

(6.2)

 

 

Sendo: 

De  a constante efetiva de difusão (m2.h-1) 

CL a concentraçaõ do poluente no biofilme líquido (biocamada) (g.m-3) 

x  a profundidade de penetração no biofilme (m)   

e ko a constante cinética de ordem zero (g.m-3.h-1) 
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6.1 – Modelo de Ottengraf e van den Oever (1983) 
 

O modelo de Ottengraf e van den Oever (1983) consiste em integrar a Equação (6.2) 

levando em consideração as condições de contorno seguintes: 

 

 

0x =  (Interface)            

  m
C

C i
L =  

(6.3)

 

    

   

λx =   
0=

dx
dCL  

(6.4)

 

    

          

sendo m é o coeficiente de distribuição adimensional de Henry (Ci/CL) e λ uma determinada  

profundidade da biocamada. 

 

 A forma geral de solução do sistema é dada por: 
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Sendo: 

Ci a concentração do poluente na interface do biofilme (lado  gasoso) (g.m-3) 

C0 a concentração do poluente na entrada do biofitro (g.m-3) 

CL a concentração do poluente no biofilme (g.m-3) 

φ  o número de Thiele 

σ  a coordenada adimensional de comprimento do biofilme 

δ  a espessura do biofilme (m) 
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O número de Thiele, φ, o qual reflete o intervalo da taxa máxima de degradação e a 

taxa máxima de difusão no biofilme, foi usado para diferenciar a limitação difusional e 

reacional. 

 

Fazendo-se uma analogia com as reações químicas catalíticas (Levenspiel, 1979), tem-

se que para o número de Thiele ( )5.0
0

* )/( ieCDmkδφ =  maior que 2 , a taxa de reação é 

controlada pela difusão e para o número de Thiele menor que 2 , a taxa de reação é 

controlada pela reação de biodegradação. Através do valor crítico ( 2 ) é possível calcular a 

espessura da biocamada δ: 

 

mK
CaD

o

crie ,2
=δ  

(6.6)

 

       

Sendo: 

Ci,cr   a concentração crítica do poluente na fase gasosa (g.m-3) 

k0  a constante cinética de ordem zero (g.m-3.h-1) 

K0  a capacidade máxima de eliminação (g.m-3.h-1) 

 

Determina-se experimentalmente o valor de Ko em torno de 110 g.m-3.h-1 para o 

etanol, sendo De=0.85x10-9 m2.s-1 e m=0.27 (Ottengraf e van der Oever, 1983). A 

concentração crítica foi determinada por Bibeau et al. (1997) para o tolueno em torno de 3 

g.m-3 e a=1050 m2.m-3 em biofiltro com altura de 1 m e diâmetro de  0,15 m, tendo a turfa 

como leito filtrante e Pseudomonas putida como inóculo. Os perfis da capacidade de remoção 

em função da carga de entrada dos poluentes, revelam que na presente pesquisa não se chegou 

a atingir a concentração crítica para o etanol e para o tolueno, conforme Figuras 5.5 e 5.6, 

respectivamente. 

Por não se ter o perfil de concentração longitudinal do poluente na fase gasosa, 

aplicou-se o modelo de Ottengraff para se avaliar a conversão final no biofiltro. Integrando-se 

a Equação (6.1) com as condições de contorno apropriadas (Ci=C0, em z=0, entrada do 

biofiltro) e Ci=CS, em z=Z, altura total do leito), detemina-se a concentração téorica do 

poluente no fluxo de gás de saída do biofiltro (BIBEAU et al., 1997): 
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Sendo: 

ug a velocidade superficial do gás (m.h-1) 

 

Com a Equação (4.2), usando CS, teorica estimada pela Equação (6.7), é possível calcular 

a Capacidade de remoção teórica (Equação 6.8) : 

    

teoricateorica XILCR ×=  (6.8)

 

       

Sendo IL a carga de entrada de COV e Xteorica a conversão, dadas por: 

