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RESUMO 

 

Os resíduos sólidos orgânicos representam mais de 50% dos resíduos sólidos gerados no 

Brasil, que aliado ao principal subproduto gerado nas estações de tratamento de esgoto e 

nas indústrias, o lodo, podem ser co-digeridos e intensificar a geração de biogás e metano, 

tornando-se uma importante fonte de alternativa energética, além de reduzir os impactos 

ambientais decorrentes das disposições inadequadas destes resíduos e das emissões dos 

gases de efeito estufa. Deste modo, esta pesquisa possui como objetivos a análise da 

geração de biogás e metano na co-digestão do resíduo alimentar com lodo anaeróbio 

(doméstico e industrial) em duas proporções de substrato/inóculo (1:11 e 1:6); além da 

análise da influência das cascas cítricas e ácidas no processo de digestão anaeróbia; e o 

estudo da variabilidade destes lodos e a sua influência na co-digestão, através da 

realização de ensaios de Potencial Bioquímico do Metano (BMP). A partir dos resultados 

obtidos, foi constatado o aumento da geração de biogás proporcionada pela adição do 

lodo, evidenciando a sinergia proporcionada pela complementariedade das características 

dos substratos envolvidos. Entretanto, em termos de geração de metano, foi constatada a 

acidificação e a inibição da atividade metanogênica nos biorreatores contendo resíduo, 

que pode ter sido favorecido pela predominância das características do substrato utilizado, 

como um pH ácido, alta relação C/N, elevada presença de amido e lipídeos que podem 

ter favorecido o acúmulo de ácidos graxos voláteis e a acidificação do meio; bem como 

a baixa alcalinidade dos inóculos utilizados, que não forneceram o tamponamento 

suficiente. Observou-se também que adição de cascas cítricas e ácidas proporcionou um 

leve aumento no volume acumulado de biogás e metano em relação à co-digestão sem a 

adição das casas, provavelmente em decorrência da melhora da relação C/N do meio. É 

possível verificar ainda a variabilidade dos lodos oriundos de diferentes origens e a 

similaridade (em termos de volume acumulado de biogás) dos lodos provenientes da 

mesma origem, apesar de terem sido coletados em épocas diferentes. Com este trabalho 

foi possível analisar a influência das características dos substratos na digestão anaeróbia; 

a importância da sua caracterização prévia no intuito de evitar possíveis falhas no 

processo; bem como a relevância do tamponamento do sistema e a carga orgânica 

adequada para evitar a acidificação do meio e a inibição da formação de metano.  

 

Palavras-chave: Co-digestão. Digestão anaeróbia. Ensaio BMP. Lodos. Resíduos Sólidos 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The solid organic waste represents more than 50% of the solid waste generated in Brazil, 

that associated with the main byproduct generated in sewage treatment stations and 

industries, the sludge, can be co-digested and increase the generation of biogas and 

methane, making it an important source of alternative energy, besides reducing 

environmental impacts due the inadequate provisions of this waste and emissions of 

greenhouse effect gases. The objective of this research was to analyze the biogas and 

methane generation in the co-digestion of food waste with anaerobic sludge (domestic 

and industrial), in two substrate/inoculum ratios (1:11 and 1:6); as well as the analysis of 

the influence of the citric and acid peels in the anaerobic digestion process; and the study 

of the variability of these sludges in the co-digestion, through the conduction of Potential 

Biochemical Methane (PBM) tests. From the obtained results, it was observed the 

increase of biogas generation provided by the addition of sludge, indicateng the synergy 

provided by the complementary characteristics of the substrates involved. However, in 

terms of methane generation, it was observed the acidification and inhibition of the 

methanogenic activity in the bioreactors containing residue, probably due to the 

predominance of their characteristics, such as acidic pH, high C/N ratio, high presence of 

starch and lipids that may have favored the accumulation of volatile fatty acids and the 

acidification of the environment; as well as the low alkalinity of the inoculants used, 

which did not provide sufficient buffering. It was observed that the addition of citrus and 

acid peels provided a level of increase in the accumulated volume of biogas and methane 

in relation to the co-digestion without the addition of the peels, probably due to the 

improvement in the C/N ratio of the medium. It’s possible to verify the variability of 

sludge from different sources, and the similarity (in terms of cumulative volume of 

biogas) of the sludges from the same source, despite being collected at different times. 

With this project, it was possible to analyze the influence of the characteristics of 

substrates in anaerobic digestion; the importance of its previous characterization in order 

to avoid possible failures in the process; as well as the relevance of buffering the system 

and the appropriate organic load to avoid acidification of the environment and inhibition 

of methane formation. 

 

Key words: Anaerobic digestion. BPM test. Co-digestion. Sludge. Solid waste 
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Capítulo I - INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS E A JUSTIFICATIVA 

Atualmente no Brasil são coletados quase 90% dos resíduos gerados, porém destes apenas 

58% são encaminhados para aterros sanitários e 42% são destinados para aterros controlados e 

lixões (ABRELPE, 2015). Apesar da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, 2010), que 

objetiva o encerramento de todos os lixões no país e incentiva a valorização dos resíduos, ainda 

são encontradas muitas práticas de disposição inadequada, que segundo dados da ABRELPE 

(2015) corresponde a cerca de 30 milhões de toneladas, além de um pouco mais de 7 milhões 

toneladas de resíduos sólidos que não são coletados e que provavelmente são dispostos 

inadequadamente no meio ambiente. Na região nordeste esse valor é mais expressivo, com 78% 

do seu resíduo sólido urbano coletado, e destes quase 65% disposto inadequadamente 

(ABRELPE, 2015).  

No que se refere à composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos (RSU), o 

material orgânico é a fração predominante, com um percentual um pouco maior que 50% 

(ABRELPE 2011). Assim, mais da metade dos resíduos sólidos gerados no Brasil são passíveis 

de biodegradação anaeróbia ou aeróbia, devendo-se escolher a tecnologia adequada para cada 

condição socioeconômica (LUCENA et al., 2016). 

Dentre as diversas frações que compõem os resíduos sólidos orgânicos tem-se os resíduos 

alimentares, que tem a sua geração intensificada com o crescimento populacional e com o 

desperdício de alimentos, que segundo a FAO (2011) corresponde mais de 1 bilhão de toneladas 

por ano de alimentos desperdiçados no mundo. Este desperdício é identificado no decorrer do 

sistema de alimentos, com maior representatividade nas etapas iniciais, referentes à produção, 

manuseio pós-colheita e o armazenamento com 54%; enquanto que as etapas de processamento, 

distribuição e consumo totalizam 46% do desperdício total (FAO, 2013).  

As cascas de frutas e verduras, incluindo as frutas cítricas e ácidas também compõem 

uma fração significativa de resíduos gerados no país, visto que o Brasil é um dos maiores 

produtores mundiais de frutas, o segundo maior produtor de frutas cítricas, o maior exportador 

mundial de frutas cítricas processadas e o maior produtor de laranjas do mundo (USDA, 2015; 

OECD/FAO, 2015).  

Com base no percentual de resíduos coletados e na composição dos mesmos, observa-se 

que um elevado teor de resíduos sólidos orgânicos é disposto sem o devido tratamento no meio 

ambiente, causando diversos impactos ambientais em virtude da sua alta biodegradabilidade, 
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que resultam em uma grande quantidade de lixiviado e biogás quando comparados às demais 

frações de resíduos sólidos. Esses subprodutos gerados a partir da decomposição da matéria 

orgânica poluem o ar, o solo e as águas do entorno, afetando não só a fauna e a flora, mas 

também a saúde das populações que se beneficiam destes recursos. Além dos impactos 

ambientais e sociais, tem-se também a perda econômica, uma vez que estes resíduos poderiam 

ser valorizados e aproveitados como fonte energética, térmica, ou outras aplicações, como os 

biofertilizantes.  

Apesar do elevado potencial dos resíduos gerados no Brasil, a tecnologia de valorização 

da matéria orgânica ainda é incipiente. Entretanto, a problemática em torno dos resíduos sólidos 

tem despertado interesse em encontrar soluções viáveis no que diz respeito ao seu manejo, 

sendo uma dessas soluções a possibilidade de aproveitar energeticamente o biogás proveniente 

da degradação anaeróbia dos resíduos, que paralelamente contribui para o aumento da vida útil 

dos aterros sanitários e com a minimização das emissões de gases do efeito estufa, visto que o 

metano é cerca de 21 vezes mais poluente do que o dióxido de carbono. Sendo assim, esta 

tecnologia vem contribuindo para a solução sustentável da gestão dos resíduos sólidos urbanos 

no mundo (MACIEL, 2009). 

Outra problemática atual esta relacionada com o grande volume e o gerenciamento do 

esgoto gerado no País, que segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico realizado pelo 

IBGE em 2008, apenas 55% dos municípios possuíam coleta de esgoto, e destes apenas 28% 

tinham algum tipo de tratamento (IBGE, 2010). A necessidade em ampliar a rede de coletas de 

esgotos e o seu tratamento para atender a toda a população e minimizar os impactos ambientais, 

resulta também no aumento da produção do lodo, que é um dos subprodutos.  

O lodo é um dos subprodutos resultantes do processo de tratamento do esgoto doméstico 

e industrial, e que por ser rico em matéria orgânica, nutrientes e em micro-organismos, vem 

sendo considerado como um potencial inóculo na co-digestão com os resíduos orgânicos, que 

visa acelerar a biodegradação e a geração de biogás e metano. A intensificação ou retardamento 

da geração de biogás e metano irá depender das características e proporções do 

substrato/inóculo escolhidos, condições do meio e operação do sistema.  

Diante do exposto, a pesquisa contempla a análise da geração de biogás e metano 

proveniente da co-digestão do resíduo alimentar com lodo anaeróbio (doméstico e industrial), 

em duas relações de substrato/inóculo; além da análise da influência das cascas cítricas e ácidas 

no processo de digestão anaeróbia; e o estudo da variabilidade destes lodos e a sua influência 

na co-digestão, através da realização de ensaios de Potencial Bioquímico do Metano (BMP).  
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

Estudar a biodegradação de resíduos alimentares, sob diferentes condições, visando à 

maximização da conversão destes resíduos em biogás e metano. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Analisar as características físicas, físico-químicas e químicas do substrato (resíduo 

alimentar) e dos inóculos (lodos) utilizados nesta pesquisa, para melhor compreensão do 

processo de digestão anaeróbia e da geração de biogás e metano; 

 Estudar a utilização do lodo de esgoto e industrial como potenciais inóculos na co-

digestão com o resíduo alimentar, bem como a melhor relação substrato/inóculo, visando 

intensificar a produção de biogás e metano; 

 Analisar a influência das cascas de frutas cítricas e ácidas na digestão anaeróbia e na 

produção de biogás e metano; 

 Avaliar a variabilidade das características e da geração de biogás e metano dos lodos 

utilizados como inóculos e a sua influência na co-digestão com o resíduo alimentar. 
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1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 A presente dissertação é composta por cinco capítulos: 

O Capítulo I compreende as considerações iniciais e as motivações para a determinação 

dos objetivos (geral e específicos) da dissertação;  

O Capítulo 2 refere-se ao levantamento bibliográfico que relaciona a problemática da 

geração e da destinação dos resíduos alimentares e dos lodos, justificando a necessidade da sua 

valorização através do tratamento biológico, bem como o detalhamento dos principais fatores 

que interferem na geração de biogás e metano, foco deste trabalho;  

 O Capítulo 3 aborda as metodologias utilizadas na coleta, caracterização das amostras e 

nos experimentos de Potencial Bioquímico do Metano (BMP); 

 O Capítulo 4 apresenta e discute os dados obtidos durante a pesquisa em quatro etapas 

principais: (a) Coleta e caracterização das amostras; (b) Experimento 1 (Co-digestão do resíduo 

alimentar + lodo e diferentes relações S/I); (c) Experimento 2 (Análise da influência das cascas 

cítricas e ácidas); (d) Experimento 3 (Análise da variabilidade das características dos inóculos 

a sua influência na co-digestão). 

 O Capítulo 5 expõe de modo sucinto as principais conclusões obtidas a partir das 

discussões dos resultados; bem como as sugestões de propostas para futuras pesquisas a serem 

desenvolvidas nesta temática. 
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Capítulo II - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 A PROBLEMÁTICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E O DESPERDÍCIO DO 

RESÍDUO ALIMENTAR 

            Antigamente os resíduos sólidos urbanos eram produzidos em pequenas escalas e com 

a predominância de restos alimentares. Entretanto, a partir da Revolução Industrial a quantidade 

e a composição dos resíduos mudaram consideravelmente com o surgimento das fábricas 

(MASSUKADO, 2004), principalmente nos países mais desenvolvidos que focaram na 

adequação da gestão adequada dos resíduos orgânicos através da redução da geração destes e 

da sua valorização, além da busca de tratamentos mais eficientes e disposição segura no que se 

refere ao meio ambiente e a saúde populacional (CASSINI et al., 2003).  

De modo geral, a composição e a geração dos RSU varia em função da população, 

economia, clima, cultura, dentre outros fatores que são intrínsecos as atividades das pessoas e 

das peculiaridades da região (TWB, 2012). Assim, o gerenciamento adequado que compreende 

a geração, tratamento e destinação final dos resíduos, tem se tornado um problema devido ao 

seu grande volume e heterogeneidade, que de acordo com Cassini et al. (2003) tornou-se um 

dos maiores desafios do século XXI.   

No ano de 2015, de acordo com os dados da ABRELPE, foram gerados no Brasil quase 

80 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, dos quais cerca de 90% foram coletados 

e apenas um pouco mais da metade, em torno de 58% destes resíduos, foram destinados 

adequadamente. Sendo assim, cerca de 30 milhões de toneladas de resíduos foram coletados e 

dispostos em aterros controlados e lixões, e mais 7 milhões de toneladas de resíduos não foram 

coletados e com provável disposição final inadequada. Na Região Nordeste do país essa 

situação é ainda mais alarmante, apresentando o pior índice de coleta, com apenas 78,5% dos 

RSU coletados, bem abaixo da média nacional, e com uma destinação significativa para aterros 

controlados (33%) e lixões (31,3%), bem como a baixa aquisição de coleta seletiva nos 

municípios nordestinos. No estado de Pernambuco, com uma população de um pouco mais de 

9 milhões de habitantes e uma geração de 8.986 toneladas por dia, tem-se apenas 43,8% do 

RSU coletado com destinação para os aterros sanitários (ABRELPE, 2015).   

Apesar da Polícia Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305 

(PNRS/2010) afirmar que apenas os rejeitos devem ser encaminhados para os aterros sanitários, 

ou seja, apenas os resíduos sólidos que não apresentem viabilidade de tratamento e recuperação 

através das tecnologias disponíveis e dos custos financeiros envolvidos; e de ter delimitado 
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primeiramente o encerramento dos lixões até 2 de agosto de 2014, o Brasil apresentou um 

comportamento de destinação final estável durante 4 anos (2010-2014), com um decréscimo de 

apenas 0,80% no decorrer deste período (Gráfico 1).   

Gráfico 1 - Destinação final de RSU no Brasil 2010 a 2014 

 
Fonte: Adaptado de ABRELPE (2010, 2011, 2012, 2013, 2014) apud LUCENA et al. (2016) 

Aliada ao elevado percentual de destinação inadequada, a deficiência da coleta seletiva 

nos municípios também contribui para a redução ou impossibilidade do tratamento e 

aproveitamento da matéria orgânica, pois sem a separação prévia destes resíduos, a presença de 

componentes de lenta biodegradação ou de contaminantes pode retardar o processo da digestão 

anaeróbia, bem como afetar na qualidade do biogás e biossólidos resultantes do processo 

(MUKHERJEE et al., 2008).  

A fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos no Brasil é representativa, atingindo um 

percentual superior a 50% (ABRELPE 2011), característico de países em desenvolvimento que 

é intensificado pela falta de reaproveitamento destes materiais (TWB, 2012), destacando-se os 

resíduos alimentares como a fração majoritária destes resíduos, que podem atingir até 65% 

(VIANA et al., 2006). Em países desenvolvidos a proporção de resíduos sólidos orgânicos pode 

atingir 40%, enquanto que em países em desenvolvimento está concentração situa-se entre 50 

a 60% (OROBIO et al., 2016). 

De acordo com TWB (2012) os países com baixa renda possuem o maior percentual de 

resíduos sólidos orgânicos, enquanto que a maior proporção de papel, plásticos e outros 

materiais inorgânicos são encontrados em países com alta renda. Desta forma, a composição 

dos resíduos é fortemente influenciada pela renda média dos países (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 - Composição dos resíduos sólidos no mundo em função das rendas médias 

 
Fonte: Adaptado de TWB (2012). 

 São considerados resíduos orgânicos aqueles que possuem origem animal ou vegetal, 

como por exemplo, os restos de alimentos, frutas, verduras, resíduos de jardim, restos de carnes 

e ossos, papéis, dentre outros (CEASA, 2010).  

Os resíduos alimentares correspondem aos resíduos orgânicos oriundos do preparo da 

alimentação humana, independente de ser originado na cozinha de uma residência ou em outro 

estabelecimento, e representam a fração majoritária dos resíduos sólidos orgânicos (RSO) com 

até 65%; enquanto que os demais componentes dos RSO são constituídos por folhas, galhos, 

restos de poda de jardim, dentre outros (VIANA et al., 2006).  

O Brasil está dentre as dez maiores economias do mundo e é considerado como o 

segundo fornecedor mundial de alimentos e produtos agrícolas, com perspectiva de ocupar o 

lugar de maior produtor (OECD/FAO, 2015). Entretanto, o desperdício e a perda de alimentos 

no mundo corresponde a cerca de 1 bilhão de toneladas por ano (FAO, 2011).  

Segundo o relatório da “Pegada do desperdício de alimentos e das alterações 

Climáticas” da FAO (2015), estima-se que o desperdício de alimentos gerem 3,6 GtCO2 Eq 

(Gráfico 3), entretanto quando inclui o desmatamento e manejo orgânico dos solos, tem-se a 

adição de 0,8GtCO2 Eq, totalizando a pegada total de carbono de 4,4 GtCO2 Eq por ano para a 

perda e o desperdício de alimentos, isto é, cerca de 8% do total das emissões antrópicas do GEE 

e o equivalente a 87% das emissões mundiais de transportes rodoviários. 
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Gráfico 3 - Emissões dos Gases de Efeito Estufa dos países x desperdício alimentar (2011) 

 
Fonte: Adaptado de FAO (2015) 

A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) estima que 

6% das perdas de alimentos ocorram na América Latina e no Caribe, fazendo com que a cada 

ano esses países percam ou desperdicem pelo menos 15% de sua comida disponível, o que seria 

suficiente para suprir as necessidades nutricionais de mais de 30 milhões de pessoas desses 

países (FAO 2014).   

O desperdício de alimentos acompanha todas as etapas do sistema de suprimento 

alimentar. Segundo dados da FAO (2014) a maior parte do desperdício na América Latina e no 

Caribe provém dos consumidores e da produção com quase 30%, cada; seguido do 

manuseamento e armazenamento com 22% das perdas de alimentos; e da comercialização, 

distribuição e processamento com 23% (Gráfico 4). 

Gráfico 4 - Desperdício de alimentos na América Latina x segmentos de suprimento alimentar 

 

Fonte: Adaptado de FAO (2014) 
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Deste modo, as perdas de alimentos e o desperdício reduzirem a disponibilidade de 

alimentos para a população, além de contribuir para o aumento da geração de resíduos e de 

impactos ambientais. Em virtude disto, tem-se o incentivo da minimização desse desperdício 

através do aproveitamento inteligente de alimentos comumente desprezados (SESC, 2015); 

bem como a adoção de práticas que visem o gerenciamento adequado destes resíduos.  

O resíduo alimentar pode ser tratado e valorizado principalmente por duas formas: 

Compostagem e digestão anaeróbia. A compostagem é um processo biológico que ocorre na 

presença de oxigênio e de micro-organismos que degradam a matéria orgânica, gerando como 

subproduto o composto orgânico, que pode ser utilizado como adubo caso atenda as normas 

exigidas. Enquanto que a digestão anaeróbia também é um tratamento biológico, entretanto 

ocorre na ausência do oxigênio livre e possui como principais subprodutos o biossólido e o 

biogás, sendo este último com elevado poder calorífico e passível de aproveitamento energético 

ou térmico.  

No Brasil, de acordo com Barcelos (2009) a técnica de compostagem é a mais utilizada. 

Esta tecnologia permite o tratamento da maioria destes resíduos, que geram fertilizantes e 

corretivos do solo com elevada taxa de nutrientes e contribuem na melhora da qualidade da 

produção agrícola (CEASA, 2010). Enquanto que a digestão anaeróbia ainda vem conquistando 

espaço através do tratamento de resíduos sólidos orgânicos de diversas fontes, como a urbana, 

rural e industrial, mostrando-se uma prática economicamente viável, devido seu fornecimento 

de energia aliada à eliminação destes resíduos, além de contribuir para a minimização dos 

impactos ambientais (ZHANG et al. 2007). As principais diferenças da compostagem e da 

digestão anaeróbia podem ser observada no Quadro 1.  

Quadro 1 - Comparação da compostagem e da digestão anaeróbia 

Parâmetros Compostagem aeróbia Digestão Anaeróbia 

Uso de energia Processo consumidor Processo produtor 

Produto final Sólido, CO2 e água Líquido, semi-sólido, CO2 e CH4 

Redução do volume do 

resíduo inicial 
Superior a 50% Superior a 50% 

Tempo de funcionamento 30 a 120 dias 20 a 40 dias + compostagem 

Objetivos principais 
Redução do volume, estabilização 

da matéria orgânica e produção do 

composto para venda 

Produção de energia, redução do 

volume e estabilização do produto 

final 

Fonte: FOSTER-CARNEIRO (2005). 
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Segundo Carneiro (2005) a recuperação energética dos resíduos orgânicos dos RSU 

ganha atenção e busca o seu aprimoramento, pois um significativo volume destes resíduos é 

destinado para aterros sanitários ou lixões. Neste sentido, a digestão anaeróbia tem se destacado 

por aliar o tratamento da matéria orgânica, com a redução do volume destes resíduos e a geração 

dos subprodutos que possam ser viáveis economicamente. 

Na Europa, a digestão anaeróbia destacou-se consideravelmente no tratamento de 

resíduos sólidos urbanos, tal fato se deve principalmente pela restrição imposta pela Diretiva 

Europeia para a disposição de orgânicos em aterros, pela demanda por energia renovável e pela 

busca por soluções sustentáveis para o gerenciamento dos RSU (REICHERT, 2005), que 

resultou na relevância deste processo como um marco importante no tratamento de resíduos 

neste continente nas duas últimas décadas. Deste modo, a digestão anaeróbia ganhou 

abrangência e se tornou comum no continente europeu, passando de 53 plantas identificadas 

em 1999 para 124 plantas no ano de 2006, representando cerca de 30 a 50% do tratamento 

biológico de países como Espanha e a Alemanha (DE BAERE, 2006 apud VILELA, 2015).  

No entanto, no Brasil esta tecnologia de tratamento ainda é incipiente, apesar do elevado 

potencial para geração de energia alternativa proveniente da biomassa em função das grandes 

quantidades de geração de resíduo sólido orgânico, bem como as condições climáticas que 

fornecem umidades e temperaturas favoráveis para o processo. Na matriz energética brasileira 

evidencia-se a participação tímida do aproveitamento energético proveniente dos RSU, com 

uma participação de apenas 0,05% (Gráfico 5), através de 14 usinas com capacidade instalada 

de 83,7 KW (ANEEL, 2016). 

Gráfico 5 - Matriz de energia elétrica do Brasil 

 

Fonte: Adaptado da ANEEL (2016). 
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Entretanto, segundo Silva (2014), o país apresenta tendência nos próximos anos para a 

aplicação de biodigestores no tratamento da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos, 

fazendo com que a alta concentração de matéria orgânica presente nos resíduos domiciliares, 

possua uma destinação correta aliada a minimização dos impactos ambientais e a valorização 

do seu potencial energético.  

Diante do contexto, faz-se necessário as devidas medidas do governo para aperfeiçoar 

o gerenciamento dos RSU, através de incentivos políticos e campanhas educativas que foquem 

principalmente na segregação prévia desses materiais na fonte geradora ou em pontos de coleta 

seletiva, fazendo com que o material não perca seu potencial de valorização por possíveis 

contaminações. Esta importância é reforçada por Carneiros et al., (2005) que afirmam que a 

ausência ou deficiência do sistema de separação na fonte e a coleta seletiva constituem como 

uma das principais entraves para a aplicação do tratamento anaeróbio da fração orgânica dos 

resíduos sólidos urbanos no Brasil, fazendo com que este tratamento se torne mais viável e 

aplicável em locais que já possuam a segregação e coleta destes materiais, como é o caso de 

algumas indústrias alimentícias, mercados e restaurantes e feiras de grande porte. Sendo assim, 

faz-se necessário à implementação deste sistema para a viabilidade do gerenciamento adequado 

dos resíduos sólidos urbanos.   

Ressalta-se ainda que, o tratamento e valorização da fração orgânica dos resíduos 

sólidos urbanos é uma estratégia eficiente na gestão dos resíduos sólidos, visto que cerca 50% 

da matéria orgânica que compõem o RSU não seriam encaminhados para o aterro sanitário sem 

o devido tratamento ou dispostos inadequadamente no meio ambiente, contribuindo também 

para o aumento da vida útil dos aterros, para a diminuição dos impactos ambientais e para a 

melhora na qualidade de vida da população.   

 

2.2 PROCESSO DA DIGESTÃO ANAERÓBIA EM RESÍDUOS ORGÂNICOS 

 A digestão anaeróbia é um processo biológico, caracterizado pela ausência de oxigênio, 

que através das atividades metabólicas dos micro-organismos o material orgânico complexo é 

convertido principalmente em metano e dióxido de carbono (CHERNICHARO, 2007; FNR, 

2010). Este processo se inicia após o consumo de oxigênio pelas bactérias aeróbias que tornam 

o ambiente anaeróbio, e por isto é facilmente encontrado nos pântanos, fundos de lagos e no 

rúmen de animais (FNR, 2010; DIOHA et al., 2013). 

A digestão anaeróbia é considerada como uma importante alternativa para o tratamento 

de resíduos orgânicos devido à facilidade da obtenção do substrato (resíduo sólido orgânico + 
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água) utilizado no biodigestor; redução dos resíduos a serem encaminhados para os aterros e 

lixões; remoção da matéria orgânica poluente e dos micro-organismos patogênicos; geração de 

biossólido com possível aplicação como biofertilizantes; além do potencial aproveitamento 

energético a partir do biogás gerado no processo, diminuindo as emissões dos gases de efeito 

estufa (SOUZA, 1984; CHERNICHARO, 2007; BARCELOS, 2009; FNR, 2010). 

Deste modo, a aplicação de diferentes resíduos orgânicos no processo de digestão 

anaeróbia vem apresentando resultados satisfatórios, como por exemplo, os resíduos 

alimentares, resíduos de matadouro, o lodo de esgoto, frutas e vegetais, dentre outros resíduos 

que podem ser utilizados como matéria-prima (Fluxograma 1), ressaltando-se, portanto, a 

necessidade do conhecimento da influência da composição destes resíduos na estabilidade do 

processo (MURTO et al., 2004).  

Fluxograma 1 - Bioconversão anaeróbia e a recuperação de recursos a partir de resíduos 

 

Fonte: Adaptado de KHANAL (2008). 

Porém, como todo processo, a digestão anaeróbia também tem suas desvantagens em 

virtude da sensibilidade dos micro-organismos envolvidos no processo, do longo período para 

estabilização da matéria orgânica, e da grande heterogeneidade na composição e granulometria 

dos resíduos sólidos, dentre outros fatores que podem comprometer a eficiência do processo, 

caso não sejam operados adequadamente (CHERNICHARO, 2007; FNR, 2010).  

 

 

 



30 
 

 

2.2.1 Geração de Biogás  

A geração de biogás é proveniente da degradação da matéria orgânica através de 

diferentes grupos de micro-organismos em meio anaeróbio (FORESTI et al, 1999; FNR, 2010). 

O processo de digestão anaeróbia e da formação do biogás compreendem quatro grandes fases: 

Hidrólise, Acidogênese, Acetogênese e Metanogênese (Fluxograma 2).  

Fluxograma 2 - Processo de degradação anaeróbia 

 

Fonte: Adaptado de MCCARTY (1982); FOREST et al. (1999) e FNR (2010) 

A hidrólise é o primeiro estágio, onde as bactérias hidrolíticas são responsáveis por 

transformarem os compostos orgânicos complexos (carboidratos, proteínas, lipídeos) em 

substâncias menos complexas (aminoácidos, açúcares e ácidos graxos) através da liberação de 

enzimas que decompõem o material por meio de reações bioquímicas (CHERNICHARO, 2007; 

FNR, 2010).  

A fase acidogênica é responsável pela decomposição dos compostos intermediários, 

formados anteriormente, em ácidos graxos voláteis (ácidos acético, propiônico e butírico), 

dióxido de carbono e hidrogênio por meio das bactérias fermentativas acidogênicas, sendo 

também geradas pequenas quantidades de ácido lático e álcoois (CHERNICHARO, 2007; FNR, 

2010).  
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 Na acetogênese tem-se a formação do ácido acético, hidrogênio e dióxido de carbono 

que são compostos utilizados pelos micro-organismos responsáveis pela próxima fase, as 

metanogênicas. Outra característica importante desta fase é a diminuição do pH para valores 

menores que 6,5, em decorrência dos ácidos e do hidrogênio produzido, bem como o 

surgimento de maus odores por causa da liberação do gás sulfídrico, amônia, dentre outros 

(CHERNICHARO, 2007; FNR, 2010).  

A última fase é a metanogênica que é a responsável pela formação do metano. As 

Arqueas metanogênicas fazem parte do Reino Moneira, são estritamente anaeróbias e 

consomem os compostos orgânicos formados na fase anterior (acetogênica), transformando-os 

em metano (PEREIRA, CAMPOS, MOTERANI, 2009; TORTORA, FUNKE e CASE, 2012). 

A produção de metano pode ser através do consumo de hidrogênio pelas metanogênicas 

hidrogenotróficas, ou partir do ácido acético pelas metanogênicas acetoclásticas, sendo este 

grupo predominante na digestão anaeróbia e responsável pela maior geração de metano, com 

60 a 70% da produção total de CH4 (CASSINI et al, 2003; CHERNICHARO, 2007; FNR, 2010; 

FIRMO, 2013).  

As metanogênicas são extremamente sensíveis às condições ambientais do reator, sendo 

mais susceptíveis as variações e com reprodução mais lenta em relação às bactérias 

acidogênicas, assim, a baixa taxa de crescimento das metanogênicas e a acumulação de ácidos 

orgânicos podem ser consideradas como fatores limitantes para o processo de digestão 

anaeróbia e para a geração de metano (CHERNICHARO, 2007, BARCELOS, 2009).  

