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RESUMO 

 

Diante da atual necessidade de fontes alternativas de energia associadas à prática de ações de 

melhoria ambiental, a biomassa residual ganhou espaço e importância no setor energético, em 

razão da sua grande disponibilidade e o melhor custo-benefício para as reais condições 

nacionais. Nessa perspectiva, no presente trabalho objetivou-se avaliar o processo de digestão 

anaeróbia a partir da manipueira (resíduo tóxico e altamente poluente obtido a partir do 

processamento da mandioca) e do lodo oriundo de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), 

visando obter as melhores condições de produção de biogás, bem como definir, qualitativa e 

quantitativamente, a composição química do biogás produzido, especialmente quanto aos 

teores de metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2). Os experimentos foram conduzidos no 

Laboratório de Microbiologia Industrial da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e no 

Laboratório de Combustíveis e Energia da Universidade de Pernambuco (POLICOM/ UPE), e 

foram divididos em cinco etapas: obtenção do substrato e do inóculo utilizados nesse 

trabalho; caracterização do substrato e do inóculo obtidos; estruturação e implantação de 64 

sistemas de digestão anaeróbia em batelada, produzidos em frascos de penicilina de 100 mL, 

variando quanto ao uso da manipueira (in natura ou com enzima), quanto à concentração 

substrato/inóculo (% m/m) e quanto ao tipo de inóculo utilizado (lodo primário ou 

secundário); análise do biogás produzido no processo quanto à sua composição química; e por 

fim, quantificação estimada do volume do biogás gerado. Dentre os sistemas estudados, 

verificou-se que, de forma geral, aqueles produzidos com manipueira in natura apresentaram 

maior rendimento quanto à produção de metano, com o sistema composto por 80% de 

manipueira in natura e 20% de lodo primário, obtendo a maior produção na geração de biogás 

rico em CH4 num menor período de tempo, com resultados de produção que chegaram a 

81,41% (mol/mol) aos 48 dias, seguido do sistema composto por 70% de manipueira in 

natura e 30% de lodo primário (% m/m) que apresentou rendimento de 70,50% aos 66 dias e 

posteriormente de 86,80% aos 129 dias.  

 

Palavras-chave: Biodigestão anaeróbia, Manipueira, Lodo de ETE, Biogás. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Given the current need for alternative energy sources associated with the practice of 

environmental improvement actions, the residual biomass gained great importance in the 

energy sector, because of its wide availability and the best value for money on the actual 

national conditions. In this perspective, this study aimed to evaluate in the anaerobic digestion 

process from cassava (toxic and highly polluting waste obtained from cassava processing) and 

Sewage Treatment Plant (STP) sludge in order to optimize the biogas production conditions 

and to define the chemical composition of biogas, qualitatively and quantitatively, especially 

for the levels of CH4 and CO2. The experiments were carried out at in the Industrial 

Microbiology Laboratory of the Federal University of Pernambuco (UFPE) and the at Fuel 

and Energy Laboratory, University of Pernambuco (POLICOM / UPE), and were divided into 

five steps: - the obtaining the substrate and the inoculum used in this study ; - the 

characterization of substrate and inoculum obtained; - the structuring and implementation of 

64 anaerobic digestion system batch, consisting a 100 mL penicillin bottles, varying on the 

use of cassava (fresh or with enzyme), the concentration of substrate / inoculum (% m/m) and 

on the type a inoculum (primary or secondary sludge); -biogas produced in the analysis 

process for their chemical composition; and finally quantifying the estimated volume of 

biogas generated. Among the systems studied it was found that, in general, those produced 

with fresh cassava showed higher efficiency in methane concentration, comprising 80% of 

fresh cassava and 20% primary sludge, obtaining the best result generating concerning the 

CH4 biogas in a shorter period of time, producing results that reached 81.41% (mol/mol) 48 

days. The second best was, composed of 70% of cassava fresh and 30% of primary sludge (% 

m/m) which showed yield of 70.50% CH4 at 66 days and after of 86.80% at 129 days. 

 

Keywords: Anaerobic digestion, cassava, STP Sludge, Biogas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A crise energética provocada pelo impacto do aumento do petróleo no início da década 

de 70 do século passado abalou seriamente as estruturas energéticas vigentes no mundo 

economicamente desenvolvido, despertando nas pessoas a consciência da necessidade de 

cobrança de atitudes benéficas ao meio ambiente por meio da redução do uso exacerbado dos 

recursos naturais, bem como da diminuição da geração de resíduos por parte das grandes 

empresas públicas e privadas. Vale salientar, entretanto, que parcela significativa dos resíduos 

gerados no país é proveniente das atividades agropecuárias existentes (BLEY Jr, 2010; 

MCKENDRY, 2002). 

 No setor agropecuário, o país gera toneladas de resíduos por dia, dispostos na natureza 

na maior parte das vezes de forma inadequada, contaminando os solos e águas, emitindo 

assim para atmosfera os gases (CO2, H2S e CH4) produzidos como subproduto de sua 

decomposição. São dejetos do confinamento de animais, resíduos da limpeza dos grãos e 

produções que apodrecem nos armazéns, logo agregar à geração de bioenergia à produção 

agropecuária, seja por meio da agricultura familiar, ou mesmo através dos grandes produtores 

rurais, garante não só a redução dos impactos causados ao meio ambiente, mas também uma 

possibilidade econômica, já que, dentre as energias renováveis disponíveis no meio rural, a 

energia da biomassa residual encontra-se mais disponível para acesso a baixo custo e de 

melhor custo-benefício para a realidade brasileira (BLEY Jr et al., 2009). 

 Dentro desse conjunto de possibilidades de resíduos gerados no setor agropecuário, 

surge a manipueira, subproduto obtido a partir do processamento da mandioca, que se 

caracteriza por ser uma matéria prima com grande potencial para geração de energia 

(aquecimento, refrigeração, iluminação e como biofertilizante) (INOUE, 2008). 

Devido ao seu elevado grau de adaptação e ao seu potencial alimentar, a mandioca, de 

nome científico Manihot esculenta, é uma matéria prima cultivada em todos os estados 

brasileiros, bem como na maioria dos países em desenvolvimento (CONAB, 2013; 

EMBRAPA, 2013; CEREDA, 2001).  

Durante o processamento da mandioca (raiz) para obtenção de farinha nas casas de 

farinha ou mesmo do amido nas feculárias, uma grande quantidade de resíduo é gerada. São 

eles resíduos sólidos e líquidos (folhas, haste, casca, manipueira) originados em quantidade e 
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qualidade a depender de fatores como cultivo, tipo de solo, idade da planta, tempo de 

armazenamento e tipo de processamento (PINHO, 2007). 

Dentre os resíduos gerados, o mais prejudicial é a manipueira, não só por possuir 

elevada carga orgânica, mas também pela alta concentração de ácido cianídrico, elevado teor 

de potássio, magnésio, cálcio e fósforo, além de ser o resíduo gerado em maior proporção 

(PINHO, 2007). 

Uma casa de farinha e uma feculária que processam uma tonelada de mandioca geram, 

em média, 300 e 600 litros de manipueira por dia, respectivamente. O que equivale à poluição 

causada por 200-300 habitantes/dia na feculária e 150-250 habitantes/dia na casa de farinha 

(INOUE, 2008; SANTOS, 2009). 

A manipueira é um líquido composto da água captada pela indústria somada ao líquido 

de constituição da raiz da mandioca. Sua origem se dá na etapa da prensagem, onde se retira a 

água constituinte das raízes com a finalidade de economizar combustível na etapa de secagem 

(torrefação). A forma mais comum de descarte deste resíduo é sua deposição diretamente nos 

corpos d'agua e no próprio ambiente circundante, formando grandes lagoas de estabilização 

passíveis da ação de agentes naturais para sua decomposição, provocando condições de 

insalubridade na população, afetando à saúde, e a economia desta atividade (SANTOS 2009; 

PINHO, 2007). 

O descontrole do potencial poluidor da manipueira provoca a poluição dos solos e das 

águas, causando grandes prejuízos ao meio ambiente e ao homem. Tais problemas podem ser 

solucionados ou minimizados através da utilização de técnicas corretas de manejo e descarte 

deste resíduo. 

Segundo Barana (2000), Patino (2001) e Colin et al. (2007), um potencial uso para 

manipueira, obtida na cadeia produtiva da mandioca, é seu aproveitamento para produção de 

biogás por digestão anaeróbia, onde o substrato (manipueira) é convertido a metano e a 

matéria orgânica a um composto estável com possibilidade de uso como adubo; promovendo 

dessa forma o aproveitamento do resíduo gerado na casa de farinha e consequentemente, 

melhorando as condições ambientais e de salubridade geradas nas regiões circunvizinhas a 

esses estabelecimentos. O que reduz não só os problemas causados pelo passivo ambiental, 

mas também as condições de dependência energética dos pequenos produtores rurais e 

indústrias mandioqueiras, através da geração de energia (térmica e/ou elétrica). 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 OBJETIVO GERAL 

Desenvolver o processo de biodigestão anaeróbia a partir da manipueira (substrato) e 

lodo de ETE (inóculo), determinando as melhores condições de desenvolvimento dessas 

fermentações para o tipo de substrato e inóculo utilizados neste trabalho, visando obter 

produção de biogás com elevado teor de metano. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar física, química e microbiologicamente o substrato (manipueira) e inóculo 

(lodo de ETE) utilizados no processo. 

 Desenvolver meios de cultura que permitam a produção do biogás a partir do uso da 

manipueira como substrato. 

 Avaliar as melhores condições de utilização da manipueira, quanto ao seu uso in 

natura ou com enzima e quanto à concentração ideal. 

 Avaliar o tipo de inóculo utilizado (lodo primário ou secundário), bem como sua 

concentração ideal para o desenvolvimento adequado do processo. 

 Analisar a composição do biogás produzido, monitorando por cromatografia gasosa, às 

concentrações de metano e dióxido de carbono. 

 Determinar o volume de biogás produzido nas fermentações que se mostraram com 

maior rendimento em metano. 

 Determinar as condições ótimas de produção de biogás, no que se refere à composição 

do meio (substrato/inóculo) e as condições reacionais (temperatura e pH). 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1   ENERGIAS RENOVÁVEIS 

 O crescente processo de urbanização, bem como os hábitos energéticos de uma 

sociedade consumista, marcada pelo uso desenfreado dos combustíveis fósseis originou, por 

volta das décadas de 70 e 80 do século passado, uma grande crise energética, provocando 

sérias mudanças no mundo economicamente desenvolvido. A partir daí as fontes alternativas 

de energia ganharam destaque e passaram a ser pesquisadas, principalmente nos países 

desenvolvidos, que começaram a estimular e investir no aproveitamento das potencialidades 

da energia renovável (MCKENDRY, 2002). 

Junto ao destaque dado as fontes de energia renovável, surgiram também, a 

redescoberta do gás natural e uma gestão mais rigorosa dos combustíveis fósseis. A Alemanha 

e os Estados Unidos, por exemplo, apresentaram como estratégia seus planos energéticos 

20x20, cujo objetivo é das energias renováveis constituírem 20% de toda energia que geram 

até 2020 (BLEY Jr., 2010). 

 Atualmente, em maior ou menor intensidade, a maior parte dos países, desenvolvidos 

ou não, vem promovendo o uso das energias alternativas renováveis de forma significativa 

nas suas matrizes energéticas. A motivação para tais atitudes se dá a partir da necessidade da 

redução do uso dos derivados de petróleo, e consequentemente da dependência energética em 

relação aos países exportadores deste insumo, além da redução da emissão dos gases 

promotores do efeito estufa (CORTEZ et al., 2008). 

 As fontes de energias renováveis são assim definidas por não possuírem um limite de 

tempo para a sua utilização. São ditas fontes limpas de energia, mais conhecidas como energia 

verde, por não poluírem a atmosfera com a emissão de gases causadores do efeito estufa. 

Podem ser produzidas através do calor do sol e das forças dos ventos e das águas, além do 

aproveitamento das biomassas residuais. Possuem a vantagem de poderem ser utilizadas 

localmente, diminuindo assim a dependência energética em relação aos países produtores de 

petróleo e gás natural (MARQUES, 2007). 

Segundo Bley Jr. et al. (2009), um país como o Brasil, com sua enorme biodiversidade 

e disponibilidade de água, produção agropecuária invejável e condições climáticas favoráveis, 

tem grande potencial para assumir uma posição de forte promotor do aproveitamento de 

fontes renováveis. Neste aspecto, o aproveitamento energético da biomassa residual merece 
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destaque, já que a biomassa tem origem em resíduos animais, vegetais, industriais e florestais, 

e voltada para fins energéticos, abrange a utilização desses vários resíduos para geração de 

fontes alternativas de energia, bem como para promoção do desenvolvimento com 

sustentabilidade, favorecendo não só o aspecto social, mas também o ambiental (CORTEZ et 

al., 2008). 

No Brasil, segundo dados do Balanço Energético Nacional - BEN (2014), a energia 

proveniente de fontes renováveis em 2013 representou 41,0% da energia interna ofertada, 

sendo 16,1% obtida dos derivados da cana-de-açúcar, 8,3% obtida a partir de lenha e carvão 

vegetal e 4,2% a partir de outras fontes renováveis. 

Já no mundo, a energia gerada por fontes renováveis representou, em 2013, 22,0% da 

produção energética total, sendo Brasil, China, Estados Unidos, Canadá e Alemanha os 

principais países em capacidade total instalada de energia renovável (EXAME.COM, 2014). 

2.2 BIOMASSA E SUAS PRINCIPAIS FONTES 

 
Embora seja difícil encontrar uma definição amplamente aceita para o termo biomassa, 

existe uma definição utilizada na 11ª Conferência das Partes da Convenção das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima realizada em Montreal (UNFCCC, 2005) de que biomassa é 

todo “material orgânico não-fossilizado e biodegradável proveniente de plantas, animais e 

micro-organismos, incluindo: (a) os resíduos de biomassa; (b) as frações não fossilizadas e 

biodegradáveis das indústrias e resíduos urbanos; e (c) os gases e líquidos recuperados a partir 

da decomposição de material orgânico não fossilizado e biodegradável”. 

A biomassa pode ser obtida de vegetais lenhosos e não-lenhosos; resíduos orgânicos, 

dentre os quais encontram-se os resíduos agrícolas, urbanos e industriais e também a partir 

dos fluídos, como por exemplo os óleos vegetais obtidos do girassol, do dendê e da soja, e os 

óleos de gordura animal, como por exemplo o sebo bovino. Segundo Cortez et al. (2008), os 

diversos tipos de resíduos podem ser classificados como: 

 Resíduos vegetais: são obtidos no campo, através das atividades da colheita dos produtos 

agrícolas. São constituídos basicamente de palha, folhas e caules, e são produzidos em 

elevada quantidade, dado o fato do país ser um grande produtor agrícola. 

  Resíduos industriais: são considerados aqueles provenientes do beneficiamento de 

produtos agrícolas e florestais. Embora sejam gerados em grande quantidade, no Brasil 

ainda se desconhece dados gerais sobre a geração deste tipo de resíduo. 
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 Resíduos animais: são determinados pela capacidade de produção de excrementos e 

gordura das criações mais importantes (gado bovino, suíno, caprino e ovino), ressaltando 

que esta produção de excrementos varia de acordo com as práticas culturais.  

 Resíduos florestais: são constituídos por todo material descartado durante a coleta da 

madeira, tanto em florestas e bosques, como em reflorestamento, e também pela serragem 

e aparas produzidas no processamento da madeira. 

Na Figura 1, têm-se um esquema com as principais fontes de biomassa. 

Figura 1: Principais fontes de biomassa 

Fonte: Adaptado de Cortez et al. (2008) 

 

2.3 O SETOR AGROPECUÁRIO NACIONAL E SEU POTENCIAL 

ENERGÉTICO 

 

Segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e a 

Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), a agricultura 

familiar no Brasil abrange cerca de 13,8 milhões de pessoas, ou seja, 77% dessa população 

está inserida na prática da agricultura familiar. São cerca de 4,1 milhões de estabelecimentos 

familiares produzindo quase 40% do valor bruto da produção agropecuária ou 60% dos 

alimentos consumidos pela população brasileira, o que significa dizer que 70% do feijão, 84% 

da mandioca, 58% da produção de suínos, 54% da bovinocultura de leite, 49% do milho e 

40% de aves e ovos consumidos no país são produtos desta atividade. 

Mas a importância do setor agropecuário não se limita a alimentação da população 

brasileira, sua importância se estende também para economia. No ano de 2013, o setor 

proporcionou, no segundo trimestre, um crescimento de 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB) 
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brasileiro em comparação ao primeiro trimestre, com uma colheita recorde de 186,1 milhões 

de toneladas de grãos e fibras na safra 2012/2013 (AZIDON, 2013). 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2014), no 

setor agrícola têm-se dezenove principais culturas, dentre as quais seis se destacam, Tabela 1. 

Tabela 1: Principais destaques agrícolas nacionais 2013/2014 

Produtos agrícolas 

Produção em toneladas  

Safra 2013 

 (obtida) 

Safra 2014 

(esperada) 
Variação (%) 

Algodão herbáceo      (em 

caroço) 
3.404.304 4.289.417 26,0 

Amendoim (em casca) 363.074 318.130 -12,4 

Arroz (em casca) 11.758.663 12.150.309 3,3 

Aveia (em grão) 478.752 368.710 -23,0 

Batata inglesa 3.570.351 3.741.591 4,8 

Cacau (em amêndoa) 261.731 280.923 7,3 

Café (em grão) 2.920.982 2.709.026 -7,3 

Cana-de-açúcar 739.267.042 689.962.235 -6,7 

Cebola 1.549.712 1.649.447 6,4 

Cevada (em grão) 317.733 255.154 -19.7 

Feijão (em grão) 2.936.444 3.220.825 9,7 

Laranja 16.284.476 14.851.788 -8,8 

Mamona 11.953 36.313 203,8 

Mandioca 21.225.782 23.087828 8,8 

Milho (em grão) 80.538.495 78.756.177 -2,2 

Soja (em grão) 81.699.787 86.442.860 5,8 

Sorgo (em grão) 2.073.214 2.153.131 3,9 

Trigo (em grão) 5.717.803 6.176.786 8,0 

Triticale (em grão) 122.002 114.973 -5,8 

Fonte: Adaptado do IBGE (2014) 
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Já no setor pecuário, quatro atividades principais se destacam (Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2013), Tabela 2. 

Tabela 2: Projeções das principais produções pecuárias nacionais 2013/2014 

Produtos pecuários/ ano 
Produção esperada 

2013 2014 

Bovino (mil toneladas)
 

8.930 9.130 

Suíno (mil toneladas)
 

3.553 3.626 

Frango (mil toneladas)
 

14.058 14.898 

Leite (milhões de litros)
 

34.230 35.017 

Fonte: Adaptado do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2013) 

 

Embora o setor de agronegócios nacional seja bastante forte, e ocupe os primeiros 

lugares no ranking internacional dos países mais produtores, o mesmo não ocorre para os 

índices de desenvolvimento social do país. Segundo Bley Jr. (2010), os dados do Relatório 

Anual-2006 do IBGE indicam que 32% das propriedades rurais não têm acesso à energia 

elétrica, apresentando uma taxa de crescimento de eletrificação rural de apenas 2,9% ao ano, 

entre os anos de 1996-2006, com exceção apenas da região Nordeste, que se destacou com um 

crescimento de 41, 6% nas taxas de eletrificação rural. Vale ainda salientar, que desta parcela 

da população rural, com acesso a energia elétrica, 92,4% compram a energia das 

distribuidoras oficiais e apenas 2,1% tem energia gerada a partir das próprias atividades. 

