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RESUMO 

Este trabalho teve por objetivo avaliar a influência da utilização de diferentes inóculos de 

dejeto animal em diferentes proporções na determinação do potencial de geração de biogás a 

partir da fração orgânica de resíduos sólidos urbanos. Para tanto, foram estudados dois 

inóculos diferentes (dejetos suíno e bovino), na proporção 1g SV inóculo e 1g SV substrato / 

1g SV, afim de determinar a influência destes na geração de biogás e, para o dejeto bovino 

duas proporções distintas (3g SV substrato / 1g SV inóculo e 1g SV substrato / 1g SV) foram 

empregadas, no intuito de avaliar a influência deste parâmetro na geração de biogás. A partir 

da escolha dessas frações, foi determinado a influência da diferença dos parâmetros físico-

químicos (umidade, SV, ST, DQO, P, N, C, C/N, pH e alcalinidade) iniciais e finais às 

diferentes produções de biogás, bem como às diferentes proporções de CH4, CO2 e H2S da 

composição do biogás gerado, em condições mesófilas, com um percentual de umidade inicial 

de 85%. Para tanto, foi utilizado o método do potencial bioquímico de metano (BMP) para a 

avaliação do potencial de geração de biogás. Como resultado, observou-se que a geração 

média de biogás atribuída ao resíduo foi altamente dependente do tipo de inóculo utilizado, 

visto que para o dejeto suíno, na proporção de 1gSV resíduo:1 gSV dejeto, a produção de biogás 

atingiu 60,41 mL.gsv adicionado
-
1 e, para o dejeto bovino nesta mesma proporção, a geração de 

biogás não passou de 4,77 mL.gsv adicionado
-1

. A proporção inóculo substrato também mostrou 

diferentes resultados, sendo que a proporção 3:1 para o dejeto bovino teve uma geração 

acumulada de biogás igual a 18,44 e, na proporção 1:1 menos da metade dessa produção foi 

atingida, chegando a 4,77 mL.gsvadicionado
-1

. Ao relacionar essas diferenças de geração de 

biogás aos parâmetros iniciais e finais obtidos, observa-se que a maior geração de biogás (do 

dejeto suíno, proporção 1:1) é daqueles biodigestores com maior alcalinidade inicial e final, 

maior pH final e, a maior redução de SV (28,61%) seguido pelos biodigestores de dejeto 

bovino nas proporções 3:1 e 1:1. O pH é tido como um possível causador da inibição do 

processo, devido ao baixo pH final obtido para ambos os biodigestores, assim como a 

alcalinidade. Os parâmetros físico-químicos finais revelam que um remanescente de mais de 

80% de sólidos voláteis permaneceu ao final da digestão, indicando um potencial de 

degradação da massa presente no biodigestor. Já com relação à caracterização do biogás, não 

houve diferença significativa na concentração de metano presente no biogás gerado, ao longo 

dos 50 dias de digestão. Dessa forma, verificou-se que o sucesso da aplicação da co-digestão 

anaeróbia para produção de biogás (metano) depende da qualidade e fonte do substrato e 

inóculo empregados e da razão substrato/inóculo aplicada, os quais influenciam diretamente 

no processo de digestão anaeróbia. 

 

Palavras-chave: BMP. Digestão anaeróbia. Resíduos sólidos.  



7 

 

ABSTRACT 

  

This study aimed to evaluate the effect of using different inoculum of animal waste in 

different proportions in the determination of biogas generation potential from the organic 

fraction of urban solid waste. Therefore, two different inoculums (swine and cattle manure) 

were studied at proportion 1g SV inoculum and 1g SV substrate / 1g SV in order to determine 

their influence on the generation of biogas and, for bovine manure two distinct proportions 

(3g SV substrate / 1g SV inoculum and 1g SV substrate/1g SV) were employed in order to 

evaluate the influence of this parameter in the biogas generation. From the choice of these 

fractions it was determined the influence of the difference of physicochemical parameters 

(humidity, SV, ST, COD, P, N, C, C / N, pH and alkalinity) initials and final, at different 

biogas productions, as well as the different proportions of CH4, CO2 and H2S from the 

compositions of biogas generated, in mesophilic conditions, with an initial moisture 

percentage of 85%. Of this way, the method of biochemical potential of methane (BPM) was 

used to evaluate the potential for biogas generation As a result, it was observed that the 

average biogas generation attributed to the residue was highly dependent on the type of 

inoculum that was used, whereas for the suine manure in the proportion of 1gSV residue: 1 gSV 

manure, the biogas production amounted 60,41 mL.gsv added
-
1 and for the cattle manure, at the 

same proportion, the generation of biogas did not exceed 4,77 mL.gsv added
-1

.. The proportion 

of  substrate inoculum also showed different results, being that the proportion 3: 1 in the 

bovine manure had a cumulative biogas generation equal to 18.44 and the 1: 1 ratio, less than 

half of this production was achieved, reaching 4,77 mL.gsv added
-1

.By linking these differences 

of biogas generation to initials and final parameters obtained, it is observed that the largest 

generation of biogas (from swine manure, 1: 1) are those bio-digesters with higher initial and 

final alkalinity , higher final pH, and the biggest reduction in SV (28.61%) followed by 

bovine manure digesters in the proportions 3: 1 to 1: 1. The pH is considered as a possibility 

of the inhibition of the process, due to the low final pH obtained for both bio-digesters, as 

alkalinity. The final physical-chemical parameters showed a remainder of more than 80% 

volatile solids remained at the end of digestion, indicating a potential of degradation of the 

mass present in the bio-digester. In relation of the biogas characterization, there was no 

significant difference in the concentration of methane present in the biogas generated, over 

the 50 days of digestion. Thus, it was found that the successful application of anaerobic co-

digestion to biogas (methane) depends of the quality and source of the substrate and inoculum 

employed and the proportion substrate / inoculum applied, which directly influence in the 

anaerobic digestion process. 

 

Keywords: BMP. Anaerobic digestion. Solids waste. 
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1 INTRODUÇÃO  

A situação dos resíduos sólidos no Brasil ainda é precária. Dados do panorama 

nacional de resíduos sólidos de 2014 revelam que, dos 78,6 milhões de toneladas de resíduos 

gerados, 90,6% foram coletados e destes, apenas 58,4% tiveram destinação adequada, ou seja, 

aproximadamente 7 milhões de toneladas de resíduos sequer foram coletadas no Brasil em 

2014 e, cerca de 29.659.170 toneladas de resíduos coletados tiveram como destino lixões e 

aterros controlados (ABRELPE, 2015, p. 29). Os dados da Pesquisa Nacional de Saneamento 

Básico (PNSB), de 2008, revelaram que 50,8% dos municípios brasileiros possuem os 

vazadouros a céu aberto (lixões) como destino final (IBGE, 2010, p. 60). 

Para a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) esse cenário já deveria ter 

mudado. Desde agosto de 2014 todo resíduo deveria ter uma disposição final ambientalmente 

correta, onde se deveria priorizar a não geração, redução, reutilização ou reciclagem do 

resíduo para então a sua disposição (BRASIL, 2010, p. 15 e 37), no entanto, uma medida 

provisória do governo federal estendeu este prazo até 2021, o que, configura a necessidade de 

estudos específicos a fim de promover a correta destinação desses resíduos. Um tópico 

importante no âmbito dos resíduos sólidos é o tratamento/disposição adequada da fração 

orgânica que, de acordo com ABRELPE (2012, p. 30) e Leite et al. (2003, p. 95), esta parcela 

é responsável por 50% e, segundo Bidone e Povinelli (1999, p. 5), cerca de 40 a 60% 

(gravimetricamente) de toda massa de resíduo sólido urbano gerado. Uma alternativa viável 

para o tratamento da fração orgânica dos resíduos sólidos é a digestão anaeróbia, uma 

tecnologia que, além de permitir a estabilização da matéria orgânica, ainda proporciona a 

redução de volume e da massa de resíduo, e condições para o aproveitamento do biogás 

(composto basicamente por metano e dióxido de carbono (MATA-ALVAREZ et al., 2014, p. 

413). Para Andreoli et al. (2003, p. 129) o aproveitamento do biogás pode ser realizado de 

duas formas: queima direta ou conversão em eletricidade. 

A digestão anaeróbia pode ser vista como uma tecnologia madura que valoriza o 

resíduo orgânico (BROWNE; ALLEN; MURPHY, 2014, p. 305). No entanto, é um processo 

complexo que requer condições ambientais específicas e diferentes populações bacterianas 

(LASTELLA, et al., 2002, p. 64). Para Yin et al. (2014, p. 374), temperatura, pH, VFA 

(ácidos graxos voláteis), composição e razão C/N são alguns dos fatores que influenciam a 

geração de biogás a partir da digestão anaeróbia. Neste contexto, a utilização de dois ou mais 

resíduos, com diferentes características, em um mesmo digestor tem se tornado uma opção. 

Para Mata-Alvarez et al. (2011, p.1), a utilização de dois ou mais substratos traz, muitas 
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vezes, vantagens sob a digestão anaeróbia de mono substratos pois, há a ocorrência de 

interações sinérgicas positivas que podem ser entendida como o equilíbrio de nutrientes e 

umidade e, diluição de componentes tóxicos. 

Um teste utilizado para avaliar a biodegradabilidade/estabilização da matéria 

orgânica é o Biochemical Methane Potential (BMP) (OWEN et al. 1979, p. 487). Para Hansen 

et al. (2004, p. 1), o BMP é um método existente para a medida do potencial de produção de 

metano de um resíduo. Em resumo, este método consiste na incubação anaeróbia de uma 

pequena fração de resíduo, normalmente inoculado (co-digestão) em condições ambientais 

específicas (umidade, pH, nutrientes, razão substrato/inóculo, etc.) afim de produzir biogás 

(principalmente metano e CO2). É justamente pela sua simplicidade e pelo baixo custo, que 

este método tem sido empregado para estimar a geração de biogás a partir de resíduos 

orgânicos. No entanto, é difícil a comparação entre as pesquisas envolvendo o teste BMP, 

pois, há uma grande diversidade entre os trabalhos publicados, com relação às condições 

experimentais, como: natureza e quantidades de substrato e inóculo; volume de headspace dos 

frascos; parâmetros de: pH, umidade, temperatura, tempo de retenção, alcalinidade, sólidos 

totais, sólidos voláteis, etc.; e a forma como são apresentados os resultados (ANGELIDAKI et 

al., 2009, p. 928). 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi a avaliação da influência de dois 

diferentes inóculos, em diferentes proporções (3gSV resíduo/1gSV inóculo e 1gSV resíduo/1gSV 

inóculo), na degradação da fração orgânica de resíduos sólido urbanos frescos, coletados no 

Aterro Sanitário municipal de Guarapuava-PR. A pesquisa foi desenvolvida em biodigestores 

anaeróbios de bancada utilizando o método BMP para avaliação do potencial bioquímico de 

metano do resíduo empregado. O biogás foi caracterizado quanto às concentrações de sulfeto 

de hidrogênio (H2S), dióxido de carbono (CO2) e metano (CH4). 
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2 OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GERAL 

O presente trabalho teve como objetivo geral determinar o potencial de geração de 

biogás a partir da fração orgânica de resíduos sólidos urbanos (RSU) frescos inoculados com 

dejetos animais em diferentes proporções utilizando biodigestores de bancada. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Aplicar o método BMP (Biochemical Methane Potential) na biodigestão anaeróbia 

da fração orgânica de resíduos sólidos urbanos frescos inoculados com dejetos animais (suíno 

e bovino) em diferentes proporções (em biodigestores anaeróbios de bancada);  

Avaliar a diferença entre os parâmetros físico-químicos (umidade, ST, SV, DQO, 

pH, alcalinidade, N, C, P) na geração de biogás em função da natureza do inóculo e da razão 

inóculo/substrato empregado; 

Caracterizar quantitativamente o biogás gerado em cada caso, quanto a emissões de 

sulfeto de hidrogênio (H2S), dióxido de carbono (CO2) e metano (CH4); 

Correlacionar o volume de biogás gerado ao tipo de inóculo empregado (dejeto 

bovino e dejeto suíno) e à razão inóculo/substrato (1gsv:1gsv e 1gsv:3gsv) utilizado. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 RESÍDUOS SÓLIDOS 

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) do Brasil (Lei 

Federal nº 12.305/2010 inciso XVI do Art. 3º, regulamentada pelo Decreto Federal nº 

7404/2010), os resíduos sólidos podem ser definidos como (BRASIL, 2010, p. 11): 

[...] material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas 

em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está 

obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos 

em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na 

rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica 

ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível; [...] 