A presença das bactérias redutoras de sulfato (BRS) também pode ser um fator 

agravante para a estabilidade do processo, visto que as BRS provocam a alteração das rotas 

metabólicas através da competição com as bactérias fermentativas, acetogênicas e arqueas 

metanogênicas pelos substratos disponíveis no meio (CHERNICHARO, 2007; CASSINI et al., 

2003); como é o caso do H2 e do acetato, sendo esse último utilizado pelas arqueas 

metanogênicas acetoclásticas que são responsáveis por cerca de 70% da produção de metano; 

além de que a oxidação do sulfato forma o gás sulfídrico que é corrosivo (causando danos aos 

equipamentos e tubulações) e que pode ser tóxico para as metanogênicas (FORESTI et al., 

1999). Deste modo, faz-se necessário o equilíbrio entre os diferentes consórcios dos micro-

organismos (fermentativas, acetogênicas e metanogênicas) para que se tenha uma eficiência da 

degradação anaeróbia e taxa máxima de biogás e metano.  

O comportamento dos gases também pode ser observado no decorrer das fases que 

compreendem o processo de digestão anaeróbia, pois cada componente possui suas 

concentrações específicas de acordo com determinada fase, em função do substrato a ser 
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digerido e da operação adotada no sistema. Deste modo, Tchobanoglous (2002) exemplificou 

o comportamento dos principais gases que compõem o biogás, no decorrer das fases do 

processo de degradação de resíduos em aterros sanitários, a saber: (I) fase aeróbia, (II) transição 

(facultativa), (III) ácida, (IV) metanogênica e (V) maturação, sendo as três últimas referentes à 

fase anaeróbia (Gráfico 6).  

Gráfico 6 - Comportamento dos gases de acordo com as fases de degradação anaeróbia 

 
Fonte: TCHOBANOGLOUS (2002). 

Além dos gases, alguns parâmetros presentes no lixiviado, que é o líquido resultante da 

degradação dos resíduos, também são influenciados pelas diferentes fases da biodegradação. 

De acordo com Tchobanoglous (2002), é possível observar que o pH se torna ácido na III fase, 

que corresponde ao começo das etapas anaeróbias, voltando a se tornar neutro ou próximo desta 

faixa na fase metanogênica, que é a faixa ótima para a atividade metabólica dos micro-

organismos responsáveis pela formação do metano. Enquanto que a demanda química de 

oxigênio (DQO), ácidos graxos voláteis (AGV) e a presença de alguns nutrientes, apresentam 

um pico na fase III e um declínio na fase metanogênica (Gráfico 7). 

Gráfico 7 - Comportamento do lixiviado de acordo com as fases de degradação anaeróbia 

 
Fonte: TCHOBANOGLOUS (2002). 
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O biogás é um dos principais subprodutos do processo de digestão anaeróbia dos 

resíduos, caracterizado por ser um gás incolor, geralmente inodoro, insolúvel e de leve 

densidade (TCHOBANOGLOUS 2002; CHERNICHARO, 2007; ANDREOLI et al., 2003), 

com composição típica de 60% de metano, 35% de dióxido de carbono e 5% de uma mistura 

de outros gases, podendo apresentar mais de 300 gases, com alguns não ultrapassando 1% da 

composição total (FERREIRA, 2015). Entretanto, a depender do tipo de substratos e variáveis 

internas e externas ao processo, a composição costuma variar de 50 a 75% de metano e 25 a 

45% de dióxido de carbono (Tabela 1).  

Tabela 1- Composição do biogás 

Componente Concentração 

Metano (CH4) 50% - 75% em vol. 

Dióxido de carbono (CO2) 25% - 45% em vol. 

Água (H20) 2% - 7% em vol. (20 – 40 ºC) 

Sulfeto de hidrogênio (H2S) 20 – 20.000 ppm 

Nitrogênio (N2) < 2% em vol. 

Oxigênio (O2) < 2% em vol. 

Hidrogênio (H2) < 1% em vol. 

Fonte: FNR (2010) 

Embora o percentual de metano presente no biogás seja um fator importante, a 

concentração do gás sulfídrico (H2S) produzido pela atividade metabólica das bactérias 

redutoras de sulfato, também é relevante para a qualidade do biogás por ser altamente corrosiva, 

podendo danificar intensamente as usinas de cogeração e caldeiras, e inibir o processo de 

digestão anaeróbia mesmo em concentrações reduzidas (FNR, 2010).   

Os gases predominantes no biogás, o metano e o dióxido de carbono, também são 

importantes para o efeito estufa, que juntamente com o óxido nitroso, clorofluorcarbono, 

ozônio, dentre outros, compõem os gases do efeito estufa (GEE). Por sua vez, o metano é 

caracterizado por possuir valor energético, fazendo com que a presença de metano 60% no 

biogás corresponda a um poder calorífico inferior (PCI) de aproximadamente 5500 kcal/m³, que 

equivale a 6,5 kW/h de eletricidade (IANNICELLI, 2008) e que pode ser aproveitado através 

da queima direta ou da conversão em eletricidade (ANDREOLI et al., 2003).  

O teor de metano irá depender das características dos substratos a serem tratados, como 

por exemplo, o esgoto urbano costuma apresentar um percentual entre 50 a 75% de CH4, 
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enquanto que o estrume suíno gera em torno de 80%, e o estrume de galinha varia de 50 a 60% 

(Tabela 2). 

Tabela 2 - Teor de metano de diferentes substratos 

Substratos Metano (%) 

Esgoto Urbano (1) 50-75 

Despejos de Lacticínios (1) 75 

Lixo sem cinzas (1) 66 

Estrume bovino + palha (1) 75 

Estrume fresco suíno (1) 81 

Folhas de beterraba (1) 84 

Soro de leite (1) 50 

Capim fresco (1) 70 

Vinhoto (1) 58 

Estrume de galinha (1) 52-60 

Frutas, vegetais e resíduos agropecuários (2) 63 - 65 

Frutas, vegetais e carnes (2) 63,8 – 69,2 

Frutas e vegetais (2) 50 – 65 

Resíduos alimentares (2) 63 - 67 

Fonte: Adaptado de AMORIM (2012)¹ e REIS (2012)² 

Cho e Park (1995) analisaram a produção de metano em diferentes resíduos alimentares 

a 37ºC, com a adição de inóculo semente, e obtiveram um teor de 82% (carne cozida), 72% 

(arroz cozido), 73% (couve fresco) e 86% (mistura de resíduos alimentares) para 482, 294, 277 

e 472 mL/gSV, respectivamente.  

 Enquanto que Heo et al. (2004) apud Zhang et al. (2007) encontraram maiores teores 

de metano para os resíduos alimentares com 489mL/gSV, porém menores percentuais para os 

substratos isolados, 10 a 15% para o arroz cozido, 65 a 70% para os vegetais e 15 a 20% para 

a carne e ovos. O experimento foi realizado a 35ºC e este fato pode ter contribuído para uma 

menor geração de metano quando comparado a estudos semelhantes na literatura. 

Já Gunaseelan (2004) também estudou o potencial bioquímico do metano (BMP) de 

diversas frações dos resíduos de cascas de frutas e verduras, com adição de inóculo semente, e 

encontrou variações no rendimento de metano e de taxa entre diferentes partes da mesma fruta, 

como por exemplo, a haste da couve-flor com 0,331 m³/kgSV e as suas folhas com 0,190 

m³/kgSV (Tabela 3). Apesar do potencial inibidor dos resíduos cítricos, devido aos óleos 

essenciais e a lignina, o autor obteve resultados satisfatórios através da adição de inóculo 

semente, obtendo um teor de 90% de CH4 entre 40 e 50 dias de fermentação.  
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Tabela 3 - Ensaio BMP com frutas, incluindo as frutas cítricas 

Substrato Sólidos voláteis (% de ST) Produção de metano (m³/kg SV) 

Cascas de Manga 88,9 – 98,4 0,370 – 0,523  

Casca de Banana 86,9 – 94,3 0,243 – 0,322 

Casca da Batata 90,9 0,267 

Cascas do Abacaxi 93,2 0,357 

Casca exterior da Cebola 88,2 0,400 

Tomate  92,5 – 98,1 0,211 – 0,384 

Suco de Uva 93,2 0,283 

Berinjela 91,1 0,396 

Coentro 84,9 0,322 

Folhas de Coentro 80,0 0,325 

Folhas de Repolho 91,2 0,309 

Folhas Couve-flor 82,0 0,190 

Casca de Laranja 94,7 0,455 

Suco de Laranja 92,3 0,502 

Tangerina 89,0 0,494 

Casca da Tangerina 97,3 0,486 

Suco da Tangerina 97,4 0,433 

Sementes da Tangerina 94,7 0,732 

Suco do Limão 96,8 0,473 

Fonte: GUNASEELAN (2004) 

De modo geral, a produção típica em biodigestores varia de 100 a 200 m³ de biogás por 

tonelada de resíduo sólidos orgânicos processados, possuindo um percentual de 55 a 70% de 

CH4, 30 a 45% de CO2 e 200 a 4.000 ppm por volume de H2S, e uma equivalência de 20 a 25 

MJ/m³ de energia (RISE-AT, 1998).  

No Brasil, a aplicação do biogás foi utilizada experimentalmente em alguns carros da 

frota da Companhia de Saneamento do Paraná e em caminhões de coleta de resíduos em São 

Paulo; enquanto que em Piraí do Sul, o biogás foi utilizado para uso doméstico e aquecimento 

de água (ANDREOLI et al., 2003); também estão sendo relatadas iniciativas no Paraná, com 

produção de biogás a partir de dejetos de animais de pequenas propriedades, resultando em 

retorno elétrico para as mesmas (Projeto Itaipu Binacional); já em Pernambuco o foco está na 

implantação de biodigestores em escolas, matadouros, hotéis, restaurantes, pousadas, abrigos 

entre outros, através de projetos privados de pesquisas e desenvolvimento da ANEEL 

(AMORIM, 2012). 



36 
 

 

Diante do contexto, o biogás vem ganhando cada vez mais relevância, passando de um 

simples subproduto da degradação anaeróbia para uma fonte de alternativa energética. Assim, 

a digestão anaeróbia possui o objetivo de tratar os resíduos e ao mesmo tempo valoriza-los, 

através do possível aproveitamento dos seus subprodutos (biogás e biossólidos), que pode 

proporcionar uma fonte de energia renovável e fertilizante para condicionar os solos.  

 

2.2.1.1 Fatores que Influenciam na Biodegradação dos Resíduos 

A eficiência do processo de digestão anaeróbia pode ser influenciada pelas 

características do resíduo a ser digerido, como a sua concentração de carboidratos, proteínas, 

lipídeos, nutrientes, tamanho das partículas e substâncias inibidoras; bem como pela operação 

do digestor, que compreende a temperatura, pH, umidade, dentre outros parâmetros, que podem 

favorecer o desequilíbrio dos micro-organismos envolvidos na biodegradação, e assim o 

rendimento e a velocidade do processo (SOUZA, 1984; FNR, 2010). 

Deste modo, para que a digestão anaeróbia ocorra de maneira eficiente, faz-se necessário 

a devida atenção para alguns parâmetros, que devem ser mantidos em equilíbrio durante todo o 

processo, dentre eles, a relação C/N, pH, alcalinidade, agentes inibidores, sólidos voláteis, teor 

de umidade e temperatura.  

 

2.2.1.1.1 Temperatura  

A temperatura é um dos parâmetros mais relevante no processo da digestão anaeróbia 

por afetar a velocidade de crescimento dos micro-organismos (TORTORA, FUNKE e CASE, 

2012), o teor de umidade e a velocidade das reações químicas (LETTINGA ASSOCIATES 

FOUNDATION, 2009). 

As temperaturas máximas e mínimas compreendem os limites do crescimento dos 

micro-organismos, sendo a temperatura ótima referente ao crescimento máximo do mesmo. 

Cada tipo de micro-organismo possui uma velocidade de crescimento ideal para determinada 

faixa de temperatura (Gráfico 8), com uma reprodução mais acentuada na temperatura ótima 

(pico da curva), e uma redução dessa velocidade nos extremos, correspondente aos limites 

mínimo e máximo dessa faixa ótima (CHERNICHARO, 2007; TORTORA, FUNKE e CASE, 

2012). 
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Gráfico 8 - Faixas de temperaturas por grupos de bactérias da digestão anaeróbia 

 

Fonte: TORTORA, FUNKE e CASE, 2012 (2012) 

As faixas de temperatura podem ser enquadradas em três grupos principais: psicrófilica, 

mesofílica e termofílica (Tabela 4).  

Tabela 4 - Faixas de temperaturas do processo de digestão anaeróbia 

Faixas Temperatura 

Psicrofílica < 20ºC 

Mesofílica 20 – 40ºC 

Termofílica 55 – 60ºC 

                     Fonte: LETTINGA ASSOCIATIONS FOUNDATION (2009) 

Todavia, não existe um consenso quanto à definição exata das faixas de temperatura 

correspondente para cada grupo. Para Souza (1984), a faixa mesofílica pode ocorrer de 15 a 

45ºC, sendo a faixa ideal para a digestão anaeróbica entre 35 e 37ºC. Carrilho (2012) e FNR 

(2010) também encontraram os maiores rendimentos de produção de biogás em torno 37ºC para 

a faixa mesofílica, que de acordo com Gerardi (2003), correspondem à faixa ótima de 

crescimento da maioria das arqueas metanogênicas (Tabela 5). 

 

  

 



38 
 

 

Tabela 5 - Faixa de crescimento das bactérias metanogênicas 

Faixa de temperatura Gênero Temperatura ótima (ºc) 

Mesofilica Methanobacterium 37-45 

 Methanobrevibacter 37-40 

 Methanosphaera 35-40 

 Methanolobus 35-40 

 Methanococcus 35-40 

 Methanosarcina 30-40 

 Methanocorpusculum 30-40 

 Methanoculleus 35-40 

 Methanogenium 20-40 

 Methanoplanus 30-40 

 Methanospirillum 35-40 

 Methanococcoides 30-35 

 Methanolobus 35-40 

 Methanohalophilus 35-45 

   

Termofílica Methanohalobium 50-55 

 Methanosarcina 50-55 

Fonte: GERARDI (2003) 

 As faixas mesofílica e termofílica são as mais utilizadas por apresentarem uma maior 

velocidade de reação e de produção de biogás. Segundo Lettinga Associates Foundation (2009) 

este parâmetro é importante para o processo de digestão anaeróbia, pois o aumento da 

temperatura está relacionado com a velocidade das reações químicas, isto é, um aumento da 

temperatura 10°C resulta em um aumento na taxa de reação de 2 a 3 vezes, e uma diminuição 

da mesma tornará o processo mais lento. Entretanto esse aumento é limitado em função da 

mudança das propriedades de compostos e da sensibilidade dos micro-organismos a 

determinadas temperaturas. 

Em consonância com o aumento da temperatura e, consequente, com a velocidade da 

reação química e de crescimento dos micro-organismos, a faixa termofilica costuma apresentar 

um maior potencial de metano em relação às demais faixas, porém seus microrganismos são 

mais sensíveis às alterações do meio e os gastos energéticos são maiores em decorrência do seu 

aquecimento. Contudo, mais importante do que a faixa ótima, é evitar as variações significativas 

de temperatura durante o processo, pois as metanogênicas são bastante sensíveis às variações, 

principalmente, no que se refere às elevadas temperaturas (SOUZA, 1984).  
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2.2.1.1.2 Potencial Hidrogeniônico (pH) e alcalinidade 

O pH é importante e comumente utilizado no monitoramento dos experimentos por 

influenciar nas reações químicas e bioquímicas (ALCANTARA, 2007), contribuindo 

juntamente com outros fatores para a estabilidade ou instabilidade do meio anaeróbio.  