 

biof
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 A Figura 6.1 compara os valores experimentais da capacidade de remoção de etanol 

em função de sua carga de entrada com os valores previstos pelo modelo de Ottengraf. Os 

perfis revelam que existe uma proximidade satisfatória entre os valores obtidos 

experimentalmente e aqueles previstos pelo modelo. Os dados que originaram a Figura 6.1 

estão na Tabela A.7.4 do Apêndice 7. 
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Figura 6.1: Comparação entre os valores experimentais e valores calculados pelo modelo de 

Ottengraf para as capacidades de remoção em função da concentração de entrada do etanol no 

biofiltro. Natureza dos microrganismos: Pseudomonas putida e Rodococcus rhodochorus, 

N/P=2 e Qg=1 m3.h-1. 
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 Uma comparação similar foi efetuada com os dados obtidos no estudo das capacidades 

de eliminação do tolueno pelo biofiltro, mostrando uma previsão distante do modelo em 

relação aos valores determinados durante os ensaios experimentais. Os dados estão 

apresentados no Apêndice 9 (Tabela A.9.1) e ilustrados na Figura 6.2. 

 

 

Figura 6.2:  Comparação entre os valores experimentais e valores calculados pelo modelo de 

Ottengraf para as capacidades de remoção em função da concentração de entrada do tolueno 

no biofiltro. Natureza dos microrganismos: Pseudomonas putida e Rodococcus rhodochorus, 

N/P=2 e Qg=1 m3.h-1. 
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6.2 – Modelo de Van Lith et al. (1990) 

 
 O Modelo de Van Lith et al (1990) (citado por Bibeau et al., 1997) é menos conhecido 

que o modelo de Ottengraf. A capacidade de remoção (CR) é obtida pela integração do 

balanço global de massa do poluente no biofiltro. A CR é dada em função da concentração de 

entrada C0 e de saída do poluente CS e do tempo de residência médio do gás: 

 

( )SCCC
t

CR ×−= 00
2  

(6.10)

 

  

Sendo t o tempo de residência médio do gás (s). 

 

 A validade deste modelo pode ser confirmada pela Figura 6.3 quando se estuda a 

biodegradação dos vapores de tolueno. É possível concluir, com análise da referida figura, 

que para as condições estudadas, este modelo teve uma boa aproximação com os resultados 

experimentais obtidos. Os dados referentes à Figura 6.5 se encontram no Apêndice 9 (Tabela 

A.9.1) 

 

Figura 6.3:  Comparação entre os valores experimentais e valores calculados pelo modelo de 

van Lith para as capacidades de remoção em função da concentração de entrada do tolueno no 

biofiltro. Natureza dos microrganismos: P. putida e R. rhodochorus, N/P=2 e Qg=1 m3.h-1. 
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Todavia, a aplicação deste modelo para análise dos resultados obtidos na remoção de 

vapores de etanol, o modelo de Van Lith não teve um bom ajuste, como mostra a Figura 6.4. 

Os dados referentes à Figura 6.4 se encontram no Apêndice 7 (Tabela A.7.4) 

 

A variação dos pontos experimentais em relação aos previstos pelo modelo pode ser 

explicada pela variação de temperatura e umidade contida no ar e no leito filtrante, tipo de 

cultura empregada, bem como aos fenômenos de adsorção-dessorção. Contudo, este modelo 

poderá ser usado como uma primeira aproximação para o dimensionamento de biofiltros. 

 

 

 

Figura 6.4:  Comparação entre os valores experimentais e valores calculados pelo modelo de 

van Lith para as capacidades de remoção em função da concentração de entrada do etanol no 

biofiltro. Natureza dos microrganismos: Pseudomonas putida e Rodococcus rhodochorus, 

N/P=2 e Qg=1 m3.h-1. 
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6.3 – Modelo transiente  
 

 O problema proposto no presente trabalho de pesquisa se refere à montagem de um 

biofiltro, sua operação e o estudo da eliminação de COVs a partir do mesmo. Em função das 

características desse problema, pretende-se apresentar uma sugestão de modelagem 

determinística para o processo. A modelagem fenomenológica determinística tem como base 

a apresentação do modelo do fenômeno em termos da lei de conservação. Considerando-se 

que o equipamento em questão opera isotermicamente, as leis de conservação serão aquelas 

relacionadas à equação da continuidade, isto é, balanço de massa, e se necessário relações 

constitutivas. O modelo, desse modo, poderá ser representado de forma rigorosa inicialmente, 

a partir de equações diferenciais parciais com as respectivas condições iniciais e condições de 

contorno para os referidos balanços em questão. 