Partindo do ponto de vista que, o mundo inteiro se mobiliza a pesquisar fontes 

alternativas de energia, com as mais diversas matérias primas, e que o Brasil é um país de 

clima favorável, rica biodiversidade, grande extensão territorial, grande produção mundial no 

setor agropecuário e baixo desenvolvimento local das pequenas cidades do meio rural, faz-se 

necessário destacar a importância do desenvolvimento de pesquisas referentes ao 

aproveitamento da biomassa residual para geração de energia no âmbito nacional. 

O Brasil conta com uma posição vantajosa no uso progressivo de energia limpa a 

partir de biomassa residual, já que para produzir os produtos desejados, o setor gera 

subprodutos, sem valor de mercado, em grandes proporções. São dejetos do confinamento de 
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animais, resíduos de limpeza dos grãos, produções que apodrecem nos armazéns, e que, ao 

fim, se tornam passivos ambientais significativos, dispostos na natureza de forma inadequada, 

contaminando os solos e águas e emitindo, para atmosfera, o biogás gerado como produto da 

decomposição desses subprodutos (BLEY Jr., 2010; SEBRAE, 2008). 

Assim, agregar a geração de bioenergia à produção agropecuária, seja por meio da 

agricultura familiar, ou mesmo através dos grandes produtores rurais, garante não só a 

redução dos impactos causados ao meio ambiente, mas também uma nova possibilidade 

econômica, tendo em vista que dos diferentes tipos de energias renováveis disponíveis no 

meio rural (eólica, hidráulica, solar etc), a energia da biomassa residual consiste na energia 

mais disponível e de melhor custo-benefício para a realidade brasileira (BLEY Jr., 2010). 

2.4 MANDIOCA COMO FONTE DE ENERGIA 

Um dos cultivos de bastante representatividade na produção agrícola nacional e 

regional e que gera, ao mesmo tempo, uma grande quantidade de resíduos é a mandioca, 

ocupando o quarto lugar na lista dos produtos mais cultivados no país em 2013 (IBGE, 2014). 

Dados da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB (2013) revelam que 

devido à diversidade de seu uso (na alimentação humana e animal, como matéria-prima em 

inúmeros produtos industriais e na geração de emprego e renda), a mandioca foi em 2012, a 

quarta cultura mais produzida no mundo e o quarto produto mais produzido no país, 

produzindo 23,4 milhões de toneladas de raiz e com estimativas de crescimento, em produção 

e em área plantada de mandioca para 2014 (CONAB, 2013; IBGE, 2013). 

Segundo Alves e Silva (2003), estima-se que, na fase de produção primária e no 

processamento de farinha e fécula, são gerados um milhão de empregos diretos, sendo a 

atividade mandioqueira responsável por proporcionar uma receita bruta anual equivalente a 

2,5 bilhões de dólares e uma contribuição tributária de 150 milhões de dólares, onde a 

produção direcionada a obtenção de farinha e fécula geram, respectivamente, receitas 

equivalentes a 600 milhões e 150 milhões de dólares. 

Para produção da mandioca a época de plantio adequada é importante, principalmente 

pela relação com a presença de umidade no solo, necessária para brotação de manivas (ramas) 

e enraizamento. A falta de umidade durante os primeiros meses após o plantio causa perdas na 

brotação e na produção, enquanto o excesso, em solos mal drenados, favorece o 

apodrecimento das raízes. Além do mais, a escolha da época adequada para o plantio pode 
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ainda reduzir o ataque de pragas e doenças e a competição das ervas daninhas. De modo geral, 

o plantio pode ser realizado o ano inteiro, entretanto é normalmente feito no início da estação 

chuvosa, quando a umidade e o calor tornam-se elementos essenciais para o desenvolvimento 

da cultura (ALVES e SILVA, 2003, LAMAISON, 2009). 

Dada a grande extensão territorial do Brasil, as condições ideais para o 

desenvolvimento da cultura de mandioca nem sempre coincidem para as diversas regiões. 

Para a região semiárida de cada estado da região nordeste essas condições requeridas são 

apresentadas nas seguintes épocas (Tabela 3): 

Tabela 3: Épocas adequadas para o plantio da mandioca para a região semiárida do nordeste 

ESTADO ÉPOCA DE PLANTIO 

Alagoas Maio a Junho 

Bahia Outubro a Dezembro 

Ceará Janeiro a Março 

Maranhão Dezembro a Janeiro 

Paraíba Março a Abril 

Pernambuco Dezembro a Janeiro 

Piauí Janeiro a Fevereiro 

Rio Grande do Norte Fevereiro a Março 

Sergipe Maio a Junho 

Fonte: Adaptado de Alves e Silva (2003) 

O período de início das colheitas, por sua vez, depende de fatores: técnicos (ciclo dos 

cultivares, ocorrência de pragas e doenças, infestação de plantas daninhas e sistema de 

plantio); ambientais (condições de solo e clima) e econômicos (situação do mercado, preço do 

produto e disponibilidade de mão-de-obra). Nas regiões onde as indústrias de produtos de 

mandioca predominam, as colheitas ocorrem geralmente nos períodos secos e quentes ou 

secos e frios, dado ao fato que nesse período as raízes apresentam suas qualidades desejáveis 

no grau mais elevado. Nas regiões Norte e Nordeste, onde a mandioca é considerada produto 

de subsistência, a colheita ocorre o ano inteiro, com o intuito de atender ao consumo e 

comercialização nas feiras livres (ALVES e SILVA, 2003).  

A mandioca, planta da família das Euphorbiaceaes do gênero Manihot, é uma cultura 

de bastante versatilidade e fácil adaptação. Seu cultivo é realizado em todos os estados 
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brasileiros, e seu potencial alimentar o faz um dos principais alimentos energéticos 

consumidos, principalmente em países em desenvolvimento (CONAB, 2013; EMBRAPA, 

2013; VALLE, 2007). 

Segundo Lamaison (2009), no Brasil existem mais de oitenta espécies de mandioca, as 

quais são classificadas em duas grandes classes: a mandioca amarga ou brava e a mandioca 

doce ou mansa (VALLE, 2007; CARVALHO, 1992).  

De acordo com Valle (2007) e Carvalho (1992), a mandioca brava é muito tóxica, pois 

apresenta um elevado teor cianogênico (concentrações superiores a 100 mg de HCN/kg de 

polpa crua). Devido a essa característica, essa variedade de mandioca só pode ser consumida 

após destoxificação, sendo destinada para indústria, para a produção de produtos secos que 

exigem sistemas de processamento mais complexos (farinha de mandioca, fécula e outros). Já 

a mandioca mansa, também conhecida como mandioca de mesa, aipim (região sul) ou 

macaxeira (nordeste), possui como característica principal o baixo teor de cianogênicos (com 

concentrações inferiores a 50 – 100 mg de HCN/kg de polpa crua), sendo destinada ao 

consumo via úmida, cujo processamento se dá no próprio ambiente doméstico (cozimento). 

Segundo Cereda (2001), devido à significativa função social que possui, 

principalmente em relação às famílias de menor poder aquisitivo, contribuindo para 

alimentação de aproximadamente meio bilhão de pessoas em todo o planeta, a cultura da 

mandioca é explorada em mais de 90 países. 

No Brasil, os principais produtores de mandioca são as regiões Norte, Sul e Nordeste, 

respectivamente, segundo CONAB (2013), num levantamento feito pelo IBGE durante o 

primeiro semestre do ano de 2013, Tabela 4: 

Tabela 4: Produção nacional de mandioca por região no primeiro semestre de 2013 

Regiões produtoras de mandioca 
Produção em toneladas 

Safra 2013 

Norte
 

7.540.158 

Nordeste
 

4.995.287 

Sudeste
 

2.273.702 

Sul 5.378.303 

Centro-Oeste
 

1.261.696 

Fonte: Adaptado da CONAB (2013) 
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A maior parte da produção de mandioca no Brasil destina-se à fabricação de farinha, 

cerca de 60% da produção, sendo, segundo Lamaison (2009), considerado o principal 

derivado da mandioca, consumida praticamente em todo o país, mas principalmente no Norte 

e Nordeste. O restante é utilizado para a alimentação humana, animal e para o processamento 

de amido, sendo este último considerado o derivado mais nobre e versátil da mandioca. Na 

área industrial, a gama de utilizações é ampla, com possibilidade de uso dos seus derivados 

em vários setores da indústria como: alimentícia (fabricação de espessante), têxtil 

(engomagem), detergentes biodegradáveis, entre outros (LAMAISON, 2009). 

Dado o grande consumo de farinha, a região Nordeste centraliza uma parcela 

significativa da produção nacional de mandioca. Segundo levantamento do IBGE, até junho 

de 2013, foram produzidas 4.995.287 toneladas da cultura, com parcela de colaboração dos 

seguintes estados produtores: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, sendo o Maranhão o principal produtor e Pernambuco 

fornecendo a sexta maior produção da região, com 422.483 toneladas no primeiro semestre de 

2013. São centenas de casas de farinha produzindo para suprir a necessidade do 

abastecimento local, a maioria de pequeno porte, com produção de menos de quinze sacas por 

dia (SEBRAE, 2012). 

2.4.1 Processamento da Mandioca 

O processamento da mandioca (raiz) é um processo simples, entretanto que merece 

bastante cuidado e atenção, pois necessita de uma escolha prévia da matéria prima e 

higienização adequada. A depender da variedade da espécie e da eficiência dos equipamentos 

utilizados, o rendimento médio do processo é de 25 a 30% (AGOSTINI, 2006). 

No Brasil, as indústrias de mandioca são conhecidas pela obtenção de produtos 

amiláceos. Nas casas de farinha, a mandioca é processada e obtêm-se a farinha de mandioca, 

enquanto nas feculárias obtêm-se a fécula e o amido, podendo se obter ainda da fécula o 

polvilho azedo (fermentação) (LAMAISON, 2009). 

Nas casas de farinha o processamento da mandioca (Figura 2) consiste em: lavagem e 

descascamento; ralação, prensagem; esfarelamento; torrefação; empacotamento; e por fim 

pesagem e armazenagem. Neste processo, a água de lavagem e a água de prensagem da 

mandioca constituem o resíduo líquido gerado (manipueira). 
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Já o processo de produção de amido ou fécula consiste em: lavagem e descascamento; 

picagem e/ou ralação; prensagem e tamisação da massa sob água corrente. A partir de então o 

bagaço é eliminado e a fécula é arrastada pela água e separada desta por decantação em 

tanques ou planos inclinados ou, nas indústrias mais equipadas, por centrifugação. Por fim, a 

fécula obtida é seca em secadores de túnel ou flash-dryer. Bem como no processo de 

produção de farinha, o resíduo líquido gerado durante a obtenção de fécula é proveniente da 

lavagem das raízes e da prensagem da mandioca. Nos casos de produção de polvilho azedo, 

por fermentação de fécula, gera-se ainda um terceiro tipo de resíduo líquido chamado água de 

fermentação (LAMAISON, 2009). 

Figura 2: Fluxograma do processamento da mandioca em casa de farinha 

Segundo Pinho (2007), a indústria de mandioca está distribuída por todo país, variando 

no que se refere ao tamanho. A depender do porte da indústria, é processada em média por 

dia, em uma indústria pequena, uma tonelada de raízes de mandioca, e em uma indústria de 

médio a grande porte, cerca de quatrocentas toneladas por dia. Neste processamento são 

gerados resíduos sólidos e líquidos (Figura 3), com qualidade e quantidade dependente de 

muitos fatores (cultivo, idade da planta, tempo de armazenamento, tipo de processamento 

etc). 

 

PESAGEM E 

ARMAZENAGEM 

EMPACOTAMENTO 

TORREFAÇÃO 

ESFARELAMENTO 

PRENSAGEM 

RALAÇÃO LAVAGEM E DECASCAMENTO COLHEITA 

MATÉRIA-PRIMA 

(MANDIOCA) 

MANIPUEIRA 



28 
  

Figura 3: (a) cascas da mandioca; (b) manipueira gerada no processo; (c) lagoa de 

estabilização da manipueira em casa de farinha 

2.4.2 Resíduos Gerados no Processamento da Mandioca 

 Conforme mencionado anteriormente, na indústria de processamento de mandioca, 

seja para produção de farinha ou mesmo para produção de amido, grandes quantidades de 

resíduos são geradas. Dentre os resíduos gerados (folhas, hastes, cascas e efluentes líquidos), 

a manipueira é o resíduo mais prejudicial ao meio ambiente, não só por possuir elevada 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO), mas também por apresentar alta concentração de 

ácido cianídrico (HCN), resultante da hidrólise dos glicosídeos cianogênicos presentes na 

mandioca, elevado teor de potássio (K), magnésio (Mg), cálcio (Ca) e fósforo (P), além de ser 

ainda o resíduo gerado em maior proporção (PINHO, 2007).  

A manipueira é o resíduo líquido composto da água captada pela indústria mais o 

líquido de constituição da raiz da mandioca. Sua origem se dá na etapa da prensagem, onde é 

retirada a água de constituição das raízes, por meio de compressão, com o objetivo de 

economizar combustível na etapa de secagem (torrefação) (PINHO, 2007). 

A composição da manipueira se apresenta de forma variável, principalmente com 

relação ao conteúdo de matéria orgânica e potencial tóxico. Sua composição depende da 

variedade de mandioca utilizada, que por sua vez está relacionada com as condições 

edafoclimáticas do local onde foi cultivada, bem como do tipo de processamento realizado 

(INOUE, 2008; CARVALHO et al., 2005). 

Trata-se de um resíduo gerado de forma abundante em todas as regiões de cultivo e 

industrialização da mandioca. Em regiões como o Norte e o Nordeste, por exemplo, onde a 

produção e o consumo da mandioca são parte da subsistência da população, centenas de casas 

(c) (a) (b) 
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de farinha e fecularias trabalham, a depender do porte, processando toneladas de mandioca 

por dia para suprir o abastecimento local.  

Cereda (2002) e Inoue (2008) estimam que, a manipueira produzida na 

industrialização do amido (fecularias) pode representar cerca de 60% ou mais da massa da 

matéria prima processada. Estima-se ainda que, no processamento de uma tonelada de 

mandioca são gerados em média 300 litros de manipueira na fabricação de farinha de mesa e 

600 litros de manipueira de fecularia, o que significa dizer que o resíduo gerado por uma 

fecularia que processa essa quantidade de raízes, equivale à poluição causada por 200 - 300 

habitantes/ dia, enquanto o mesmo montante de raízes processado em uma casa de farinha 

equivale à poluição causada por 150 - 250 habitantes/dia (SANTOS, 2009; INOUE, 2008). 

Tal resíduo tem sido relatado como responsável por graves problemas de 

contaminação ambiental, seja devido à falta de informação, condição ou mesmo da 

disponibilidade de soluções para o problema. 

 De acordo com Santos (2009), a forma mais comum de descarte deste resíduo é jogá-

lo diretamente nos corpos d'agua e no próprio ambiente circundante, formando enormes 

lagoas, provocando condições de insalubridade na população e afetando à saúde e a economia 

desta atividade.  

Trabalhos realizados, na cidade de Vitória da Conquista, região Sudeste da Bahia, 

revelam que o potencial poluidor e tóxico da manipueira “in natura” é cerca de 25 vezes o 

potencial poluidor do esgoto, quando lançado nas águas (rios, riachos e açudes) (SANTOS 

2009). O descontrole do potencial poluidor da manipueira provoca a poluição dos solos e das 

águas, causando grandes prejuízos ao meio ambiente e ao homem. Tais problemas podem ser 

solucionados, ou pelo menos minimizados, através da utilização de técnicas corretas de 

manejo e descarte deste resíduo. 

Desta maneira, atualmente, a manipueira vem sendo vista como um subproduto 

passível de ser aproveitado em outras atividades, não só pela agressão ambiental que causa, 

mas também pelo fato de que os despejos indevidos dos subprodutos da mandioca constituem 

uma perda de rendimento para o produtor, quando se consideram as quantidades e 

composição das águas geradas na produção. No espectro de opções para o seu aproveitamento 

encontra-se: a produção de biomassa lipídica; a produção de ácido cítrico; a produção de 

aromas pela utilização da manipueira como fonte de carbono em processos fermentativos 

(CEREDA, 2001); a utilização como fertilizante natural na substituição de agrotóxicos; o uso 
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como defensivo na produção das lavouras; a produção de vinagre para fins domésticos e 

comerciais; ou mesmo a produção de sabão e tijolos ecológicos (SILVA, 2008). A respeito 

dos tratamentos utilizados para estas águas residuárias, encontram-se trabalhos relatando a 

produção de biogás pelo seu tratamento anaeróbio (BARANA, 2008; PATINO 2001; 

BARANA e CEREDA, 2000; COLIN et al., 2007) e também a possibilidade de tratamento 

aeróbio em sistemas de lodos ativados (OLIVEIRA et al., 2001). 

No aproveitamento para o tratamento anaeróbio, a manipueira (substrato) é convertida 

a metano (CH4) e a matéria orgânica a um composto estável com possibilidade de ser usado 

como adubo (BARANA, 2008). 

2.5 PROCESSO DE BIODIGESTÃO ANAERÓBIA 

A biodigestão anaeróbia é uma das práticas mais antigas na história do saneamento e, 

geralmente, é a opção mais utilizada nos processos de estabilização, dado ao fato que possui 

baixo custo operacional e gera gás de alto poder calorífico, especialmente quando 

desenvolvida em países de clima tropical, onde as temperaturas são elevadas (SAITO, 2013).  

Desde as décadas de 50 e 60 do século passado, a biodigestão anaeróbia é um processo 

bastante difundido nos países asiáticos como China e a Índia, no emprego da produção de 

biogás para conversão de energia, seja ela para o cozimento e/ou iluminação e para o posterior 

uso do resíduo como biofertilizante (KUNZ, 2008). 

No Brasil o emprego desse tipo de tratamento para produção de biogás surgiu somente 

na década de 70 do século passado, especialmente entre os suinocultores, mas, devido à 

obtenção de resultados muito aquém do esperado, os biodigestores implantados nessa época 

foram desativados. O interesse ressurgiu, no final da década de 90, motivado pela 

possibilidade de inserção no mercado de carbono via Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL) (KUNZ, 2008). Desde então, pesquisas vem sendo realizadas no intuito de criar novas 

formas de produção energética que possibilitem a redução do uso dos recursos naturais não 

renováveis, e a degradação anaeróbia da matéria orgânica é uma delas, já que pode utilizar 

como substratos para o processo diversos tipos de resíduos disponíveis no meio ambiente 

(resíduos urbanos, esgotos domésticos, efluentes industriais e resíduos rurais como os dejetos 

animais) (BLEY Jr., 2010). 