A PNRS do Brasil classifica, no Art. 13, os resíduos sólidos urbanos como sendo 

uma fração dos resíduos sólidos, sendo constituído pelos resíduos domiciliares (resultantes de 

atividades domésticas em residências urbanas) e os de limpeza urbana (varrição, limpeza de 

logradouros e vias públicas e outros de limpeza pública) (BRASIL, 2010, p. 16-17). Do 

mesmo modo, na definição apresentada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), os resíduos sólidos urbanos são compostos pelos resíduos produzidos em 

comunidades/residências exceto os resíduos industriais perigosos, hospitalares sépticos, de 

portos e aeroportos (ABNT, 1992, p. 2).  

A produção dos resíduos sólidos urbanos (RSU) é bastante variável em relação à 

quantidade e composição. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2002), do ano de 2000, apontam que as cidades brasileiras com menos de 200.000 habitantes 

geram, em média, 0,45 a 0,7 kg de RSU/habitante/dia e cidades acima dos 200.000 habitantes 

produzem em média 0,8 a 1,2 kg de RSU/habitante/dia de resíduo. À exemplo dessa 

informação, quanto maior a população de um determinado centro urbano, maior a produção 

per capita de lixo.  

Dados da ABRELPE (2014, p. 28), revelam que ao comparar os anos de 2013 a 

2014, a geração total de resíduos sólidos urbanos (2,9%) foi superior ao aumento populacional 

(0,9%), chegando a 78,6 milhões de toneladas em 2014.  

Em se tratando da composição gravimétrica, de acordo com Bidone e Povinelli 

(1999, p. 5), cerca de 40 a 60% de toda massa de resíduo sólido urbano gerado é composta por 

matéria orgânica Para Leite et al. (2003, p. 95) e ABRELPE (2012, p. 30), no Brasil, a parcela 

de matéria orgânica putrescível que compõe os RSU corresponde a aproximadamente 50% 

(em peso) do total descartado, tal como mostra a Tabela 1.  
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Tabela 1 - Participação dos principais materiais no total de RSU coletado no Brasil em 2012 

Material Participação Quantidade (t/ano) 

Metais 2,9 1.640.294 

Papel, Papelão e TetraPak 13,1 7.409.603 

Plástico 13,5 7.636.851 

Vidro 2,4 1.357.484 

Matéria Orgânica 51,4 29.072.794 

Outros 16,7 9.445.830 

TOTAL 100,0 56.561.856 

Fonte: Pesquisa ABRELPE e Panorama 2011, citado por ABRELPE (2012). 

Diferentes técnicas, de um modo geral, podem ser empregadas para o pré-tratamento, 

tratamento e disposição final desses resíduos. Dentre elas pode-se citar: a incineração, 

combustão em leito catalítico e leito fluidificado, compostagem, pirólise, hidrólise térmica, 

encapsulamento, secagem/desidratação, lixiviação microbiana e físico-química, reciclagem e 

disposição em aterro sanitário (PINTO, 2000; citado por GADELHA, 2005, p. 16).  

No Brasil o principal destino dos resíduos sólidos domésticos são os aterros 

sanitários. Dados da ABRELPE (2014, p. 30; 38; 77) revelam que, no Brasil, a destinação dos 

resíduos sólidos urbanos não se alterou, sendo 58,4% dos resíduos sólidos urbanos coletados 

em 2014 seguiram para aterros sanitários; os 41,7% restante, correspondente a 81 mil 

toneladas diária, foram destinadas em lixões ou aterros controlados. A situação da região Sul 

teve um crescimento de 2,1% no total coletado, chegando a 94,3% e, uma evolução de 2,3% 

na destinação adequada dos resíduos, ao se comparar os anos de 2013 e 2014.  No entanto, os 

dados da PNSB de 2008 revelavam que cerca de 50,8% dos municípios brasileiros tinham 

como destinação final de resíduos sólidos, os lixões (vazadouros a céu aberto) (IBGE, 2010, 

p. 60).  

O artigo 9º da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) mostra que a ordem de 

prioridade na gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos deve ser levada em consideração, 

sendo ela a não-geração, seguida pela redução, reutilização e reciclagem; por fim, o 

tratamento e a disposição final ambientalmente adequada. De acordo com o artigo 54 da 

PNRS a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deveria ter sido implantada 

em até 4 (quatro) anos após a data de publicação desta Lei, a qual ocorreu em 2010 (BRASIL, 

2010, p. 15; 37). Assim, desde agosto de 2014, recicláveis e reutilizáveis (matéria orgânica) 
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não poderiam mais ser dispostos em aterros sanitários, ou seja, apenas aqueles materiais que 

não possuíam alternativa de tratamento ou reaproveitamento poderiam ser dispostos nos 

aterros sanitários. Uma medida provisória do governo federal, entretanto, estendeu o prazo 

para adequação por parte dos municípios até 2021. 

Uma alternativa viável para o tratamento da fração orgânica dos resíduos sólidos é a 

digestão anaeróbia, uma tecnologia que, além de permitir a estabilização da matéria orgânica, 

ainda proporciona a redução de volume da massa de resíduo e condições para o 

aproveitamento do biogás.  

3.2 DIGESTÃO ANAERÓBIA 

Investigada há mais de um século, a digestão anaeróbia é aplicada principalmente na 

estabilização de lodo proveniente de estações de tratamento de águas residuárias municipais e 

de processos alimentícios (ESPOSITO et al., 2012, p. 325).  

Segundo Souza (1984, p. 88), a digestão anaeróbia tem como objetivo o tratamento 

dos resíduos orgânicos, produção de biogás e de biofertilizantes mais nutritivos, mais estáveis 

e com qualidade sanitária melhor em comparação ao original. Para Lastella et al. (2002, p. 

64), é um processo em que quase todo resíduo orgânico, em condições anaeróbias, pode ser 

biologicamente convertido.  

De acordo com Massey e Pohland (1978 apud SILVA, 2009, p. 17), a digestão 

anaeróbia é um processo microbiano misto onde, na ausência de oxigênio molecular, a 

matéria orgânica é convertida a gases, predominantemente metano e dióxido de carbono. Ou 

simplesmente: um tratamento biológico anaeróbio de estabilização de matéria orgânica com 

produção de biogás (essencialmente metano e dióxido de carbono) (MATA-ALVAREZ et al., 

2014, p. 413). 

Segundo Lastella (2002, p. 64) e Tchobanoglous; Theisen e Vigil (1993, p. 679), esse 

processo de conversão biológica anaeróbia da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos 

ocorre em três etapas principais: hidrólise, acetogênese e metanogênese. Durante a hidrólise, 

macromoléculas orgânicas (carboidratos, proteínas e gorduras) são convertidas a ácido 

acético, ácidos graxos de cadeia longa e CO2 (LASTELLA et al., 2002, p. 64). Na 

acetogênese, os produtos resultantes da hidrólise são convertidos a ácidos, especialmente 

ácido acético (TCHOBANOGLOUS; THEISEN; VIGIL, 1993, p. 679). De acordo com 

Lastella et al. (2002, p. 64), nesta etapa, CO2, H2, ácidos graxos de cadeia longa, hidratos de 

carbono e álcool são convertidos em ácido acético, o qual desempenha um papel primordial 

na digestão anaeróbia, por ser um precursor do metano. Na terceira e última etapa, ocorre a 
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conversão de hidrogênio e ácido acético em gás metano e dióxido de carbono 

(TCHOBANOGLOUS; THEISEN; VIGIL, 1993, p. 679), conversão mediada pelas bactérias 

metanogênicas, que são altamente sensíveis a concentrações de O2 (LASTELLA, 2002, p. 65; 

TCHOBANOGLOUS; THEISEN; VIGIL, 1993, p. 679).  

Conforme os mecanismos mencionados acima, é possível verificar as interrelações 

entre as etapas da digestão anaeróbia. Como já mencionado por Mata-Alvarez; Macé e 

Llabrés (2000, p. 8), a hidrólise desempenha um papel fundamental no processo de digestão, 

pois ela converte compostos complexos em compostos mais simples, passíveis de degradação 

pelos microrganismos presentes na etapa de acidogênese, formando as moléculas necessárias 

para a formação de acetato, CO2 e H2, os principais precursores para formação de metano (gás 

de interesse na digestão anaeróbia).  

Para Lastella et al. (2002, p. 64) a digestão anaeróbia é um processo complexo, onde 

condições ambientais específicas e uma população microbiana mista são requeridas para 

degradar compostos orgânicos produzindo biogás, uma mistura valiosa de gases 

(principalmente CH4 e CO2). Quanto às formas de utilização, Andreoli et al. (2003, p. 129) 

citam que pode ser feito a queima direta ou a conversão em eletricidade a qual, segundo 

Maciel (2009) é o uso mais frequente do biogás. Em se tratando de potencial energético, o 

poder calorífico do biogás é de aproximadamente 23.380 kJ/m³, ou 6,3 kW/m³, com um 

porcentual de 70% de metano, sendo que o poder calorífico do gás natural corresponde a 

37.300 kJ/m³, ou 10,4 kW/m³ (ANDREOLI, 2003, p. 127). 

3.2.1 Fatores intervenientes à geração de biogás 

O balanceamento de um sistema de tratamento anaeróbio pode ser alcançado desde 

que haja um conhecimento dos fatores intervenientes ao processo. Em geral, pode-se destacar: 

potencial hidrogeniônico (pH), temperatura, umidade, tamanho das partículas, nutrientes, 

potencial de oxido-redução, composição gravimétrica e presença de inibidores (ABBASI; 

TAUSEEF; ABBASI, 2012, p. 3234; 3237; YIN, et al., 2014, p. 373; ZHANG et al., 2014, p. 

385). 