 

6.3.1 - Considerações gerais para o desenvolvimento do modelo 

 

 O modelo a ser proposto se desenvolverá a partir de uma equação geral, que será passo 

a passo simplificada, para que o mesmo possa ser simulado em termos dos dados obtidos em 

algumas corridas pertencentes ao presente trabalho. 

 Tal modelo irá sugerir a influência de fenômenos físicos, transporte e processos 

biológicos durante a biofiltração. A passagem do ar pelo biofiltro irá promover convecção, 

dispersão, adsorção, difusão e reação. As principais considerações são as seguintes: 

 

1- A operação é isotérmica e a fase gasosa segue a lei dos gases ideais; 

 

2- A perda de carga é desprezível; 

 

3- Existem três regiões predominantes para os balanços: fase gasosa, biofilme e leito 

filtrante (Luffa cylindrica); 

 

4- O transporte na fase gasosa poderá ser realizado por dispersão e convecção; 

 

5- Poderá haver equilíbrio interfacial e transporte por difusão no biofilme; 

 

6- Haverá transporte gás/sólido (adsorção direta) e gás/líquido (absorção); 
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7- Os fenômenos de adsorção serão considerados no termo fonte da equação geral; 

 

8- A cinética da biodegradação seguirá o modelo sugerido por Baider (1982) citado por 

Amanullah et al. (1999) para um consórcio duplo. 

 

 

6.3.2 - Desenvolvimento matemático do modelo sugerido 
 
 

 Segundo Maliska (1995) as equações de conservação de massa, quantidade de 

movimento e energia poderão ser escritas na forma geral em coordenadas cartesianas: 
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sendo: 

x a distância axial, m;  

y a distância radial, m; 

z a distância longitudinal, m; 

u, v e w as velocidades nas direções x, y e z, respectivamente; 

S o termo fonte; 

t o tempo, h; 

φ o campo escalar geral e Γ representa o produto das propriedades físicas que para o 

presente estudo será ρDi. 

 Para o problema em questão, têm-se para um componente i, φ=Ci e Γφ=ρDi. Então, da 

equação (6.11): 
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dividindo a equação (6.12) por ρ e considerando que não há variações nas direções x e y, 

por se trabalhar com baixas vazões de gás e o biofiltro apresentar diâmetro pequeno (12 

cm): 
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sendo 

Ci a concentração do poluente i na fase gasosa, g.m-3 ; 

Di Coeficiente de difusão do poluente i no biofilme, m2.h-1 ; 

ρ a densidade do gás, g.m-3. 

A equação (6.13), que representa a forma geral da equação da continuidade, pode ser 

aplicada ao COV e ao oxigênio (i=o) e será a base para o estudo detalhado dos balanços 

específicos a serem considerados:  

- balanço de massa para a fase gasosa; 

- balanço de massa para o biofilme; 

- balanço de massa para o leito filtrante. 

 

 

6.3.3 - Balanço de massa para fase gasosa 

 
O balanço de massa para a fase gasosa compreende os balanços de massa para o COV 

e para o oxigênio. Partindo da equação geral de balanço de massa (equação 6.13): 
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                                                                       (6.13) 

 

Amanullah et al. (1999) apresentam como termo geral de fonte, 
ρ

φS  (MALISKA, 

1995), parcelas relacionadas ao fenômeno da adsorção. Os autores definem a parcela da 

adsorção direta, que ocorre entre o gás e o meio sólido: 

 

)()1( ,
*

, iadsgiadsgi qqk −− −−α  

 

e a adsorção líquida, que ocorre entre o gás e o biofilme: 
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0. =∂
∂