Segundo Chernicharo (2007) e a Agência de Recursos Renováveis – FNR/GIZ (2013), 

o tratamento anaeróbio é passível de ser realizado em todos compostos orgânicos, entretanto é 
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importante salientar que o processo se torna mais eficiente e econômico quando realizado com 

matéria facilmente biodegradável. Esse processo é muito comum na natureza e ocorre, por 

exemplo, em locais como os pântanos, fundos de lagos, esterqueiras e no rúmen de animais 

ruminantes. Ainda segundo os autores, a digestão anaeróbia representa um sistema ecológico 

delicadamente balanceado, envolvendo processos metabólicos complexos, que ocorrem em 

etapas sequenciais e que dependem da atividade de, no mínimo, três grupos fisiológicos de 

micro-organismos, são eles: as bactérias fermentativas, também conhecidas como 

acidogênicas; bactérias sintróficas ou acetogênicas; e por fim os micro-organismos 

metanogênicos.  

Cada um desses grupos microbianos apresenta sua função específica, originando as 

diferentes rotas metabólicas existentes no processo. Na literatura, as rotas metabólicas são 

definidas por diversos autores (FNR/GIZ, 2013; KUNZ, 2008; CHERNICHARO, 2007; VAN 

HAANDEL e LETTINGA, 1994): 

 Hidrólise: dado que os micro-organismos não são capazes de assimilar a matéria 

orgânica particulada, o primeiro estágio do processo consiste em transformar o material 

particulado complexo (polímeros), tais como carboidratos, proteínas e lipídios, em material 

dissolvido mais simples (moléculas menores) capazes de atravessar a parede celular das 

bactérias fermentativas. Está conversão se dá através da ação de exoenzimas excretadas pelas 

bactérias fermentativas hidrolíticas. De forma geral, na anaerobiose, essa hidrólise ocorre de 

forma lenta, podendo essa taxa de substrato hidrolisado ser afetada por diversos fatores 

(temperatura operacional, tempo de residência do substrato no reator, composição do 

substrato, tamanho das partículas, pH do meio e concentração de produtos da hidrólise). 

 Acidogênese: nesta etapa os produtos solúveis, originados na fase da hidrólise, são 

metabolizados no interior das células, através do metabolismo fermentativo, produzindo 

diversos compostos mais simples: ácidos de cadeia curta (ácidos acético, propiônico e 

butírico), dióxido de carbono e também hidrogênio, além de novas células bacterianas. Em 

pequenas quantidades formam-se ainda ácido lático e álcoois. A fermentação acidogênica é 

realizada por um grupo diversificado de bactérias, das quais a maioria é anaeróbia obrigatória, 

entretanto algumas espécies são facultativas e podem metabolizar o material orgânico pela via 

oxidativa. O que é de suma importância nos sistemas de tratamento anaeróbio de resíduos, 

pois o oxigênio dissolvido eventualmente poderia se tornar uma substância tóxica, caso não 

fosse removido pela acidogênese facultativa. 
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 Acetogênese: consiste na oxidação dos compostos intermediários em substratos 

apropriados para a conversão das bactérias metanogênicas (ácido acético, hidrogênio e 

dióxido de carbono). Nessa fase do processo, a pressão parcial do hidrogênio é decisiva. Dado 

que, por razões de cunho energético, uma concentração muito elevada de hidrogênio impede a 

conversão dos compostos intermediários da acidogênese, apresentando como consequência o 

acúmulo de ácidos orgânicos que inibem a formação do metano. Por esta razão, as bactérias 

acetogênicas (produtoras de hidrogênio) devem estar estreitamente associadas às arqueas 

metanogênicas. 

 Metanogênese: consiste no último estágio do processo global de degradação anaeróbia 

de compostos orgânicos em metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2). Nessa fase, as 

arqueas metanogênicas estritamente anaeróbias convertem principalmente o ácido acético, 

o hidrogênio e o dióxido de carbono em metano. Os metanógenos hidrogenotróficos 

produzem metano a partir de hidrogênio e dióxido de carbono, enquanto os metanógenos 

acetoclásticos produzem metano a partir da redução do ácido acético. 

 Embora as rotas individuais envolvidas na formação de metano ainda não estejam 

completamente estabelecidas, os dois mecanismos básicos de formação de metano 

consistem: a) na decomposição do ácido acético; e b) na redução do gás carbônico, 

conforme as equações 1 e 2, respectivamente: 

 Na ausência de hidrogênio, a decomposição do ácido acético conduz a formação de 

metano e gás carbônico quando, o metil do ácido acético é reduzido a metano, e o grupo 

carboxílico é oxidado a gás carbônico; 

 

  𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 →   𝐶𝐻4  + 𝐶𝑂2                     (1) 

 

 Na presença de hidrogênio, a maior parte do metano restante é formada pela redução 

do gás carbônico, que atua como aceptor dos átomos de hidrogênio removidos dos compostos 

orgânicos por ação de enzimas; 

 

                      𝐶𝑂2 + 4 𝐻2 →   𝐶𝐻4  + 2𝐻2  𝑂               (2) 
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 De modo geral, as quatro fases da degradação anaeróbia ocorrem paralelamente em 

um processo de um único estágio. No entanto, uma vez que as bactérias possuem diferentes 

exigências quanto ao seu habitat, tais como pH e temperatura, deve ser definido um equilíbrio 

em relação à tecnologia do processo. Ressaltando que, devido ao fato dos micro-organismos 

metanogênicos serem os mais sensíveis a distúrbios durante o processo, em virtude de sua 

baixa taxa de crescimento, as condições do meio têm de ser adaptadas as suas necessidades 

(FNR/GIZ, 2013). 

 Na Figura 4, as rotas metabólicas anteriormente descritas, estão resumidamente 

representadas em um fluxograma. 

Figura 4: Esquema da produção de biogás por meio de digestão anaeróbia (rotas metabólicas) 

Fonte: Adaptado de FNR/GIZ (2013) 
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2.5.1 Fatores que Influenciam a Digestão Anaeróbia 

A degradação anaeróbia da matéria orgânica é influenciada por diversos fatores 

ambientais que podem interferir no êxito do processo. Os de maior relevância são: 

impermeabilidade ao ar, temperatura, pH, nutrientes e elementos de natureza tóxica (KUNZ, 

2008; INOUE, 2008; FNR/GIZ, 2013). 

 Impermeabilidade ao ar: a produção de metano se dá pela ação de bactérias 

anaeróbias, as arqueas metanogênicas. Esse grupo de seres vivos está entre os mais antigos da 

terra, tendo sua origem entre 3 a 4 bilhões de anos atrás, uma época onde a atmosfera 

apresentava características diferentes das atuais. Para a maioria das espécies de arqueas, uma 

quantidade pequena de oxigênio já é suficiente para impedir que estas sobrevivam, entretanto, 

nos processos de biodigestão anaeróbia, esses seres coexistem com bactérias aeróbias 

oriundas das etapas de degradação precedentes. Muitas dessas bactérias, as denominadas 

bactérias anaeróbias facultativas, sobrevivem tanto na presença quanto na ausência completa 

de oxigênio e, desde que a entrada de oxigênio no meio não seja excessivamente grande, essas 

bactérias o consomem antes que ele seja prejudicial às arqueas metanogênicas. 

 Temperatura: a influência da temperatura nos sistemas biológicos é bastante 

importante, pois afeta diretamente as velocidades das reações bioquímicas, daí a importância 

de se estudar a pertinência do controle da temperatura para garantir a uniformidade da geração 

de biogás. De forma geral, quanto maior for à temperatura do meio, maior será a velocidade 

de uma reação química. Entretanto, essa regra nem sempre se aplica a processos biológicos de 

transformação e degradação, uma vez que cada micro-organismo envolvido no processo 

apresenta diferentes faixas de temperatura ideal ao seu desenvolvimento e variações muito 

bruscas dessa faixa de idealidade podem ocasionar a inibição parcial ou total do processo. Em 

função de sua temperatura ótima, os micro-organismos envolvidos na degradação podem ser 

classificados em três grandes grupos: a) psicrofílicos - são micro-organismos que apresentam 

temperatura ótima de desenvolvimentos abaixo dos 25°C e, biodigestores operando nessa 

faixa de temperatura se caracterizam pela lenta decomposição e reduzida produção de gás; b) 

mesofílicos – são micro-organismos que apresentam a temperatura ótima de desenvolvimento 

em torno dos 37 °C, compreendendo ainda a maioria dos metanogênicos, os quais apresentam 

picos de crescimento em faixas de temperatura de 37 a 42 °C. Biodigestores operando nessa 

faixa de temperatura são os mais comuns, dado que tal faixa permite rendimento 

relativamente elevado de biogás e proporciona uma boa estabilidade ao processo; c) 
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termofílicos - esse grupo de micro-organismos se desenvolve na faixa de temperatura entre 50 

e 60 °C. O processo de fermentação com cultura termofílica é adequado em condições onde se 

requer o extermínio de germes nocivos ou que utilizam como substrato matérias-primas com 

temperatura intrinsecamente elevadas. Essa faixa de temperatura proporciona uma maior taxa 

de decomposição e um substrato menos viscoso, entretanto, processos desenvolvidos nessa 

temperatura são mais suscetíveis a distúrbios e variações no biodigestor, uma vez que existe 

um número reduzido de espécies metanogênicas em condições termofílicas.  

 pH: a influência do pH numa biodigestão anaeróbia é similar à influência da 

temperatura, pois cada grupo de micro-organismos envolvido na decomposição apresenta um 

valor de pH ótimo para o seu desenvolvimento. Entretanto, nem todos os micro-organismos 

dependem estritivamente da faixa ideal de pH e são capazes de transformar o substrato 

mesmo na presença de valores elevados, como é o caso das bactérias hidrolíticas e 

acidogênicas. Já as bactérias acetogênicas e as arqueas metanogênicas, depedem inteiramente 

de um pH neutro (6,0 a 8,0), apresentando crescimento ótimo numa faixa de pH de 6,6 a 7,4. 

 Nutrientes: dependendo das características do substrato, os nutrientes devem ser 

adicionados aos resíduos, de modo a atender as necessidades de desenvolvimento dos micro-

organismos, a fim de que se produza o máximo de metano do substrato utilizado. A proporção 

adequada entre macro e micronutrientes é um pré-requisito para a estabilidade do processo. 

Os nutrientes mais importantes para as populações microbianas são: carbono (C) seguido de 

nitrogênio (N), fósforo (P) e enxofre (S). Após o carbono, o nitrogênio é o nutriente mais 

importante, dado ao fato que é necessário para a formação de enzimas responsáveis pela 

realização do metabolismo. Por isso, é importante que o substrato tenha a relação C/N correta, 

se situando na faixa de 10 a 30, segundo FNR/GIZ (2013), Nogueira (1992) e Hansen et al. 

(1988). Além dos macronutrientes, a disponibilidade de micronutrientes é fundamental a 

sobrevivência dos micro-organismos. Arqueas metanogênicas necessitam de cobalto (Co), 

níquel (Ni), molibdênio (Mo), selênio (Se) e algumas espécies de tungstênio (W). Além de 

magnésio (Mg), ferro (Fe) e manganês (Mn) para o transporte de elétrons e a função de 

determinadas enzimas. 

 Elementos de natureza tóxica: o processo de biodigestão é realizado por um complexo 

microbiano presente no substrato, logo o comportamento da microbiota em relação a uma 

determinada substância tóxica vai diferir de uma para outra situação. Segundo FNR/GIZ 

(2013) e Souza (1984), a toxicidade é um termo relativo e vai depender da concentração em 

que se encontra uma substância. Durante o processo de biodigestão anaeróbia, alguns fatores 
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que podem ter efeito prejudicial sobre a atividade das bactérias no interior do digestor, 

ocasionando diminuição na geração do biogás ou mesmo o colapso total do sistema são: 

antibióticos, solventes, desinfetantes, herbicidas, sais e metais pesados mesmo em pequenas 

quantidades; em concentrações muito elevadas, os micronutrientes essenciais também são 

tóxicos para o micro-organismo; além de diversas substâncias originadas no próprio processo 

de digestão, como por exemplo, a amônia livre (NH3) em concentrações superiores a 150 

mg.L
-1

 e também o sulfeto de hidrogênio (H2S), que na forma não dissociada age como 

citotoxina, sendo capaz de inibir o processo com concentrações a partir de 50 mg.L
-1

, 

prejudicando as bactérias mesmo em pequenas concentrações. 

 

2.5.2 Biogás 

 Define-se como biogás a mistura gasosa produzida pela conversão microbiológica 

anaeróbia de resíduos agroindustriais, tendo como constituintes principais o metano (CH4), 

além de outros gases, como dióxido de carbono (CO2) e gás sulfídrico (H2S), cuja 

concentração varia de acordo com o resíduo tratado, com as técnicas de fermentação e pelas 

diferentes tecnologias de construção de usinas (CASSINI et al., 2003). 

 O biogás para fins energéticos é composto basicamente de 55 a 59 % de metano, 40% 

de gás carbônico e 1 a 5% de nitrogênio e outros gases, como gás sulfídrico, hidrogênio e 

oxigênio (CHERNICHARO, 2007; BLEY Jr. 2010; FNR/GIZ, 2013). 

 Segundo Alcântara (2007), a evolução das concentrações desses gases durante o 

processo de biodigestão está geralmente associada a cinco fases de degradação, conforme 

modelo conceitual apresentado por Augenstein e Pacey (1991): I) fase aeróbia (o CO2 é 

produzido numa taxa proporcional ao consumo de O2 e a redução de nitrogênio é 

relativamente pequena. Após o consumo de oxigênio e estabelecida à condição de 

anaerobiose, quantidades relativamente altas de dióxido de carbono são produzidas); II) fase 

de transição (observa-se uma redução nas concentrações de N2 e produção de H2, entretanto o 

metano ainda não é produzido); III) fase ácida (ocorre a intensificação da atividade 

microbiana e o CO2 ainda continua sendo o principal gás gerado. Pequenas quantidades de H2 

são produzidas e, em alguns casos, já se verifica o inicio da produção de metano); IV) fase 

metanogênica (nessa fase intensifica-se a atividade dos micro-organismos metanogênicos que 

convertem ácido acético, CO2 e H2 em CH4 e CO2. Nesta fase ocorre a conversão de 

praticamente todo o material biodegradável em CH4 e CO2); e V) fase de maturação 
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(caracterizada pela redução considerável da taxa de geração de gás e pelo ressurgimento de N2 

e O2) 

 Além disso, suas características variam com a temperatura, umidade, pressão, 

concentração de gases inertes ou de ácidos. A depender de sua aplicação, pode necessitar de 

algum tratamento que vise reduzir a umidade, elevar a pressão ou reduzir a concentração de 

CO2 e H2S (KUNZ, 2010). 

 A quantidade e a qualidade (composição) do biogás produzido também dependem de 

diversos fatores, como o modelo do biodigestor, a forma de operação, uso ou não de um 

determinado percentual de inóculo com relação ao volume do substrato, bem como do tempo 

de retenção hidráulica necessário à estabilização completa do reator e da adoção ou não de 

técnicas auxiliares, como por exemplo, agitação do substrato (INOUE, 2008). 

 De todos os componentes produzidos na digestão anaeróbia, o de maior importância é 

o metano, pois representa a parte combustível do biogás e, portanto, seu teor influencia 

diretamente no Poder Calorífico Inferior (PCI) (FNR/GIZ, 2013). O metano é um gás incolor, 

inodoro e altamente combustível. Quando em combustão gera uma coloração azul-lilás, por 

vezes, com pequenos traços avermelhados (KUNZ, 2010). 

 Segundo Quirino (2000) e Virmond (2007), o Poder Calorífico (PC) é definido como a 

quantidade de energia liberada na oxidação completa de um determinado combustível (por 

unidade de massa ou por unidade de volume, no caso dos gases) e apresenta-se de duas 

formas: Poder Calorífico Superior (PCS) e Poder Calorífico Inferior (PCI).  

 O PCS consiste na quantidade de energia contida no combustível quando toda a 

umidade e mais a água que resulta da oxidação do hidrogênio no processo de combustão estão 

condensadas. Enquanto o PCI consiste na quantidade de energia interna efetivamente 

disponível em um combustível, não considerando o calor latente de condensação do vapor 

d’água presente nos gases de combustão (RODRIGUES et al., 2002; DEMIRBAS, 2004). 

 Assim, para a maioria dos combustíveis, o PCS é sempre maior que o PCI. Somente 

nos casos em que o combustível não contém hidrogênio em sua composição, o valor do PCS é 

igual ao do PCI, dado ao fato que não há oxidação deste e consequentemente não há gasto de 

energia com a vaporização da água resultante. Na prática, nos equipamento de combustão, a 

temperatura dos produtos de combustão na descarga para a atmosfera geralmente é superior à 

temperatura de condensação da água. Posto isto, o calor latente não é utilizado e o PCI possui, 

então, maior aplicação prática (CORRÊA NETO, 2001). 
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 No caso do biogás, o poder calorífico varia em função da concentração de metano na 

mistura, sendo tanto maior quanto maior for sua pureza (FNR/GIZ, 2013; NOGUEIRA, 

1992). 

 Considerando um biogás com concentração média de 65% de CH4, 35% de CO2 e 

concentrações traços dos demais componentes (% mol/mol) e definindo os valores de PCS, 

PCI e densidade (ρ) dos gases constituintes do combustível, segundo Peres (1997) (ANEXO 

A), tem-se que, o biogás gerado apresenta um PCI de aproximadamente 20,85 MJ/m
3
 ou 

20.850 kJ/m
3
. Segundo Salomon e Lora (2005), o PC do biogás é variável, assumindo valores 

aproximados entre 22.500 a 25.000 kJ/m
3
, com o metano assumindo com cerca de 35.800 

kJ/m
3
, o que significa um aproveitamento médio de 6,25 a 10 kWh/m

3
. Através de tratamento 

e remoção do CO2, o poder calorífico do biogás pode ainda se potencializar, uma vez que 

pode se considerar que a quase totalidade da capacidade energética desse biogás provém do 

metano (BRAZ e SILVA, 2001). 

 

2.6 O LODO UTILIZADO COMO INÓCULO NO PROCESSO DE 

BIODIGESTÃO ANAERÓBIA 

 O lodo é o produto final da matéria sólida contida nas águas residuária, provenientes 

das Estações de Tratamento de Esgoto (ETE’s) e compõe em média, 0,8% do volume total de 

esgoto doméstico recebido em uma ETE (JORDÃO e PESSÔA, 1995). Trata-se de um 

material de composição heterogênea e variável com a cultura, hábitos socioeconômicos, tipo 

de tratamento adotados nas estações de tratamento e investimentos no setor de saneamento 

básico de cada região, estado ou país, sendo ainda muito influenciado pelo caráter sazonal de 

algumas localidades, como aquelas consideradas cidades ou municípios turísticos.  

 Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT/NBR 12209/1992, o 

lodo é definido como sendo a suspensão aquosa de substâncias minerais e orgânicas separadas 

no processo de tratamento de uma ETE. Ainda segundo a norma, o lodo pode ser classificado 

como: lodo biológico (aquele produzido num processo de tratamento biológico); lodo 

estabilizado (aquele não sujeito a putrefação); lodo primário (aquele resultante da remoção de 

sólidos em suspensão do esgoto afluente à ETE); lodo misto (aquele resultante da mistura 

lodo primário e lodo biológico); e lodo seco (aquele resultante de uma operação de 

desidratação). 
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 O gerenciamento do lodo é um problema contemporâneo de preocupação mundial, 

devido as grandes proporções de matéria gerada por dia, e é certo que nas atuais condições de 

expansão demográfica e crescimento populacional, o aumento proporcional do esgoto gerado 

torna-se um grande agravante, dado que é mais esgoto para ser direcionado e adequadamente 

tratado, gerando consequentemente proporções maiores de lodo. Nesse sentido, no Brasil, o 

crescimento da geração de lodo acompanha a expansão dos serviços de coleta e tratamento 

dos esgotos sanitários. Segundo o IBGE, através da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 

(PNSB) realizada em 2008, apenas 55,0% do esgoto gerado é coletado e somente 68,8% desse 

percentual é tratado (LEE e SANTOS, 2011). Na Região Metropolitana de São Paulo, por 

exemplo, de acordo com a SABESP (2001), a produção diária das cinco maiores ETE’s está 

estimada em 540 t/dia de lodo (base seca) para 2005. Já no estado do Paraná a produção de 

lodo duplicou de 2000 m³/mês em 1999 para aproximadamente 4000 m³/mês em 2003 

(ANDREOLI, 2006). 

 Diante desta situação, maiores investimentos e eficiência no gerenciamento do 

tratamento de esgotos são demandados. Ao passo que o rigor técnico relacionado aos altos 

custos no tratamento e na destinação do lodo torna, por muitas vezes, o processo 

negligenciado, e esse lodo descartado sem aproveitamento. 

 Segundo Jordão e Pessôa (1995), a quantidade de lodo pode ser expressa de duas 

formas: a) através do seu volume total, incluindo as parcelas de água e sólidos secos; e b) 

através da massa de sólidos secos, despreza-se os teores de água. Neste segundo caso, é 

comum que o valor seja apresentado em porcentagem, conhecido por teor de sólidos, como 

expressa a fórmula a seguir: 

             𝑉 =  
𝑀

(𝑇𝑆 .𝜌 .𝛾)
 =  

𝑀

[(
𝑇𝑆

100
) .𝜌 .1000] 

 =  
𝑀

10 .𝑇𝑆
           (3) 

Onde: 

V = volume do lodo (m
3
); 

M = massa de sólidos secos presentes no lodo (kg); 

ρ = densidade do lodo (geralmente na ordem de 1,01 kg/m
3
); 

γ = massa específica da água (1000 kg/m
3
); 

TS = porcentagem do teor de sólidos no lodo. 



40 
  

 É comum o teor de sólidos do lodo produzido nas ETE’s apresentar variações, como 

consequência do tipo de lodo. O lodo primário, removido do decantador primário, geralmente 

possui entre 4 e 10% de sólidos secos, sendo 5% um valor típico, quando de boa qualidade, a 

depender do grau de adensamento proporcionado pelo decantador. Já para o lodo secundário, 

obtido a partir de tratamento biológico, os lodos apresentam teores de sólidos que variam na 

faixa de 0,5 a 4,0% (JORDÃO e PESSÔA, 1995).  

 Com a determinação do teor de sólidos, pode-se determinar a matéria orgânica 

presente no lodo, cujo valor é imprescindível para os processos de estabilização biológica 

(digestão) e para a disposição final adequada do lodo gerado na ETE. Para isto, adota-se a 

seguinte relação: 

                                        𝑀𝑂 =  
𝑆𝑉

𝑆𝑇
                              (4) 

Onde: 

SV = massa de sólidos voláteis; 

ST = massa de sólidos totais; 

MO = matéria orgânica (%). 

 

 Para os lodos gerados nas estações de tratamento de esgotos domésticos, os valores de 

MO apresentam-se, tipicamente na faixa de 75 a 85% (JORDÃO e PESSÔA, 1995). 

2.6.1 Disposição Final do Lodo Gerado em ETE’s 

 Segundo Sampaio (2009), a partir da data de 29 de agosto de 2006, ao ser aprovada a 

Resolução de número 375 no Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, foram 

estabelecido todos os critérios técnicos para monitoramento e disposição final do lodo de 

esgoto. A partir de então, a disposição final do lodo passou a ter que ser realizada de forma 

adequada, através do despejo em aterros sanitários, da prática de incineração, do uso na 

restauração de terras, do reuso na área industrial e do uso na agricultura. Logo, diante da 

necessidade do descarte adequado e das poucas técnicas de utilização do lodo oriundo de 

processos de tratamento de ETE, tornou-se imprescindível a realização de pesquisas com a 

finalidade de promover o seu aproveitamento, principalmente, quando se trata do seu uso 

como fonte alternativa para geração de energia (biomassa residual). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS 

A pesquisa foi constituída de um trabalho no campo experimental que visou 

determinar as características físico-químicas do resíduo (manipueira) e do inóculo (lodo de 

ETE), bem como promover seu aproveitamento para uso no processo de biodigestão 

anaeróbica, visando à geração de energia. 

Para atingir os objetivos, a pesquisa foi dividida em 5 (cinco) etapas: obtenção do 

substrato e inóculo; caracterização do substrato e inóculo; implantação dos sistemas de 

digestão anaeróbia a partir da mistura de manipueira e lodo de ETE; análise do biogás 

produzido no processo quanto a sua composição química; quantificação do volume do biogás 

gerado. 

Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Microbiologia Industrial da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e no Laboratório de Combustíveis e Energia da 

Universidade de Pernambuco (POLICOM/ UPE). 

3.1.1 Obtenção do Substrato e Inóculo 

A matéria prima utilizada para o desenvolvimento do presente trabalho foi a 

manipueira, resíduo líquido gerado no processamento da mandioca, proveniente de uma casa 

de farinha situada na zona rural do Munícipio de Sapé, Paraíba, Figura 5. 

Figura 5: Local de coleta da amostra – casa de farinha na zona rural do Munícipio de Sapé, 

Paraíba. 
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O material foi coletado em dois períodos distintos. O primeiro, em março de 2014 e o 

segundo em junho de 2014, Figura 6 (a). Após a coleta, este material foi transportado em 

recipiente plástico limpo e devidamente vedado, até sua chegada em laboratório, conforme 

Figura 6 (b). No laboratório, o material ficou exposto ao sol e ao ar durante um período de 

quatro dias em recipiente aberto, de modo a garantir a evaporação do ácido cianídrico nele 

contido (Ponto de ebulição do HCN: 25,6 °C), conforme Figura 6 (c). Em seguida, a 

manipueira foi armazenada em frascos reagentes de vidro, hermeticamente fechados e 

acondicionados sob refrigeração (4 - 5 °C) durante todo desenvolvimento da pesquisa, Figura 

6 (d). 

Figura 6: (a) obtenção da manipueira na casa de farinha; (b) armazenamento da manipueira 

durante o transporte; (c) evaporação do HCN da manipueira; (d) armazenamento da 

manipueira em laboratório 

Como inóculo para o processo de biodigestão foi utilizado lodo proveniente da 

Estação de Tratamento de Esgotos (ETE – Peixinhos), situada no Munícipio de Olinda, 

Estado de Pernambuco. Este lodo é resultado do tratamento do tipo secundário com utilização 

(a) (b) 

(d) (c) 
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do processo de filtração biológica em águas residuárias. Neste processo foram obtidos dois 

tipos de lodo: o lodo primário e o lodo secundário (Figura 7). 

Figura 7: Tanque de acúmulo de lodos - decantador primário (à esquerda), decantador 

secundário (à direita) 

A coleta do lodo também foi realizada em dois períodos, a primeira em fevereiro de 

2014 e a segunda em junho de 2014. Analogamente, após a coleta, os lodos foram 

devidamente armazenados em recipientes plásticos e acondicionando sob refrigeração até 

conclusão da pesquisa. 

3.1.2 Caracterização do Substrato e Inóculo 

Na segunda etapa foram realizados ensaios para caracterização físico-química tanto do 

substrato (manipueira) quanto do inóculo (lodo de ETE).  

Nestes ensaios foram determinados para manipueira: potencial hidrogeniônico (pH), 

sólidos totais (ST), sólidos fixos (SF), sólidos voláteis (SV), demanda química de oxigênio 

(DQO), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), todos segundo American Public Health 

Association (APHA), American Water Works Association (AWWA) e Water Environment 

Federation (WEF) (2005); teor de umidade (W) segundo ABNT NBR 7190 (1997); análise 

elementar (C H N S O) segundo ASTM D3176-74 (1983); contagem de micro-organismos 

heterotróficos mesofílicos (bactérias, fungos e leveduras), método indicado por Brasil (2003); 

e determinação de açúcares redutores livres (AR) e açúcares redutores totais (ART) através do 

método 3,5-Dinitrosalicílico (DNSA), descrito por Miller (1959). Para o lodo de ETE foi 

determinado: pH, ST, SF, SV, DQO, DBO, Teor de umidade (W) e análise elementar (C, H, 

N, S, O), todos conforme metodologias acima citadas. É importante salientar que para a 

realização de todas as análises acima, tanto as amostras de manipueira quanto as de lodo de 
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ETE, foram devidamente homogeneizadas, devido ao fato de possuírem em sua composição 

muitos sólidos sedimentáveis. 

Os ensaios laboratoriais foram realizados em triplicata para o cálculo da média 

aritmética amostral �̅�. Esta média foi obtida dividindo-se a soma das observações pelo 

número delas. 

3.1.2.1 Potencial Hidrogeniônico (pH) 

Para determinação do pH foi utilizado potenciômetro (pHmetro) portátil 

multiprocessador modelo Q400HM, marca QUIMIS. A análise foi realizada segundo 

metodologia descrita por APHA, AWWA e WEF (2005). 

Antes da realização da leitura das amostras, o equipamento foi calibrado com soluções 

tampão padrão de pH 4,01; pH 6,86 e pH 9,18, fornecidos pelo fabricante. 

3.1.2.2 Série de Sólidos (ST, SF e SV) 

A determinação da série de sólidos (ST, SF e SV) referente à caracterização do 

substrato e inóculo foi baseada no método gravimétrico segundo metodologia descrita por 

APHA, AWWA e WEF (2005). A etapa inicial consistiu em submeter às cápsulas de 

porcelana (vazias) em forno mufla modelo G318M24, marca QUIMIS, à temperatura de 

550°C, durante o período de 1 hora. Posteriormente as cápsulas foram colocadas em 

dessecador com sílica gel dessecante por 45 minutos até atingir a temperatura ambiente. Em 

seguida, foi realizada a primeira pesagem (P0) em balança analítica modelo AY220, marca 

Shimadzu. 

Para determinação dos ST foram transferidos para as cápsulas de porcelana 100 mL de 

amostra, devidamente homogeneizada, mensurada em proveta de 100 mL. As amostras foram 

então evaporadas em banho-maria digital, marca CienlaB, à temperatura de 100 °C, até 

secagem completa do material. Em seguida as amostras foram submetidas à secagem em 

estufa modelo Q-317B222, marca QUIMIS, à temperatura de 105 °C, onde permaneceram 

tempo suficiente para atingir peso constante. Posteriormente as mesmas foram colocadas em 

dessecador, durante o período de 45 minutos, e a segunda pesagem foi então realizada (P1), 

finalizando assim os procedimentos para determinação dos sólidos totais (ST). 

Determinado os ST, o material resultante foi submetido à calcinação em mufla, à 

temperatura de 550 °C, durante 1 hora, para obtenção da terceira pesagem (P3), após esfriar 
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em dessecador por 45 minutos. Determinando assim os sólidos fixos (SF). Os sólidos voláteis 

(SV), por sua vez, foram obtidos pela diferença entre os ST e SF.  

Os cálculos para determinação dos sólidos foram realizados para um volume de 

amostra de 100 mL e basearam-se nas equações (3), (4) e (5) a seguir: 

 Equação dos sólidos totais (ST): 

 

 𝑆𝑇 =  
(P1− P0) .  103 .  103 

𝑉𝑎
                             (5) 

Onde: 

ST = sólidos totais a 105ºC (mg.L
-1

); 

P1 = massa da cápsula mais a massa dos sólidos totais secos a 105ºC (g); 

P0 = massa da cápsula vazia e submetida a aquecimento em mufla (g); 

Va = volume da amostra utilizado na análise (mL). 

 

 Equação dos sólidos fixos (SF): 

 

                              𝑆𝐹 =
(P2− P0) .  103 .  103 

𝑉𝑎
                     (6) 

Onde: 

SF = sólidos fixos a 550ºC (mg.L
-1

); 

P2 = massa da cápsula mais a massa dos sólidos calcinados a 550ºC (g); 

P0 = massa da cápsula vazia e submetida a aquecimento em mufla (g); 

Va = volume da amostra utilizado na análise (mL). 

 

 Equação dos sólidos voláteis (SV): 

 

                                  𝑆𝑉 = 𝑆𝑇 − 𝑆𝐹                              (7) 

Onde: 

SV = sólidos voláteis (mg.L
-1

); 

ST = sólidos totais a 105ºC (mg.L
-1

); 

SF = sólidos fixos calcinados a 550ºC (mg.L
-1

). 



46 
  

3.1.2.3 Demanda química de oxigênio (DQO) 

A metodologia empregada para determinação da DQO consiste no método 

titulométrico descrito em APHA, AWWA e WEF (2005). 

Para o desenvolvimento desta análise foram utilizados: solução de dicromato de 

potássio (K2Cr2O7) a 0,208 N para digestão da matéria orgânica; solução catalisadora de ácido 

sulfúrico e sulfato de prata (1 L de H2SO4 p.a. adicionado de 13,0 g ± 0,1 g Ag2SO4); solução 

titulante de sulfato ferroso amoniacal hexahidratado [Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O] a 0,025 N; 

solução indicadora de ferroína [0,980 g ± 0,001 g de sulfato ferroso heptahidratado 

(FeSO4.7H2O) e 1,485 g ± 0,001 g de 1-10 fenantrolina monohidratada (C12H8N2.H2O), 

dissolvidos e completados para 100 mL com água destilada] e bloco digestor microprocessado 

para determinação de DQO modelo Q325M, marca QUIMIS (Figura 8). 

 

 

Figura 8: Bloco digestor para DQO, marca QUIMIS 

 

 Inicialmente foi adicionado a cada tubo de digestão, 6,0 mL ± 0,01 mL da solução de 

digestão (K2Cr2O7), 10,0 mL ± 0,02 mL da amostra devidamente homogeneizada, na diluição 

adequada para cada tipo de matéria orgânica, e 14,0 mL ± 0,05 mL da solução catalisadora 

(H2SO4/Ag2SO4), de modo que esta escoasse pelas paredes dos tubos formando uma camada 

no fundo. Posteriormente os tubos foram tampados e cuidadosamente homogeneizados. Nos 

casos em que a solução ficou verde, devido à elevada concentração de matéria orgânica, 
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desprezou-se a solução e refez-se a determinação a partir de uma nova diluição da amostra 

original. 

 Em seguida, os tubos foram inseridos no bloco digestor DQO, onde permaneceram 

durante 2 horas ± 5 minutos, à temperatura de 150ºC ± 2ºC, sendo posteriormente removidos 

para resfriamento. O conteúdo dos tubos foi então transferido para Erlenmeyer de 250 mL, 

sendo cada tubo lavado com água destilada, usando quantidade suficiente para produzir um 

volume final de 100 mL. Foram adicionadas, em seguida, 12 gotas de solução indicadora de 

Ferroína e o material foi homogeneizado com auxílio de barra magnética e chapa agitadora. 

O processo de titulação foi realizado com solução de sulfato ferroso amoniacal a 

0,025N até que a solução adquirisse uma coloração avermelhada, num tom vermelho tijolo. O 

volume da solução de sulfato ferroso amoniacal gasto na titulação das amostras foi chamado 

de A. 

Em paralelo, provas em branco foram submetidas ao mesmo processo, entretanto em 

substituição as amostras foram utilizados 10,0 mL ± 0,02 mL de água destilada. Na titulação, 

a média dos volumes de sulfato ferroso amoniacal gastos foram nomeadas de B. 

Para determinação do fator de correção do titulante foram adicionados, a um 

Erlenmeyer de 250 mL, 6,0 mL ± 0,01 mL da solução de digestão, água destilada suficiente 

para produzir o volume final de 60 mL e 14,0 mL ± 0,05 mL de solução catalisadora. O 

material foi resfriado até temperatura ambiente com agitação continua em chapa agitadora. 

Em seguida, foram adicionadas 12 gotas de solução indicadora de ferroína e repetiu-se o 

processo de titulação acima descrito. A média dos volumes da solução titulante gastos nessa 

titulação foi denominado de Vp.  

O cálculo do fator de correção do titulante e da DQO foram baseados nas equações 

(6), (7) e (8): 

 

 Cálculo do fator do sulfato ferroso amoniacal: 

 

                               𝑓𝑠 =  
𝑉𝑡ƒ

𝑉𝑝
                                   (8) 

Onde: 

ƒs = fator de correção do sulfato ferroso amoniacal; 

Vtƒ = volume teórico do titulante (mL); 

Vp = volume prático do titulante (mL). 
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 Cálculo do volume teórico do titulante (Vtƒ ): 

                              𝑉𝑡ƒ . 𝑁𝑡 =  𝑉𝑑  . 𝑁𝑑                             (9) 

 

Onde: 

Vtƒ = volume teórico do titulante (mL); 

Nt = concentração da solução titulante (mL); 

Vd = volume da solução de digestão (mL); 

Nd = concentração da solução de digestão (mL). 

 

 Cálculo da DQO
1
: 

 

                     𝐷𝑄𝑂 =  
(B−A) . 𝑁𝑡 .  𝑓𝑠 .  8000 .  𝑓𝑑

𝑉𝑎
                (10) 

 

Onde: 

DQO = demanda química de oxigênio (mg de O2.L
-1

); 

B = média dos volumes do titulante gastos nos brancos (mL); 

A = média dos volumes do titulantes gastos nas amostras (mL); 

Nt = concentração da solução titulante (mL); 

ƒs = fator de correção do sulfato ferroso amoniacal; 

ƒd = fator de diluição da amostra; 

Va = volume da amostra. 

3.1.2.4 Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

A determinação da DBO foi realizada com base no princípio manométrico, onde 

dispositivos superiores respiromêtricos (sensores de pressão eletrônicos) relacionam a 

absorção de oxigênio para alterar a pressão causada pelo consumo deste, isso para um volume 

constante de amostra. A análise foi realizada em equipamento específico, modelo BOD – 

System Oxi700, marca HELLIGE (Figura 9). 

                                                           
1
 Os resultados de DQO considerados neste trabalho foram apenas para as diluições de amostras cujo % DQO 

estivessem na faixa de 30 – 70%. Os valores fora deste intervalo foram desprezados e uma nova diluição da 

amostra original foi realizada. O cálculo é dado por: DQO (em %) =  
𝐵−𝐴

𝐵
× 100 %. 
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Figura 9: BOD – System Oxi700, marca Orbeco HELLIGE 

 Aos frascos específicos que acompanham o kit de determinação de DBO foi 

adicionado o volume adequado de amostra numa diluição apropriada. A diluição foi realizada 

com água de incubação, que se trata da água saturada em oxigênio dissolvido e com nutrientes 

minerais (solução tampão de fosfato com pH em torno de 7,2; MgSO4. 7H2O; CaCl2; FeCl3. 

6H2O) preparada conforme APHA, AWWA e WEF (2005). Tanto o volume inserido nos 

frascos, como a diluição dependem do valor da DQO determinado para amostra e foram 

definidos com o auxílio de tabelas anexadas ao manual do equipamento. Em cada frasco foi 

colocada uma barra magnética, pois a incubação se processa com agitação. Tamparam-se os 

frascos com batoques de borracha vazados com pequenos furos e sobre cada batoque colocou-

se três gotas de solução de hidróxido de potássio (KOH) a 45%, fornecida pelo fabricante. 