As metanogênicas são um importante grupo de micro-organismos responsáveis pela 

formação do metano que possuem o pH ótimo na faixa de 6,8 a 7,4 (SOUZA, 1984; CASSINI 

et al., 2003), podendo conseguir uma estabilidade na formação de metano em uma faixa mais 

ampla de 6,0 a 8,0 (CHERNICHARO, 1997). Estes micro-organismos são os mais sensíveis às 

variações do pH no processo de digestão anaeróbia, sendo afetados significativamente quando 

o pH se encontra abaixo de 6,0, resultando no rápido decaimento da eficiência em decorrência 

das condições ácidas que podem ser bastante tóxicas para estas bactérias (LETTINGA 

ASSOCIATES FOUNDATION, 2009; McCARTY, 1964; CHERNICHARO, 1997). Também 

são encontrados efeitos inibitórios para valores de pH acima de 8,3, que podem favorecer a 

formação de amônia, e a depender da concentração podem ser tóxicas para aos micro-

organismos (CHERNICHARO, 1997). 

As metanogênicas acetoclásticas são mais sensíveis a diminuição do pH em relação as 

metanogênicas hidrogenotróficas, apresentando uma redução significativa da sua taxa de 

crescimento para valores de pH abaixo de 6,6, e taxas de crescimento máxima quando o pH se 

encontra na faixa neutra (CASSINI et al., 2003). Já as acidogênicas possuem crescimento ótimo 

na faixa entre 5,0 e 6,0, podendo continuar produzindo ácidos até valores abaixo de 4,5, e se 

produzir mais do que metanogênicas possam consumir, o pH diminui e o reator pode entrar em 

colapso (LETTINGA ASSOCIATES FOUNDATION, 2009; CHERNICHARO, 1997). Sendo 

assim, para manter o equilíbrio de todas as fases em um único biodigestor, o pH ótimo para a 

digestão anaeróbia está situado na faixa de 6,5 a 7,5, evitando-se a instabilidade do sistema em 

decorrência do acúmulo de ácidos ou amônia (SOUZA, 2011; AMORIM, 2012). 

 Os baixos valores de pH favorece a produção de ácidos graxos voláteis no meio, que 

constitui um dos principais causadores da instabilidade do processo anaeróbio e que pode 

resultar na inibição da fase metanogênica (WARD et al., 2008). O pH também influencia a 

presença de H2S que em condições ácidas se apresenta sob a forma molecular (Gráfico 9), 

enquanto que nas condições básicas a formação de H2S é inibida (SCHIRMER et al, 2015).  
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Gráfico 9 - Dissociação do H2S de acordo com o pH do meio 

 
Fonte: GOSTELOW e PARSONS (2001) apud SCHIRMER et al. (2015) 

 A matéria orgânica putrescível possui característica ligeiramente ácida, com valores de 

pH em torno de 5,0 (LEITE et al., 2003). Alexis et al (2015) e McCarty (1964) encontraram um 

pH em torno de 5,0 para seus resíduos orgânicos, Silva (2014) um pH de 4,3, enquanto que  

Rizk et al. (2008) obteve um pH inicial em torno de 3,5 para seu resíduo de frutas e verduras. 

Segundo Demirel e Scherer (2008) estes valores são típicos de resíduos rapidamente 

acidificáveis, por isto, quando se tem apenas este resíduo como o substrato, sem adição de 

nutrientes e nem agente tampão, a digestão anaeróbia não ocorre de maneira eficiente.  

 Li, Chen e Li (2010) reforça a co-digestão com outros resíduos para equilibrar as 

propriedades físico-químicas e os nutrientes do meio, visando a melhora da eficiência da 

digestão e o favorecimento da alta produção de biogás. Carneiro (2015) e Vilela (2015) 

obtiveram um aumento de pH e uma maior estabilidade com a adição de inóculo (lodo) nos 

seus experimentos em relação a digestão anaeróbia do resíduo sólido orgânico sem o lodo.  

 Abdulkarim e Abdullahi (2010) ressaltam a importância da adição de uma solução 

alcalinizante para neutralizar a acidez e não afetar o processo de digestão anaeróbia. 

Chernicharo (1997) afirma que diversos produtos químicos podem ser utilizados para controlar 

o pH, sendo divididos em os que fornecem alcalinidade bicarbonato diretamente (NaOH, 

NaHCO3, NH4HCO3) e os que reagem com o gás carbônico para formar alcalinidade 

bicarbonato (CaO, Ca(OH)2, NH3). O autor ressalta ainda que o Cal é a fonte de alcalinidade 

mais barata, porém com relatos de sérios problemas operacionais em decorrência da sua 

insolubilidade; enquanto que o bicarbonato de sódio é bastante solúvel e mais adequado 

operacionalmente, entretanto seu custo é mais elevado.  
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A alcalinidade refere-se à capacidade de tamponamento, atuando na estabilidade do pH 

do meio (CHERNICHARO, 2007). Para que não ocorra a desestabilização do sistema, é 

necessário que a alcalinidade seja suficiente para prevenir a acúmulo de AGV, caso contrário 

ocorrerá uma acidificação do meio e inibição da produção de metano (BARCELOS, 2009; 

HALLAM, 2016).  

 O efeito negativo do pH ácido no processo de digestão anaeróbia dos resíduos alimentares 

foi observado no trabalho desenvolvido por Vilela (2015), através da baixa remoção de matéria 

orgânica e a ausência da produção de metano, mesmo após a adição do lodo e da solução 

alcalinizante (NaOH) no início do tratamento. Belli Filho et al. (2002) também utilizaram a 

técnica de correção de pH e encontrou a predominância da fase acidogênica com o pH abaixo 

de 6,0. 

 Já Santos et al. (2011) recuperaram a capacidade de tamponamento através da correção 

com bicarbonato de sódio (NaHCO3) após a acidificação do meio nos experimentos contendo 

resíduos sólidos orgânicos e inóculos (esterco bovino seco e esgoto sintético). Com a 

recuperação das condições ambientais adequadas ao desenvolvimento das metanogênicas, os 

autores obtiveram uma maior eficiência de remoção de carga orgânica, um acréscimo da 

produção de biogás (de 0,2 m³ a maior que 0,67 m³ por semana), e o aumento da relação 

CH4/CO2 com valores máximos de 31% para 52%.  

Silva et al. (2014) constataram um aumento na geração de biogás com a adição de 

solução tampão ao experimento, que teve um acréscimo de 52,36% de geração de biogás no 

reator contendo arroz (testemunha), 89,04% na reator contendo apenas esterco suíno, e 87,52% 

na co-digestão do arroz com esterco suíno.  

Ferreira (2015) estudou diferentes condições da metanização de resíduos alimentares e 

observou que a manutenção a baixa relação AI/AP (< 0,3) resultou nos melhores rendimentos 

de produção de metano (entre 233 e 601 m³CH4/tSV), enquanto que uma maior relação AI/AP 

(> 0,3) indicou o acúmulo de ácidos orgânicos no reator e uma acidificação descontrolada do 

substrato, acompanhado de uma redução no rendimento de produção de metano (entre 49 e 470 

m³CH4/tSV). 

Deste modo, o pH e a alcalinidade do meio é fundamental para garantir a estabilidade 

dos micro-organismos envolvidos e, por conseguinte a eficiência do processo da digestão 

anaeróbia (SCHIRMER et al., 2015). Caso contrário, a capacidade de tamponamento 

insuficiente e o pH fora do intervalo ideal para a biodegradação, resultará na inibição da 

atividade metabólica das metanogênicas.  
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2.2.1.1.3 Umidade 

A presença de água é fundamental para a digestão anaeróbia, constituindo-se como um 

importante parâmetro, visto que favorece o contato entre os nutrientes, substratos e micro-

organismos responsáveis pelo processo; além de estimular o crescimento destes micro-

organismos que são responsáveis pela produção de biogás e metano (ALVES, 2008; LEITE et 

al., 2009; PICANÇO, 2004; BARCELOS, 2009). 

O teor de umidade típica da matéria orgânica putrescível dos RSU situa-se abaixo de 85 

a 90% (LOPES et al., 2002; MATA-ALVAREZ e LLABRÉS, 2000), variando conforme a 

estação do ano, composição do resíduo, coleta primária, dentre outros fatores (LEITE et al., 

2003). Estes resíduos contêm uma quantidade significativa de água que favorece o processo de 

biodegração, seja aeróbia ou anaeróbia, fazendo com que essas tecnologias sejam mais 

adequadas do que as tecnologias de conversão termoquímica, como é o caso da combustão e da 

gaseificação (LEITE et al., 2009; ZHANG et al., 2007). 

No que se refere ao teor de umidade presente em um biodigestor, Andreoli et al. (2003) 

afirmam que o mesmo deve compreender entre 60 a 90% do peso do conteúdo total, pois 

segundo a Usepa (1991) e Bouallagui et al. (2004), esta faixa alta de umidade pode facilitar a 

digestão anaeróbia e aumentar a geração de biogás. Já Schirmer et al. (2015) encontraram 

resultados bastante favoráveis à geração de biogás para um teor de umidade acima de 90%, 

através da forte relação do teor de umidade com a taxa de biodegradação e geração de biogás 

obtida nos seus experimentos com resíduos sólido orgânico, entretanto, também foi evidenciado 

a rápida geração de H2S. 

Rizk et al. (2008) estudaram o efeito de diferentes diluições dos resíduos de frutas e 

verduras (0%; 10%; 20%; 30% e 40%) no processo de digestão anaeróbia e observaram uma 

maior remoção da concentração de sólidos totais e de capacidade de biodegradação com o 

aumento das diluições. 

Outra influência exercida pela umidade está relacionada ao teor de sólidos totais 

presentes na massa. De acordo com Ward et al. (2008), quando se tem em um processo menos 

que 15% de sólidos totais, tem-se como vantagem a diluição de diversos inibidores que afetam 

as metanogênicas, como os ácidos graxos voláteis e a amônia, no entanto, se a diluição não for 

suficiente, a presença da água irá facilitar o espalhamento rápido destes inibidores, tornando-o 

prejudicial ao sistema. Enquanto que o teor de sólidos totais acima de 40% em um biodigestor 

pode levar a estagnação da digestão em decorrência da escassez de água necessária para o 

crescimento dos micro-organismos (FNR, 2010). 
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Assim, o maior teor de umidade pode contribuir para uma maior geração de biogás no 

reator, visto que proporciona o contato do substrato e nutrientes com os micro-organismos, 

além de conduzir e transportar enzimas e outros metabólitos importantes para a digestão 

anaeróbia, e viabilizar determinadas reações necessárias ao processo (LOPES et al., 2002; 

PICANÇO, 2004).  No entanto, deve-se ter atenção com a umidade excessiva, que pode ser 

prejudicial à atividade dos microrganismos por causa do estímulo a atividade fermentativa, que 

pode ocasionar o acúmulo de ácidos graxos voláteis e por consequente, a acidificação do pH 

(CHIAN 1977; ALVES, 2008; MAYER, 2013); enquanto que a escassez da umidade dificulta 

o transporte e a distribuição dos microrganismos em toda a massa do substrato (LEITE et al., 

2009).  

 

2.2.1.1.3 Teor de sólidos voláteis 

Os sólidos voláteis (SV) é uma fração de sólidos totais, que segundo Firmo (2013) é 

tido como parâmetro para a análise da biodegradabilidade do resíduo por medir de forma 

indireta a quantidade de material que ainda pode ser degradado nos mesmos, sendo sua 

biodegradabilidade diretamente proporcional ao teor de sólidos voláteis. Desta forma, segundo 

Zhang et al. (2007), a biodegradabilidade do resíduo e a produção de biogás está relacionada 

com o teor de sólidos totais e voláteis presente na amostra. 

Entretanto, segundo Firmo (2013), a utilização isolada deste parâmetro pode levar a 

equívocos, pois alguns materiais apresentam elevados índices de SV e são classificados como 

moderadamente, lentamente ou não biodegradáveis, como é o caso dos têxteis (98% de SV), 

plásticos (87 de SV%), borracha e couro (74% de SV), papel e papelão (81% de SV). Isto pode 

ocorrer, pois de acordo com Vilela (2015), os sólidos voláteis são subdivididos em sólidos 

voláteis biodegradáveis (SVB) e sólidos voláteis refratários (SVR), possuindo a lignina, 

dificilmente degradada, como exemplo de SVR. Deste modo, Verma (2002) afirma que um 

elevado teor de SV e um baixo teor de SVR é o mais adequado para o tratamento via digestão 

anaeróbia, pois tem-se uma predominância dos sólidos biodegradáveis.  

Os sólidos voláteis também funcionam como um indicativo para a estabilização 

biológica, que segundo Kelly (2002), quando o teor de SV se encontra com menos de 20%, 

significa que contém pouca quantidade de matéria orgânica e pode ser considerado como 

estabilizado, como por exemplo, o resíduo de 7 anos estudado por Alves (2008) que apresentou 

teor de 9,2% de sólidos voláteis. Já os resíduos alimentares costumam apresentar elevados 
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teores de SV, na faixa de 75 a 95%, indicando uma presença significativa de materiais passíveis 

de degradação (Tabela 6).  

Tabela 6 - Teor de sólidos voláteis dos resíduos sólidos orgânicos 

Umidade (%) SV/ST (%) Referências 

- 94-96 Hallam (2016) 

80 95 Han and Shin (2004) [1] 

80 94 Know and Lee (2004) [1] 

93 94 Shin et al. (2004) [1] 

84 96 Kim et al. (2004) [1] 

90 80 Nordberg and Edstrom (1997) [1] 

74 90-97 Steffen et al.(1998) [1] 

85 89 Rao and Singh (2004) [1] 

- 93,8 Eleazer et al. (1997) 

- 82,2 Achour (2008) [2] 

- 94,81 Tchobanoglous, Theisen, Vigil (1993) [2] 

70-83 74-87 Zhang et al. (2007) 

79,93 92 Andrade et al. (2011) 

- 94,7 Silva (2014) 

Fonte: Adaptado de ZHANG et al. (2007) ¹; FIRMO (2013) ²; e supracitados 
 

Os resíduos de frutas e vegetais apresentam um alto teor de umidade e de sólidos 

voláteis, sendo considerados facilmente degradados pela digestão anaeróbia, e por isto, 

costumam apresentar uma hidrólise rápida, que podem resultar na acidificação do digestor, e 

consequentemente na inibição da metanogênse (WARD et al., 2008).  

 

2.2.1.1.4 Tamanho da partícula 

O tamanho da partícula pode influenciar na velocidade da digestão anaeróbia por estar 

relacionada com a área da superfície e, portanto, com a disponibilidade do substrato (WARD 

et al., 2008), sendo evidenciado falhas no processo pela não realização deste pré-tratamento, 

ocasionado pela dificuldade do acesso do substrato aos micro-organismos (MAYER, 2013).  

Diversos estudos afirmam que a redução no tamanho das partículas dos resíduos 

favorece a um maior rendimento na produção de biogás (MAYER, 2013; VILELA, 2015).  

Mshandete et al. (2006) observaram que a redução da partícula de 100 mm para 2 mm de fibras 

vegetais favoreceu a degradação e a produção de metano. Já Angelidaki e Ahring (2000) 

estudaram a redução do tamanho das fibras recalcitrantes do estrume de 2mm para 0,35mm e 



45 
 

 

também apresentaram resultados satisfatórios na geração de biogás, resultando em um aumento 

de potencial de 16% para 20%.  

Contudo, ressalta-se a importância da diminuição prévia das partículas, visando 

aumentar a superfície de contato e facilitar a acessibilidade dos microrganismos ao substrato, 

contribuindo para a otimização do processo de degradação anaeróbia e geração de biogás. 

Ressalta-se que este pré-tratamento é comumente utilizado nos ensaios BMP, que visa estudar 

a geração de metano nas condições ótimas de biodegradabilidade.  