− x
i

is x
sDaα  

 

sendo 

α a percentagem das fibras que compõe o leito fitrante coberta pelo biofilme 

ki, g-ads o coeficiente de transferência de massa do poluente i entre a fase gasosa e o leito 

filtrante (fase sólida), h-1 

q*
i, g-ads concentração de equilíbrio do poluente i na fase sólida, g.m-3 

qi a concentração do poluente i na fase sólida, g.m-3 

as a área superficial do biofilme por unidade de volume da fibra, m-1 

si a concentração do poluente i no biofilme, g.m-3 

x a profundidade de penetração do poluente no biofilme, m 

 

Aplicando à equação (6.13) os termos envolvendo a adsorção, Amanullah et al. (1999) 

definem as equações (6.14) e (6.15) para o COV e o oxigênio, respectivamente: 
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sendo 

DL o coeficiente de dispersão, m2.h-1 

v a velocidade intersticial do gás, m.h-1 

ε a porosidade 

co  a concentração de oxigênio na fase gasosa, g.m-3 

so a concentração de oxigênio no biofilme, g.m-3 

 

 

O problema se caracteriza por suas condições iniciais e de contorno. As condições 

iniciais estão relacionadas com as concentrações de COVs e oxigênio no tempo t=0, para 

qualquer altura do biofiltro, ou seja: 
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Ci(z,0)=0                     (6.16) 

 

co(z,0)=0                    (6.17) 

 

As condições de contorno em relação ao balanço de massa para o ar estão relacionadas 

com as concentrações de COVs e oxigênio na entrada e na saída do equipamento, ou seja: z=0 

e z=L. Na entrada do biofiltro para o COV e para o oxigênio tem-se: 
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Na saída do biofiltro, para z=L, tem-se: 

 

0=
∂
∂

=Lz
i

z
C                         (6.20) 
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∂
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=Lz
o

z
c

                    (6.21) 

 
 
 

6.3.4 - Balanço de massa no biofilme 

 
 

O balanço de massa no biofilme também compreende os balanços de massa para o 

COV e para o oxigênio. Partindo-se da equação (6.13) e adequando-a à região do biofilme 

com uma determinada espessura x, considera-se que o fenômeno de depleção do COV ocorre 

por difusão no biofilme e em função da biodegradação provocada pelo consórcio dos 

microrganismos empregados nesta pesquisa: Pseudomonas putida e Rhodococcus 

rhodochorus. Será considerada, portanto, a cinética da reação de biodegradação como sendo 
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de ordem zero, onde o termo reacional R será substituído dentro do termo geral de fonte, 
ρ

φS . 

De acordo com Amanullah et al. (1999), a isoterma de adsorção fornece a concentração de 

equilíbrio do COV no meio sólido, ou seja: 

 

i

i
adsgi

m
Cq

,2

,
* =−                     (6.22) 

sendo 

m2,i o coeficiente de distribuição do poluente i no sistema ar/sólido. 

 

 

Segundo Baider (1982), citado por Amanullah et al. (1999), a taxa de biodegradação 

no biofilme é: 

 

- para o COV: 
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- para o oxigênio: 
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sendo 

rmax,i a constante da taxa de reação do poluente i,  g.m-3.h-1 

rmax o,i a constante da taxa de reação do oxigênio,  g.m-3.h-1 

si a concentração do poluente i no biofilme, g.m-3 

so a concentração de oxigênio no biofilme, g.m-3 
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km,i a constante da taxa de reação do poluente i expressa em termos de crescimento 

microbiano,  g.m-3
 

ko,i a constante da taxa de reação do oxigênio expressa em termos de crescimento microbiano,  

g.m-3.h-1
 

Kl,i  a constante de inibição na taxa de crescimento microbiano em relação ao poluente i,    

g.m-3.h-1
 

 

Considerando-se que as equações  (6.23) e  (6.24) representam um consórcio duplo, o 

que equivale aproximadamente ao que foi desenvolvido no presente trabalho, o balanço de 

massa no biofilme para o COV e o oxigênio, tendo-se como base as equações (6.13),  (6.23) e  