3.2.1.1 Composição gravimétrica 

A composição gravimétrica está intimamente relacionada à disponibilidade de 

frações facilmente biodegradáveis onde, quanto maior a fração orgânica biodegradável do 

resíduo, maior o potencial de geração de biogás (TCHOBANOGLOUS; THEISEN; VIGIL, 

1993, p. 88; VAN ELK, 2007, p. 30). 
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3.2.1.2 Nutrientes 

Bidone e Povinelli (1999, p. 41) citam carbono, nitrogênio e enxofre (devido às suas 

características de toxicidades ou antagonismo) como sendo os principais nutrientes 

relacionados à atividade microbiana. Para que haja sustentabilidade da população microbiana 

deve haver uma relação específica de carbono para nitrogênio. Cooper et al. (1992) citam 

como desejável a razão para C/N como sendo 16:1. Já Bidone e Povinelli (1999, p. 36), 

reportam a relação de C/N como sendo de 30:1. Souza (1984, p. 90) afirma como ideal a 

relação C/P menor ou igual a 150 e a de C/N menor ou igual a 30, para as quantidades de C e 

N efetivamente disponíveis para as bactérias, caso não se tenha certeza desses valores, pode-

se considerar a relação de C/P menor ou igual a 100 e de C/N menor ou igual a 20. Quando a 

relação C/N é muito elevada, o nitrogênio é rapidamente consumido pelos microrganismos 

metanogênicos para atender suas necessidades de proteínas, não estando mais disponíveis no 

meio; em contrapartida, se a relação for baixa, o nitrogênio é liberado e se acumula na forma 

de amoníaco, aumentando o pH do material, sendo que o pH acima de 8,5 representa 

toxicidade as bactérias metanogênicas (ABBASI; ABBASI, 2012; HARTMANN; AHRING, 

2006; citados por ABBASI, TAUSEEF; ABBASI, 2012, p. 3234). 

3.2.1.3Temperatura  

Segundo Souza (1984, p. 90), variações de temperatura, especialmente elevações de 

temperatura, devem ser evitadas durante a digestão anaeróbia, pois as bactérias mesofílicas 

são bastante sensíveis a essas variações. São duas as condições de temperatura empregadas 

nos processos de digestão anaeróbia: temofílica e mesofílica. 

Em temperaturas termofílicas a digestão anaeróbia ocorre com maior eficiência, 

devido a maior velocidade das reações (BARCELOS, 2009, p. 15). De modo que, para Van 

Elk (2007, p. 30), a atividade microbiana e, consequentemente a geração de CH4, aumentam 

com o aumento gradativo da temperatura. A faixa ótima de temperatura termofílica para 

digestão anaeróbia situa-se entre 57-82ºC, podendo variar de 50 a 65ºC (SOUZA, 1984, p. 

90). 

Para Barcelos (2009, p. 15) que cita Pfeffer (1979), a necessidade de controle da 

temperatura e o alto custo para a manutenção desta, inviabilizam o processo termofílico. 

Souza (1984, p. 90) relata ainda que além dos altos custos de aquecimento, problemas com os 

controladores de temperatura, ao se operar com temperaturas muito distantes da ambiente, 
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podem provocar grandes variações que afetam o processo, visto que as bactérias 

metanogênicas são altamente sensíveis a variações de temperatura. 

Para operar em condições mesofílicas, a faixa de temperatura é mais ampla, variando 

de 15 a 45ºC, sendo que a faixa ótima situa-se entre 35-37ºC. No entanto, entre 30-40ºC a 

digestão anaeróbia já se desenvolve bem (SOUZA, 1984, p. 90). 

3.2.1.4 Umidade  

De acordo com Van Elk (2007, p. 29) a decomposição da matéria orgânica é 

totalmente dependente do teor de umidade, influenciando diretamente a geração de biogás. 

Inicialmente a água é necessária para as reações químicas, favorecendo a bioconversão inicial 

das moléculas (TCHOBANOGLOUS; THEISEN; VIGIL, 1993, p. 386; 393). Para Andreoli 

et al. (2003, p. 125) e USEPA, (1991, p. 3; 17) a faixa de umidade deve estar compreendida 

entre 60 a 90%. 

3.2.1.5 Tamanho das partículas  

Segundo Abbasi; Tauseef e Abbasi (2012, p. 3234) e Van Elk (2007, p. 30) há um 

aumento na velocidade de degradação do resíduo, sendo que, quando este se encontra em 

tamanhos menores, ou seja, ao diminuir a granulometria do resíduo aumenta-se a superfície de 

contato do mesmo, aumentando o ataque enzimático microbiano. Esposito et al. (2012, p. 

328) relatam que o aumento da área superficial e a liberação de componentes intracelulares 

atuam como uma solução para o aumento da taxa de degradação e a aceleração do processo de 

digestão pois, para Souza (1984, p. 90), o contato entre as bactérias e a matéria orgânica se 

torna mais eficiente com partículas de sólidos em suspensão de tamanho menores. 

3.2.1.6 Potencial Hidrogeniônico (pH)  

A atividade do íon H
+
 afeta a atividade microbiana e condiciona o balanço entre as 

populações microbianas (BIDONE; POVINELLI, 1999, p. 39). Segundo Van Elk, (2007, p. 

30), as bactérias metanogênicas são altamente sensíveis a variações de pH influenciando 

assim na geração de CH4. De acordo com Souza (1984, p. 88), o pH ótimo para as bactérias 

metanogênicas é cerca de 6,6 a 7,2. Para Bidone e Povinelli (1999, p. 39), a faixa de pH aceita 

normalmente pelas bactérias metanogênicas é de 6,5 a 7,6, sendo que a taxa máxima de 

produção de CH4 ocorre entre 7,0 a 7,2; já valores inferiores a 6,0 ou superiores a 7,6 podem 

apresentar inibição da atividade microbiana.  



20 

 

3.2.1.7 Potencial Redox (Eh)  

A decomposição da matéria orgânica ocorre por meio de reações de óxido-redução 

(redox) (GADELHA, 2005, p.35), ou seja, com transferência de elétrons entre as espécies. 

Representa a energia suprida por compostos orgânicos ou inorgânicos durante as reações 

químicas (ALVES, 2008, p. 24). Segundo Lima (1988) citado por Gadelha (2005, p. 36), a 

produção de gás pode ser determinada empiricamente através da medição direta do Eh.  

A Eh para a produção de CH4 deve ser menor que – 200mV. Deve-se ainda levar em 

conta que o pH e a temperatura afetam na medição do potencial de redução (BIDONE; 

POVINELLI, 1999, p. 40).  

3.2.1.8 Presença de inibidores 

Como agentes inibidores da degradação anaeróbia pode-se citar: ácidos, óleos, 

metais, amônia, antibiótico, compostos de metais alcalinos e alcalinos terrosos, detergentes, 

etc (GADELHA, 2005, p. 30), sendo estes provenientes, muitas vezes, de resíduos como 

pilhas, baterias, jornais, tintas, enlatados, tecidos, entre outros materiais (ALVES, 2008, p. 

25).  

3.2.2 Co - Digestão Anaeróbia 

Uma das maneiras de melhorar o desempenho da digestão é empregar dois ou mais 

“resíduos” em um mesmo digestor, processo definido como co-digestão anaeróbia (MATA-

ALVAREZ; MACÉ; LLABRÉS, 2000, p. 9). Esse processo vem sendo apresentado como 

uma profícua alternativa no tratamento da fração putrescível dos resíduos e essa temática 

apresentou um aumento significativo de publicações nos últimos anos. Pesquisa realizada por 

Mata-Alvarez et al. (2014, p. 413) revela que o número de publicações de artigos com co-

digestão anaeróbia nos anos de 2009 a 2013 representou um percentual de 75% do total de 

artigos publicados sobre digestão anaeróbia, e, entre os anos de 2012 e 2013 esse percentual 

chegou a 50%. 

A utilização de um co-substrato, muitas vezes, traz várias vantagens para um digestor 

anaeróbio. De acordo com Mata-Alvarez; Macé e Llabrés (2000, p. 9), dentre as vantagens 

pode-se citar: melhora no rendimento da produção de biogás (interações sinérgicas entre os 

substratos); vantagens econômicas; melhora nos teores de umidade e nutrientes e; facilidade 

no tratamento de resíduos mistos, pois segundo Alcaya e Demirer (2011, p. 971), a co-

digestão é vista como uma opção para melhorar a degradação anaeróbia de resíduos com 
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diferentes características. Seguindo a mesma linha, para Mata-Alvarez et al. (2014, p. 413), a 

maior parte dos problemas relacionados a substratos individuais (como: baixas cargas 

orgânicas em lodo de esgoto, alta concentração de metais pesados ou presença de materiais 

impróprios à fração orgânica de resíduos sólidos urbanos, carência de nitrogênio em resíduos 

agro-industriais, baixas ou elevadas concentrações de nitrogênio em cargas orgânicas de 

estercos) podem ser resolvido mediante a utilização de dois destes compostos juntos em um 

digestor.  

No entanto, Mata-Alvarez et al. (2011, p. 1) sugerem que as misturas de sustratos 

devem ser equilibradas em todas as propriedades físico-químicas a fim de permitir interações 

positivas, evitar inibição da digestão e otimizar a produção de metano. A utilização de um co-

substrato pode ser vista como a adição de um inóculo ao digestor.   

De acordo com Esposito et al. (2012, p. 327) lodo de esgoto (proveniente do 

tratamento de águas residuárias), dejeto animal, resíduos de colheita, resíduos orgânicos 

(agricultura), resíduos industriais de carne e peixes, resíduos de laticínios, resíduos sólidos 

urbanos coletados de mercados e residências, resíduos de alimentos e culturas energéticas são 

alguns dos substratos usualmente utilizados em digestores anaeróbios. A co-digestão de 

resíduos de alimentos com dejeto de laticínios traz resultados maiores de produção de biogás 

quando comparados aos substratos sozinhos (dejeto de laticinios e resíduo de alimentos) 

(LISBOA, LANSING, 2013, p. 2664). 

Para Angelidaki e Sanders (2004) citado por Cabbai et al. (2013, p. 1627) grandes 

volumes de inóculo garantem alta atividade microbiana, baixo risco de sobrecarga e inibição. 

No entanto, para Neves et al. (2004, p. 2019) e Elbeschbishy; Nakhla e Hafez (2012, p. 19), 

citando CHYNOWETH et al. (1993), ao utilizar resíduos mais recalcitrantes (resíduos 

municipais e lenhosos) essa razão substrato/inóculo pode ser reduzida para 0,5g SV/ g SV. 

Segundo Prachanth et al. (2006, p. 8) essa relação substrato inóculo não pode ser muito baixa, 

pois pode impedir a ação da enzima necessária para a biodegradação. 

Não há um padrão, nos trabalhos reportados, com relação às razões S/I empregadas. 

Para Elbeshbishy; Nakhla e Hafez (2012, p. 19) a razão S/I é dependente do tipo de substrato 

e inóculo empregados, podendo variar de 0,5g SV substrato/g SV inóculo até 5,7 g SV 

substrato/g SV inóculo. De acordo com Raposo et al. (2006) e Nallathambi Gunaseelan 

(1995) citados por Elbeshbishy; Nakhla e Hafez (2012, p. 19) e por Lesteur et al. (2010, p. 