 

2.2.1.1.5 Caracterização bioquímica 

A biodegradabilidade do substrato orgânico também está relacionada com a sua 

composição e por isto é importante o conhecimento dos componentes bioquímicos do resíduo, 

como os teores de carboidratos, proteínas, lipídios e fibras (LESTEUR et al., 2010). O Quadro 

2 descreve alguns dos principais constituintes bioquímicos que compõem os resíduos.  

Quadro 2 - Constituintes químicos e sua descrição 

CONSTITUINTE 

BIOQUÍMICO 
DESCRIÇÃO 

Celulose e 

Hemicelulose 

A celulose é um polímero de cadeia longa e resistente à hidrólise. É a mais abundante 

substância orgânica natural e está presente nas paredes celulares dos vegetais, 

associado com a hemicelulose e a lignina. A hemicelulose é constituída por 

monômeros de açúcares de cadeia curta, com estrutura amorfa de baixa resistência, e 

encontram-se intercaladas às microfibrilas de celulose que fornecem elasticidade e 

impedem o contato entre as mesmas. [1] 

Amido 

O amido é a maior reserva de carboidrato das plantas e é encontrado em abundância 

nas sementes, caules e raízes, como trigo, milho, batata, arroz, mandioca, dentre outros. 

Possui estrutura molecular simples, com orientação de glicose na mesma direção, 

fazendo com que seja um elemento de degradação rápida. [1] 

Proteínas 
As proteínas são polímeros de estrutura complexa e quando hidrolisadas dão origem 

aos aminoácidos. A maioria são enzimas que catalizam reações químicas. [1] 

Lignina 

É um polímero de estrutura molecular complexa que é encontrado associado à parede 

celular dos vegetais para conferir rigidez, impermeabilidade e resistência a ataques 

microbiológicos e mecânicos. A lignina é um constituinte de difícil degradação e atua 

reduzindo a biodisponibilidade de outros constituintes orgânicos, como celulose e 

hemicelulose [1] Assim, a lignina é um material orgânico complexo que não é 

facilmente degradado por bactérias anaeróbias e constitui os sólidos voláteis refratários 

nos resíduos sólidos orgânicos.  [2] 

Lipídeos 

Os lipídios são compostos de natureza química apolar, sendo normalmente 

decompostos na fase anaeróbia ácida. A presença do lipídeo em elevadas 

concentrações nos resíduos a serem biodegradados é prejudicial, por apresentaram 

característica de insolubilidade, baixa densidade e baixa degradabilidade[3]. Os lipídios 

estão presentes em óleos, sabões, detergentes, lubrificantes, combustíveis vegetais, 

dentre outros [1]. 

Fonte: Adaptado de MACIEL (2009) [1]; VILELA, (2015) [2]; FEROLDI et al., (2014) [3]
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A taxa de degradação da matéria orgânica pode variar consideravelmente com a 

composição de cada componente do substrato em torno de valores entre 20 a 90% (STEFFEN 

et al., 1998). Isto é, a composição do biogás gerado é influenciada pelo teor de proteínas, 

gorduras e carboidratos contido em cada substrato (Tabela 7). 

Tabela 7 - Composição do biogás esperada em função do substrato digerido 

Substrato CH4 CO2 NH3 H2S 

Carboidratos 50% 50% - - 

Gorduras 71% 29% - - 

Proteínas 38% 38% 18% 6% 

Fonte: Adaptado de TCHOBANOGLOUS et al. (2002) 

Por isto, os dejetos suínos costumam apresentar melhores rendimentos de biogás e teor 

de metano em relação aos bovinos por apresentarem uma maior presença de gordura no seu 

substrato. Porém, apesar do maior rendimento, as gorduras necessitam de um maior tempo de 

retenção no reator, enquanto os carboidratos e proteínas apresentam taxas de conversão mais 

rápidas (STEFFEN et al., 1998). 

A correlação destes compostos bioquímicos no substrato e a sua relação com o potencial 

de produção de metano foi estudado por Orrico Júnior et al.(2011), que constataram uma maior 

concentração de lipídeos, proteína e carboidratos de fácil degradação nos dejetos de suínos, que 

favoreceu o maior potencial de produção de metano (Tabela 8).  

Tabela 8 - Características químicas de diferentes dejetos 

Parâmetros Suíno Bovino 

de corte 
Caprino Ave postura 

Cama de 

frangos 

SV (%) 88,71 85,16 89,05 69,21 88,09 

Lipídeo (%) 16,17 6,69 8,47 10,20 1,46 

Proteína (%) 23,31 12,00 13,26 32,00 20,00 

Lignina (%) 3,61 10,07 10,51 3,50 16,67 

Carboidrato rapidamente 

degradado (%) 
17,33 7,39 8,29 5,68 32,66 

Carboidrato lentamente 

degradado (%) 
28,29 49,01 48,53 17,83 17,30 

Biogás (L.kg-1 de SV) 657,18 339,09 260,29 585,23 421,27 

Biodegradabilidade 0,85 0,62 0,29 0,89 0,66 

Fonte: ORRICO JÚNIOR et al.(2011) 
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Já Feroldi et al. (2014) observaram uma alta quantidade de lipídeos no resíduo de carne 

bovina, que na teoria significaria uma elevada produção de CH4 (Gráfico 10), entretanto na 

prática essa elevada produção não ocorreria por causa do acúmulo de ácidos graxos no meio, 

que resultaria na inibição das metanogênicas. 

Gráfico 10 - Composição de lipídeos, NTK e CH4 teórico nos resíduos de matadouros 

 

Fonte: BAYER et al (2012) apud FEROLDI et al. (2014) 

 Diferentemente dos resíduos animais, a fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos 

apresentam um pequeno percentual de lipídeos (3%) e proteínas (14%), tendo como 

composição predominante a celulose e a hemicelulose (52%), seguida da lignina (19%), e da 

baixa presença de outros componentes, como o amido (5%) e compostos solúveis em água (7%) 

(VEEKEN et al, 2004).  

 A partir do conhecimento das composições bioquímicas presente nos substratos 

também é possível analisar a sua biodegradabilidade através das relações de 

Celulose+Hemicelulose/Lignina proposta por Wang et al. (1994), no qual um valor inferior a 

0,24 indica a que o resíduo está estabilizado.   

Contudo, a produção de metano possui relação com a composição bioquímica do 

substrato, não devendo ser analisada isoladamente, uma vez que existem outros fatores que 

podem atuar na inibição ou potencialização da produção do biogás, como por exemplo, o 

tamanho das partículas (ORRICO JÚNIOR et al, 2011), o pH, a umidade, dentre outros. 
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2.2.1.1.6 Nutrientes e relação C/N 

Os micro-organismos necessitam de alimentação, pois sua taxa de crescimento e 

atividade está intimamente relacionada com a concentração e a disponibilidade de nutrientes 

(LETTINGA ASSOCIATES FOUNDATION, 2009). Para Morales (2006) e Amorim (2012), 

a disponibilidade de nutrientes, como o nitrogênio, fósforo, carbono e enxofre, além dos 

micronutrientes, são fundamentais para o crescimento da biomassa celular das metanogênicas 

e assim, para um bom desenvolvimento do processo de biodigestão anaeróbia.  

Mayer (2013) destaca o carbono e o nitrogênio como os nutrientes mais importantes 

para os micro-organismos, pois se referem ao balanço da disponibilidade da matéria orgânica e 

inorgânica presente no substrato. Segundo Tchobanoglous, Theisen e Vigil (1993) o carbono 

proporciona a fonte de energia primária, enquanto que o nitrogênio está relacionado com o 

crescimento da população microbiana.  

Deste modo, a baixa relação carbono/nitrogênio (C/N), isto é, pouco carbono e muito 

nitrogênio, pode favorecer o acúmulo de amônia no meio da digestão, bem como o aumento do 

pH para valores superiores a 8,5, tornando-o tóxico para as arqueas metanogênicas e causando 

a inibição da atividade destes micro-organismos. Na situação contrária, uma elevada razão C/N, 

favorece o consumo acelerado de nitrogênio pelas metanogênicas, que resulta na limitação do 

desenvolvimento destes e ocasiona a diminuição da produção do biogás, além de proporcionar 

o aumento da formação de CO2 e a redução de pH do meio (DIOHA et al., 2013; MAYER, 

2013). 

Alguns substratos podem conter a defasagem ou excesso de determinados nutrientes, 

como por exemplo, os resíduos alimentares que são ricos em carbono e, portanto, necessitam 

da adição de outro substrato rico em nitrogênio para que apresente a relação C/N dentro da faixa 

ótima, como por exemplo, o lodo que é um resíduo rico em nitrogênio, e que tem relação C/N 

entre 5,0 a 11,0, e que por sua vez, necessita da adição de um resíduo com elevados teores de 

carbono e baixos teores de nitrogênio para atingir a faixa ideal da relação C/N que situa-se em 

torno de 20 a 30 (TCHOBANOGLOUS, THEISEN, VIGIL, 1993; VERMA, 2002; LEITE et 

al., 2003; SGORLON et al., 2011, REIS, 2012; DIOHA et al., 2013; VILELA, 2015). Desta 

maneira, uma proporção ótima de carbono e nitrogênio pode ser alcançada pela mistura de 

diferentes substratos com razão C/N elevada e baixa, conforme apresentado na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Relação C/N de diferentes substratos 

Substrato C (%) N (%) C/N 

Urina (1) 12,1 15,1 0,8 

Folhas (1) 44,5 0,93 48,0 

Papel (1) 43,3 0,25 173 

Grama (1) 41,6 2,46 17,0 

Serragem (1) 56,2 0,11 511 

Restos de peixe (1) 32,8 8,2 4,0 

Lodo ativado (1) 35,3 5,6 6,3 

Resíduo de comida (1) 50 3,2 15,6 

Resíduos de jardim (1) 44,5 1,95 22,8 

Dejeto suíno (2) - - 3-10 

Dejeto bovino (2) - - 6-20 

Dejeto de galinha (2) - - 3-10 

Resíduos de frutas (2) - - 35 

Laranja: bagaço (3) - - 18 

Abacaxi (fibras) (3) - - 44 

Cana-de-açúcar (3) - - 22 

Sangue seco (3) - - 4 

Arroz(4) 42,79 0,89 48,08 

Lodo de ETE curtume(4) 27,9 1,23 22,68 

Fonte: Adaptado de TCHOBANOGLOUS, THEISEN, VIGIL (1993)¹; STEFFEN et al. (1998)²; 

EMBRAPA (2016)³; SILVA et al.; (2014) (3). 

 

 Dioha et al. (2013) estudaram a relação C/N de diferentes substratos e encontraram o 

melhor resultado para o estrume bovino (24), bem como a maior produção de biogás (0,70 

m³/kg.SV); enquanto que as folhas de nim (82) e o solo (10) apresentaram a maior e a menor 

relação C/N, e as menores gerações de biogás com 0,15 m³/kg.SV e 0,028 m³/kg.SV, 

respectivamente. 

Portanto, a relação C/N é um fator relevante para a digestão anaeróbia, pois os 

organismos necessitam de nitrogênio para sintetizar as proteínas, e caso esta proporção não 

esteja equilibrada, os micro-organismos não conseguem consumir todo o carbono presente no 

meio, devendo possuir uma razão ótima em digestores anaeróbios entre 20 a 30 

(TCHOBANOGLOUS, THEISEN, VIGIL, 1993; VERMA, 2002; LEITE et al., 2003; 

SGORLON et al., 2011, REIS, 2012; DIOHA et al., 2013; VILELA, 2015).   
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 2.2.1.1.7 Inibidores 

 Os agentes inibidores geralmente vêm da adição do substrato ou dos compostos 

intermediários gerados nas etapas do processo. Porém, os micro-organismos possuem uma 

capacidade de adaptação ao meio e diferentes níveis de tolerância de acordo com a substância 

(Tabela 10), sendo os ácidos graxos, hidrogênio, sulfeto e amônia os principais inibidores das 

arqueas metanogênicas (WARD et al., 2008; FNR, 2010).  

Tabela 10 - Inibidores e sua concentração tóxica na digestão anaeróbia 

INIBIDOR 
CONCENTRAÇÃO 

DA INIBIÇÃO 
OBSERVAÇÃO 

Oxigênio > 0,1 mg/l 
Inibição das arqueas metanogênicos 

anaeróbias obrigatórias 

Gás sulfídrico > 50 mg/l H2S 
Quanto menor o pH, maior o efeito 

inibitório 

Ácidos graxos voláteis >2.000 mg/l HAc (pH=7,0) 
Quanto menor o pH, maior o efeito 

inibitório.  

Nitrogênio Amoniacal >3.500 mg/l NH+
4 (pH=7,0) 

Quanto maior o pH e a temperatura, 

maior o efeito inibitório.  

Metais pesados 

Cu >50mg/l 

Zn> 150 mg/l 

Cr>100 mg/l 

Só metais dissolvidos apresentam 

efeitos inibitórios. 

Fonte: Adaptado de FNR (2010). 

De acordo com Steffen et al. (1998) a degradação de gordura irá favorecer a formação 

de ácidos graxos voláteis, enquanto que um alto teor de proteína irá contribuir com a formação 

de amônia. Por sua vez, a concentração de amônia é fortemente influenciada pelo aumento do 

pH e da temperatura, pois o aumento do pH de 6,5 para 8, eleva em 30 vezes a concentração de 

amônia livre, e o aumento da temperatura desloca o equilíbrio da relação para a amônia (FNR, 

2010).  

 A produção de AGV durante o processo de fermentação anaeróbia é influenciada 

fortemente pelo pH, temperatura, relação C/N e o tempo de retenção do substrato (LEE et al., 

2013). O aumento das concentrações de AGV se dá pela rápida degradação das macromoléculas 

orgânicas (proteínas, gorduras e carboidratos) em resíduos, que podem ser acentuadas pelo pH 

ácido do meio (STEFFEN et al., 1998). Os ácidos propiônico, butírico e acético são exemplos 

de ácidos graxos voláteis e importantes para a formação de metano, sendo o ácido acético o 

precursor de mais de 70% do metano formado no sistema anaeróbico (CHERNICHARO, 2007).  
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Quando as condições ambientais do meio anaeróbico são favoráveis e tem-se uma 

população suficiente de arqueas metanogênicas, as mesmas metabolizam os AGV produzidos 

pelas acidogênicas e acetogênicas na mesma taxa em que são geradas e não ocorre o seu 

acúmulo. Porém, quando estas condições sofre um desequilíbrio, tem-se o acúmulo do AGV no 

sistema, e em contrapartida, o consumo rápido da alcalinidade e a não neutralização dos ácidos 

livres, ocasionando a redução do pH, e podendo levar ao colapso do processo 

(CHERNICHARO, 2007).  

 Quando o pH do meio diminui, os ácidos graxos voláteis tornam-se tóxicos para as 

metanogênicas por não estarem ionizados, ou seja, um pH em torno de 5,0 significa que 

aproximadamente 50% dos AGV estarão desassociados (tóxicos), e por isto tem-se a inibição 

da atividade das metanogênicas, enquanto que as bactérias fermentativas possuem uma maior 

atividade em um pH ácido (em torno de 4,5) e acidificam o substrato em uma velocidade mais 

rápida do que as metanogênicas conseguem consumir os AGV, fazendo com que a ocorra um 

acúmulo de AGV no reator, que resultará na acidificação e colapso do sistema (PEREIRA, 

CAMPOS, MOTERANI, 2009). Deste modo, recomenda-se um pH em torno de 6,7 a 8,0 para 

que os AGV esteja na forma ionizada, ou seja, não tóxica para as metanogênicas. 