(6.24), descreverá a quantidade de COV transportada por difusão no biofilme, que será igual a 

quantidade perdida na biodegradação, isto é: 
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sendo 

Ri, bf a taxa de consumo do poluente i no biofilme, g.m-3.h-1 

Ro, bf a taxa de consumo do oxigênio no biofilme, g.m-3.h-1 

Do a difusividade do oxigênio no biofilme, m2.h-1 

  

As condições iniciais consideradas nesse balanço serão: 

 

si(z,x,0)=0                    (6.27) 

 

so(z,x,0)=0                    (6.28) 

 

 

e as condições de contorno serão: 
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)(. ,
*

, iadsgiadslix
i

is qqk
x
sDa −=
∂
∂

− −−=δα                 (6.30) 

 

ooxo mcs /0 ==                      (6.31) 

 

0=
∂
∂

=δx
o

x
s

                    (6.32) 

 

sendo 

m1,i o coeficiente de distribuição do poluente i no sistema ar/liquido. 

ki,l-ads o coeficiente de transferência de massa do poluente i entre as fases liquido/sólido, h-1 

mo o coeficiente de distribuição do oxigênio no sistema ar/sólido 

δ  a espessura do biofilme, m. 

 

 

 

 6.3.5 - Balanço do COV no meio filtrante (adsorvente) 

 

Partindo da equação (6.13) concluí-se que a concentração do componente i no meio 

sólido será dada pelos fenômenos de adsorção que poderá aí ocorrer, isto é, o termo de 

acúmulo será igual ao termo fonte: 
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com a seguinte condição inicial: 

 

qi(z,0)=0                    (6.34) 

 

sendo 

Ri, ads a taxa de geração do poluente i na fase sólida, g.m-3.h-1. 
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 6.3.6 - Possibilidade de resolução analítica e numérica para um modelo 

transiente  

 

 O biofiltro se constitui num equipamento cujas concentrações de COVs principais são 

avaliadas em sua entrada e saída, considerando uma altura útil de equipamento de Z unidades 

de comprimento e o fato de que o mesmo é empacotado com Luffa cylindrica, de z=0 até z=Z 

pode-se sugerir os seguintes fenômenos físicos: 

 

a) na fase gasosa há transporte por dispersão e por convecção; 

 

b) entre a fase gasosa e a Luffa cylindrica encontra-se o biofilme. Especificamente no 

biofilme considera-se o transporte por difusão e a biodegradação gerada pela cultura 

mista de Pseudomonas putida e Rodococcus rhodochrous. Na realidade, considera-se 

equilibrio interfacial e transporte; 

 

c) entre o biofilme e a Luffa cylindrica pode-se ter adsorção líquida (biodegradação na 

fase sólida) ou adsorção direta, quando a fase gasosa interagir diretamente com o leito 

filtrante, sem passar pelo biofilme. Conseqüentemente, a conversão final de COV em 

z=Z será o resultado dos efeitos isolados e combinadaos de transporte gás/líquido, 

gás/sólido; reação (microrganismo); difusão; convecção e adsorção. 

 

Como já citado anteriormente, o balanço de massa para o ar vai expressar a quantidade 

de COV e oxigênio que serão depletados da fase gasosa. Os tipos de equações geradas nesse 

modelo rigoroso são representadas pelas equações diferenciais parciais do tipo parabólicas 

com condição inicial e de contorno. 

Uma alternativa de resolução completa de todos os modelos representados por 

equações diferenciais parciais ou equações ordinárias, considerando-se um conjunto de dados 

disponíveis para o problema, seria a resolução completa dos mesmos. Em função da não 

disponibilidade de todos os parâmetros necessários para uma resolução satisfatória de todo o 

modelo rigoroso, pode-se optar pela análise do problema apenas para o balanço de massa em 

relação aos COVs (Equação 6.14), sendo considerado o meio completamente saturado com 

oxigênio. 
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A partir da consideração de que o balanço de massa para o COV é representado por 

uma equação do tipo “equação de calor” e que a mesma pode ser classificada como  uma 

equação diferencial parcial parabólica com condição inicial e de contorno, esta estará sujeita a 

dois tipos de resolução: 