432), teoricamente a relação S/I tem efeito apenas na cinética da digestão e não na quantidade 

de metano produzida, visto que esta última é influenciada apenas pelo teor de matéria 
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orgânica. Owen et al. (1979, p. 488) propôs a razão de 1g SV/g SV inóculo como sendo um 

padrão. 

3.2.3 Ensaio do potencial bioquímico de metano (BMP) 

Um dos métodos analíticos mais utilizados para determinar a porção do substrato que 

pode ser biologicamente degradada sob condições anaeróbias é o BMP (Biochemical Methane 

Potential ou Potencial Bioquímico do Metano) (LABATUT; ANGENENT; SCOTT, 2011, p. 

2255). Esse método foi originalmente criado para determinar a biodegradabilidade de 

efluentes, no entanto, pode determinar a biodegradabilidade da fração orgânica dos resíduos 

sólidos urbanos, quando estes são misturados a meios de cultura que forneçam nutrientes para 

o crescimento de microrganismos (de ARAÚJO MORAIS, 2006).  

Segundo Hansen et al. (2004, p. 393), o BMP pode ser determinado por diferentes 

metodologias, sendo basicamente a incubação anaeróbia de uma mistura de resíduo e inóculo 

seguido pela medida simultanea de volume e composição do biogás. Devido a variações na 

utilização desse método (escolha do inóculo, das amostras, incubação dos digestores e 

técnicas para aferição dos gases) torna-se um desafio a definição de um protocolo padrão para 

o ensaio BMP, visto que o processo de degradação anaeróbia é altamente complexo e 

dinâmico, envolvendo microbiologicamente aspectos bioquímicos e físico-químicos 

intimamente relacionados (ANGELIDAKI et al., 2009, p. 928).  No entanto, de acordo com 

Elbeshbishy; Nakhla e Hafez (2012, p. 19), as pesquisas mostram procedimentos muito 

semelhantes, sendo que as principais variáveis levam em consideração a produção do metano 

a partir do inóculo e a fonte do inóculo. 

Atualmente o método consiste na incubação, por tempo e temperatura pré-definidas, 

de um frasco de vidro contendo uma porção de resíduo sólido (titurado) inoculado, o ambiente 

dentro do frasco é mantido em anaerobiose, através da recirculação de uma mistura gasosa de 

CO2/N2. Assim, promove-se a aceleração da degradação do resíduo. A quantidade de gás 

gerada no frasco é monitorada por sensores de pressão instalados na tampa e, a concentração 

de CH4 e CO2 é obtida por cromatografia gasosa (ALVES, 2008, p. 38). De acordo com 

Palmisano e Barlaz (1996 apud ALVES, 2008, p. 38), a maior parte do gás produzido (90%) 

ocorre entre 30 e 60 dias. 

O resultado do teste BMP pode ser interpretado como a quantidade de metano ou 

biogás produzido a partir de uma determinada quantia (gramas) de substrato, sólidos voláteis 

(SV) ou demanda química de oxigênio (DQO) (ANGELIDAKI et al., 2009, p. 933). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

O trabalho experimental consistiu na investigação do potencial de geração de biogás 

a partir da fração orgânica de resíduos sólidos urbanos dispostos em aterro sanitário 

inoculados com dejetos animais (suíno e bovino) em duas proporções distintas (3gsv 

esterco:1gsv resíduo e 1gsv esterco: 1gsv resíduo), por um período de 5x0 dias, em condições 

anaeróbias. Análises físico-químicas foram realizadas no início e no final de cada batelada, de 

modo a caracterizar as amostras e correlacionar a variação destes parâmetros à geração de 

biogás durante a digestão.  

4.1 COLETA E PREPARO DO RESÍDUO E INÓCULOS 

O resíduo sólido urbano foi coletado no aterro sanitário do município de Guarapuava, 

localizado no centro-sul do estado do Paraná, com uma população de 167.328 habitantes de 

acordo com o censo demográfico de 2010 (IBGE, 2010). Segundo dados do Plano Municipal 

de Saneamento Básico do ano de 2011, há uma produção média de cerca de 100 ton/dia de 

resíduos (PLANO..., 2011). 

No aterro, o procedimento de coleta consistiu em selecionar a fração orgânica da 

pilha de resíduos sólidos urbanos (ainda não aterrados) dispostos no dia anterior, removendo 

artefatos de vidro, madeira, ferro, papel e outros materiais de difícil degradação. Quatro 

alíquotas equidistantes de três seções diferentes (topo, meio e base) da pilha de resíduos foram 

coletadas e então homogeneizadas seguindo a técnica de quarteamento presente na norma 

ABNT NBR 10.007 de 2004 (ABNT, 2004). No total, aproximadamente cinco quilogramas 

de amostra de resíduo orgânico fresco foi coletada. 

Em laboratório, a fim de manter a homogeneidade das amostras e diminuir a 

granulometria, o resíduo foi moído em máquina de moer carne e, posteriormente, passado por 

um liquidificador doméstico. A diminuição da granulometria aumenta a área superficial das 

amostras, o que segundo Abbasi; Tauseef e Abbasi (2012, p. 3234) e Van Elk (2007, p. 30), 

leva a um aumento na velocidade de degradação do resíduo. 

As amostras foram armazenadas à temperatura de vinte graus negativos (-20ºC) até a 

utilização. Ao serem utilizadas, as amostras foram deixadas por um período de 24 horas para 

degelo, procedimento realizado também por outros pesquisadores (BROWNE; ALLEN; 

MURPHY, 2014, p. 308; BROWNE; MURPHY, 2013, p. 172). 

Como inóculos, foram utilizados dejetos animais (suíno e bovino); coletados em 

propriedades rurais localizadas no município de Carambeí (PR). As coletas foram realizadas 
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um dia antes do preparo dos biodigestores (período necessário para a determinação do 

parâmetro sólidos voláteis (SV) utilizado para definição das razões inóculo:substrato 

adotadas) visto que, de acordo com Angelidaki et al. (2009, p. 929), o inóculo deve ser fresco. 

Aproximadamente cinco quilogramas de amostra de cada dejeto foram coletados. 

No momento da coleta, os suínos encontravam-se fechados em várias pocilgas, 

denominadas salas de engorda (terminação); cada sala continha aproximadamente quinze 

animais. A ração era o principal alimento utilizado no trato suíno.  Já a coleta do dejeto 

bovino foi realizada durante o trato dos animais, o que facilitou a coleta do material. A 

alimentação dos bovinos consistia de ração, silagem, pré-secado e resíduo de cervejaria 

(cevada).  

Em laboratório, procedeu-se à homogeneização das amostras (dejetos). Nas 

pesquisas realizadas por Cabbai et al. (2013, p. 1627) e por Wang et al. (2012) citado por Yin 

et al. (2014, p. 374), os inóculos são armazenados a 4ºC até utilização no preparo dos 

biodigestores; neste trabalho, as amostras foram estocados a 4ºC por aproximadamente 

24 horas até a preparação dos biodigestores.  

4.2 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DAS AMOSTRAS  

Análises físico-químicas foram realizadas para caracterização da fração orgânica dos 

resíduos sólidos urbanos, dos dejetos suíno e bovino e das misturas (fração orgânica dos 

resíduos sólidos urbanos + inóculos nas diferentes proporções) antes e após a biodigestão, 

seguindo metodologia do Standart Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(APHA, 2002). As análises foram conduzidas no Laboratório de Saneamento Ambiental e 

Qualidade da Água, do Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Estadual do 

Centro-Oeste, campus de Irati.  

Os parâmetros monitorados foram: umidade, sólidos voláteis (SV), sólidos totais 

(ST), pH, alcalinidade total, carbono (C), nitrogênio (N), fósforo (P) e demanda química de 

oxigênio (DQO). Os métodos analíticos empregados para cada parâmetro podem ser 

observados no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Parâmetros de caracterização de inóculo, substrato e meios reacionais com respectivos métodos 

analíticos empregados. 

PARÂMETRO MÉTODO ANALÍTICO 

Umidade (%) Gravimétrico* 

ST (mg.L
-1

) Gravimétrico* 

STV (mg.L
-1

) Gravimétrico* 

DQO (mg.L
-1

) Espectrofotométrico* 

pH Potenciométrico* 

Alcainidade Total (mg CaCO3L
-1

) 
Titulométrico com detecção 

Potenciométrica* 

P (mg.L
-1

) Método da Redução com Ácido Ascórbico* 

C e N 
Determinação por combustão a seco 

(CNHOS) 
FONTE: *APHA, 2002. 

4.3 MONTAGEM E PARTIDA DOS BIODIGESTORES (BMP) 

A montagem e partida dos biodigestores foram conduzidas de forma a acompanhar a 

variação do potencial de geração de biogás, por meio de ensaios BMP (Potencial Bioquímico 

de Metano), usando diferentes inóculos (bovino e suíno) na proporção de 1 gsv resíduo: 1 gsv 

inóculo. Afim de avaliar a influência da proporção substrato/inóculo empregada na geração de 

biogás, para o dejeto bovino foi empregado também biodigestores na proporção 3gsv resíduo: 

1 gsv inóculo 

Os biodigestores utilizados eram constituídos de frascos de borosilicato de 250 mL, 

com tampa de rosca equipada com válvula para saída de gás e manômetro (faixa de leitura de 

0 a 2,5 kgf.cm
-
², escala de 0,20 kgf.cm

-
²) para a leitura da pressão interna dos frascos. 
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Figura 1: Foto do biodigestor utilizado contendo resíduo + dejeto. 

Os diferentes tratamentos foram preparados em modo batelada. O preenchimento dos 

biodigestores seguiu a ordem: fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos, inóculo e água. 

Todas as amostras eram homogeneizadas de modo a aumentar a interação entre inóculo-

resíduo. A adição de água foi necessária para que todos os biodigestores fossem conduzidos 

nas mesmas condições experimentais de umidade para fins de comparação dos resultados de 

produção de biogás ao final dos 50 dias de digestão. A umidade escolhida para este trabalho 

foi de 85%, dentro da faixa recomendada para a geração de biogás por Andreoli et al. (2003, 

p. 125) e USEPA (1991). 

O volume de inóculo utilizado para digestão anaeróbia pode variar muito, 

dependendo de suas características (ANGELIDAKI et al., 2009, p. 930). Neste trabalho, 

optou-se pelas proporções resíduo:inóculo de 3gsv:1gsv e de 1gsv:1gsv. Segundo Prachanth et al. 

(2006, p. 8), a relação substrato:inóculo não pode ser muito baixa, pois pode impedir a ação 

da enzima necessária para a biodegradação. O padrão proposto por Owen et al. (1979, p.) foi 

cerca de 1g de SV substrato /1g SV inóculo.  

O experimento foi conduzido em triplicatas para todos os tratamentos (resíduo + 

inóculo) e brancos (apenas inóculo). Os tratamentos foram constituídos por: 

SUÍNO: 

- 3 biorreatores compostos por resíduo + dejeto suíno na proporção 1:1 com base em 

gramas de sólidos voláteis (gSV);  

- 3 biorreatores apenas contendo dejeto suíno (brancos). 