 Uma elevada carga orgânica biodegradável (resíduos facilmente degradáveis) também 

facilita que a acidificação ocorra no meio em decorrência do acúmulo de AGV e da diminuição 

do pH, resultando na inibição da atividade das metanogênicas (BOULLAGUI et al., 2009). Por 

sua vez, esta inibição pode ser minimizada ou evitada através da operação do reator, como a 

adoção do tempo de partida, alimentação crescente da carga orgânica aplicada no sistema, e a 

adoção de reatores com duas ou múltiplas fases, que de acordo com Vandevivere, De Baere e 

Verstraete (2002) permite a otimização das fases do processo da digestão anaeróbia através da 

separação das mesmas, evitando que ocorra a acidificação e a inibição da produção de metano.   

Silva (2014) afirma que o acúmulo de ácidos no sistema pode ser prevenido através do 

aumento da quantidade de inóculo durante a partida dos reatores, evitando-se o ajuste de pH 

com produtos químicos. Mayer (2013) evidenciou uma maior produção de AGV para o 

tratamento dos resíduos alimentares sem a adição de inóculos, com pico de 48,6 g/L; enquanto 

que a co-digestão favoreceu a um decaimento significativo, com concentrações variando de 4,2 

a 5,0 g/L. 

Reis (2012) optou pelo uso de inóculo com capacidade de tamponamento para controlar 

a acidez do meio. Enquanto que Brancoli (2014) escolheu retirar os limões e outros resíduos 

com alto teor de acidez para tratar a fração orgânica dos resíduos sólidos com o lodo de esgoto 

(inóculo), e obteve um teor máximo de 70% de metano durante o experimento. 
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 Já a presença de metais pesados na matéria orgânica putrescível dos RSU pode ser 

considerada desprezível quando é adotado o sistema de coleta diferenciada (LEITE et al., 2003). 

Porém, é um aspecto relevante quando se trata de efluentes industriais, que podem conter metais 

pesados e outros compostos tóxicos que causam a inibição dos microrganismos (BATISTA, 

2015).  

 

2.2.1.1.8 Resíduos cítricos  

O gênero cítrus pertence à família Rutaceae e compreende diversas frutas, dentre elas 

as laranjas (citrus sinensis), tangerinas (citrus reticulata) e limões (citrus limon). 

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de frutas, destacando a laranja e o 

abacaxi como uma das principais frutas produzidas; é o segundo maior produtor de frutas 

cítricas, perdendo apenas para a China devido a sua elevada produção de tangerinas, entretanto; 

e  o maior produtor mundial de laranjas (USDA, 2015; OECD/FAO, 2015). 

Segundo o relatório da Bain & Company (2014) o Brasil é também o maior exportador 

de óleos essenciais de laranja do mundo, superando a Flórida nos Estados Unidos que possui 

uma alta produtividade. Em 2012 o país exportou cerca de 30 mil toneladas de óleos essenciais 

provenientes da laranja.  

As frutas cítricas apresentam uma concentração que varia de 32 a 98% de óleos 

essenciais nas cascas, no qual a tangerina possui entre 32 a 45%, o limão de 45 a 76%, e a 

laranja de 68 a 98% (RUIZ e FLOTATS, 2014). Por sua vez, os óleos essenciais presentes nas 

frutas cítricas, atuam como inibidor do crescimento microbiano, que é prejudicial ao tratamento 

biológico, pois são formados por misturas complexas de substâncias voláteis e insolúveis em 

água que se apresentam à temperatura ambiente como líquidos oleosos de alta volatilidade 

(GOMES, 2011; AMORIM, 2012). 

Os resíduos cítricos também possuem um pH baixo, em torno de 3 a 4, que aliado aos 

óleos essenciais correspondem as principais problemáticas no seu tratamento em decorrência 

da inibição e da degradação rápida nos processos biológicos. Entretanto, com a utilização da 

co-digestão ou adição de inóculo adequado, pode-se tratar estes resíduos por tratamento 

biológico, contribuindo de forma integral para o seu gerenciamento (RUIZ e FLOTATS, 2014).  

Alguns autores também recomendam a separação do óleo essencial do resíduo, que 

possui um valor comercial e diversas aplicações, principalmente na área cosmética; como 

fragrância; na área alimentícia como agente antimicrobiano; ou na área terapêutica através da 
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sua bioconversão em produtos como ácidos e álcoois que podem ser utilizados na terapia do 

câncer (OLIVEIRA, 2013). 

 

2.2.2 Utilização de inóculos na co-digestão de resíduos sólidos 

Os resíduos orgânicos são rapidamente hidrolisados, formando solúveis orgânicos que 

podem se converter rapidamente em ácidos graxos e favorecer a acidificação do reator. Para 

evitar que esta acidificação aconteça, sugere-se a co-digestão de materiais ricos em carboidratos 

com outros substratos, adição de solução tamponante (WARD et al., 2008), ou ainda a utilização 

do sistema de digestão de duas fases para garantir o equilíbrio do processo (MATA-ALVAREZ 

e LLABRÉS, 2000).  

A co-digestão é um processo com dois ou mais resíduos onde suas características se 

complementam, proporcionando a melhora da estrutura física do substrato, densidade 

microbiana, aumento do percentual de umidade, redução do tempo de degradação, aumento da 

produção de biogás, melhora da relação C/N e da nutrição do meio (MATA-ALVAREZ e 

LLABRÉS, 2000; CUETOS et al., 2008; LEITE et al., 2003). Desta forma, a adição de inóculo 

pode contribuir para a eficiência da redução de sólidos voláteis no reator, que de acordo com 

Barcelos (2009) costuma variar de 43 a 74% para a fração orgânica dos resíduos sólidos 

urbanos; bem como para o aumento da geração de biogás e metano (Tabela 11). 

Tabela 11 - Geração de biogás proveniente dos resíduos orgânicos 

Substratos Metano (%) Referências 

Frutas, vegetais e resíduos agropecuários 63 – 65 Misi e Foster (2001) 

Frutas, vegetais e carnes 63,8 – 69,2 Misi e Foster (2002) 

Frutas e vegetais 50 – 65 Bouallagui et al. (2004) 

Resíduos alimentares 63 – 67 Corti e Lombardi (2007) 

Frutas, vegetais e lodos primários 6,3 - 40 Gomez-Lahoz et al. (2007) 

FORSU e lodo de esgoto 55 – 56,1 Zhang et al. (2008) 

FORSU e lodo industrial 37 - 62 Agdag e Sponza (2005) 

FORSU e lodo ativado 60,4 – 62,2 Cavianato et al (2013) 

Fonte: Adaptado de REIS (2012) e VILELA (2015). 

A adição de lodo de esgoto vem sendo bastante utilizada na co-digestão com resíduos 

orgânicos devido o aporte de nitrogênio que contribui para uma melhor relação C/N, além de 

promover a elevação do pH e fornecer massa bacteriana ao meio (LEITE et al., 2003; 
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SGORLON et al., 2011). Leite et al. (2009) ressalta que a mistura do lodo de esgoto com os 

resíduos sólidos urbanos de característica ligeiramente ácida, apresenta uma tendência em 

elevar o pH do substrato, visto que o inóculo utilizado possui valores de pH geralmente 

superiores a 7,0. A complementaridade das diferentes características da fração orgânica do 

resíduo sólido urbano e do lodo de esgoto pode ser observada no Quadro 3. 

Quadro 3- Correlação das características do resíduo sólido orgânico e do lodo de esgoto 

FORSU  LODO 

 Conteúdo de Macro e Micronutrientes  

 Relação C/N  

 Conteúdo da Matéria Orgânica 

Biodegradável 
 

 Teor de Matéria Seca  

Fonte: Mata-Alvarez (2002) 

Diante dos bons resultados que vem sendo obtidos nas pesquisas, a co-digestão da 

matéria orgânica do RSU com o lodo de esgoto tem sido comumente adotada por pequenos 

produtores e em alguns países como a China, Índia e Brasil (AMORIM, 2012). Esta co-digestão 

também é considerada viável e atrativa pela grande quantidade de lodo que é produzida nas 

Estações de Tratamento de Esgotos (VILELA, 2015).  

Na pesquisa realizada por Andrade et al. (2015) a co-digestão do resíduo orgânico com 

adição de lodo de esgoto anaeróbio apresentou uma maior degradação e geração de biogás (130 

mL) em relação ao resíduo (105 mL) e lodo isolados (15 mL), pois o inóculo contém micro-

organismos e nutrientes importantes para o processo de digestão anaeróbia. Carneiro et al. 

(2005) obteve resultados satisfatórios com a adição do lodo na digestão anaeróbia dos resíduos 

orgânicos do RSU, sendo constatado a intensificação da degradação dos ácidos voláteis; o 

aumento da geração de biogás e do percentual de metano em menor tempo; bem como a melhora 

da eficiência da conversão dos sólidos ST, STV e STF. Leite et al. (2003) também constaram a 

melhora do processo através da adição de lodo de esgoto no tratamento de resíduos orgânicos, 

evidenciado pela diminuição do tempo da bioestabilização.  

Já Murto et al. (2004) trataram lodo de esgoto com resíduos industriais do 

processamento de batatas (ricos em amido) e obtiveram uma baixa capacidade de 

tamponamento, que aliada a alimentação deste resíduo, ocasionou uma sobrecarga do processo, 

acúmulo de AGV, diminuição do pH e, por conseguinte, o colapso do reator. Enquanto que a 
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co-digestão de estrume de porco, resíduos de matadouros, resíduos vegetais e outros tipos de 

resíduos industriais, resultaram em um sistema altamente tamponado em decorrência do 

fornecimento de amônia fornecido pela adição do estrume. 

Os resíduos de matadouros também são considerados substratos ideais para a produção 

de biogás e metano em decorrência da alta concentração de matéria orgânica, e por isto, o 

tratamento de rúmen e conteúdo estomacal, sangue e lodos de tratamento de águas residuais de 

matadouros vêm sendo bastante utilizados nas unidades de biogás da Suécia e Dinamarca 

(ALVAREZ e LIDÉN, 2008). Entretanto, deve ter cuidado com as elevadas concentrações de 

lipídeos que levam a formação de ácidos graxos, e as elevadas quantidades de proteínas que 

resultam na formação de amônia, que por sua vez, o acúmulo destes componentes pode ser 

tóxico para as acetogênicas e as metanogênicas (CUETOS et al., 2008; HEJNFELT e 

ANGELIDAKI, 2009, BUDIYONO et al., 2011).  

Desta forma, a co-digestão de resíduos de matadouros com outros substratos que possuam 

menores teores de lipídios e proteínas, favorece melhores rendimentos de metano em 

decorrência da complementaridade das características obtidas com a mistura, minimizando 

também o acúmulo de compostos voláteis intermediários e amônia (CUETOS et al, 2008; 

HEJNFELT e ANGELIDAKI, 2009; ALVAREZ e LIDÉN, 2008), como é o caso da adição a 

fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos, frutas e legumes resíduos, estrume de porco e 

resíduos de alimentos (PAGÉS-DÍAZ et al., 2014).  

Alvarez e Lidén (2008) ressaltam os resultados positivos de geração de biogás através da 

co-digestão dos resíduos de matadouro (elevado teor de nitrogênio) com os resíduos de frutas 

e verduras (baixo teor de nitrogênio), obtido principalmente pelo equilíbrio da relação C/N. Já 

Pagés-Díaz et al. (2011) obtiveram uma produção mais alta de metano para a proporção de 

1:1:1:1 de rúmen e esterco bovino, resíduo sólido urbano e uma mistura de material com altos 

teores de lignina, celulose e carboidratos menos complexos (palha, ração animal, frutas e 

legumes), sendo relatado o efeito sinérgico da mistura destes substratos através do aumento de 

31% de metano em relação ao esperado pela estimativa dos potenciais teóricos de cada resíduo 

somados.  

Coalla et al. (2009) analisaram a produção de biogás advinda da co-digestão da polpa de 

maça com rúmen bovino e resíduos suínos (intestino), escolhidos a partir da complementaridade 

dos seus componentes (diferentes teores de carboidratos; matéria orgânica e proteínas) e 

obtiveram resultados satisfatórios de geração de biogás e percentual de metano (77 a 80%), 

sendo também constatado o estabelecimento de condições estáveis de pH (na faixa de 8,0), de 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894714001351
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AGV (< 3000 mg/g) e de lipídeos (< 500 mg/l) para uma quantidade de polpa menor que 100g 

em condições mesofilicas.  

Murto et al. (2004) estudaram a co-digestão de resíduos de matadouro, vegetais e 

industriais com dejeto suíno e obtiveram bons resultados, conseguindo um sistema com ótima 

capacidade de tamponamento e com rendimentos de biogás de 0,8 a 1 m³/kgSV. Hejnfelt e 

Angelidaki (2009) encontraram um melhor resultado de produção de biogás com a adição do 

estrume com resíduos de animais (619dm3/kg) em relação ao estrume isolado (20 a 30dm3/kg). 

Já Callaghan et al (2002) não encontraram resultados satisfatórios para a adição de esterco de 

galinha na co-digestão com resíduos de frutas e vegetais com dejeto bovino, obtendo uma 

diminuição da produção de metano com o aumento da carga orgânica, provavelmente em 

decorrência da concentração de amônia no meio.  

Cuetos et al. (2008) não obtiveram bons resultados com a adição de esgoto na digestão 

anaeróbia de resíduos de matadouros de aves com a fração orgânica do resíduo sólido urbano, 

sendo constatada uma diminuição da produção de metano de 65% para valores abaixo de 45%, 

em virtude do acúmulo de AGV que resultou na diminuição do pH e posteriormente na inibição 

da formação de metano e falhas no processo. Entretanto, após a adaptação dos micro-

organismos anaeróbios presente no lodo em um meio com elevado teor de gordura e de amônia, 

foi evidenciado um desempenho com pH estável, baixos níveis de AGV no início da digestão, 

remoção de gordura de até 83%, e percentuais em torno 65% de metano.  

De modo geral, a co-digestão de dejeto animal e/ou lodos com os resíduos sólidos 

orgânicos apresentaram diversas vantagens, dentre elas o aumento da produção de biogás, 

redução de materiais orgânicos e melhores relações de nutrientes (MONNET, 2003).  

Contudo, a escolha dos substratos a serem utilizados na co-digestão é extremamente 

importante, uma vez que uma mistura bem sucedida irá resultar em um melhor desempenho do 

processo de digestão anaeróbia. Alexis et al. (2015) enfatizam que os inóculos devem possuir 

uma diversidade microbiana suficiente para garantir as fases hidrolíticas e metanogênicas.  

 

2.2.2.1 Relação substrato/inóculo 

A relação substrato/inóculo (S/I) é considerada um elemento fundamental para a 

otimização do processo e é de suma importância na prevenção do acúmulo de AGV, pois a 

proporção adequada pode ajudar nesta prevenção sem a necessidade de adição de produtos 

químicos para a correção do pH (HALLAM, 2016). Porém, não existe um consenso da melhor 

relação S/I que irá depender das características dos substratos (ALEXIS et al., 2015). 
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Alves (2008) e Vilela (2015) encontraram melhores resultados de produção de biogás 

com a maior a adição de inóculo (lodo de esgoto) na mistura com resíduo orgânico, além do 

aumento de pH, alcalinidade e umidade do meio (Tabela 12). 

Tabela 12 - Diferentes relações S/I 

Substrato 
Relação S/I (em 

volume) 

Volume acumulado de 

biogás (NmL) 

Resíduo sólido orgânico + 

Lodo de ETE ¹ 

5/95 225,9 

10/90 187,1 

FORSU + 

Serragem + Lodo ² 

100/1 17350 

79/12/9 17340 

70/12/18 31640 

88/12/0 6620 

Fonte: Adaptado de ALVES (2008)¹ e VILELA (2015)². 
 