Fizeram-se as programações necessárias e incubou-se a amostra a 20ºC por 5 dias numa 

incubadora tipo B.O.D. com fotoperíodo e alternância de temperatura, modelo SP – 225, 

SPLabor. Após este período, fez-se a leitura da DBO. 

 

3.1.2.5 Teor de Umidade (W) 

O teor de umidade das amostras foi determinado com base no método da estufa, 

segundo metodologia descrita em ABNT NBR 7190/1997, com exatidão de 0,01 g. A análise 

corresponde à relação entre a massa de água contida na amostra e a massa da amostra seca. 
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Primeiramente foi determinada a massa inicial da amostra (mi) em balança analítica 

modelo AY220, Shimadzu. Em seguida, a amostra foi submetida a uma câmara de secagem, 

estufa modelo Q-317B222, QUIMIS, com temperatura máxima de 103 ± 2˚C, onde 

permaneceu tempo suficiente para que a variação entre duas medidas consecutivas fosse 

menor ou igual a 0,5 %. A última massa verificada compôs o valor da massa seca (ms). 

O teor de umidade foi então determinado com base na equação (9): 

 

 Cálculo do teor de umidade: 

 

                 𝑊 (%) =
𝑚𝑖− 𝑚𝑠

𝑚𝑖
 . 100                 (11) 

3.1.2.6 Análise Elementar (CHNOS) 

A análise elementar de uma amostra é o conteúdo em percentagem de massa de 

carbono (C), hidrogênio (H), enxofre (S), oxigênio (O) e nitrogênio (N). 

Para determinação da composição elementar das amostras foi utilizado Analisador 

Elementar CHNOS modelo vario MACRO Cube, marca ELEMENTAR, conforme norma 

ASTM D3176-74/1983 (Standard Methods for the Ultimate Analysis of Coal and Coke). As 

amostras analisadas foram utilizadas sem umidade (base seca), após secagem previa em estufa 

à temperatura de 103 ± 2˚C. 

Segundo Vanderlei e Silva (2014), a determinação instrumental de carbono inclui o 

carbono orgânico e inorgânico, geralmente presente na forma de carbonatos, bem como o 

hidrogênio determinado engloba o contido na matéria orgânica e o associado à água, além da 

determinação de nitrogênio na forma de N2. A partir da determinação da composição química 

elementar foi possível ainda obter a fórmula molecular simplificada do substrato estudado. 

3.1.2.7 Contagem de Micro-organismos Heterotróficos Mesófilicos 

(bactérias, leveduras e fungos) 

 Para realização da contagem de micro-organismos heterotróficos mesofílicos foi feita 

uma adaptação do método indicado por Brasil (2003), onde se averiguou a quantidade de 

bactérias, leveduras e fungos filamentosos (bolores) presentes nas amostras. 
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Inicialmente, foram preparadas diluições sucessivas das amostras (10
-1

 - 10
-6

) usando 

como diluente água salina peptonada. De cada diluição, 1 mL foi transferido para placa de 

Petri, em duplicata. Em seguida 15 mL de meio específico foi adicionado às estas placas para 

desenvolvimento dos respectivos micro-organismos. O meio de cultura Ágar Mueller-Hinton 

(MH), utilizado para contagem de bactérias, foi adicionado fundido e resfriado a 45 
o
C. Após 

a solidificação do meio, foi realizada a incubação a 35 °C por 48 horas. Todo procedimento 

foi repetido para o meio Ágar Glicose Levedura (GL) para contagem de leveduras (incubação 

a 25 °C por 48 horas) e para o meio Ágar Batata Dextrose (BDA) para contagem de fungos 

filamentosos (incubação a 25 °C por 5-7 dias). Ao meio BDA foi adicionado ainda ácido 

lático p.a., enquanto estava fundido, na proporção de 1 mL de ácido para cada 250 mL de 

meio. Todo o material utilizado na contagem foi previamente esterilizado e todos os 

procedimentos foram realizados assepticamente. Após o período de incubação, foi realizada a 

contagem das colônias que se desenvolveram nas placas com auxílio de contador modelo EC 

550, marca Phoenix. Foram escolhidas, segundo a norma, as placas cujas contagens de 

colônias estavam entre 30 e 300 unidades formadoras de colônias (UFC). O esquema 

realizado para a diluição das amostras está representado resumidamente na Figura 10. 

Figura 10: Esquema de diluições sucessivas (10
-1 

a 10
-6

) para inoculação em placa de Petri 

Fonte: Adaptado de Marques et al. (2013) 

 

 

 

3.1.2.8 Determinação de Açúcares Redutores Livres (AR) e Açúcares 

Redutores Totais (ART) 
  

A determinação dos açúcares redutores livres (AR) e totais (ART) foi desenvolvida a 

partir do método DNSA (ácido dinitrosalicílico), conforme metodologia descrita por Miller 

(1959). 
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Inicialmente, uma curva de calibração foi traçada a partir de uma solução padrão de 

glicose (5 µmol/L ou 9 g/L) e suas respectivas diluições. As diversas diluições foram 

preparadas com o auxílio de um conjunto de pipetas e balões adequados, e de modo a cobrir 

uma determinada faixa de concentrações. 

De cada solução transferiu-se 1 mL para tubos de Follin Wu e adicionou-se 1 mL do 

reagente DNSA. Os tubos foram imediatamente homogeneizados e levados a banho-maria 

(100 °C) por 5 minutos. Em seguida, os tubos foram resfriados em banho de gelo, por cerca 

de 5 minutos, e seus volumes foram aferidos até 12,5 mL com água destilada, conforme 

Figura 11 (a). Posteriormente, as suspensões foram novamente homogeneizadas e realizaram-

se as leituras em espectrofotômetro digital, modelo SP - 220, marca Biospectro, a um 

comprimento de onda, λ = 540 nm, Figura 11 (b). Para cada concentração a leitura de 

absorbância foi realizada duas vezes e a média foi calculada para plotagem do gráfico 

(concentração de glicose g/L versus absorbância) (APÊNDICE A). Em paralelo, os brancos 

foram submetidos ao mesmo processo, entretanto, em substituição a solução padrão e suas 

diluições, foi utilizado 1 mL de água destilada. O branco foi utilizado para calibrar o 

espectrofotômetro antes da realização de cada leitura.  

Figura 11: (a) tubos com as respectivas diluições para construção da curva de calibração; (b) 

espectrofotômetro para leitura de absorbância 

 

Para determinação dos açúcares redutores livres (AR), foram diluídos 1, 5 e 10 mL da 

amostra (manipueira) em balões volumétricos de 100 mL, e todo processo anteriormente 

descrito foi repetido para as três diluições e o branco.  

(a) (b) 
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Para determinação dos açúcares redutores totais (ART), a amostra foi previamente 

hidrolisada. Foi diluído 50 mL da amostra in natura em balão volumétrico de 500 mL, onde 

adicionou-se 70 mL de água destilada e acoplou-se um termômetro ao balão. Em seguida, o 

conjunto foi levado a banho-maria (± 70 °C), até que a temperatura da solução atingiu 65 °C. 

O balão foi então retirado do banho e adicionou-se, imediatamente, 15 mL de ácido clorídrico 

(HCl 1:1). A solução foi então homogeneizada e deixada em repouso, à temperatura ambiente, 

por 30 minutos. Após esse período o volume do balão foi devidamente aferido com água 

destilada até o menisco, conforme a norma. Do hidrolisado foram transferidos 2, 10 e 25 mL 

para balões volumétricos de 100 mL, neles foram adicionados solução de NaOH (0,1 mol/L) 

até volume completo do balão. Em seguida, pipetou-se 1 mL de cada solução para os 

respectivos tubos de Follin Wu e procedeu-se a análise via método DNSA. As leituras de 

absorbância das soluções problema foram realizadas em duplicata e calculou-se a média. 

 

3.1.3 Implantação dos Sistemas de Biodigestão Anaeróbia (Manipueira/ 

Lodo de ETE) 

A terceira etapa deste trabalho consistiu na preparação dos meios para biodigestão 

anaeróbia e se dividiu em dois momentos (fase 1 e fase 2). 

Na primeira fase, março de 2014, foram implantados 32 meios de biodigestão 

anaeróbia, variando quanto à concentração (substrato/inóculo); e quanto a temperatura de 

incubação dos meios (30, 35, 40 e 45°C). Estes meios foram mantidos em estufas, nas 

respectivas temperaturas desejadas, onde permaneceram até que não houvesse mais produção 

de biogás. 

Na segunda fase, julho de 2014, foram implantados mais 32 meios para biodigestão 

anaeróbia, variando quanto à utilização do substrato na sua forma natural (in natura) ou 

adicionado de complexo enzimático bruto (com enzimas); quanto à concentração 

(substrato/inóculo); e quanto ao tipo de inóculo utilizado (lodo primário - LP ou lodo 

secundário - LS). Todos esses meios foram submetidos à temperatura ambiente (±30 °C) 

durante toda fase de experimentação. A temperatura do ambiente contendo os meios foi 

verificada diariamente com auxílio de um Data Logger (temperatura/umidade/pressão 

barométrica), modelo TR – 73U, marca TANDD (T & D CORPORATION). 

Durante o processo de preparação, todos os meios fermentativos tiverem a correção do 

seu pH inicial, com hidróxido de sódio (NaOH a 3 mol.L
-1

), a um pH aproximadamente 

neutro (6,6 – 7,4). Segundo Chernicharo (2007), o pH ajustado próximo à faixa da 
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neutralidade favorece o desenvolvimento das bactérias produtoras de metano, uma vez que 

estas são sensíveis a pH ácido. 

Em ambas as fases, os ensaios foram desenvolvidos em frascos de penicilina de 100 

ml, dos quais foram utilizados 60% do seu volume (60 mL). Os fermentadores foram 

devidamente vedados com cola de silicone e em seguida lacrados com tampa de borracha e 

lacre metálico. Os recipientes foram ainda envolvidos com papel alumínio, de modo a evitar a 

exposição à luz. A estes foram ainda acopladas seringas de 10 mL, de forma a indicar a 

produção de biogás em cada reator, conforme Figura 12. 

Figura 12: Sistemas de biodigestão anaeróbia implantados em frascos de penicilina 

3.1.3.1 Implantação dos Sistemas de Biodigestão – Fase 1 

Na fase 1, para cada meio foram utilizadas concentrações distintas de substrato e 

inóculo (% m/m), variando quanto a temperatura de incubação (30, 35, 40 e 45 °C). Nesta 

fase, utilizou-se como inóculo a mistura (50 % m/m) dos dois tipos de lodo (LP e LS) e os 

meios foram preparados com replicatas. Na Tabela 5 são apresentadas as composições dos 

meios estudados. 
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Tabela 5: Composição dos meios de biodigestão anaeróbia desenvolvidos com 

manipueira/lodo de ETE (% m/m) – fase 1 

Código Biodigestor 
Manipueira 

(% m/m) 

Lodo 

(% m/m) 

Temperatura de 

incubação 

A/30 100 0 30 °C 

A/35 100 0 35 °C 

A/40 100 0 40 °C 

A/45 100 0 45 °C 

B/30 90 10 30 °C 

B/35 90 10 35 °C 

B/40 90 10 40 °C 

B/45 90 10 45 °C 

C/30 80 20 30 °C 

C/35 80 20 35 °C 

C/40 80 20 40 °C 

C/45 80 20 45 °C 

D/30 70 30 30 °C 

D/35 70 30 35 ° C 

D/40 70 30 40 °C 

D/45 70 30 45 °C 

E/30 90 10 30 °C 

E/35 90 10 35 °C 

E/40 90 10 40 °C 

E/45 90 10 45 °C 

F/30 80 20 30 °C 

F/35 80 20 35 °C 

F/40 80 20 40 °C 

F/45 80 20 45 °C 

G/30 70 30 30 °C 

G/35 70 30 35 °C 

G/40 70 30 40 °C 

G/45 70 30 45 °C 

H/30 60 40 30 °C 

H/35 60 40 35 ° C 

H/40 60 40 40 °C 

H/45 60 40 45 °C 

 

3.1.3.2 Implantação dos Sistemas de Biodigestão – Fase 2 

 

Na fase 2, para preparação de cada meio foram utilizadas três concentrações distintas 

de substrato e inóculo (% m/m), variando quanto ao substrato (in natura ou com enzima) e 

quanto ao inóculo (lodo primário ou lodo secundário). Na Tabela 6 estão apresentadas as 

composições dos biodigestores contendo, como substrato, a manipueira in natura, 
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representadas na tabela pelos sistemas nomeados de A, e a manipueira com enzima, 

representadas na tabela pelos sistemas nomeados de B. 

Tabela 6: Composição dos meios de biodigestão anaeróbia desenvolvidos com manipueira 

(in natura/com enzima) e lodo de ETE (% m/m) – fase 2 

Código Biodigestor Variação da 

Manipueira 

Tipo de 

Lodo 

Manipueira  

(% m/m) 

Lodo  

(% m/m) 

A1 in natura primário 80 20 

A2 in natura primário 80 20 

A3 in natura primário 70 30 

A4 in natura primário 70 30 

A5 in natura primário 70 30 

A6 in natura primário 60 40 

A7 in natura primário 60 40 

A8 in natura primário 60 40 

A9 in natura secundário 80 20 

A10 in natura secundário 80 20 

A11 in natura secundário 70 30 

A12 in natura secundário 70 30 

A13 in natura secundário 70 30 

A14 in natura secundário 60 40 

A15 in natura secundário 60 40 

A16 in natura secundário 60 40 

B1 com enzima primário 80 20 

B2 com enzima primário 80 20 

B3 com enzima primário 70 30 

B4 com enzima primário 70 30 

B5 com enzima primário 70 30 

B6 com enzima primário 60 40 

B7 com enzima primário 60 40 

B8 com enzima primário 60 40 

B9 com enzima secundário 80 20 

B10 com enzima secundário 80 20 

B11 com enzima secundário 70 30 

B12 com enzima secundário 70 30 

B13 com enzima secundário 70 30 

B14 com enzima secundário 60 40 

B15 com enzima secundário 60 40 

B16 com enzima secundário 60 40 

O complexo enzimático utilizado no desenvolvimento desse trabalho foi cedido pela 

empresa Bioenzima Indústria e Comércio Ltda, situada na cidade de Caruaru, Agreste 

Pernambucano. Ele foi adicionada à manipueira 48 horas antes do preparo das fermentações, 

numa proporção de 2% em relação ao volume de manipueira utilizado. 
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Para cada variação de concentração substrato/inóculo (% m/m) estudada, foram 

produzidos 3 meios de biodigestão idênticos, exceto para os meios contendo 80% de 

manipueira e 20% de lodo, dos quais foram produzidos apenas 2 meios de biodigestão. 

3.1.4 Sistema de Análise do Biogás Produzido 

A composição do biogás produzido foi analisada por cromatografia gasosa em 

equipamento modelo TRACE GC ULTRA, marca Thermo Scientific. 

As injeções das amostras se deram por válvula pneumática de 6 vias, em equipamento 

equipado com Detector de Condutividade Térmica (TCD), com coluna capilar com fase 

estacionária mol sieve 5A (60 m de comprimento por 0,53 de diâmetro e com espessura do 

filme de 0,1 µm). O detector utilizado para as análises foi o TCD, cujo método de detecção 

baseia-se nas mudanças de condutividade térmica do fluxo gasoso pela presença das 

moléculas da amostra. 

Para a interpretação dos resultados, o cromatógrafo a gás foi calibrado com padrões 

(gases de concentração conhecida) em quantidades precisas e as respostas foram 

determinadas, em termos de área sob pico, de tal modo que a resposta pudesse ser 

estabelecida para cada um dos componentes do gás. 

A calibração descrita no APÊNDICE B considerou os principais gases encontrados no 

biogás: metano e dióxido de carbono. 

As amostras analisadas foram coletadas semanalmente diretamente da parte interna de 

cada reator, de modo a representar de forma mais real possível à composição do biogás para 

cada intervalo de tempo. 

3.1.5 Quantificação do Volume de Biogás Produzido 

Com o objetivo de quantificar o volume de biogás gerado pelos meios de fermentação 

produzidos em frascos de penicilina, os sistemas A2 e A11, contendo 80% de manipueira in 

natura e 20% de LP (% m/m), e 70% de manipueira in natura e 30% de LS (% m/m), 

respectivamente, foram reproduzidos em frascos reagentes de vidro de 1L, cor âmbar, 

conforme Figura 13. 

Os sistemas reproduzidos foram escolhidos com base nos resultados obtidos para o 

rendimento de metano presente no biogás no período da produção dos biodigestores, os quais 

apresentavam resultados significativos, com teores de CH4 de 73,3% (mol/mol) para o sistema 
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A2 aos 73 dias de fermentação e de 80,0% (mol/mol) para o sistema A11 aos 157 dias de 

fermentação decorridos. 

 

Figura 13: Sistemas de biodigestão anaeróbia em frascos reagentes de 1L 

Nestas condições foram preparados 6 (seis) meios fermentativos, utilizando 70% do 

seu volume (700 mL), sendo quatro submetidos a temperatura ambiente (± 30 °C) e dois 

submetidos a temperatura de 50°C, de modo a analisar também o comportamento das 

biodigestões em condições de temperatura termofílicas. A composição dos meios para 

biodigestão em reatores de 1L estão presentes na Tabela 7. 

Tabela 7: Composição dos meios de biodigestão anaeróbia para os reatores de 1L 

 

As biodigestões submetidas a 50°C ficaram submersas em banho térmico com 

medidor digital de temperatura interna, conforme Figura 14. 

O banho térmico utilizado foi produzido no Laboratório de Combustíveis e Energia 

(POLICOM) e é constituído de uma caixa de isolamento térmico de isopor (poliestireno 

expandido), com capacidade volumétrica de 24L, uma resistência blindada de 50W de 

Código 

Biodigestor 

Variação da 

Manipueira 

Tipo de 

Lodo 

Manipueira  

(% m/m) 

Lodo  

(% m/m) 

Temperatura 

de incubação 

A2.1 in natura primário 80 20 ambiente 

A2.2 in natura primário 80 20 ambiente 

A11.1 in natura secundário 70 30 ambiente 

A11.2 in natura secundário 70 30 ambiente 

A2/50 in natura primário 80 20 50 °C 

A11/50 in natura secundário 70 30 50 °C 
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potência para o aquecimento da água, uma bomba submersa de recirculação com capacidade 

de bombeamento de 30 L/h e, um controlador de temperatura digital microprocessado.  

O controlador aciona a resistência para o aquecimento da água do banho térmico que 

tem a função de distribuir o calor e servir como reserva de energia térmica, aumentando a 

inércia do sistema, o que possibilita maior estabilidade da temperatura. Para que a temperatura 

do fluído seja mais uniforme foi inserida, submersa na água, uma bomba para fazer a 

recirculação do líquido. Esse sistema permite o controle de temperatura com variação máxima 

de ± 0,1 °C, com erro de 0,5% de fundo de escala (100°C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Banho térmico, com medidor de temperatura digital, para incubação das 

biodigestões a 50 °C 

 

Para coleta e armazenamento do biogás produzido foram acoplados aos reatores de 1L 

bolsas plásticas coletoras de amostra, do fabricante Alfakit, com capacidade para 4,07 L. 