BOVINO: 

- 3 biorreatores compostos por resíduo + dejeto bovino na proporção 1:1 com base em 

gramas de sólidos voláteis (gSV); 
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- 3 biorreatores compostos por resíduo + dejeto bovino na proporção 3:1 com base em 

gramas de sólidos voláteis (gSV);  

- 3 biorreatores apenas contendo dejeto bovino (brancos). 

Após o preenchimento de cada biodigestor, uma corrente de gás nitrogênio (N2) foi 

circulada no headspace dos frascos por 5 minutos de modo a garantir as condições de 

anaerobiose do meio (MSHANDETE et al., 2004). Procedeu-se então à incubação dos 

biodigestores em banho termostatizado, à temperatura constante de 32ºC por um período de 

50 dias. De acordo com Hansen et al. (2004, p. 395), em condições termofílicas (55ºC), a 

maior parte do biogás é gerada nos primeiros 10 dias de experimento; para Labatut; 

Angement e Scott (2011, p. 2257), a geração de biogás atinge um platô (constante) após 30 

dias, em condições mesofílicas (35°C). 

4.4 MONITORAMENTO DO POTENCIAL DE GERAÇÃO DE BIOGÁS 

O monitoramento da geração de biogás foi diária de acordo com o método 

manométrico, levando em consideração as variações diárias de pressão interna dos 

biodigestores e externa (ambiente) sob temperatura constante (32ºC). 

Os valores de pressão interna foram obtidos por leitura dos manômetros acoplados aos 

biodigestores. Os dados horários de pressão externa foram fornecidos pelo Instituto 

Tecnológico do SIMEPAR (2014; 2015). Os valores de pressão foram convertidos em volume 

de biogás nas condições normais de temperatura e pressão (CNTP) de acordo com a lei de 

gases ideais (PV = nRT), onde: P: pressão absoluta medida nos manômetros; V: volume de 

biogás gerado; T: temperatura do biogás; R: constante universal dos gases (LABATUT; 

ANGENENT; SCOTT, 2011, p. 2256). 

Para obter os valores reais de produção de biogás a partir da fração orgânica dos 

resíduos sólidos urbanos, os valores de volume de biogás obtidos foram subtraídos dos 

valores de biogás gerado nos brancos (apenas com inóculo). Procedimento semelhante foi 

descrito por Angelidaki et al. (2009, p. 931) e Owen et al. (1979, p. 487) e empregado por 

Alves (2008, p. 44); Browne; Allen e Murphy (2014, p. 308); Hansen et al. (2004, p. 396) e 

Schirmer et al. (2014, p. 375).  

4.5 CARACTERIZAÇÃO DO BIOGÁS 

A frequência de coleta e caracterização (CH4, CO2, H2S) do biogás dependeu da 

acumulação do gás gerado durante a biodigestão. As análises foram realizadas em triplicatas 
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por um “kit” portátil de análise de biogás, desenvolvido pela EMBRAPA Suínos e Aves em 

parceria com a Alfakit Ltda. Os gases monitorados foram: sulfeto de hidrogênio (H2S), 

metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2).  

Para a detecção, o gás foi coletado em saco Tedlar , proveniente do “kit” e próprio à 

amostragem de gases. A determinação de H2S era baseada em teste colorimétrico, com range 

de 20-610 ppmV em base úmida, a 25°C e 1 atm.Os testes de CH4 e CO2 eram baseados em 

testes volumétricos, sendo que os resultados de CO2 são expressos em percentagem  com 

resolução de 2,5%. A determinação de metano consiste na diferença entre a concentração de 

CO2 e o total (100%). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DA FRAÇÃO ORGÂNICA DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS E DOS INÓCULOS 

Na tabela 2 são apresentados os valores médios (determinados em triplicata) dos 

parâmetros representativos da caracterização físico-química da fração orgânica dos resíduos 

sólidos urbanos e dos dejetos (suíno e bovino) utilizados neste experimento. 

Tabela 2 - Caracterização físico-química da fração orgânica do resíduo sólido e dos dejetos (suíno e bovino) 

amostrados.  

Parâmetro 
Fração 

orgânica 
Suíno  Bovino 

Umidade (%) 82,45 ± 0,50 73,20 ± 0,56 84,72 ± 0,30 

SV (%ST) 93,06 ± 0,28 85,64 ± 0,45 88, 55 ± 2,46 

DQO (g/kg) 190,06 ± 9,80 74,02 ± 1,31 91,40 ± 8,7 

pH 4,74 ± 0,20 6,5 ± 0,10 6,4 ± 0,19 

C (%) 45,60 ± 0,86 40,61 ± 0,43 29,42 ± 0,06 

N (%) 1,99 ± 0,02 3,23 ± 0,01 2,00 ± 0,01 

C/N 22,92 ± 0,27 12,57 ± 0,12 14,68 ± 0,06 

Fonte: O autor. 

*Valores presentes na tabela são referentes às médias das triplicatas. 

Ao analisar a tabela 2, observa-se que a fração orgânica do resíduo sólido amostrado 

apresenta valores de razão C/N superiores e pH inferiores aos dejetos analisados. Como citado 

por Astals; Nolla-Ardèvol e Mata-Alvarez (2012, p. 66) e Mata-Alvarez et al. (2011, p. 6), 

estercos possuem alta capacidade de tamponamento e baixa relação C/N (elevadas 

concentrações de amônia podem inibir a atividade metanogênica); assim, a co-digestão 

anaeróbia entre dejetos e resíduos ricos em carbono (como a fração orgânica de resíduos 

sólidos urbanos) podem compensar estes problemas através da manutenção de um pH estável 

(dentro do intervalo apropriado às bactérias metanogênicas) devido à sua elevada capacidade 

tampão, reduzindo a concentração de amoníaco por diluição e aumentando, assim, a produção 

de metano. Outro fator considerado ao realizar a co-digestão anaeróbia da fração orgânica de 

resíduos sólidos urbanos com dejetos é a alta biodegradabilidade e, ao elevado teor de sólidos 

presentes nos resíduos, quando comparado aos dejetos, que permitem que os digestores 
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funcionem a taxas de carga mais elevadas (MATA-ALVAREZ et al., 2011, p. 7). Essas 

diferentes propriedades apresentadas pelos dejetos e pela fração orgânica dos resíduos 

analisados evidenciam a possibilidade de sinergismo ao realizar a co-digestão anaeróbia.  

 De acordo com Mata-Alvarez; Macé e Llabrés (2000, p. 9), as interações sinérgicas 

entre os substratos, como a melhora nos teores de umidade e nutrientes (ex: baixa e alta 

relação C/N para dejetos e fração orgânica, respectivamente) leva a um aumento da produção 

de biogás pois, para Alcaya e Demirer (2011, p. 971), a maior parte dos problemas 

relacionados a substratos individuais podem ser resolvidos por meio da mistura de materiais 

com diferentes características.  

Um parâmetro muito utilizado para a medida do estado de biodegradabilidade de um 

resíduo é o teor de sólidos voláteis (REDON et al., 2005, p. 3). Para Decottignies et al. (2005, 

p. 2), um resíduo já degradado apresenta um teor de sólidos voláteis de 10 a 17,4% e, de 

acordo com Kelly (2002, p. 34), amostras podem ser consideradas estabilizadas se 

apresentarem teor de sólidos voláteis inferiores a 20%. Assim, de acordo com os valores 

mostrados na tabela 2, tanto o RSU quanto os inóculos apresentam elevado potencial de 

biodegradabilidade, já que apresentam valores de SV bem acima dos níveis considerados 

como parâmetro para a bioestabilização do resíduo.  

O valor médio de umidade determinado para o RSU desse estudo (82,45%) foi 

próximo aos 76% encontrados por Crovador (2014, p. 57), que também utilizou a fração 

orgânica do mesmo aterro (Guarapuava) em seu estudo de verificação do potencial de geração 

do metano. Esses valores, entretanto, foram superiores àqueles encontrados por Alcântara 

(2007, p. 188) em resíduos frescos coletados na região metropolitana de Recife (PE), 52%; e 

Maciel (2009, p. 170) que determinou uma umidade de 52,1% em resíduo fresco também 

coletado na região metropolitana de Recife. Essas diferenças de umidade podem estar 

relacionadas à época de chuvas nos dias de coleta, pois de acordo com Leite et al (2003, p. 

97), o percentual de umidade é variável com as condições do sistema coletor primário, tipo de 

resíduo, época do ano e índice de precipitação pluviométrica, sendo que no Brasil, em geral, 

esse porcentual se encontra acima de 50%.   

Para Alcântara (2007, p. 190), o baixo pH encontrado para a fração orgânica dos 

resíduos sólidos urbanos (4,7) pode ser relacionado a degradação inicial, que ocorre antes da 

chegada ao aterro; Tchobanoglous; Theisen e Vigil (1993, p. 171) citam essa decomposição 

microbiologia inicial como resultado do crescimento de bactérias e fungos. 

Por fim, a análise elementar da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos 

analisados indica um valor da relação Carbono/Nitrogênio (C/N) de, aproximadamente 23:1, 
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dentro do valor reportado por Leite et al. (2003, p. 97), de 20 a 30, para matéria orgânica 

putrescível presente nos resíduos sólidos urbanos.  

 

5.2 ENSAIOS COM BIODIGESTORES ANAERÓBIOS DE BANCADA 

5.2.1 Caracterização físico-química inicial e final dos biodigestores (resíduo + inóculo) 

A tabela 3 apresenta a caracterização físico-química inicial e final (após os 50 dias de 

digestão) dos biodigestores inoculados com dejeto suíno e bovino.  

Tabela 3 - Caracterização físico-química inicial e final dos biodigestores inoculados com dejeto suíno e bovino e 

seus respectivos desvios-padrão. 

Dejeto Suíno  Bovino 

Proporção 1:1 1:1 3:1 

Parâmetro Inicial Final 
Red. 

(%) 
Inicial Final 

Red. 

(%) 
Inicial Final 

Red. 

(%) 

Umidade (%) 
86,93 ± 

0,21 

90,13 

±0,44 
- 

83,85 ± 

0,08 

86,87 ± 

1,29 
- 

83,41 ± 

0,27 

86,59 ± 

0,16 
- 

DQO (g/L) 
68,82 

±15,75 

23,67 

±5,67 
65,6 

174,93 

±16,29 

17,83 ± 

0,02 
89,8 

167,62 

±17,75 

13,71 

±0,03 
91,8 

SV (%ST) 
88,55 ± 

2,46 

83,67 

±0,13 
28,6 

83,5 

± 0,97 

74,88 

±13,35 
16,8 

90,04 ± 

0,18 

79,77 ± 

0,46 
22,78 

Ph 
5,98 

± 0,04 

5,25 

±0,08 
- 

6,14 

± 0,05 

4,58 

±0,02 
- 

5,64 

± 0,05 

3,9 

± 0,25 
- 

Alcalinidade 

(gCaCO3L
-1

) 

3,99 

± 0,05 

4,99 

± 0,03 
- 

2,45 

± 0,02 

1,47 

± 0,45 
- 

1,26 

± 0,03 
NA* - 

P (g/L) 
3,34 

± 0,59 

0,80 

±0,08 
76,1 

1,14 

± 0,09 

0,21 

± 0,01 
81,7 

0,94 

± 0,01 

0,20 

±0,01 
78,3 

C (%) 
42,39 ± 

0,13 

33,87 

± 0,02 
8,8 

44,23  

± 0,04 

36,84 ± 

0,04 
16,7 

44,55 ± 

0,03 

28,50 ± 

0,28 
36,0 

N (%) 
2,98 

± 0,11 

2,49 

± 0,10 
23,9 

2,23 

± 0,02 

1,94 

± 0,05 
13,0 

2,18 

± 0,11 

2,07 

± 0,03 
5,1 

C/P 126,92 
423,37

5 
- 387,98 

1754,2

9 
- 437,94 

1425,0

0 
- 

C/N 
14,23 ± 

0,58 

13,6 

± 0,01 
- 

19,81 ± 

0,12 

19,00 ± 

0,47 
- 

20,47 ± 

0,03 

13,78 ± 

0,10 
- 

*
 NA: não avaliado. 