 Leite, Lopes e Prasad (2001) observaram que a diminuição da relação S/I, ou seja, o 

aumento do teor de inóculo na mistura, favorece a melhora da relação C/N, tornando mais 

próxima da faixa ideal (20 a 30), além de proporcionar uma maior massa de microrganismos 

no meio, que de acordo com Lopes, Leite e Prasad (2004) favorece os melhores potenciais de 

biogás e teores de metano (Tabela 13). 

Tabela 13 - Diferentes relações S/I 

Substrato Relação C/N 
Relação S/I 

(em volume) 

Potencial de biogás 

(NmL/gSV) 
CH4 máximo (%) 

FORSU +  

Rúmen bovino 

42,18 (1) 100/0 260 3,6 

39,70 (1) 95/5 230 13,0 

37,83 (1) 90/10 510 25,0 

35,83 (1) 85/15 550 42,6 

Fonte: Adaptado de LEITE, LOPES e PRASAD (2001)(1); LOPES, LEITE e PRASAD (2004). 

Alexis et al. (2015), Zhou et al. (2011), e Silva (2014) estudaram diferentes relações de 

S/I (gSVsubstrato/gSVinóculo) e encontraram os melhores resultados de potencial de metano para as 

suas menores proporções S/I, bem como as menores produções de metano para suas maiores 

relações S/I, devido a acumulação de AGV e acidificação do meio (Tabela 14).  
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Tabela 14 - Diferentes relações S/I 

Substrato 
Relação S/I 

gSVsubstrato/gSVinóculo 

Potencial de metano 

(mLCH4/gSV) 

Teor de 

metano (%) 

FORSU+ 

 Lodo de esgoto ¹ 

0,25 176,19 73,12 

0,5 106,25 44,09 

1 101,75 42,33 

2 90,88 37,72 

4 75,04 31,14 

9 17,56 7,29 

Resíduo de soja + 

inóculo ² 

0,6 478 

- 
0,9 495 

1,6 8 

3,0 37 

FORSU+Dejeto 

FORSU+ Lodo ³ 

0,1 
Maiores produções acumuladas 

de CH4 (para ambos os inóculos) 

- 

0,2 

0,5 

Para ambos os inóculos, Baixa ou 

nula produção de CH4 (para 

ambos os inóculos) 

Fonte: Adaptado de ALEXIS et al. (2015)¹, ZHOU et al. (2011)² e SILVA (2014)³. 

Já Hallam (2016) estudou a co-digestão do resíduo alimentar com o lodo de esgoto e 

encontrou uma melhor produção de biogás e metano para a sua segunda maior relação S/I (0,5 

gSVsubstrato/gSVinóculo) que manteve uma relação AGV/ALC abaixo de 0,5, demonstrando a 

estabilidade do processo. O autor também observou um aumento progressivo do pH com a 

adição de uma maior quantidade de inóculo (lodo de esgoto), proporcionada pelo pH e 

alcalinidade do inóculo utilizado, que forneceu uma boa capacidade de tamponamento do 

sistema e evitou a acidificação do meio apesar do aumento da concentração de AGV ao final 

do experimento, exceto na relação de 1 gSVsubstrato/gSVinóculo que a alcalinidade foi suficiente para o 

tamponamento do sistema (Tabela 15). 
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Tabela 15 - Diferentes relações S/I 

Substrato 
Relação S/I 

gSVsubstrato/gSVinóculo 

Potencial de 

biogás (NmL/gSV) 

Potencial de 

metano 

(mLCH4/gSV) 

Teor de 

metano (%) 

Resíduo alimentar 

+ Lodo de esgoto 

1 180 110 57,6 

0,5 890 650 73,4 

0,3 690 450 65,4 

0,25 750 51 67,4 

0,2 690 480 68,9 

Fonte: Adaptado de HALLAM (2016). 

Lim e Fox (2013) encontraram melhores resultados para sua relação S/I intermediária 

(3:1), que obteve em um menor acúmulo de AGV (86 mg/L) e um maior potencial de metano 

(76,27 mLCH4/gSV) em relação as demais proporções de 8:1 e 1:11 com 186 mg/L e 121 mg/L 

de AGV, e 21,93 mLCH4/gSV e 51,39 mLCH4/gSV de potencial de metano, respectivamente. 

Os autores também observaram que o aumento da relação S/I favoreceu a redução do pH (6,4), 

enquanto que a diminuição desta relação aumentou o pH (8,0).  

Amorim (2012) utilizou lodo de esgoto como inóculo no tratamento de resíduos 

alimentares e algumas frações de folhagens, frutas, verduras e obteve os melhores resultados 

de produção de biogás (1,5L) para a proporção de 30/30% (inóculo/resíduo); seguida da 

proporção de 20/40% (inóculo/ resíduo) com cerca de 1L de biogás; enquanto que o resíduo 

alimentar com água obteve uma quantidade insuficiente de biogás em virtude da ausência do 

inóculo, que é responsável pelo fornecimento de micro-organismos e nutrientes importantes 

para o processo da digestão anaeróbica e para a geração de biogás.  

Enquanto que Kheiredine, Derbal e Bencheikh-Lehocine (2014) estudaram diferentes 

proporções de S/I em temperatura termofílica e observaram um aumento da produção de biogás 

com um aumento da relação S/I (Tabela 16).  

Tabela 16 - Diferentes relações S/I 

Substrato 
Relação S/I 

gSVsubstrato/gSVinóculo 

Volume acumulado de 

biogás s/ lodo (NmL) 

Volume acumulado 

de metano (NmL) 

Teor de 

metano (%) 

Resíduo de 

lacticínios + Lodo 

0,2 330 150 45,4 

0,4 728 425 58,3 

0,8 1.157 625 54,5 

1,6 1.553 787 50,7 

Fonte: Adaptado de KHEIREDINE, DERBAL e BENCHEIKH-LEHOCINE (2014). 
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Rempel (2014) estudou a co-digestão da fração orgânica do RSU com 5% de glicerina 

em relação à massa do resíduo com 30% de lodo de esgoto anaeróbio proveniente de reator 

UASB em relação ao volume útil e constatou uma redução do pH por causa da alta relação S/I, 

que ocasionou a inibição da fase metanogânica. Segundo Xu et al. (2014), isso ocorre pois a 

elevada concentração de matéria orgânica dos resíduos alimentares proporciona a acúmulo de 

AGV e a diminuição do pH e favorece a inibição da atividade metanogênica.  

Contudo, o aumento da relação S/I torna a interação do alimento/micro-organimos mais 

complexa em decorrência do acúmulo de AGV no meio, principalmente no sistema batelada de 

uma única fase (HALLAM, 2016). Desse modo, uma maior quantidade de inóculo tende a ser 

benéfico ao sistema, pois o lodo fornece alcalinidade, favorece uma maior estabilidade do pH 

e evita a concentração de AGV em níveis inibitórios (AGDAG e SPONZA, 2007; XU et al., 

2014; VILELA, 2015). Porém, pode ocorrer que uma menor relação S/I não seja favorável ao 

processo, visto que uma maior quantidade de inóculo não garante uma quantidade de micro-

organismo ou que estes não se adaptem ao resíduo a ser degradado (PINTO, 2000). 

 

2.2.2.2. Variabilidade dos lodos 

O sistema de saneamento tem sido ampliado através da construção de novas estações de 

tratamento, ocasionando um aumento significativo na produção dos lodos, que por sua vez se 

tornou um dos principais problemas ambientais da área urbana em virtude da sua disposição 

inadequada; complexidade das características; custo elevado; além da limitação das áreas de 

disposição final. No âmbito industrial, também é relatada a problemática na gestão da geração 

do lodo industrial em decorrência da ampliação das indústrias e das grandes quantidades de 

resíduos oriundas destes. Diante do exposto, a gestão dos lodos tem se tornado uma 

preocupação cada vez mais frequente para os gestores em decorrência da quantidade e da 

variabilidade das características desses subprodutos.   

No geral, os lodos de esgotos apresentam 98 % de água e 2% de sólidos totais, sendo 70 

a 80 % destes sólidos referentes à matéria orgânica (DAMASCENO e CAMPOS, 1998). Por 

ser um resíduo rico em matéria orgânica, o lodo apresenta características que permitem sua 

valorização racional e ambientalmente segura, sendo umas das técnicas de tratamento mais 

comuns à digestão anaeróbia que vem sendo adotada por apresentar vantagens significativas, 

dentre eles o menor custo de operação e implantação; maior facilidade operacional em relação 

aos outros tratamentos; e rentabilidade do biogás, que é um subproduto deste processo 

(CASSINI et al, 2003).  
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Entretanto, as características do lodo possuem uma extensa amplitude que varia 

principalmente em função da quantidade e composição do esgoto afluente, resultando em um 

grande volume de resíduo com alta complexidade. A variabilidade das características do lodo 

de esgoto pode ser observada na Tabela 17. 

Tabela 17 - Variabilidade das características dos lodos de esgotos 

Umidade pH 
SV 

(%) 

DBO 

(mgo2/l) 

DQO 

(mgo2/l) 

DBO/ 

DQO 

Alcalinidade 

(mg/l caco3) 
C/N Referências 

92,10 - 55,4 10.561,1 6.410,18 0,23 29,50 10,8 
Firmo (2013) 

84,15 - 45,3 45.421,0 21.367,3 0,29 28,69 6,4 

84,44 7,4 - 2.130,0 11.306,5 0,19 42,3 - Brito (2015) 

- - - 10.561,1 42.421,0 0,23 29,5 - Melo (2010) 

94,14 7,2 - 12.738,9 54.852,6 - 6.270,40 19,6 Alexis et al. (2015) 

95 6,8 74 46,07 247.900 - 3.700,0 24,80 Vilela (2015) 

- 7,0 59,5 - - - 4.397,0 - Silva (2014) 

- - 
83,2 

- - - - - 
Alves (2008) 44,7 

62,7 

Fonte: Adaptado dos autores mencionados. 

Os esgotos industriais se diferem dos esgotos domésticos por possuírem uma 

diversidade maior, variando principalmente em função da matéria-prima utilizada na indústria 

que podem conter metais pesados ou outros compostos tóxicos que possam vir a inibir o 

processo de tratamento biológico (BATISTA, 2015), como por exemplo, os efluentes 

industriais oriundos de matadouros e frigoríficos que são caracterizados pela presença de 

sangue, gordura e conteúdo intestinal que fornecem nutrientes, capacidade tampão, crescimento 

microbiano e temperatura favoráveis ao processo de digestão anaeróbia (FEROLDI et al., 

2014). 

Assim, a qualidade e a quantidade do lodo industrial produzido irão depender de diversos 

fatores, dentre eles a carga orgânica do esgoto a ser tratado que costuma ser superior a do esgoto 

doméstico; do processo de tratamento de efluentes que influenciará nas características dos lodos 

gerados, podendo apresentar compostos tóxicos; bem como da origem do efluente e o tipo de 

tratamento utilizado. Para Souza (2011), o lodo industrial geralmente possui uma maior 

atividade metanogênica em relação ao lodo sanitário, no entanto, devido a maior 

disponibilidade do lodo de esgoto no Brasil, este vem sendo mais utilizado.  
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2.2.3 Geração de biogás em escalas laboratoriais  

Os experimentos em laboratório permitem um maior controle das variáveis, tornando 

possível a simulação de diversas situações e a compreensão das mesmas, através da análise das 

causas e efeitos, além de eliminação ou seleção dos resultados para aplicabilidade em escala 

real (ALCANTARA, 2007). Dessa forma, a digestão anaeróbia sob condições controladas 

pretende atingir o rendimento máximo de biogás (REMPEL, 2014).  

O processo de digestão anaeróbia pode ocorrer em diversos sistemas, dentre eles o 

sistema em batelada, que consiste no preenchimento único com os substratos a serem 

degradados, podendo ser adicionado ou não inóculo, no qual todas as fases da degradação 

anaeróbia acontecem no mesmo meio. A adoção deste sistema é indicada para uma rápida 

digestão e avaliação da taxa de degradação, além de possuir um baixo custo e fácil manuseio 

em relação aos demais (LEITE et al., 2003; MAYER, 2013). 

O tempo de experimento necessário para a digestão anaeróbia no reator em sistema 

batelada pode variar de acordo com a composição do resíduo. Segundo Raposo et al. (2011), o 

tempo de incubação para substratos orgânicos podem variar de 30 dias, que geralmente é a 

duração necessária para a degradação completa destes substratos; ou tempos maiores em torno 

de 50 dias, que visa garantir a degradação máxima do material orgânico que possui menor taxa 

de biodegradabilidade. No entanto, ainda de acordo com o mesmo autor, entre 8 a 10 dias, tem-

se cerca de 80 a 90% do potencial de metano produzido. Alguns autores ainda escolhem um 

menor período de incubação, com duração de apenas 7 dias.  

Ressalta-se que os ensaios conduzidos em escala laboratorial costumam apresentar 

valores de geração de metano superiores aos estudos em escalas de campo, devido ao maior 

controle das condições de degradação dos resíduos e a minimização de fuga de gases nos 

reatores laboratoriais (AMARAL, 2004; MACIEL, 2009). 

  

2.2.3.1 Ensaio de Potencial Bioquímico de Metano (BMP) 

O Ensaio de Potencial Bioquímico de Metano (BMP) é um método que permite avaliar 

a biodegradabilidade dos resíduos através da geração de biogás e metano. Este experimento 

geralmente possui a adição de inóculo na fração de resíduo, ocorre em meio anaeróbio e é 

realizado sob ótimas condições de degradação em termos de umidade, temperatura, 

disponibilidade de nutrientes e micro-organismos (FIRMO, 2013). Segundo Schirmer et al., 

(2015) esse método é considerado como um dos principais parâmetros na determinação da 
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estabilização da matéria orgânica, juntamente com a relação celulose/lignina (C/L) e o teor de 

sólidos voláteis (SV) da massa residual.  

 Segundo Alves (2008), o ensaio BMP vem sendo utilizado desde a década de 70, 

sofrendo adaptações na sua metodologia ao longo dos anos, como é o caso de Palmisano e 

Barlaz (1996) que estudaram resíduos escavados sem adição de inóculo, apenas com adição de 

nutrientes, enquanto que Wang et al. (1994), Alves (2008), Maciel (2009), Firmo (2013) e Brito 

(2015) adicionaram inóculo, variaram os substratos e as proporções nos seus experimentos.   

De modo geral, a metodologia do ensaio BMP consiste na utilização de uma pequena 

fração do resíduo sólido triturado e inóculo em um frasco de vidro, além da recirculação de 

nitrogênio (N2) em cada biorreator para garantir a condição de anaerobiose do meio. O volume 

do biogás gerado é monitorado nos manômetros acoplados a tampa de cada frasco, e a análise 

de CH4 e CO2 é realizada através por cromatografia gasosa. Entretanto, por não existir uma 

padronização oficial do ensaio BMP e da unidade adotada para a quantificação do volume de 

biogás gerado, às vezes não é possível a comparar os dados obtidos. Por isso, Alves (2008) 

recomenda que a apresentação desses dados sejam realizadas em diferentes unidades, com base 

na quantidade de massa seca (NmL/gS) ou sólidos voláteis (NmL/gSV), facilitando a 

comparação dos dados obtidos nas diferentes pesquisas.  

Assim, devido à facilidade de manuseio e baixo custo, bem como a possibilidade de 

estudar diferentes configurações de substratos e inóculos em condições ótimas de 

biodegradação, o Ensaio de Potencial Bioquímico de Metano (BMP) é um método em sistema 

de batelada que vem sendo comumente utilizado nos laboratórios para a avaliação da 

biodegradabilidade do resíduo (HANSEN et al., 2004; ALVES, 2008; FIRMO, 2013; 

SCHIRMER et al., 2015; BRITO, 2015). 
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Capítulo III – METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A metodologia dessa pesquisa é composta por três grandes grupos de atividades, a saber: 

(a) Coleta das amostras; (b) Caracterização das amostras; e (c) Ensaio de Potencial Bioquímico 

de Metano – BMP.  