Quando a bolsa coletora atingia o seu limite máximo de armazenamento, o biogás contido no 

amostrador era avaliado quanto à sua composição e a bolsa contendo a amostra era submetida 

ao processo de medida do volume. Este processo foi realizado com auxílio de uma proveta de 

1000 mL, preenchida com água até seu volume completo e recipiente plástico contendo, 

aproximadamente 2/3 do seu volume total, completado com água. Inicialmente, a extremidade 

aberta da proveta foi tampada e parcialmente mergulhada na água do recipiente plástico, de 

modo que não entrasse ar na mesma. Posteriormente, a mangueira da bolsa coletora de biogás 

Medidor digital de 

temperatura interna 
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foi inserida no orifício da proveta, parcialmente mergulhada em água, e o gás contido na bolsa 

foi então transferido para proveta, promovendo assim o deslocamento da coluna de água e 

possibilitando a medida estimada desse volume por meio de leitura realizada na proveta, 

conforme Figura 15. Para o cálculo do volume total de gás produzido por cada biodigestor, 

foram consideradas todas as vezes que a bolsa coletora de biogás chegou a seu limite de 

armazenamento. 

Figura 15: Aparato experimental utilizado para quantificar volume do biogás produzido 

  

Bolsa coletora de biogás 

água 

Proveta (1L) 

Leitura do volume 

deslocado 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA MANIPUEIRA E DO LODO DE ETE 

 Os resultados obtidos durante a etapa de caracterização do substrato e do inóculo 

utilizados neste trabalho estão expressos na Tabela 8. 

Tabela 8: Caracterização da manipueira e do lodo de ETE utilizados nesta pesquisa 

Características Manipueira Lodo primário Lodo Secundário 

pH 3,9 7,6 6,8 

ST (g/L) 92,9 44,3 21,6 

SF (g/L) 19,5 23,8 13,0 

SV (g/L) 73,4 20,5 8,6 

DBO (g de O2/L) 29,2 7,6 3,2 

DQO (g de O2 /L) 101,38 8,22 5,53 

W (%) 92,28 98,88 98,85 

C (%) 33,40 20,44 24,25 

H (%) 7,12 3,68 4,67 

O (%) 56,89 71,99 67,89 

N (%) 2,14 2,70 2,37 

S (%) 0,46 1,19 0,82 

C/N 15,66 7,56 10,87 

C/H 4,70 5,56 5,31 

Bactérias (UFC*/mL) 1,95.10
8 

- - 

Fungos (UFC*/mL) * - - 

Leveduras (UFC*/mL) 1,81.10
8 

- - 

AR (g/L) 4,71 - - 

ART (g/L) 8,1 - - 

UFC* - Unidades formadoras de colônia; * Nas placas contendo meio BDA, não houve crescimento de fungos. 
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 Conforme citado anteriormente, a manipueira consiste na água de lavagem captada 

pela indústria juntamente com o líquido de constituição da mandioca, logo, suas 

características físico-químicas estão diretamente relacionadas às características da raiz 

(variedade da mandioca utilizada e período do plantio e da colheita) e ao tipo de 

processamento utilizado (casa de farinha ou fecularia). Do mesmo modo, os lodos gerados em 

Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) possuem características que variam de acordo com 

sua composição, conforme alguns fatores: a) processos adotados nas estações de tratamento; 

b) investimentos no setor de saneamento de cada região, estado e país; e c) características das 

águas residuária que chegam à ETE, já que estas apresentam composição heterogênea e muito 

diversificada, sofrendo oscilações quanto aos hábitos socioeconômicos da população, bem 

como quanto ao caráter sazonal presente em algumas localidades. Assim, os resultados de 

caracterização para a manipueira e lodos de ETE apresentados nesse trabalho representam 

uma avaliação físico-química do material aqui utilizado. 

 Por se tratar de um fator limitante ao desenvolvimento do processo de biodigestão 

anaeróbia, dado que interfere diretamente nas condições de crescimento das arqueas 

metanogênicas durante o processo, o primeiro parâmetro avaliado nessa pesquisa, tanto para o 

substrato quanto para o inóculo, foi o pH. 

 Como é possível observar, na Tabela 8, a manipueira apresentou pH ácido (3,9), se 

assemelhando aos resultados apresentados por Cereda (2001) e Correia e Del Bianchi (2008), 

em torno de 4,1 – 4,2, para manipueira obtida em casa de farinha. Para os lodos, os resultados 

obtidos foram muito próximos da faixa da neutralidade ou mais tendente a basicidade, como 

no caso do lodo primário, se assemelhando aos valores apresentados por Silva (2007) e 

Moreira (2013), respectivamente (pH 7,3; pH 6,45). Silva (2001), durante a realização do seu 

trabalho na análise de quatro ETE’s situadas na cidade do Recife, encontrou valores de pH de 

lodos variando de 6,83 a 8,39. 

 Devido ao baixo pH apresentado pela manipueira, mesmo nas condições de mistura 

com o lodo, os meios necessitaram do ajuste do pH para faixa da neutralidade mencionada por 

Chernicharo (2007); Correia e Del Bianchi (2008), conforme mencionado anteriormente. 

Antes da correção do pH os meios apresentaram um pH inicial médio de 3,78 ± 0,07, sendo 

corrigidos a um pH final médio de 7,35 ± 0,10. 

  No tocante aos sólidos, a manipueira utilizada no desenvolvimento deste trabalho não 

apresentou dados semelhantes aos citados na literatura. Tal comportamento se justifica 
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possivelmente pelo fato dos trabalhos existentes apresentarem, em sua maioria, valores de 

caracterização referentes à manipueira obtida em fecularia, como os trabalhos desenvolvidos 

por Feiden (2001) e Inoue (2008) (Tabela 9), o que torna a manipueira muito mais diluída em 

relação à obtida em casa de farinha. Outra possível justificativa se deve ao fato de parte dos 

trabalhos serem desenvolvidos apenas com a fase aquosa da manipueira (sobrenadante), 

conforme os trabalhos desenvolvidos por Barana (2000); Correia e Del Bianchi (2008). 

Tabela 9: Resultados dos sólidos totais, fixos e voláteis em comparação aos encontrados na 

literatura 

Série de Sólidos ST (mg/L) SF (mg/L) SV (mg/L) 

Manipueira 92.900 19.500 73.400 

Feiden (2001) 9,2 2,58 2,8 

Inoue (2008) 7.950 3.170 4.780 

 Conforme pode ser observado na Tabela 9, do valor médio de ST (92,9 g/L) obtido 

para manipueira utilizada neste trabalho, aproximadamente 21% são SF e 79% são SV, o que 

indica a predominância da matéria de origem biológica, com potencial para ser digerida num 

processo de digestão anaeróbia. 

 Segundo Suzuki et al. (2012), na determinação da série de sólidos, um dos principais 

parâmetros a serem avaliados são os sólidos voláteis, pois podem indicar de forma 

aproximada o potencial de degradação da matéria prima utilizada. Na manipueira tem-se que 

em torno de 70% dos voláteis se constituem de compostos reconhecidamente biodegradáveis. 

 No que se refere à DBO e a DQO da manipueira, diversos trabalhos na literatura 

relatam que esse substrato apresenta muitas variações em sua composição. Segundo Barana 

(2000), no desenvolvimento do trabalho para caracterização de diversos lotes de manipueira, 

os resultados de DQO obtidos variaram de 41,5 a 110,5 g de O2/L. Outros autores como 

Correia e Del Bianchi (2008) e Pinho (2007), encontraram valores de DQO em torno de 60,0 

e 74,75 g de O2/L, respectivamente. Dado a existência dessas grandes variações nas 

características físicas e químicas dessa matéria prima, Pinto (2008) apresentou em seu 

trabalho sobre tratamento de manipueira de fecularia a composição máxima e mínima dos 

efluentes de processamento de mandioca segundo Lamo e Menezes (1979). Segundo o autor, 

os valores de DBO para manipueira variam de no mínimo 1400 mg de O2/L e no máximo 

34.300 mg de O2/L. Já para DQO, estes valores variam de 6.820 a 51.200 mg de O2/L. 

Demonstrando que, conforme a Tabela 8, o resultado de DBO (29.200 mg de O2/L) obtido no 
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presente trabalho se encontrou dentro da faixa de variação apresentada por Pinto (2008), 

enquanto o valor DQO obtido (101,38 g de O2/L) se assemelhou mais ao resultado obtido por 

Barana (2000) na caracterização de um dos lotes de manipueira oriunda de casa de farinha 

(110,5 g de O2/L). 

 Embora a literatura seja rica em dados de caracterização do esgoto propriamente dito, 

o mesmo não acontece para o lodo proveniente do tratamento desse resíduo. Assim, os valores 

de DBO, DQO, ST, SF e SV dos lodos originados pelos processos de decantação primária 

(lodo primário) e de filtração biológica seguida de decantação secundária (lodo secundário), 

não foram encontrados na literatura. Entretanto, incontestavelmente, a obtenção destes valores 

é de fundamental importância, pois permite conhecer o comportamento dos resíduos 

utilizados como inóculo neste trabalho. Do valor médio de ST (44,3 g/L) obtido para o lodo 

primário, aproximadamente 53,7 % são SF e 46,3 % são SV, enquanto para o lodo secundário, 

do valor médio de ST obtido (21,6 mg/L), aproximadamente 69,2 % são SF e 39,8 % SV. 

 No que se refere à umidade, os três materiais estudados (manipueira, LP e LS) 

apresentaram teores elevados. Conforme Tabela 8, a manipueira apresentou teor de umidade 

de 92,28%, se assemelhando aos resultados obtidos por Cereda (2001), que chegaram a cerca 

de 95% de umidade; já os dois tipos de lodo estudados, primário e secundário, apresentaram 

resultados praticamente iguais, 98,88% e 98,85%, respectivamente. 

 Segundo a literatura, a partir do conhecimento da análise elementar de uma amostra, 

diversos parâmetros importantes podem ser determinados, como por exemplo a relação C/N, 

que no seu valor ideal, define o favorecimento do desenvolvimento equilibrado do processo 

anaeróbio. 

 Segundo FNR/GIZ (2013) e Souza (1984), essa relação é dada como ideal quando 

situada entre 10 e 30, devido ao fato que, uma relação muito elevada (muito carbono e pouco 

nitrogênio) reduz a atividade metabólica, proporcionando a degradação incompleta do 

carbono (rendimento de metano não atinge seu pico máximo) e uma relação muito reduzida 

(pouco carbono e muito nitrogênio) favorece a formação excessiva de amônia, podendo inibir 

o crescimento das bactérias. Neste trabalho a relação C/N obtida para o resíduo manipueira foi 

15,66, enquanto para as amostras de LP e LS foram 7,56 e 10,87, respectivamente. Outro 

importante parâmetro possível de ser obtido é a fórmula molecular simplificada (desprezando-

se os teores de enxofre e nitrogênio) do material estudado, conforme (Tabela 10). 
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Tabela 10: Fórmula molecular simplificada do substrato (manipueira) e inóculo (LP e LS) 

utilizados nesse trabalho 

Material analisado Fórmula molecular simplificada 

Manipueira C1,00 H2,56 O1,23 

Lodo primário C1,00 H2,16 O2,55 

Lodo secundário C1,00 H2,31 O2,06 

 Numa biodigestão anaeróbia, a população microbiana existente no resíduo pode 

viabilizar ou não o desenvolvimento desse tipo de processo. Logo, conhecer suas 

características microbiológicas é de fundamental importância, pois expressa a quantidade de 

micro-organismos presente naquele resíduo, determinado ainda à necessidade ou não da 

utilização de inóculo nesse processo. A manipueira investigada nesse trabalho, apresentou 

população microbiana formada principalmente por bactérias (1,95 . 10
8
 UFC/mL), em menor 

concentração leveduras (1,81 . 10
8 

UFC/mL) e ausência de fungos filamentosos.  Segundo 

Lima (2010), a manipueira é um excelente resíduo para o crescimento e desenvolvimento de 

micro-organismos, dado ao fato que ela é rica em carboidratos, proteínas, lipídios e resíduos 

minerais. 

 Segundo Barana (2000), a manipueira possui em sua composição açúcares de fácil 

fermentação, que sob altas temperaturas se degradam rapidamente a ácidos orgânicos, 

formando a maior parte da matéria orgânica presente nesse material. Para a manipueira 

utilizada neste trabalho, os teores de açúcares livres (AR) e totais (ART), obtidos foram de 

4,71 g/L e 8,1 g/L, respectivamente. O resultado de AR obtido apresentou similaridade ao 

obtido por Barana (2000) (AR = 4,75 g/L), quando caracterizou um determinado lote de 

manipueira, oriundo de casa de farinha. Já o resultado obtido para ART se apresentou dentro 

dos limites máximo (8,2 g/L) e mínimo (2,8 g/L) apresentados por Pinto (2008) em seu 

trabalho. 

4.2 SISTEMA DE BIODIGESTÃO ANAERÓBIA E PRODUÇÃO DE 

BIOGÁS 

 Conforme mencionado na descrição metodológica deste trabalho, o processo de 

implantação dos sistemas de biodigestão anaeróbia foi desenvolvido em duas fases distintas, 

com o objetivo de avaliar as melhores condições de desenvolvimento dos meios fermentativos 

para esse tipo de substrato e inóculo. Na primeira fase, as condições de desenvolvimento do 

processo, mostradas na Tabela 5, foram definidas com dois objetivos principais: o primeiro, 
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avaliar a melhor concentração substrato/inóculo entre os sistemas implantados; e o segundo, 

analisar o comportamento dos meios nas diferentes temperaturas de incubação (30, 35, 40 e 

45 °C). Já para segunda fase, as condições escolhidas para o desenvolvimento do processo, 

mostradas na Tabela 6, foram definidas com dois objetivos principais: o primeiro, comparar o 

desempenho das fermentações anaeróbias a partir da variação da manipueira in natura e da 

manipueira com enzimas; e o segundo, comparar o desempenho das fermentações com os dois 

tipos de lodo gerados em tratamento de esgoto do tipo secundário com utilização de processo 

de filtração biológica (LP e LS), estabelecendo, por fim, as melhores condições de 

desenvolvimento do processo quanto à composição substrato/inóculo (% m/m) dos sistemas 

estudados. 

 Para avaliação do perfil de concentração de metano definido para os diversos sistemas 

estudados neste trabalho, foram utilizadas como referência as fases de degradação e 

concentração dos gases citadas por Alcântara (2007) e também o gráfico proposto pela KWS 

SAAT AG (2014), que apresenta as velocidades características relativas a fermentações em 

diferentes tipos de cultura (Figura 16). A partir deste gráfico, verificou-se que, a velocidade 

de formação de metano no decorrer do processo de fermentação está diretamente relacionada 

ao tipo de material degradado em cada fase da biodigestão, ou seja, materiais ricos em 

açúcares leves ou amido são mais rapidamente fermentados que matérias primas ricas em 

celulose e lignina. 

Figura 16: Características da fermentação (velocidade de formação x tempo de retenção) 

Fonte: KWS SAAT AG (2014) 
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4.2.1 Produção de Biogás para os Sistemas Implantados na Fase 1 

 Nesta fase, foram realizadas cromatografias gasosas para o acompanhamento da 

composição do biogás produzido a partir do terceiro dia até os 164 dias de fermentação, 

englobando os meses de março até agosto de 2014, do desenvolvimento dessa pesquisa. 

 Durante todo esse período de realização de análise, observou-se que grandes 

quantidades de biogás foram geradas, entretanto ao serem analisados por cromatografia 

gasosa, os resultados indicaram ausência ou quantidades não detectáveis de CH4 e produção 

apenas de CO2 em altas concentrações. Aos 25 dias de fermentação, apenas um dos sistemas 

produzidos (B/35), contendo 90% de manipueira e 10% de lodo (% m/m), incubado a 

temperatura de 35 °C, apresentou um pico de formação de CH4, indicando uma concentração 

de 11,6% (mol/mol) deste composto no biogás, retomando posteriormente para a condição 

inicial (ausência ou quantidades não detectáveis). Quanto ao percentual de metano que havia 

sido produzido, sabe-se que os gases produzidos durante a degradação dos resíduos podem ser 

transformados. No caso especifico do gás metano, este pode sofrer uma oxidação biológica 

por meio da ação de bactérias metanotróficas, que são capazes de utilizar o metano como 

fonte de carbono e energia, formando dióxido de carbono e água também em ambientes 

anaeróbios (ZEHNDER; BROCK, 1980 apud TEXEIRA et al., 2009). Na Figura 17 está 

representada a curva de formação de metano e dióxido de carbono para o sistema B/35. 

Figura 17: Curvas de formação de CH4 e CO2 para o sistema contendo 90% de manipueira e 

10% de lodo (% m/m), incubado a 35 °C 

 Embora a literatura sobre trabalhos de biodigestão anaeróbia de manipueira não seja 

muito ampla, alguns autores como, Feiden e Cereda (2003), Feiden (2001) e Fernandes Junior 

(1989) referem-se às dificuldades encontradas no processo de biodigestão anaeróbia de 
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manipueira em reatores de fase única, dado que o substrato possui características específicas 

como, baixo pH e elevada carga orgânica, favorecendo ao acúmulo de ácidos orgânicos no 

meio, e consequentemente, a acidificação do sistema, não permitindo o desenvolvimento 

adequado das bactérias metanogênicas ou mesmo inibindo por completo o processo de 

produção de metano por parte destas. 

  Acredita-se que, na primeira fase da presente pesquisa, além da possibilidade de 

acidificação do sistema, outra possível causa para fermentação não ter ocorrido de forma 

apropriada, ou seja, produzindo CH4 e CO2, foi devido ao fato do material coletado ser antigo, 

ou seja, parcialmente ou completamente degradado pela ação das bactérias por um longo 

período de tempo. Dado que no instante da coleta, o material foi retirado da lagoa de 

estabilização presente na casa de farinha e de forma bastante superficial, já que foi realizada 

pelos próprios trabalhadores do recinto. Sendo necessário, portanto, salientar que as condições 

da manipueira (tempo de armazenamento, tipo de armazenamento e processo de coleta do 

resíduo) são de fundamental importância para o bom desenvolvimento dos processos de 

digestão anaeróbia. 

4.2.2 Produção de Biogás para os Sistemas Implantados na Fase 2 

 Na segunda fase desse processo, as cromatografias gasosas para o acompanhamento da 

composição do biogás produzido foram iniciadas a partir do terceiro dia de fermentação e se 

prologarão até que as fermentações encerrem a produção. Essa etapa englobou os meses de 

julho de 2014 e vem se estendendo até fevereiro de 2015. 

 É importante salientar que, devido aos problemas ocorridos durante o 

desenvolvimento da primeira fase da pesquisa, a nova manipueira utilizada para a produção 

dos sistemas de biodigestão dessa fase, foi coletada no momento em que o processo de 

prensagem da mandioca estava sendo realizado na casa de farinha. Além disso, durante o 

momento da coleta, o resíduo foi agitado várias vezes, com auxílio de uma espátula, de forma 

a garantir a homogeneidade da amostra. 

 Conforme mencionado anteriormente, esse tópico teve como objetivo expor e analisar 

os resultados referentes aos sistemas de biodigestão implantados na fase 2 dessa pesquisa. 