Fonte: O Autor. 
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Conforme já reportado, a fim de manter a umidade na faixa de 85%, foi necessária a 

adição de água em todos os biodigestores. Segundo Andreoli et al. (2003, p. 125) e USEPA 

(1991, p. 3; 17), a umidade na faixa de 60 a 90% é considerada ideal para a digestão 

anaeróbia.  

Ao comparar os parâmetros iniciais (de partida) dos biodigestores preparados com os 

diferentes dejetos (suínos e bovino, nas duas proporções) com os parâmetros físico-químicos 

individuais da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos e dos diferentes dejetos in natura 

(tabela 2), observa-se que a combinação de dois diferentes substratos (fração orgânica dos 

resíduos sólidos urbanos e dejeto animal, suíno ou bovino) melhora as condições de start up 

dos biodigestores, frente à digestão anaeróbia de um único substrato (fração orgânica dos 

resíduos ou dejeto animal, individualmente), verifica-se um sinergismo entre os diferentes 

materiais submetidos à digestão anaeróbia. No caso do pH, por exemplo, que para o resíduo 

puro (in natura) era muito baixo, ao realizar a mistura com o dejeto animal, os valores se 

aproximaram da neutralidade favorecendo, portanto, as condições necessárias à digestão 

anaeróbia. A relação C/N também apresentou melhores concentrações para os substratos 

misturados ao comparar com os puros visto que, a relação C/N para a fração orgânica pura se 

encontrava alto, na faixa de 22 e, a relação para o dejeto suíno próximo a 12, valores estes 

bem distantes um do outro. Para que haja sustentabilidade da população microbiana deve 

haver uma relação específica de carbono para nitrogênio. Souza (1984, p. 90) cita como ideal 

uma relação menor ou igual a 30 (para quantidades de carbono e nitrogênio disponíveis para 

as bactérias, caso essa disponibilidade não seja conhecida, a relação menor ou igual a 20 deve 

ser considerada). Se a relação C/N for muito elevada, os microrganismos metanogênicos 

consomem rapidamente o nitrogênio disponível a fim de atender as suas necessidades 

proteicas, ocasionando a carência de nitrogênio no meio. No entanto, se o teor de nitrogênio 

for elevado (o que diminui a relação C/N), pode ocorrer o acúmulo deste elemento na forma 

de amoníaco, aumentando o pH do meio (valores acima de 8,5 começam a exercer efeito 

tóxico às metanogênicas) (ABBASI; ABBASI, 2012 e HARTMANN; AHRING, 2006 apud 

ABBASI, TAUSEEF; ABBASI, 2012, p. 3234). Cooper et al. (1992) reportam como ideal a 

razão de C/N igual a 16, dentro da faixa reportada por Mshandete et al. (2004), de 12 a 16. Ao 

co-digerir restos de alimentos com dejeto bovino, em modo batelada e condições mesofílicas 

por 30 dias, em diferentes proporções (2, 3 e 4) e diferentes relações C/N (15,8, 17,1 e 17,9), 

Zhang et al. (2013, p. 172) encontraram como ótima a relação de C/N de 15,8 para geração de 

metano e biogás; valor este bem abaixo dos encontrados neste estudo de 19,81 e 20,47, para 

as proporções 1:1 e 3:1 utilizando como inóculo dejeto bovino, respectivamente. No entanto, 
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estes valores encontram-se dentro da faixa considerada ideal e reportada por Souza (1984, p. 

90).  

Os teores de fósforo apresentaram uma maior variação inicial, de modo que foi maior 

para o tratamento com dejeto suíno na proporção 1:1 (3,34 gL
-1

), seguido pelo dejeto bovino 

nas proporções 1:1 e 3:1 (1,14 e 0,94 gL
-1

, respectivamente). Para Souza (1984, p. 90), a 

quantidade ideal de fósforo é aquela que satisfaz a relação de C/P inferior ou igual a 100 (caso 

as quantidades realmente disponíveis para as bactérias sejam conhecidas, a relação menor ou 

igual a 150 deve ser considerada). Ao analisar a tabela 3, é possível observar que o tratamento 

composto por dejeto suíno como inóculo (proporção 1:1) apresentou valores próximos 

(126,92) ao reportado por este autor; no entanto, para os tratamentos compostos por dejeto 

bovino (proporção 1:1 e 3:1) essa proporção ficou bem acima dos 100 reportados por Souza 

(1984). Os valores finais de C/P mostraram-se bem superiores aos iniciais, evidenciando o 

alto consumo de fósforo durante a digestão anaeróbia.    

Com relação ao teor de sólidos voláteis (SV), todos os biodigestores apresentaram, 

no início da biodigestão (start up dos reatores) um alto potencial de degradação, evidenciado 

pelo elevado teor inicial de sólidos voláteis, que variou de 83,5 a 90% (com base no teor de 

sólidos totais), valores estes acima dos reportados nos trabalhos de Crovador (2014), Schirmer 

et al. (2014) e Barcelos (2009), citados na Tabela 4, no início da digestão. Ao analisar os 

teores finais de sólidos voláteis, bem como o percentual de redução para os diferentes 

tratamentos, nota-se que a redução deste parâmetro foi pequena, indicando a existência de 

substratos passíveis de degradação (e, portanto, geração de biogás) mesmo após os 50 dias de 

digestão. Owen et al (1979, p. 4), citam que 30 dias é suficiente, apesar de alguns materiais 

exigirem mais tempo para aclimatação. Outros pesquisadores, empregando diferentes tempos 

de digestão e tipos de resíduos como: Alkaya e Demirer (2011, p.971), co-digerindo água 

residuária e polpa de beterraba, por 38 dias; Browne; Allen e Murphy (2014, p.307), co-

digerindo fração organica de resíduos solidos municipais com resíduo de digestor de esterco 

de gado por 30 dias; Browne e Murphy (2013, p. 170), co-digerindo resíduos de alimentos 

com diferentes inóculos por 30 dias;  Cabbai et al (2014, p.1626), co-digerindo diferentes 

fontes de resíduos de alimentos com esgoto (lama de depuração) por 30 dias; Cuetos et al. 

(2008, p. 99), co-digerindo fração organica de resíduos sólidos municipais com águas 

residuárias por 25 e 50 dias; El-Mashad e Zhang (2010, p. 4021), co-digerindo esterco bovino 

com resíduos de alimentos por 30 dias; Labatut; Angement e Scott (2011, p. 2255), co-

digerindo diferentes substratos com esterco digerido (sobrenadante de digestor) por 30 dias; 

Parawira et al. (2004, p. 1811), co-digerindo resíduo de batata com folhas de beterraba por 50 



34 

 

dias;    relatam que 50 dias é o suficiente para co-digestão anaeróbia mesofílica de diferentes 

resíduos: Nesse caso, observa-se que a maior redução de sólidos voláteis foi observada para o 

tratamento composto por dejeto suíno na proporção 1:1 (28,61% redução) seguido pelos 

biorreatores de dejeto bovino nas proporções 3:1 e 1:1 (22,78 e 16,84%, respectivamente).  

 

Tabela 4: Dados do parâmetro sólidos voláteis (SV) obtidos por diferentes pesquisadores na literatura. 

Co-

substrato 

Proporção 

(Resíduo/ 

inóculo) 

Condições SV inicial SV final 
Redução 

(%) 
Referência 

FORSUC : 

lodo RALF 
1:50 

Anaeróbia 

36°C 

91 dias 

Batelada 

65% 55% 39% 
Crovador 

(2014) 

FORSUC* 

resíduo 

fresco: 

lodo 

anaeróbio 

1:50 

Anaeróbia 

36°C 

80 dias 

Batelada 

81% 46% 43,2% 

Schirmer 

et al. 

(2014) 

FORSUC* 

resíduo de 

1 ano: lodo 

anaeróbio 

1:50 

Anaeróbia 

36°C 

80 dias 

batelada 

76% 40% 47,4% 

Schirmer 

et al. 

(2014) 

FORSUP*: 

dejeto 

suíno 

Fator 

Inóculo: 

0,2 

Anaeróbia 

30-35°C 

167 dias 

batelada 

81,2% 
72,05% 

61,37% 
25% 

Barcelos 

(2009) 

FORSUP* 

: dejeto 

bovino 

Fator 

Inóculo: 

0,2 

Anaeróbia 

30-35°C 

167 dias 

batelada 

81,8% 
79,18% 

76,42% 
47% 

Barcelos 

(2009) 

*FORSUC: Fração Orgânica de Resíduo Sólido Urbano Coletada. 

** FORSUP: Fração Orgânica de Resíduo Sólido Urbano Padrão. 

 

Para Zhang et al. (2008, p. 487), a DQO solúvel representa a matéria orgânica 

disponível para a metanogênese na produção de CH4 e CO2; ainda, de acordo com Schirmer et 

al. (2014, p. 377), a redução da DQO durante o período de biodigestão deve-se, 

provavelmente, à conversão da matéria orgânica em biogás. Com a dissolução de ácidos 

inorgânicos, o início do processo de digestão anaeróbia é caracterizado pelo aumento nas 

concentrações de nutrientes e DQO (BIDONE; POVINELLI, 1999, p. 31; 

TCHOBANOGLOUS; THEISEN; VIGIL, 1993, p. 386). No entanto, ao final do processo, 
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ocorre uma drástica redução da DQO, acompanhada pela redução de nutrientes (BIDONE; 

POVINELLI, 1999, p. 31). Neste estudo, foram observadas reduções relativamente elevadas 

para os três tratamentos avaliados, similares àquelas reportadas por Schirmer et al. (2014), 

que obteve redução de 88,3% na DQO de resíduo orgânico fresco inoculado com lodo de 

estação de tratamento de efluentes (ETE), durante 80 dias de incubação sob condições 

mesofílicas e, por Alkaya e Demirer (2011, p. 974) que, ao realizar a co-digestão anaeróbia de 

água residuária com polpa de beterraba, obtiveram uma redução de DQO acima de 70% para 

os ensaios realizados,  sendo máxima para a proporção 0,51gCOD/gVSS, com redução de 87,3%. 