- Analítica 

- Numérica  

 

 

A solução numérica pode ser obtida através: 

 

- da programação em um software conhecido, como por exemplo o MatLab®. Neste 

caso o software fornece uma resolução da equação diferencial parcial parabólica 

em função de uma possível solução analítica para o problema, ou 

 

- pela estruturação do problema em um código computacional específico. Neste caso 

pode-se sugerir a discretização do domínio simplificadamente  a partir de 

aproximações por diferenças finitas e método explícito da resolução. Na presente 

tese foi utilizado o software GNU Octave 2.1.50  para as simulações. O 

fluxograma do programa para as simulações está apresentado a seguir: 

 

 
 
 
 

 
Fluxograma de fluxo das simulações: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Entrada da concentração inicial do poluente 
 

Escolha dos valores dos parâmetros 

 

Cálculo das concentrações de COVs, usando-se as condição de contorno 

 

Cálculo das concentrações de COVs em regime transiente
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Os parâmetros utilizados durante as simulações estão baseados nos estudos de 

Shareefdeen et al. (1994), citados por Amanullah e Viswanathan  (1999) e apresentados na 

Tabela 6.1. 

 

 

 

 

Tabela 6.1: Parâmetros utilizados durante os estudos de Shareefdeen et al. (1994), citados por 

Amanullah e Viswanathan  (1999) 

 

Parâmetros Valores Unidades 

as 1.90 cm2.cm-3 

C0 2.81 x 10-6 g.cm-3 

co,0
 2.75 x 10-4 g.cm-3 

Do 4.70 x 10-6 cm2.s-1 

Di 2.00 x 10-6 cm2.s-1 

DL 3.40 x 10-2 cm2.s-1 

Kl,i 78.94 x 10-6 g.cm-3 

km,i 11.33 x 10-6 g.cm-3 

ko,i 0.26 x 10-6 g.cm-3 

ki,l-ads 0 s-1 

ki, g-ads 3.20 x 10-4 s-1 

mo 34.4 - 

m1,i 0.27 - 

m2,i 0.02 - 

Z 68.6 cm 

α 0.33 - 

δ 3.76 x 10-3 cm 

ε 0.3 - 

 

 

A Figura 6.5 apresenta os valores das concentrações da saída do etanol em função do 

tempo, obtidos experimentalmente, e os valores dessas concentrações obtidos com a aplicação 
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do modelo transiente. A figura mostra que existe uma aproximação satisfatória entre os 

valores obtidos nos ensaios experimentais e aqueles previstos pelo modelo. 

 

Figura 6.5:  Comparação entre os valores experimentais e valores calculados pelo modelo 

transiente para as concentrações de saída do etanol em função do tempo. Natureza dos 

microrganismos: Pseudomonas putida e Rodococcus rhodochorus, N/P=2 e Qg=1 m3.h-1. 

  

 
 

A Figura 6.6 apresenta os perfis obtidos experimentalmente e aqueles previstos pelo 

modelo transiente para a concentração de saída do tolueno em função do tempo, confirmando, 

assim, o bom ajuste do modelo utilizado. 
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Figura 6.6:  Comparação entre os valores experimentais e valores calculados pelo modelo 

transiente para as concentrações de saída do tolueno em função do tempo. Natureza dos 

microrganismos: Pseudomonas putida e Rodococcus rhodochorus, N/P=2 e Qg=1 m3.h-1. 
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7. Conclusões e sugestões para trabalhos futuros 
 

7.1 – Conclusões 

 
O presente capítulo apresenta as conclusões obtidas na avaliação das capacidades de 

remoção dos vapores de COVs de efluentes gasosos após concepção, montagem e operação 

do biofiltro.  

 

 

1. A Luffa cylíndrica se apresenta como uma boa alternativa para construção do leito 

filtrante. 

 

2. A capacidade de remoção do etanol é superior a do tolueno, principalmente nos 

intervalos onde a carga de entrada é menor. Sugere-se que os dois solventes são 

degradados pela mesma população de microrganismos, todavia possuem taxas de 

biodegradação distintas.  