Entretanto, para atender a tais objetivos antes foi necessário avaliar, por meio de gráficos, o 

comportamento dos sistemas de biodigestão com suas respectivas replicatas, com o propósito 

de estabelecer o melhor dentre eles, para posteriormente realizar as comparações entre os 



69 
  

diversos tipos de fermentações estudadas. Esta avaliação foi necessária, dado que no 

tratamento de resíduo de manipueira e de lodo de ETE por digestão anaeróbia, cada sistema 

apresentou comportamento próprio com resultados distintos, mesmo possuindo a mesma 

composição (% m/m) e submetidos às mesmas condições de ensaio (temperatura). 

 As curvas de formação de CH4 para cada replicata produzida com a manipueira in 

natura estão representadas da Figura 18 a Figura 23. 

Figura 18: Curvas de formação de CH4 das replicatas A1 e A2, sistemas contendo 80% de 

manipueira in natura e 20% de LP (% m/m) 

Figura 19: Curvas de formação de CH4 das replicatas A3, A4 e A5, sistemas contendo 70% 

de manipueira in natura e 30% de LP (% m/m) 
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Figura 20: Curvas de formação de CH4 das replicatas A6, A7 e A8, sistemas contendo 60% 

de manipueira in natura e 40% de LP (% m/m) 

Figura 21: Curvas de formação de CH4 das replicatas A9 e A10, sistemas contendo 80% de 

manipueira in natura e 20% de LS (% m/m) 

Figura 22: Curvas de formação de CH4 das replicatas A11, A12 e A13, sistemas contendo 

70% de manipueira in natura e 30% de LS (% m/m) 
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Figura 23: Curvas de formação de CH4 das replicatas A14, A15 e A16, sistemas contendo 

60% de manipueira in natura e 40% de LS (% m/m) 

 Conforme é possível observar a partir das Figuras 18 a 23, nos sistemas produzidos 

com manipueira in natura e lodo de ETE (% m/m), os reatores de código A2, A3, A6, A9, 

A11 e A14, se sobressaíram em relação as suas respectivas replicatas, apresentando maior 

rendimento no processo de biodigestão anaeróbia quanto à produção de CH4 (% mol/mol). 

Uma das prováveis justificativas para o comportamento específico de cada sistema é que, 

devido ao fato de ambos resíduos se apresentarem na sua forma líquida, mas com muitos 

sólidos suspensos, a quantidade de material orgânico e de micro-organismos transferidos para 

cada reator não tenha sido igual, mesmo com todo o processo sendo realizado com 

homogeneização. Além disso, a manipueira possui em sua composição um elevado teor de 

amido como resquício do processamento da mandioca e, algumas bactérias fermentativas 

apresentam a característica de se agregar quando em contato com gomas (processo conhecido 

como floculação), formando flocos bacterianos em microambientes específicos, dificultando 

ou mesmo impossibilitando a degradação do substrato em metano e afetando diretamente o 

rendimento do processo, levando a resultados distintos para cada meio desenvolvido. 

 Observando a Figura 18 é possível perceber que o sistema A2, contendo 80% de 

manipueira e 20% de LP, apresentou ausência na produção de gás metano até 

aproximadamente os 17 dias de fermentação, caracterizando a fase aeróbia inicial e de 

transição do desenvolvimento do processo. Seu ápice na produção de CH4 (81,41%) se deu no 

48° dia de fermentação, se mantendo com elevada produção (concentrações acima de 65,0 % 

de CH4) até o 73° dia, sugerindo a fase metanogênica. A partir de então, sua produção entrou 

em declínio, com produção de biogás com teores de metano abaixo dos 25,0%, sendo este um 

indicativo da fase de maturação do processo. 
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 Já na Figura 19, o sistema A3, contendo 70% de manipueira e 30% de LP, apresentou 

uma fase de crescimento na produção de CH4 a partir 53° dia de fermentação (44,23%), 

sugerindo a transição entre a fase ácida e a metanogênica, onde já se percebi o surgimento e 

posteriormente o crescimento do teor de metano. Se mantendo estável, com concentrações 

superiores a 55,0%, até os 81 dias (56,42%), quando apresentou em seguida um decréscimo 

para 13,23% de CH4 (91 dias). Posteriormente, uma nova fase de crescimento foi observada, 

aos 112 dias foi obtida uma produção de 71,28% de CH4, se mantendo com elevadas 

concentrações (acima de 60%) até os 165 dias de fermentação. Este sistema teve sua produção 

máxima de CH4 aos 129 dias, quando obteve 86,80%. Para essas condições de 

desenvolvimento do processo, o período de 165 dias não foi o suficiente para indicar a fase de 

maturação, característica pelo declínio na produção de CH4, sendo necessária a realização de 

mais análises. 

 O sistema A6 (Figura 20), contendo 60% de manipueira e 40% de LP, apresentou 

resultados de produção de metano significativos (com rendimentos superiores a 60,0%) aos 53 

dias de fermentação, sugerindo que o sistema já se encontrava na fase metanogênica, dado o 

elevado teor de CH4. Em seguida o sistema apresentou uma fase de desequilíbrio no processo, 

produzindo biogás com teores de metano que oscilaram entre 42,0% (66 dias), 28,9% (74 

dias) e 31,9% (81 dias). Posteriormente, o sistema apresentou uma crescente fase produtiva 

até atingir seu ápice (65,55% de CH4) aos 126 dias, entrando declínio posteriormente (fase de 

maturação). 

 Para o sistema A9 (Figura 21), composto por 80% de manipueira e 20% de LS, 

observou-se a fase aeróbia inicial e de transição até aproximadamente os 20 dias de 

fermentação. Em seguida, com a entrada na fase ácida e depois na metanogênica, o sistema 

atingiu sua produção máxima de metano (54,02%) no 51°, entrando posteriormente em 

declínio (biogás com teores de metano em torno de 1,5%). 

 Observando a Figura 22, o sistema A11, composto de 70% de manipueira e 30% de 

LS, verificou-se que a fase inicial, característica pela ausência de metano, foi bastante 

prolongada, chegando aproximadamente aos 60 dias de fermentação. Posteriormente o 

sistema passou rapidamente pela fase ácida seguindo para a fase metanogênica, quando 

apresentou produção significativa de CH4 (49,72%) aos 66 dias, se mantendo com 

concentrações acima de 50,0% até os 165 dias, quando obteve seu ápice produtivo (76,62%). 

Para este sistema o tempo de desenvolvimento da fermentação não foi o suficiente para 

indicar a fase de maturidade. Já na Figura 23 observou-se que, o sistema A14, composto por 

60% de manipueira e 40% de LS, apresentou crescimento na produção de CH4 (45,52%) aos 
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74 dias, seguido de um acentuado decréscimo aos 81 dias, quando obteve uma produção de 

18,87%, atingindo posteriormente seu ápice produtivo (63,23% de CH4). Após isso, o sistema 

não apresentou mais concentrações significativas de metano, mantendo sua produção abaixo 

dos 25,0% (fase de maturação). 

 Ainda analisando os casos dos sistemas A3, A6 e A14, apresentados nas Figuras 19, 

20 e 23, respectivamente, nota-se que os três sistemas apresentaram oscilações nas 

concentrações de metano produzido. Segundo Alcântara (2007), este é um comportamento 

muito comum, devido às características dos grupos microbianos envolvidos na produção 

desse gás, já que as arqueas metanogênicas são micro-organismos bastante sensíveis às 

variações das condições do meio (mudanças de pH, temperatura e teor de oxigênio).  

 Em todo caso, essas oscilações podem ainda se tratar de um indicativo do final da fase 

de degradação de cada material que compõe o meio fermentativo, conforme o gráfico 

apresentado por KWS SAAT AG (2014). No caso dos sistemas estudados com manipueira in 

natura, o primeiro pico de produção de metano observado se deu, muito provavelmente, 

devido à degradação dos componentes mais facilmente degradáveis (açúcares, amido, 

proteína, pectina e hemicelulose) e da celulose, até cerca de 60 dias. Enquanto o segundo pico 

de metano correspondeu à degradação da lignina, que ocorreu aproximadamente após os 70 

dias de fermentação. 

 As curvas de formação de CH4 para as replicatas produzidas com manipueira com 

enzima estão representadas da Figura 24 a Figura 29. 

Figura 24: Curvas de formação de CH4 das replicatas B1 e B2, sistemas contendo 80% de 

manipueira com enzima e 20% de LP (% m/m) 
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Figura 25: Curvas de formação de CH4 das replicatas B3, B4 e B5, sistemas contendo 70% 

de manipueira com enzima e 30% de LP (% m/m) 

Figura 26: Curvas de formação de CH4 das replicatas B6, B7 e B8, sistemas contendo 60% 

de manipueira com enzima e 40% de LP (% m/m) 

Figura 27: Curvas de formação de CH4 das replicatas B9 e B10, sistemas contendo 80% de 

manipueira com e 20% de LS (% m/m) 
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Figura 28: Curvas de formação de CH4 para as replicatas B11, B12 e B13, sistemas contendo 

70% de manipueira com enzima e 30% de LS (% m/m) 

Figura 29: Curvas de formação de CH4 para as replicatas B14, B15 e B16, sistemas contendo 

60% de manipueira com enzima e 40% de LS (% m/m) 
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 Na Figura 24, os sistemas B1 e B2, contendo 80% de manipueira com enzima e 20% 

de LP, apresentaram rendimentos muito próximos quanto à produção máxima de CH4, 

58,55% (33 dias) e 47,98% (42), respectivamente. Entretanto, o sistema B2 foi adotado como 

mais eficiente dado ao fato que se manteve mais estável durante a fase de produção de biogás, 

apresentando concentrações significativas de metano e maior período de duração do processo. 

Para esse sistema pode-se observar, até aproximadamente 30 dias, a passagem pelas fases 

aeróbia inicial e de transição, seguida pela fase ácida a partir dos 30 dias (inicio da produção 

de metano) e posterior fase metanogênica, quando o sistema atingiu seu ápice produtivo. 

 Já na Figura 25, o sistema B3, contendo 70% de manipueira com enzima e 30% de LP, 

apresentou resultados significativos para produção de CH4 aos 42 dias (49,28%), indicando a 

passagem pela fase metanogênica, quando obteve posteriormente seu ápice produtivo no 51° 

(51,52%), se matando estável até os 56 dias de fermentação, entrando após isso na fase de 

maturação, sugerido pelo declínio na produção de metano. 

 Na Figura 26, o sistema B6, contendo 60% de manipueira com enzima e 40% de LP, 

apresentou a fase ácida do processo de degradação, com presença de metano em 

concentrações baixas ou moderadas, até aproximadamente os 30 dias de fermentação. 

Posteriormente, verificou-se a entrada na fase metanogênica, dada a intensificação da 

produção de CH4. Entretanto, nesse período o sistema apresentou alta instabilidade, oscilando 

entre vários momentos de elevada produção de CH4 (concentrações acima de 50%) seguidas 

por declínios, isso a partir do 42° dia de fermentação. Seu ápice na produção se deu 

inicialmente aos 104 dias (71,51% de CH4), provavelmente referente à degradação dos 

compostos mais facilmente degradáveis como açúcares, amido, proteína, pectina, 

hemicelulose e celulose e, posteriormente aos 132 dias (76,07% de CH4), correspondendo à 

fase de degradação da lignina. 

 Na Figura 27, o sistema B9, contendo 80% de manipueira com enzima e 20% de LS, 

apresentou apenas um momento de produção de CH4 (30,56%), no 51° dia. Como o teor de 

metano produzido não foi elevado, sugere-se que o sistema entrou na fase ácida do processo, 

mas não se desenvolveu adequadamente até a fase metanogênica, entrando posteriormente em 

declínio (fase de maturação), com concentrações de metano inferiores a 10%. Paralelamente, 

o sistema B10 (replicata do B9) não apresentou quantidades significativas de produção de 

CH4. 

 Na Figura 28, o sistema B11, composto por 70% de manipueira com enzima e 30% de 

LS, apresentou a fase inicial do processo de degradação (com ausência de produção de 
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metano) até aproximadamente os 18 dias de fermentação, quando posteriormente entrou na 

fase ácida (até os 42 dias). A fase metanogênica foi observada com o crescimento da 

produção de CH4 (43,14%) aos 50 dias, atingindo seu ápice produtivo logo após (75,48%), 

aos 56 dias, a partir de onde se manteve com significativas concentrações de metano (valores 

acima de 55,0%) por 31 dias. Em seguida, o sistema apresentou um decréscimo na produção 

de metano, seguido por apenas mais um momento de significativa produção (56, 26%), aos 

132 de fermentação, entrando então em declínio.  

 Analisando a Figura 29 observou-se que o sistema B14, composto por 60% de 

manipueira com enzima e 40% de LS, passou pela fase ácida, com baixa produção de metano 

(abaixo de 20,0%) até cerca dos 28 dias de fermentação. Posteriormente, a partir dos 42 dias, 

o sistema passou a produzir metano em concentrações significativas (acima dos 60,0%), se 

mantendo estável com produções elevadas até, aproximadamente, os 62 dias. No 56° dia, 

apresentou seu ápice na produção, com uma concentração de 83,16% de CH4. Após os 104 

dias de desenvolvimento do processo, o sistema entrou na fase de maturação, indicada pela 

queda nos teores de metano no biogás gerado. 

 Sobre as oscilações na produção de metano verificadas nos sistemas B6 e B11, 

apresentados nas Figuras 26 e 28, respectivamente, assim como Alcântara (2007) relatou em 

seu trabalho a observação de momentos de oscilação na produção de CH4, Inoue (2008), no 

desenvolvimento do seu trabalho sobre produção de biogás a partir da biodigestão anaeróbia 

de manipueira, também verificou o mesmo comportamento para os sistemas estudados. 

Segundo a autora, a possível justificativa para essas oscilações encontradas nas curvas de 

formação de biogás se dão devido ao acúmulo de ácidos graxos voláteis no sistema, 

ocasionando um rápido consumo da alcalinidade e provocando a queda do pH, criando, 

consequentemente, condições desfavoráveis ao desenvolvimento adequado das arqueas 

metanogênicas. Entretanto, outra justificativa provável é que essas oscilações representem um 

indicativo do final da fase de degradação de cada substrato que compõe o meio fermentativo 

ao decorrer do processo, conforme gráfico (Figura 16) apresentado por KWS SAAT AG 

(2014). 

4.2.2.1 Produção de Biogás quanto ao Tipo de Substrato Utilizado 

(Manipueira in natura ou Manipueira com Enzima) 

 Nesse tópico, os melhores sistemas anteriormente definidos (A2, A3, A6, A9, A11, 

A14, B2, B3, B6, B9, B11, B14), foram comparados quanto ao desenvolvimento das 
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fermentações anaeróbias a partir da variação do uso do substrato, manipueira in natura ou 

com enzima. 

 Os resultados obtidos foram avaliados, por meio de gráficos, apresentando o 

comportamento de dois sistemas que possuem a mesma composição, quanto à concentração 

substrato/inóculo (% m/m) e quanto ao tipo de inóculo (LP ou LS), mas que variam entre si 

quanto ao uso da manipueira. 

 As curvas de formação de metano para os sistemas avaliados estão representadas da 

Figura 30 a Figura 35. 

Figura 30: Curvas de formação de CH4 dos sistemas A2 (80% de manipueira in natura e 20% 

de LP) e B2 (80% de manipueira com enzima e 20% de LP) (% m/m) 

Figura 31: Curvas de formação de CH4 dos sistemas A3 (70% de manipueira in natura e 30% 

de LP) e B3 (70% de manipueira com enzima e 30% de LP) (% m/m) 
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Figura 32: Curvas de formação de CH4 dos sistemas A6 (60% de manipueira in natura e 40% 

de LP) e B6 (60% de manipueira com enzima e 40% de LP) (% m/m) 

Figura 33: Curvas de formação de CH4 dos sistemas A9 (80% de manipueira in natura e 20% 

de LS) e B9 (80% de manipueira com enzima e 20% de LS) (% m/m) 

Figura 34: Curvas de formação de CH4 dos sistemas A11 (70% manipueira in natura e 30% 

LS) e B11 (70% manipueira com enzima e 30% LS) (% m/m) 

54,02 

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

%
C

H
4
 (

m
o

l/
m

o
l)

 

TEMPO (dias) 

A9

B9

71,51 76,07 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

%
C

H
4
 (

m
o

l/
m

o
l)

 

TEMPO (dias) 

A6

B6

75,43 76,62 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 50 100 150 200

%
C

H
4
 (

m
o

l/
m

o
l)

 

TEMPO (dias) 

A11

B11



80 
   

Figura 35: Curvas de formação de CH4 dos sistemas A14 (60% manipueira in natura e 40% 

de LS) e B14 (60% manipueira com enzima e 40% LS) (% m/m) 
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enquanto o sistema A11 se manteve com concentrações superiores a 55,0%, atingindo, 

posteriormente, seu ápice (76,62%). 

 Já no que se refere aos reatores compostos por 60% de manipueira (in natura ou com 

enzima) e 40% de lodo de ETE (% m/m) observou-se que, os sistemas contendo manipueira 

com enzima, apresentaram maior rendimento quanto à produção de CH4, conforma Figura 32 

e 35.  Para os sistemas A6 e B6, concentrações significativas de metano foram observadas a 

partir do 53° e 42° dia de fermentação, respectivamente, com concentrações de metano de 

63,05% para o sistema A6 e 51,17% para o sistema B6. Entretanto, verificou-se que o sistema 

B6 apresentou elevada instabilidade na produção de CH4, com concentrações variando de 

8,97% a 76, 07%, após os 42 dias. O mesmo comportamento não foi observado para o sistema 

B14, que apresentou crescimento na produção de metano a partir do 42° dia (65,75%), 

atingindo posteriormente seu ápice produtivo, 83,16% de CH4, aos 56 dias, se mantendo com 

elevado rendimento na produção (concentrações de CH4 superiores a 55, 0%) até os 104 dias. 

 Segundo Saito (2013), a ação das enzimas num processo de digestão anaeróbia ocorre 

naturalmente através da produção de enzimas extracelulares excretadas pelos micro-

organismos existentes no meio durante a etapa da hidrólise. Essas enzimas são responsáveis 

pela quebra das moléculas complexas maiores (carboidratos, proteínas e lipídeos) em 

moléculas menores, tornando-as disponíveis para posterior metabolismo. Ainda segundo o 

autor, a adição de enzimas no processo tem como função suplementar a atividade enzimática, 

ajudando na degradação dos biopolímeros, liberando uma maior quantidade de material 

orgânico presente no substrato e solubilizando mais substâncias para o crescimento dos 

micro-organismos, melhorando consequentemente a degradabilidade. O que justifica o 

comportamento dos meios compostos por 70% e 60% de manipueira com enzima e lodo de 

ETE (% m/m) estudados nesse trabalho, já que esses apresentaram mais rapidamente o ápice 

produtivo de metano (aqueles compostos por 70%) ou até mesmo maior rendimento em 

metano (aqueles compostos por 60%). 