O pH inicial para os tratamentos avaliados mantiveram-se próximos à neutralidade 

necessária ao start up dos biodigestores. De acordo com O’Leary e Tchobanoglous (2002, 

14.12), durante a fase de transição do processo de geração de biogás, ocorre uma diminuição 

do pH do meio, devido à presença de ácidos orgânicos e elevada concentração de CO2. Essa 

redução do pH continua na fase seguinte (ácida), resultado dos ácidos formados durante esse 

processo. Na fase metanogênica (seguinte à ácida), os ácidos e o hidrogênio gasoso são então 

convertidos em metano e dióxido de carbono, elevando naturalmente o pH do meio até 

valores próximos à neutralidade (6,8 a 8,0) (O’LEARY e TCHOBANOGLOUS, 2002, 

14.13). Dessa forma, o final da digestão anaeróbia deve ser caracterizado por pH neutro ou 

levemente alcalino. Durante os 50 dias de digestão empregados nesta pesquisa, observou-se 

pH finais inferiores, sendo que o maior pH encontrado foi próximo a 5,25 para o tratamento 

composto por dejeto suíno na proporção 1:1. Assim, os 50 dias de biodigestão podem ter sido 

insuficientes para o restabelecimento das condições de neutralidade dentro dos biodigestores, 

necessitando, provavelmente, um período maior para que as condições de pH voltassem à 

neutralidade. 

Um parâmetro que pode ser relacionado paralelamente ao pH é a alcalinidade, a qual 

se refere a capacidade tampão presente, representada pelo equilíbrio entre dióxido de carbono 

e íons bicabornato durante a digestão anaeróbia (WARD et al., 2008, p. 7930 ). Ainda de 

acordo com estes autores (WARD et al., 2008, p.7930 ) e, com Sakar, Yetilmezsoy e Kocak  

(2009, p.5) a alcalinidade refere-se à capacidade de resistência às alterações bruscas de pH. 

Para Tchobanoglous, Theisen e Vigil (1993, p. 681) e Lapp et al. (1975, p. 98), a digestão 

ocorre de forma satisfatória se a alcalinidade varia normalmente entre 1000 e 5000 mg/L. Para 

esta pesquisa, os valores encontrados para o dejeto suíno (proporção 1:1) e para o dejeto 

bovino (proporção 1:1) encontravam-se dentro dessa faixa, 3,99 e 2,45 gCaCO3.L
-1

, 

respectivamente. O tratamento que empregava dejeto bovino na proporção 3:1 apresentou 

uma alcalinidade mais baixa, 1,23, mas dentro da faixa citada por Tchobanoglous; Theisen e 
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Vigil (1993, p. 681). O trabalho de Yin et al. (2014, p. 375) avaliou a alcalinidade em 

diferentes fases da digestão anaeróbia para os diferentes dejetos avaliados, onde foi possível 

observar a grande variabilidade deste parâmetro frente à digestão anaeróbia de dejetos suínos 

e bovinos inoculados (inóculo proveniente de digestor de biogás Household); na pesquisa 

desenvolvida por estes mesmos autores, verificou-se um leve aumento nos valores de 

alcalinidade final, aproximadamente 1000mg/L, ao digerir esterco suíno. No decorrer dos 50 

dias de digestão adotados no desenvolvimento deste trabalho, foi possível verificar, durante a 

digestão anaeróbia utilizando dejeto suíno A como inóculo, um aumento no valor deste 

parâmetro de cerca de 1 gCaCO3.L
-1

. Nos demais digestores (para os tratamentos compostos 

por dejetos bovinos, nas proporções 1:1 e 3:1), valores finais bem baixos foram observados, 

mostrando a dificuldade de os reatores reestabelecerem o pH do meio afim de favorecer a 

digestão anaeróbia.  

Outro fator a ser considerado com relação a inibição da digestão é a possível 

presença de compostos tóxicos no material a ser digerido, neste caso dejeto animal ou resíduo. 

De acordo com Souza (1984, p. 90), dentre os compostos tóxicos à digestão anaeróbia, 

encontram-se os metais alcalinos, alcalino-terrosos e pesados, cianetos, ácidos voláteis, 

fenóis, nitratos, nitrogênio amoniacal, oxigênio, surfactantes e sulfetos e outros compostos de 

enxofre. Para  Mata-Alvarez et al. (2014, p. 416), ao citar Albuquerque et al. (2012), pode-se 

relacionar a presença de altas concentrações de Zn, Cu e Ni em esterco de gado e de porco, 

relacionando ainda a presença destes compostos aos alimentos comerciais utilizados no trato 

do gado, o qual promove taxas de crescimento ótimas e leva a prevenção de doenças. Como 

citado por Souza (1984, p. 90), a presença desses metais pesados são tóxicas à digestão 

anaeróbia, podendo atribuir ai a possível toxicidade apresentada pelos co-digestores 

empregados nesta pesquisa. Outro elemento encontrado no dejeto bovino e considerado tóxico 

a digestão anaerobia é o enxofre, o qual é utilizado para lavagem das patas dos animais (assim 

coletado junto com o dejeto) e, encontra-se presente na alimentação dos animais (na forma de 

aminoácidos) e na água ingerida pelos mesmos (ZICARI, 2003, p. 8-9). Para Angelidaki e 

Sanders (2004, p. 127) e Zicari (2003, p. 8-9), a redução de sulfato pelas bactérias compete 

com a fase metanogênica, visto que a redução deste composto a sulfureto ocorre antes da 

produção de metano (ZICARI, 2003, p. 8-9), devido à maior energia adquirida pela redução 

de sulfato quando comparado com a metanogênese (ANGELIDAKI; SANDERS,2004, p. 

127), Ward et al. (2008, p. 7931) relata que  altas concentrações de sulfeto de hidrogênio e 

amônia. Portanto altas concentrações de sulfato resultam em baixos potenciais de metano nos 
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resíduos (ANGELIDAKI; SANDERS,2004, p. 127; WARD et al., 2008, p. 7931; ZICARI, 

2003, p. 8-9) 

Neste trabalho, nenhuma análise de compostos tóxicos foi realizada, mas observa-se 

que pode ter ocorrido inibição da digestão devido à presença de compostos de enxofre no 

esterco dos animais, visto que todos eram alimentados com comida comercial, repleta de 

compostos utilizados para acelerar o crescimentos dos animais e, dos produtos químicos 

utilizados para evitar doenças. 

5.2.2 Geração de biogás: resultados quantitativos  

A figura 2 apresenta a média (das triplicatas) da produção diária de biogás por grama 

de sólidos voláteis de substrato adicionado (mL/gSV
-1

.d
-1

), obtida ao longo dos 50 dias de 

digestão dos três tratamentos avaliados. As taxas de geração de biogás apresentados na Figura 

2 já descontam o biogás gerados nos brancos (digestores apenas com inóculo).  

Figura 2: Taxa de geração diária de biogás por grama de sólidos voláteis de resíduo adicionado (mL.gSV
-1

) para 

os três tratamentos avaliados.  

 

Fonte: O Autor. 

A Figura 2 mostra um mesmo padrão entre as curvas, demonstrando uma maior 

geração de biogás nos primeiros dias de digestão, destaque para o dejeto suíno na proporção 

1:1, em que a maior geração diária de biogás foi obtida já nas primeiras 24 horas de digestão, 

chegando a 11,87 mL.gSV
-1

. Outros pesquisadores relatam também essa tendência, de maior 

geração de biogás no início da digestão. De acordo com Parawira et al. (2004, p. 1820), a alta 

produção de biogás nos primeiros dias de digestão pode ser relacionada às substâncias 
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facilmente degradáveis presentes no substrato. Da mesma forma, o trabalho desenvolvido por 

Crovador (2014, p. 65), utilizando fração orgânica de resíduos sólidos urbanos do aterro 

sanitário de Guarapuava (PR), inoculados com lodo (RALF) na proporção 1:50 

(resíduo:inóculo), a 37ºC, relata que as maiores taxas de geração de biogás ocorreram nos 

primeiros dias de digestão. Hansen et al. (2004, p. 396) ao realizarem a digestão anaeróbia em 

condições termofílicas (55°C), por um período de 50 dias, também reportam que a taxa 

máxima de geração de biogás ocorre nos primeiros 10 dias de digestão. Schirmer et. al. (2014, 

p. 378), ao co-digerir a fração orgânica de resíduos sólidos urbanos do município de Recife 

(PE) de diferentes idades (frescos e 1 ano) com lodo de digestor anaeróbio da estação 

tratamento água residuárias de Recife na proporção de 1:50 (resíduo:inóculo), em reatores de 

batelada a 35ºC por 80 dias, observou que os maiores picos de geração foi atingido nos 

primeiros 5 dias de digestão. Já o trabalho de El-Mashad e Zhang (2010, p. 4023) relata que 

cerca de 90 e 95% do total de biogás gerado ocorreu nos primeiros 20 dias da digestão, ao co-

digerir anaerobicamente e em regime batelada, resíduos de alimentos com esterco bovino nas 

proporções 32/68% e 48/52% (resíduo/esterco), respectivamente, ao longo de 30 dias em 

condições mesofílicas.  

O volume total acumulado de biogás produzido pelos biodigestores foi obtido pela 

soma das produções diárias de biogás ao longo de todo o período de digestão e está 

representado na Figura 3. 
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Figura 3: Volume médio acumulado de biogás por grama de SV de resíduo adicionado nas CNTP (mL.gSV
-1

) para 

os três tratamentos avaliados. 

 

Fonte: O Autor. 

O volume de biogás acumulado nos três tratamentos seguiu a tendência apresentada 

na Figura 2, ou seja, o tratamento com maior volume de biogás gerado foi também aquele 

com as maiores taxas diárias de geração de biogás, nesta ordem: “suíno 1:1”, “bovino 3:1” e 

“bovino 1:1”. Mesmo com taxas distintas de produção de biogás, tanto para o tratamento 

“suino 1:1” quanto para “bovino 3:1”, observa-se um ritmo acelerado de produção de biogás 

nos 20 primeiros dias de biodigestão e um platô nas curvas de volume acumulado após esse 

período.  O tratamento “bovino 1:1” mostra, pelo menos nos 50 dias de biodigestão 

monitorados, um volume muito pequeno de biogás gerado se comparado aos demais 

tratamentos. De acordo com Parawira et al (2004, p. 1820), comparações entre as curvas de 

produção de metano encontradas na literatura são bastante complicadas, dadas as diferenças 

entre os experimentos, como tipo de resíduo, inóculo e condições do processo. Entretanto, 

outros pesquisadores relatam o mesmo padrão de curva em seus experimentos de co-digestão 

anaeróbia. Schirmer et al. (2014, p. 378) obteve curvas de produção acumulada de biogás 

muito similares àquelas observadas no presente trabalho. No trabalho de El-Mashad e Zhang 

(2010, p. 4024), o mesmo modelo de curva de geração foi observado. Como já reportado, essa 

maior geração de biogás no início da digestão se deve às porções de mais fácil 

biodegradabilidade presente nos substratos (PARAWIRA et al., 2004, p. 1820). 
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A produção de biogás ao longo dos 50 dias de experimento é apresentada na Tabela 

5, onde é possível analisar os dados de geração média bruta (resíduo + dejeto) acumulada de 

biogás (mL), líquida (resíduo) acumulada de biogás (mL), e ainda, os dados da geração média 

líquida de biogás por grama de sólidos voláteis de resíduo adicionado (mL.gsvadicionado
-1

) e 

geração média líquida por grama de resíduo (mL.gresíduo
-1

). Para Hansen et al. (2004, p. 396), a 

máxima produção de metano durante um determinado tempo de experimento pode ser 

definido como o potencial bioquímico de metano; no entanto, como os resultados geralmente 

são expressos em unidades variadas, a comparação entre os diferentes trabalhos torna-se 

difícil (ANGELIDAKI et al., 2009, p. 928).  