 

3. Quando o etanol é o único composto presente no efluente gasoso, a capacidade de 

remoção do biofiltro apresenta valores superiores, em média, a 60%, em relação aos 

valores apresentados quando o etanol se encontra em presença de tolueno, 

evidenciando o efeito inibitório do tolueno sobre a degradação de etanol. 

 

4. A perda de carga é relativamente baixa (não excedeu 1 cm H2O/m) ao longo de 60 

dias de experimentos. Sendo este aumento relacionado, principalmente, à acumulação 

da biomassa produzida durante o processo do biofiltração.  

 

5. Há um gradiente de temperatura positivo ao longo do biofiltro, que pode ser usado 

como parâmetro para confirmar a atividade microbiana, uma vez que a reação de 

biodegradação é de natureza exotérmica. 
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• Quando o COV presente no efluente gasoso é o etanol: 

 

6. O aumento da razão N/P de 1/2 a 2 na composição da solução nutriente conduz à uma 

elevação da capacidade de remoção de 20 para 90 g.m-3.h-1 para o biofiltro inoculado 

com um consórcio de Pseudomanas putida e de Rodococcus rhodochorus, operando 

com uma vazão volumétrica  1 m3.h-1 .  

 

7. A capacidade de remoção do biofiltro aumenta, aproximadamente 80%, quando se 

utiliza o consórcio de microrganismo Pseudomonas putida e Rhodococcus 

rhodochrous ao invés da monocultura de Pseudomonas putida para o biofiltro 

operando com uma vazão volumétrica  1 m3.h-1, solução nutriente com a razão N/P=2.  

 

8. O aumento da vazão, Qg, de 1 m3.h-1 para 3 m3.h-1 resulta na diminuição da capacidade 

de remoção dos vapores de etanol pelo biofiltro. Capacidades médias de remoção do 

COV aproximadamente de 70 g.m-3.h-l e de 40 g.m-3.h-l são obtidas com a vazão 

volumétrica de 1 m3.h-1 e 3 m3.h-1, respectivamente. 

 

9. Para cargas de entrada utilizadas neste trabalho, o processo de degradação do etanol 

tem como etapa controladora a difusão mássica no biofilme.  

 

10. Os resultados experimentais para a capacidade de remoção de etanol apresenta um 

bom ajuste ao modelo de Ottengraf. 

 

11. O modelo transiente prevê de forma satisfatória os resultados obtidos na biofiltração 

de vapores de etanol. 

 

 

 

• Quando o COV presente no efluente gasoso é o tolueno: 

 

12. Para cargas de entrada utilizadas neste trabalho, o processo de degradação do tolueno 

tem como etapa controladora a difusão mássica no biofilme. 
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13. Os resultados experimentais para a capacidade de remoção de tolueno apresenta um 

bom ajuste ao modelo de van Lith. 

 

14. O modelo transiente prevê de forma satisfatória os resultados obtidos na biofiltração 

de vapores de tolueno. 

 

 

 

 

7.2 – Sugestões para trabalhos futuros 
 

 A biofiltração é uma tecnologia relativamente nova para tratamento de poluentes do ar 

como os COVs. Numerosas pesquisas têm sido desenvolvidas visando a otimização da 

performance dos biofiltros, bem como a extrapolação desses reatores que reumem diversos 

aspectos, como a micro e a macrocinetica, que podem sofrer  diversas interações.  

 

 Como sugestão para trabalhos futuros pode-se citar: 

 

1. O emprego de microrganismos isolados do próprio biofiltro; 

 

2. A utilização de consórcios envolvendo cepas modificadas geneticamente, capazes de 

degradar uma variedade de COVs; 

 

3. A caracterização completa da Luffa cylíndrica; 

 

4. Tratar efluentes gasosos compostos por inúmeros COVs, com o objetivo de analisar os 

efeitos sobre as taxas de biodegradação, como a inibição ou a otimização nas 

capacidades de remoção. 
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