4.2.2.2 Produção de Biogás quanto ao Tipo de Inóculo Utilizado (Lodo 

Primário ou Lodo Secundário) 

 Nesse tópico, os melhores sistemas definidos (A2, A3, A6, A9, A11, A14, B2, B3, B6, 

B9, B11, B14), foram comparados quanto ao desenvolvimento das fermentações anaeróbias a 

partir da variação do uso do inóculo (lodo primário ou lodo secundário). Os resultados obtidos 

foram avaliados, por meio de gráficos, apresentando o comportamento de dois sistemas que 
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possuem a mesma composição, quanto à concentração substrato/inóculo (% m/m) e quanto à 

utilização da manipueira (in natura ou com enzima), mas que diferem entre si quanto ao tipo 

de inóculo utilizado (LP ou LS). As curvas de formação de metano para estes sistemas estão 

representadas da Figura 36 a Figura 41. 

Figura 36: Curvas de formação de CH4 dos sistemas A2 (80% de manipueira in natura e 20% 

de LP) e A9 (80% de manipueira in natura e 20% de LS) (% m/m) 

Figura 37: Curvas de formação de CH4 dos sistemas A3 (70% de manipueira in natura e 30% 

de LP) e A11 (70% de manipueira in natura e 30% LS) (% m/m) 
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Figura 38: Curvas de formação de CH4 dos sistemas A6 (60% de manipueira in natura e 40% 

de LP) e A14 (60% de manipueira in natura e 40% de LS) 

Figura 39: Curvas de formação de CH4 dos sistemas B2 (80% manipueira com enzima e 20% 

de LP) e B9 (80% de manipueira com enzima e 20% de LS) (% m/m) 

Figura 40: Curvas de formação de CH4 para os sistemas B3 (70% manipueira com enzima e 

30% de LP) e B11 (70% manipueira com enzima e 30% de LS) (% m/m) 
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Figura 41: Curvas de formação de CH4 dos sistemas B6 (60% manipueira com enzima e 40% 

de LP) e B14 (60% manipueira com enzima e 40% de LS) (% m/m) 

 Avaliando o comportamento dos sistemas estudados a partir das Figuras 36 a 41, 

verificou-se que para os reatores compostos com manipueira in natura e lodo de ETE 

(%m/m), nas três concentrações estudadas (80, 70 e 60%), as maiores eficiências obtidas 

foram apresentadas por aqueles sistemas que possuíam, como inóculo, o lodo primário. 

Entretanto, vale salientar que, no caso dos sistemas compostos por 70% e 60% de manipueira 

in natura (Figura 37 e 38), os sistemas contendo lodo secundário também apresentaram 

elevados teores de produção de metano, com valores de rendimento máximo de CH4 muito 

próximo aos obtidos para o lodo primário. Dentre esses sistemas, o A2, composto por 80% de 

manipueira in natura e 20% de LP, apresentou maior rendimento em relação à produção de 

CH4 em um curto intervalo de tempo, com concentrações de metano que chegaram a 81,41% 

(mol/mol) aos 48 dias de fermentação (Figura 36). Já para os sistemas contendo manipueira 

com enzima e lodo de ETE (% m/m), exceto para o caso do sistema B2 (composto por 80% de 

manipueira com enzima e 20% de LS), o mesmo comportamento não foi observado. Foram os 

reatores contendo LS, como inóculo, que apresentaram melhor rendimento quanto à produção 

de CH4, com sistema B14 (60% de manipueira com enzima e 40% de LS) se sobressaindo em 

relação aos demais (Figura 41). Para esse sistema, altas concentrações de metano foram 

produzidas (acima de 65,0%) a partir do 42° dia, atingindo posteriormente o seu ápice 

produtivo (83,16% de CH4), aos 56 dias de fermentação e se mantendo com produção elevada 

até os 104 dias. 

 

76,07 
83,16 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

%
 C

H
4
 (

m
o

l/
m

o
l)

 

TEMPO (dias) 

B6

B14



85 
  

4.2.2.3 Avaliação do pH dos Sistemas de Biodigestão Anaeróbia 

Produzidos 

 Durante o processo de preparação dos sistemas de digestão anaeróbia, foram 

realizadas correções de pH dos meios fermentativos para um pH praticamente neutro (6,6 – 

7,4), conforme sugerido por Chernicharo (2007). 

 Em seguida, após o desenvolvimento de toda fase de biodigestão, estes reatores foram 

abertos e uma nova medida de pH foi realizada, determinando assim o pH final dos meios. Os 

dados de pH (inicial e final) dos sistemas estão relacionados com o período total de 

fermentação e a produção máxima de metano na Tabela 11. 

Tabela 11: Dados de pH (inicial e final), período total de fermentação e produção máxima de 

metano dos sistemas implantados na fase 2 

  

Código Biodigestor 

 

pH inicial pH final Período de 

fermentação 

% CH4 (máximo) 

A1 7,57 6,36 101 13,6 

A2 7,27 7,86 101 81,4 

A3 7,34 7,83 165 86,8 

A4 7,21 7,84 120 74,4 

A5 7,45 7,73 101 63,2 

A6 7,25 7,79 165 65,5 

A7 7,22 7,86 101 53,6 

A8 7,47 7,25 101 15,0 

A9 7,40 5,69 114 54,0 

A10 7,22 5,64 114 10,6 

A11 7,18 8,31 165 76,6 

A12 7,28 5,54 114 30,3 

A13 7,45 5,66 114 47,9 

A14 7,28 7,74 165 63,2 

A15 7,46 5,47 95 10,5 

A16 7,52 5,37 95 18,1 

B1 7,37 6,30 86 58,5 

B2 7,32 5,99 86 48,0 

B3 7,31 8,47 140 51,5 

B4 7,24 7,43 105 50,5 

B5 7,25 7,00 105 26,5 

B6 7,37 8,04 140 76,1 

B7 7,40 6,94 105 19,2 

B8 7,32 6,21 105 2,1 

B9 7,34 5,79 114 30,6 

B10 7,35 5,84 95 1,4 

B11 7,29 8,04 159 75,5 

B12 7,49 5,83 95 15,5 

B13 7,54 7,89 95 31,4 

B14 7,29 7,87 159 83,2 

B15 7,38 5,72 95 16,1 

B16 7,45 5,57 114 9,9 
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Esta etapa foi realizada apenas para os reatores implantados na fase 2 do processo de 

biodigestão anaeróbia, dado ao fato dos problemas ocorridos na fase 1. 

Avaliando os dados expostos na Tabela 11, observou-se que dentre os sistemas 

estudados, todos os que apresentaram elevada produção de metano mostraram crescimento de 

pH ao final do processo. 

4.2.3 Estimativa do Volume de Biogás Gerado em Reatores de 1L 

Conforme foi mencionado anteriormente, na metodologia deste trabalho, os reatores de 

1L foram confeccionados com o objetivo de estimar o volume de biogás produzido por dois 

dos sistemas desenvolvidos em frasco de penicilina (A2 e A11). Durante o transcorrer dos 

experimentos foi verificado que os reatores produzidos em frascos reagentes de 1L, tipo 

âmbar, acomplados com bolsas coletoras de biogás, apresentaram, durante o período da 

primeira semana de fermentação, uma elevada quantidade de biogás produzido, rico em CO2 

(Tabela 12). Entretanto, passado esse período, não foram mais observados volumes 

significativos na produção desse biogás. Acredita-se que, estes sistemas não foram eficientes 

no tocante à vedação. Dado que em alguns períodos, as bolsas amostradoras se apresentaram 

aparentemente com um volume crescente, porém com o passar dos dias era constatado 

visualmente o decréscimo do volume produzido. O que permaneceu sendo verificado mesmo 

depois de conferida a possibilidade de vazamentos e reforçada a vedação em todos os pontos 

necessários. 

Contudo, os dados de volume obtidos para os primeiros dias de fermentação dos 

sistemas desenvolvidos nesse tipo de reator foram mensurados e estão descritos na Tabela 12, 

assim como os resultados referentes à composição do biogás para este período estão presentes 

na Tabela 13. 

Tabela 12: Volume de biogás produzido na primeira semana de fermentação dos sistemas 

reproduzidos em reatores de 1L 

Código 

Biodigestor 

Composição 

(Manipueira/

Lodo) 

(% m/m) 

Manipueira/ 

Lodo 

Temperatura 

de incubação 

Volume de 

biogás (mL) 

Volume por 

grama de 

Manipueira 

(mL/g) 

A2.1 in natura/LP 80/20 ambiente 4.260 7,61 

A2.2 in natura/LP 80/20 ambiente 3.500 6,25 

A11.1 in natura/LS 70/30 ambiente 4.800 9,80 

A11.2 in natura/LS 70/30 ambiente 4.000 8,16 

A2/50 in natura/LP 80/20 50 °C 4.070 7,26 

A11/50 in natura/LS 70/30 50 °C 4.070 8,31 
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Tabela 13: Composição do biogás para os sistemas de 1L, quanto aos teores de CH4 e CO2, 

ao transcorrer da fermentação 

Dias de 

fermentação 

% 

(mol/mol) 

Código dos biodigestores 

A2.1 A2.2 A11.1 A11.2 A1/50 A11/50 

5 
CO2 92,91 68,22 88,51 69,79 95,70 97,0 

CH4 - - - - - - 

13 
CO2 98,0 98,5 90,37 93,3 - - 

CH4 0,85 0.43 0,17 - - - 

28 
CO2 63,49 54,14 63,64 72,13 * * 

CH4 32,38 22,85 7,50 11,34 * * 
* 
Não determinada; 

 Avaliando os dados apresentados nas Tabelas 12 e 13, verificou-se que, dentre os 

sistemas produzidos, o sistema A11.1, composto por 70% de manipueira in natura e 30% de 

LS (% m/m), apresentou um maior volume de produção de biogás, produzindo 9,8 mL de 

biogás por grama de substrato utilizado. Entretanto, considerando o volume de biogás 

associado aos percentuais de metano determinados, verificou-se que o sistema A2.1, 

composto por 80% de manipueira in natura e 20% de LP, apresentou elevado volume de 

biogás (4.260 mL) com a maior percentual de metano (32,38%), o que significa que nessas 

condições, do volume total produzido por esse sistema, 1.379,4 mL se tratava de gás metano. 

O sistema apresentou ainda uma produção de cerca de 7,61 mL de biogás por grama de 

substrato. 
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5 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

5.1 CONCLUSÕES 

 A partir do desenvolvimento da presente pesquisa as seguintes conclusões foram 

verificadas: 

 No que se refere à caracterização do substrato e do inóculo: 

  tanto para manipueira quanto para o lodo de ETE ( lodo primário e secundário), os 

resultados das análises realizadas apresentaram variações significativas quando comparados 

aos obtidos na literatura, dado que estes resíduos dependem de um série de fatores 

específicos, o que dificulta a criação de uma padronização de valores de caracterização; 

 o resíduo manipueira apresentou baixo pH, indicando a necessidade da correção (para 

faixa da neutralidade), em casos de digestão anaeróbia; 

 a manipueira apresentou elevado teor de sólidos voláteis, indicando predominância de 

matéria de origem biológica, o que favorece o processo de biodigestão; 

 os três resíduos apresentaram elevador teor de DBO e DQO, com os valores obtidos 

para a manipueira se sobressaindo em relação aos obtidos para os lodos, dado que esta 

apresenta um elevado teor de matéria orgânica, característico pela presença da grande 

quantidade de amido,  oriundo do processamento na casa de farinha; 

 a manipueira apresentou resultados de relação C/N dentro dos valores de idealidade 

sugeridos na literatura, o que favorece ao desenvolvimento equilibrado do processo. 

Com relação às biodigestões: 

 observou-se que as condições do resíduo utilizado (condições de coleta, tempo e tipo 

de armazenamento) são de fundamental importância ao desenvolvimento adequado do 

processo; 

 verificou-se que as replicatas desenvolvidas para os diversos sistemas estudados 

apresentaram comportamento distinto quanto a produção de metano. Sendo que, os sistemas 

compostos por manipueira in natura, se apresentaram mais eficientes; exceto para os reatores 

contendo manipueira com complexo enzimático nas proporções de 60% de manipueira e 40% 

de lodo de ETE (% m/m), que se destacaram com produção de biogás com elevado teor de 

metano; 
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 observou-se que, de modo geral, as enzimas adicionadas ao processo agem 

diretamente no fator tempo, fazendo com que os sistemas atinjam mais rapidamente seu ápice 

produtivo de metano, embora nem sempre melhore o rendimento da biodigestão; 

 no que se refere ao tipo de lodo de ETE utilizado como inóculo, verificou-se que, o 

lodo primário se mostrou mais apropriado para o desenvolvimento do processo, dado que os 

sistemas que o continham apresentaram maior rendimento em CH4; exceto para o caso dos 

sistemas compostos por 70 e 60% de manipueira com enzima, onde o lodo secundário se 

mostrou mais eficiente; 

 já no tocante composição dos meios, quanto a concentração substrato/inóculo, 

concluiu-se que, o sistema que apresentou melhor rendimento em relação à produção de 

metano em um curto período, foi o sistema A2 (80% de manipueira in natura e 20% de lodo 

primário); seguido do sistema B14 (60% de manipueira com enzima e 40% de lodo 

secundário) e, posteriormente o sistema A3 e A11 (70% de manipueira in natura e 30% de 

lodo primário). Entretanto, considerando a condição de que a maioria das fermentações 

contendo manipueira in natura e lodo de ETE apresentaram elevado rendimento em CH4, não 

se recomenda a utilização do complexo enzimático neste processo, dado que isso seria agregar 

custos ao tratamento do resíduo. A não ser para os casos em que se deseje, elevados teores de 

metano em menor período de tempo, no qual se recomendaria a implantação de sistemas nas 

proporções estudadas no reator B14; 

 quanto aos tipos de reatores estudados, observou-se que os frascos de penicilina de 

100 mL foram mais adequados a qualidade do processo, dado que estes apresentaram os 

melhores rendimentos de metano no biogás gerado, além de aparentemente não apresentarem 

problemas de vazamento; 

 no que se refere a estimativa de volume de biogás gerado, observou-se que os sistemas 

produzidos em frascos reagentes de 1L, apresentaram problemas de armazenamento do 

biogás, entretanto ainda assim, nos primeiros dias de fermentação pôde-se verificar que o 

sistema de biodigestão A11.1 (contendo 70% de manipueira in natura e 30% de lodo 

primário), incubado a temperatura ambiente (±30°C), apresentou-se como gerador de maior 

volume de biogás por grama de resíduo (9,80 mL de biogás por grama de substrato), 

entretanto ao ser considerado o volume de biogás associado aos percentuais de metano 

determinados naquele período, verificou-se que o sistema A2.1 (contendo 80% de manipueira 
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in natura e 20% de LP, apresentou-se com melhor rendimento (32,38% de CH4 dos 4.260 mL 

de biogás produzido); 

 Portanto, conclui-se que, para um melhor aproveitamento da manipueira numa casa de 

farinha, a composição de um sistema de biodigestão recomendado seria aquela desenvolvida 

com 80% de manipueira in natura e 20% de lodo primário, a temperatura ambiente (±30°C). 

Sendo esta, a proporção substrato/inóculo, dentre as estudadas neste trabalho, a de maior 

rendimento na geração de biogás rico em metano. 

 

5.2 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 A linha de pesquisa abordada nesta dissertação deve continuar sendo estudada e 

desenvolvida, englobando as seguintes propostas: 

 Desenvolvimento da pesquisa com manipueira oriunda de outras casas de farinha ou 

mesmo fecularias da região. 

 Estudo da cinética do processo de digestão anaeróbia com manipueira. 

 Estudo da influência da agitação e da temperatura no processo de produção de biogás 

proveniente de manipueira. 

 Estudo da influência do cianeto (CN
-
) na produção do biogás. 

 Estudo do processo de biodigestão anaeróbia, monitorando não só a composição do 

biogás gerado, mas também o pH e a concentração de glicose do meio fermentativo 

durante todo o processo. 

 Desenvolvimento do processo de biodigestão de manipueira em maior escala. 

 Análise do efeito da ação do complexo enzimático em um sistema de maior escala. 

 Construção de uma planta de fermentação em uma casa de farinha, abordando as reais 

condições do sistema. 

Estudo do reuso da água residuária da casa de farinha para outros fins. 
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APÊNDICE A 

CURVA DE CALIBRAÇÃO VIA MÉTODO DNSA 

 

 Para o desenvolvimento das análises de açúcares redutores livres (AR) e totais (ART), 

via método DNSA (descrito na metodologia do presente trabalho), proposto por Miller 

(1959), utilizou-se como referência uma curva de calibração de concentração versus 

absorbância. Para plotagem da curva foram preparadas soluções padrões de glicose, com base 

numa solução-estoque de 0,9 g/L de glicose. A Figura A1 ilustra a referida curva de 

calibração, com coeficiente de correlação de 0,9994. 

Figura A1: Curva de calibração de glicose via método DNSA 
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APÊNDICE B 

CURVA DE CALIBRAÇÃO DO CROMATÓGRAFO A GÁS (GC) 

 

 Uma das ferramentas mais importantes para o desenvolvimento desta dissertação foi à 

utilização da cromatografia gasosa para as análises dos gases produzidos no processo de 

biodigestão anaeróbia. O cromatógrafo foi utilizado tanto para identificar os componentes das 

amostras através do tempo de retenção (análise qualitativa), quanto para quantificar esses 

mesmos componentes com base na área do pico fornecido pelo cromatograma (análise 

quantitativa).  

 No entanto, para garantir a confiabilidade dos dados obtidos, foi realizada uma 

calibração externa do equipamento, a partir da injeção de quantidades precisas de gases 

padrões, de modo que as respostas pudessem ser estabelecidas para cada um dos componentes 

analisados. 

 A calibração descrita nesse apêndice considerou os gases encontrados em maior 

quantidade no processo de digestão anaeróbia: metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2). Foi 

utilizado como padrão o dióxido de carbono comercial com 99,5% de pureza e uma mistura 

padrão de metano comercial com 81,65% de CH4. Todos os gases utilizados foram fornecidos 

pela Linde Gases. 

 Tanto para a curva de calibração do dióxido de carbono (Figura B1) como para a do 

metano (Figura B2) o coeficiente de correlação encontrado foi de 0,9956. 
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Figura B1: Curva de calibração do dióxido de carbono no GC 

Figura B2: Curva de calibração do metano no GC 
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ANEXO A 

PODER CALORÍFICO E DENSIDADE DOS GASES CONSTUINTES DO 

COMBUSTÍVEL GASOSO ORIUNDO DE GASEIFICAÇÃO DE BIOMASSA 

Tabela A1: Poder calorífico e densidade dos gases constituintes do combustível gasoso 

oriundo de gaseificação de biomassa 

Gases Massa molar 

(kg/kmol) 

PCS 

(MJ/kg) 

PCI 

(MJ/kg) 

PCS 

(MJ/m
3
) 

PCI 

(MJ/m
3
) 

Densidade 

(kg/m
3
) 

H2 2 142,1070 120,0795 11,4595 9,6832 0,0806 

O2 32 0 0 0 0 1,2799 

N2 28 0 0 0 0 1,1205 

CO 28 10,1111 10,1111 11,3285 11,3285 1,1204 

CO2 44 0 0 0 0 1,7260 

CH4 16 55,5332 49,9974 35,6368 32,0843 0,6417 

C2H2 26 50,0136 48,3 52,0942 50,3183 1,0416 

C2H4 28 50,3253 47,1596 56,4731 53,0871 1,1221 

C2H6 30 51,9263 47,4923 62,4569 57,1237 1,2028 

Fonte: Peres, 1997 