Tabela 5 - Produção de biogás dos biodigestores ao longo dos 50 dias de digestão para todos os tratamentos 

empregados. 

Parâmetro 

Suíno Bovino 

1:1 3:1 1:1 

Geração média bruta acumulada de biogás 

(mL) 
472,00 221,22 127,15 

Geração média líquida acumulada de biogás 

(mL) 
378,2 182,45 31,47 

Geração média líquida acumulada de biogás 

por g de SV de resíduo adicionado 

(mL.gsvadicionado
-1

) 

60,41 18,44 4,77 

Geração média líquida por grama de resíduo 

(mL.gresíduo
-1

) 
21,99 3,08 0,58 

Fonte: O Autor. 

Ratificando a Figura 3, a tabela 5 aponta uma maior produção de biogás acumulada 

para o tratamento que utilizou como inóculo o dejeto suíno na proporção 1:1. A este 

tratamento relaciona-se a maior alcalinidade inicial e final, maior pH final e, a maior redução 

de SV (28,61%) seguido pelos biorreatores de dejeto bovino nas proporções 3:1 e 1:1.  

MØller, Sommer e Ahring (2009, p. 485) relata a maior biodegradabilidade do 

esterco suíno (356 L CH4/kg SV) comparado ao bovino (148 L CH4/kg SV). O trabalho de 

Barcelos (2009, p. 46) também verificou uma maior geração de biogás utilizando inóculo 

suíno comparativamente ao bovino, no entanto, essa pesquisadora não pôde relacionar a maior 

geração de biogás entre os diferentes tratamentos utilizados em sua pesquisa às características 
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físico-químicas do start up do experimento, visto que os parâmetros analisados (DQO, pH, 

ST, STV) eram bem próximos para todos os tratamentos.  

No trabalho de El-Mashad e Zhang (2010, p. 4023), foi possível observar que a 

maior geração de biogás durante a co-digestão anaeróbia de resíduos de alimentos com 

esterco bovino (em digestores de batelada e condições mesofílicas, por 30 dias) foi justamente 

para a proporção que empregava uma maior proporção de resíduo, ou seja, a proporção 

48/52% (resíduo/esterco) gerou mais biogás que a proporção 32/68% (resíduo/esterco), 311 e 

282 L/kg SV de metano, respectivamente. No entanto as taxas de geração de biogás de ambas 

proporções foram superiores àquelas encontradas nesse trabalho.  

Como já mencionado anteriormente, a presença de compostos tóxicos nos 

biodigestores relacionados ao esterco animal utilizado como inóculo pode ser outro possível 

causador da inibição da digestão anaeróbia, visto que ao analisar as diferente proporções 

empregadas (dejeto bovino, proporções 1:1 e 3:1), nota-se que a maior geração de biogás foi 

justamente àquela que possui a menor concentração de dejeto (ou seja, a proporção 3gSV 

resíduo/ 1 g SV dejeto), visto que as características iniciais de ambos os tratamentos eram 

similares, evidenciando ai que a menor quantidade de dejeto no biodigestor levou a uma 

maior geração de biogás para o dejeto bovino analisado.  

 

5.2.3 Caracterização do biogás: determinação das concentrações de CH4, CO2 e H2S  

A frequência de coleta e a caracterização do biogás dependeram da sua acumulação 

no interior do reator. Como a maior parte da geração de biogás ocorreu na primeira semana de 

digestão, uma caracterização inicial foi necessária e, ao final do período de digestão (50 dias) 

outra caracterização foi realizada. Para os biodigestores contendo dejeto suíno na proporção 

1:1, uma terceira caracterização (10 dias) foi realizada, devido a maior produção de biogás 

nestes reatores. 

Os resultados obtidos para a caracterização do biogás quanto às concentrações de 

CH4 e CO2 e, de H2S encontram-se na tabela 6. 
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Tabela 6: Composição média de CH4, CO2 e H2S para todos os tratamentos empregados 

 

Suíno Bovino 

1:1 1:1 3:1 

Dia 3 Dia 10 Dia 50 Dia 3 Dia 50 Dia 3 Dia 50 

CH4 (%) 60 65 80 60 69 58 65 

CO2 (%) 29 25 30 30 23 26 20 

H2S (ppmv) 270 350 117 276 290 259 284 

Fonte: o autor. 

De acordo com Tchobanoglous; Theisen e Vigil (1993, p. 95), a conversão biológica 

da fração biodegradável presente nos resíduos leva à formação de dióxido de carbono, 

metano, amônia, sulfeto de hidrogênio e matéria orgânica resistente. Para estes autores, cerca 

de 99% do total de gases produzidos é composto por metano e dióxido de carbono.  

Os valores de concentração de metano apresentados sugerem o estabelecimento de 

fase metanogênica desde o início do experimento para todos os tratamentos avaliados, muito 

provavelmente devido ao estabelecimento de condições anaeróbias desde o “start up” dos 

biodigestores. Trabalhos similares, entretanto, sugerem uma grande variação nos teores 

medidos de metano; além das diferentes condições que cada um destes experimentos 

apresentam, as diferenças entre os valores encontrados neste trabalho com os citados na 

literatura podem ainda estar relacionados ao tipo de análise (volumétrica) empregada na 

determinação das concentrações de metano, o qual incorre em maior erro experimental 

comparado com a cromatográfica gasosa, mais adequada para este tipo de análise. 

Com relação às análises de H2S (ppmv), o que se observa na tabela 6, é que a 

concentração desse gás no início da digestão anaeróbia para todos os tratamentos empregados 

foi semelhante; no entanto, ao final dos 50 dias de digestão, o tratamento composto por dejeto 

suíno como inóculo teve uma redução significativa no teor de H2S (de 270 a 117 ppmv) e, os 

demais tratamentos com dejeto bovino proporção 3:1 e 1:1 manteve a concentração de H2S 

próxima aos valores iniciais (de 276 a 290 ppmV e, de 259 a 284 ppmV, respectivamente). A 

explicação para a diminuição nos teores finais de H2S durante a digestão anaeróbia, pode ser 

relacionada ao pH. De acordo com Gostelow e Parsons, 2001, p. 122), em meio ácido 

prevalece a forma molecular do H2S e, em meio básico essa molécula é inibida, prevalecendo 

as formas ionizadas. Como já é sabido, durante a digestão anaeróbia ocorre inicialmente (fase 
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ácida) a produção de ácidos com consequente diminuição do pH, seguido então pelo consumo 

desses ácidos com consequente aumento do pH, tendendo ao final da digestão a um pH 

próximo a neutralidade. Dessa forma, justamente os tratamentos compostos por dejeto bovino, 

onde os menores pHs foram observados, as maiores concentrações de H2S foram medidas, 

comprovando o citado por Gostelow e Parsons (2001, p. 122). Como citado e discutido no 

item 5.2.1 (caracterização físico-química inicial e final dos biodigestores,resíduo + inóculo), 

dejeto animal possui quantidades significativas de enxofre (provenientes da alimentação e/ou 

produtos químicos), o que pode também ter contribuído às altas concentrações finais de H2S 

encontradas para os tratamentos compostos por dejeto bovino como inóculo.  
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6 CONCLUSÕES 

O teste BMP mostrou ser uma alternativa viável, de fácil utilização e baixo custo 

operacional para ensaios laboratoriais a fim de acompanhar e monitorar a biodigestão 

anaeróbia. Assim, o potencial de geração de biogás da fração orgânica de resíduos sólidos 

urbanos frescos inoculados com diferentes dejetos (suínos e bovino) pôde ser determinado. 

O estudo da biodigestão anaeróbia da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos 

frescos coletados do aterro sanitário do município de Guarapuava-Pr inoculados com 

diferentes dejetos animais (suínos e bovino) revelaram diferentes potenciais de geração de 

biogás; o tratamento que utilizou como inóculo dejeto suíno na proporção 1:1 levou a um 

maior potencial de geração de biogás pelo resíduo em questão, chegando a 60,41 

mLbiogás.gSVadicionado
-1

. Ao analisar os parâmetros físico-químicos avaliados, o que se observa é 

um residual alto na concentração de sólidos voláteis, bem como um baixo pH final, o que 

indica que talvez o tempo de digestão (50 dias) não tenha sido suficiente para a completa 

estabilização da matéria orgânica presente no biodigestor. Outro fator a considerar é a alta 

concentração de H2S ao final do período destinado a digestão, evidenciando mais uma vez que 

o tempo pode não ter sido suficiente. No entanto ao avaliar a diferença de volume de biogás 

gerado entre os tratamentos compostos por dejeto bovino como inóculo, o que se observa é 

que o biodigestor composto por quantidades mais elevadas de dejeto (proporção 1:1) é o que 

teve uma menor geração de biogás, como todos os parâmetros mensurados ao inicio da 

digestão eram semelhantes, esse fato só pode ser relacionado à possível presença de 

compostos tóxicos no dejeto, os quais muitas vezes são relacionados a dieta do animal, que 

consiste de alimentos comerciais supridos com compostos químicos para acelerar o ganho de 

peso e, a diminuir a possibilidade de os animais adoecerem. 

 Com relação a caracterização do biogás, foi possível observar a predominância de 

CH4, CO2, de forma que a concentração variou de 50-80% e de 20-30%, respectivamente, 

sendo que a maior concentração de metano foi verificada ao final da digestão, para o 

tratamento com dejeto suíno, na proporção 1:1.  

Pode-se concluir, que o sucesso da aplicação da co-digestão anaeróbia para produção 

de biogás (metano) depende da qualidade e fonte do inóculo empregado e da razão 

substrato/inóculo aplicada, os quais influenciam diretamente no processo de digestão 

anaeróbia, visto que foi possível observar diferenças de geração de biogás para diferentes 

inóculos empregados em mesmas proporções (suíno e bovino, ambos na proporção 1:1) e 

diferentes proporções para o mesmo inoculo (bovino 3:1 e 1:1).  
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Diante do disposto acerca do trabalho realizado e, as dificuldades encontradas 

destaca-se como sugestões para trabalhos futuros, no intuito de aprimorar os resultados, a 

utilização de um maior número de tratamentos e dejetos de diferentes características, a fim de 

relacionar os diferentes parâmetros iniciais às diferentes taxas de geração de biogás bem como 

resíduos de diferentes características; caracterizar o biogás gerado através de análise 

cromatográfica; testar técnicas laboratoriais a fim de promover a purificação do biogás e; 

realizar a caracterização físico-química e microbiológica ao longo da co-digestão anaeróbia a 

fim de identificar as fases da digestão.   
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