O programa experimental compreendeu dez diferentes tipos ensaios, que totalizaram 

uma quantidade de quase trezentas análises, incluindo as triplicatas, conforme indicadas na 

Tabela 18. 

Tabela 18 - Programa experimental 

Ensaios 
Quantidades 

(c/ triplicatas) 

Umidade 23 

Determinação de sólidos voláteis 24 

pH e condutividade 96 

Alcalinidade total 18 

Densidade 18 

Demanda Bioquímica de Oxigênio 12 

Demanda Química de Oxigênio 18 

Carbono elementar 18 

Nitrogênio elementar 18 

Ensaio BMP 48 

 

3.1 COLETA DAS AMOSTRAS DO RESÍDUO ALIMENTAR E INÓCULOS 

 

3.1.1 Resíduo Alimentar 

O campus Recife da Universidade Federal de Pernambuco possui uma circulação diária 

de cerca de 30 mil pessoas, com 13 unidades alimentares, que produzem em média 700kg/dia 

de resíduos orgânicos, destacando-se o Restaurante Universitário (RU) com um valor estimado 

de 400 kg/dia apenas da biomassa residual advindo do preparo de alimentos (FERREIRA et al., 

2015).  

Apesar da fração majoritária de resíduos sólidos proveniente das unidades alimentares 

do campus Recife (UFPE), corresponder a fração orgânica (63%), a principal destinação final 

para estes resíduos é o aterro sanitário. Entretanto, atualmente existem iniciativas que objetivam 
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a valorização destes resíduos através dos processos biológicos via compostagem e biodigestão 

anaeróbia (FERREIRA et al., 2015).  

Desta forma, para a realização deste trabalho, no dia 18 de maio de 2015, foram 

coletados 10,82 kg de resíduos alimentares advindos do Restaurante Universitário da 

Universidade Federal de Pernambuco (RU/UFPE), após o processo de quartearmento conforme 

descrito pela NBR 10.007 (2004). 

 Os resíduos foram transportados em baldes de 50L litros até o Laboratório de Resíduos 

Sólidos (GRS/UFPE), onde foi realizada a caracterização gravimétrica dos resíduos em dois 

grupos: (a) resíduos alimentares e (b) cascas de frutas cítricas e ácidas. Posteriormente à 

caracterização gravimétrica, as amostras foram colocadas nas estufas para o ensaio de umidade 

e as demais análises. 

 

3.1.2 Inóculos 

Para os testes de Potencial Bioquímico de Metano, foram selecionados dois inóculos 

(anaeróbios) para serem co-digeridos com o resíduo alimentar: lodo de esgoto doméstico e lodo 

industrial proveniente de uma indústria de corte e processamento de carnes. A escolha desses 

dois lodos foi em virtude da disponibilidade e viabilidade de coleta dos mesmos, bem como 

resultados satisfatórios de geração de biogás e metano relatados na literatura. Ressaltam-se 

ainda dois motivos específicos para a utilização deste lodo industrial: (a) provável elevado 

percentual de proteínas e lipídeos, que são responsáveis por 38% e 71% da geração de metano 

segundo Vilela (2015); (b) ausência da valorização do lodo gerado e despesa financeira com 

seu encaminhando para uma empresa terceirizada que o trata e destina-o.  

Os lodos de esgotos foram coletados nos dias 8 de junho e 26 agosto de 2015 na Estação 

de Tratamento de Esgotos (ETE) da Mangueira, em Pernambuco, cerca de 9,5 km da UFPE. Já 

a terceira coleta foi realizada no dia 12 de maio de 2016 na ETE Praia Grande, em Piedade, a 

uma distância de 21 km em relação a UFPE, sendo esta realizada em decorrência da não 

disponibilidade deste lodo nas ETE próximas a universidade devido a reformas e 

desaguamentos recentes. Enquanto que os lodos industriais foram provenientes de uma 

indústria de corte e processamento de carnes no estado de Pernambuco, cerca de 6,0 km da 

UFPE e foram coletados em 10 de junho e 31 agosto de 2015, e 28 de março de 2016 (Fotografia 

1). 
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Fotografia 1 - Amostragem dos inóculos: (a) Coleta do lodo de esgoto doméstico na ETE Mangueira, 

(b) Coleta do lodo industrial de uma indústria frigorífica 

 

Ambos os lodos foram oriundos de reatores UASB (Upflow anaerobic sludge blanket), 

coletados em duas bombonas de polietileno com capacidade de 5 litros cada, e encaminhados 

para o Laboratório de Resíduos Sólidos (GRS/UFPE) para a realização das análises de 

caracterização e preenchimento dos ensaios em BMP. As demais amostras de lodos foram 

devidamente armazenadas a 4ºC, de acordo com a recomendação da NBR 10.007 (2004) para 

preservação e armazenamento de amostras sólidas e líquidas.  

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS E INÓCULOS 

Os resíduos sólidos apresentam uma composição complexa, sendo necessário realizar 

estudos detalhados de caracterização que visam correlacionar e compreender a quantidade de 

matéria orgânica e de outros materiais que influenciam na geração do biogás e metano durante 

o processo de biodegradação.  

 

3.2.1 Caracterização das amostras estudadas 

As amostras utilizadas nos experimentos, resíduo alimentar (substrato) e os lodos 

anaeróbicos (inóculos), foram caracterizados através das análises de umidade, densidade, teor 

de sólidos voláteis (SV), Demanda Química de Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO), alcalinidade, teor de carbono (C) e nitrogênio (N), potencial hidrogeniônico 

(pH) e condutividade elétrica. 

 

 

A B 
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3.2.1.1 Teor de Umidade 

A presença de água é essencial para que a digestão anaeróbia aconteça, pois sua ausência 

ou escassez não permite o transporte necessário entre os nutrientes, substratos, enzimas e outros 

produtos microbianos que são fundamentais para as necessidades dos micro-organismos 

envolvidos no processo (ALVES, 2008; LEITE et al., 2009; REMPEL, 2014). 

A determinação do teor de umidade foi realizada em função da massa úmida da amostra, 

com base na norma NBR 6457 (1986). Primeiramente, a amostra foi pesada em uma balança e 

teve sua a massa úmida (Múmida) anotada. Em seguida, a amostra foi colocada em uma estufa 

com temperatura constante de 65ºC ± 2ºC até obter a massa constante, referente à massa final 

(Mfinal), conforme representado na Equação 1.    

 

                         

                      (1) 

 

3.2.1.2 Preparação das amostras  

Diversos autores afirmam que o menor tamanho das partículas sólidas facilita o contato 

entre a matéria orgânica e as bactérias, contribuindo para a eficiência da digestão anaeróbia 

(SOUZA, 1984; ANGELIDAKI e AHRING, 2000; MSHANDETE et al., 2006; WARD et al., 

2008; MAYER, 2013; VILELA, 2015).  

Dessa forma, após a estabilização da umidade, os resíduos foram triturados em um 

moinho de facas tipo willye e, posteriormente submetidos ao processo de peneiramento, 

utilizando-se a malha com abertura de 1,18 mm (Fotografia 2).  

Fotografia 2 - Pré-tratamento do resíduo: (a) Trituração dos resíduos, (b) Peneiramento para obter uma 

granulometria uniforme, (c) Resíduos triturados 

 

 

A B C 

%𝑊𝜔 =  
(𝑀ú𝑚𝑖𝑑𝑎 −𝑀𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 )

𝑀ú𝑚𝑖𝑑𝑎 

  × 100  
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Após a diminuição da granulometria, estes resíduos foram encaminhados para 

realização da determinação de sólidos voláteis, composição elementar e ensaios BMP. Sendo 

assim, as amostras de resíduos utilizadas no ensaio BMP possuíram um tamanho de partícula 

inferior a 1,18mm. 

 

3.2.1.3 Determinação de sólidos voláteis 

Os sólidos voláteis (SV) apresenta indiretamente a quantidade de material passível de 

degradação, fazendo com que seja um parâmetro importante par a análise da biodegradabilidade 

(FIRMO, 2013).  

A determinação do teor de sólidos voláteis foi realizada com base na metodologia de 

WHO (1979) e SWEWW-2540E (2010), no qual 3 a 5g de amostra seca e triturada (Mo) é 

colocado em uma mufla pelo período de 2 horas e meia, a uma temperatura de 550ºC para 

calcinação (Fotografia 3). Em seguida, a amostra calcinada é colocada no dessecador a vácuo 

para posterior pesagem (Mf) (Equação 2). 

%𝑆𝑉 = 𝑀𝑜 −
𝑀𝑓

𝑀𝑜
𝑥 100    

                                                

Onde:  

%SV = Teor de sólidos voláteis 

Mo = Massa seca inicial 

Mf  = Massa seca final 

 

De acordo com Firmo (2013), a temperatura de calcinação oxida a fração orgânica a 

CO2, permanecendo apenas a fração inorgânica ou inerte no recipiente. Desta forma é possível 

determinar os sólidos voláteis a partir da diferença de pesos (antes e após o ensaio). 

Fotografia 3 - Ensaio de sólidos voláteis: (a) Pesagem inicial da amostra, (b) amostra antes da mufla, 

(c) amostra após a mufla no dessecador a vácuo para posterior pesagem final 

 
A B C 

(2) 

Eq. 1 
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3.2.1.4 Potencial Hidrogeniônico (pH) e condutividade elétrica 

O pH representa a concentração de íons de hidrogênio e é utilizada para expressar o grau 

de acidez ou basicidade de uma solução. Esse parâmetro é importante e comumente utilizado 

no monitoramento dos experimentos por influenciar nas reações químicas e bioquímicas. 

Enquanto que a condutividade elétrica é a medida da capacidade de uma solução aquosa de 

conduzir a corrente elétrica, sendo as soluções maus condutoras aquelas que possuem uma 

maior presença de compostos orgânicos, enquanto que as boas condutoras possuem mais 

compostos inorgânicos (ALCANTARA, 2007).  

Para as análises do pH foi utilizado o equipamento da Digimed DM23 e para a 

condutividade a Digimed DM32, com seus respectivos sensores específicos.  

 

3.2.1.5 Análise elementar  

 As análises do carbono e nitrogênio foram realizadas na Central Analítica do 

Departamento de Química Fundamental da UFPE. A determinação foi realizada em base seca 

por combustão, que pode atingir uma temperatura de 900ºC, através do equipamento Carlo-

Erba – Instruments modelo EA 1110. Deste modo, os gases formados no processo térmico são 

separados e conduzidos para outra câmera, no qual o teor de cada elemento será quantificado 

por um detector específico. 

 Um dos principais objetivos desta análise é a determinação da relação de carbono e 

nitrogênio (C/N) de cada substrato a ser analisado, pois correspondem ao balanço da 

disponibilidade da matéria orgânica e inorgânica no substrato para os micro-organismos 

(MAYER, 2013). 

 

3.2.1.6 Densidade 

Para obter a densidade dos lodos, uma amostra representativa foi selecionada do 

recipiente e transferida para uma proveta graduada (com massa conhecida). Posteriormente, a 

proveta contendo o lodo foi pesada em uma balança analítica, obtendo-se a massa e o volume 

do lodo, e assim a sua densidade através da Equação 3. 

 

                             d = 
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
                         (3) 
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3.3 ENSAIO BMP (Biochemical Methane Potential) 

Para avaliação da biodegradabilidade e geração de biogás e metano, foram realizados 

ensaios BMP. Estes experimentos laboratoriais são realizados na ausência de oxigênio e em 

condições ótimas de umidade, temperatura, granulometria e a depender dos inóculos adotados, 

uma boa flora de micro-organismos e nutrientes também são disponíveis para o processo de 

digestão anaeróbia.  

O sistema experimental é composto por frascos de borossilicato de 250mL, com tampas 

rosqueadas de nylon, contendo duas válvulas para coleta do biogás e acoplamento do 

manômetro de 1kgf/cm² com escala de 0,1kgf/cm², além de anéis de borracha nas suas conexões 

para garantir uma melhor vedação (Fotografia 4).  

Fotografia 4 - Biorreatores utilizados em ensaios BMP 

 
Fonte: FIRMO (2013) 

 

O método adotado foi baseado na metodologia descrita por Hansen et al. (2004), 

adaptada por Alves (2008), Melo (2010), Firmo (2013) e Brito (2015). Desta forma, os ensaios 

foram realizados em triplicatas e compostos por 9 etapas principais, a saber: (a) Teste de 

vedação dos biorreatores, (b) Preenchimento dos biorreatores, (c) Recirculação com nitrogênio, 

(d) Identificação e envolvimento com papel alumínio, (e) Incubação a temperatura constante de 

37°C, (f) Monitoramento diário da pressão do biogás, (g) Coleta e análise do biogás, (h) 

Finalização do experimento e o (i) Cálculo do volume e potencial do biogás e metano produzido 

(Fluxograma 3). 
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Fluxograma 3 - Fluxograma das etapas do ensaio BMP 

 

 

3.3.1 Teste de vedação dos biorreatores utilizados no ensaio BMP 

Os biorreatores foram selecionados a partir do teste de vedação que objetiva a 

localização de possíveis fugas e, caso positivo, a remediação das mesmas, assegurando a 

condição de anaerobiose do processo.  
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A identificação de possíveis vazamentos se dá através da injeção do ar comprimido 

proveniente do equipamento Tri-Flex 2, da marca ELE Internacional e, posterior verificação da 

pressão que se encontra no manômetro acoplado ao biorreator. Caso ocorra a diminuição da 

pressão, busca-se a identificação do vazamento através da inserção dos biorreatores (com ar no 

interior do frasco) em um balde com água.  

 

3.3.2 Preenchimento dos biorreatores, com as frações e inóculos escolhidos 

Para melhor compreensão, os experimentos BMP foram subdivididos em três grandes 

grupos de acordo com seu objetivo: 

 Experimento 1: Análise da co-digestão do resíduo alimentar com dois diferentes 

inóculos e duas diferentes relações substrato/inóculo (S/I); 

 Experimento 2: Análise da influência das cascas de frutas cítricas e ácidas na 

geração de biogás e metano; 

 Experimento 3: Análise da variabilidade de diferentes amostras dos lodos 

anaeróbios (esgoto doméstico e industrial) e sua influência na co-digestão.  

O ensaio BMP geralmente consiste na pesagem e preenchimento dos biorreatores 

conforme proporções apresentadas na Tabela 19. 

Tabela 19 - Configuração do ensaio BMP 

  Configurações 
Resíduo seco e 

triturado (g) 

Água destilada 

(mL) 

Inóculo  

(mL) 

Headspace  

(mL) 

Testemunha do 

resíduo 
5 50 - 195 

Testemunha do 

inóculo 
- - 50 200 

Co-digestão 

resíduo + inóculo 
5 - 50 195 

 

Diante do exposto, a relação de substrato/inóculo usualmente adotada pelos 

pesquisadores é de 1:11 (5 gramas de resíduos e 50ml de inóculo) em função da disponibilidade 

de um maior percentual de nutrientes, micro-organismos e teor de umidade favorecido pelo 

inóculo, visando a otimização da geração de biogás e metano no ensaio BMP.  

O Experimento 1 contemplou a co-digestão do resíduo alimentar (RA) com o lodo de 

esgoto (LE) e o lodo de industrial (LI), configurando-se do seguinte modo: (a) RA + LE (5g e 

50mL), (b) RA + LI (5g e 50mL), (c) RA + água (5g e 50mL); (d) LE (50mL); (e) LI (50mL). 
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Para o estudo da relação S/I foi adotada a relação S/I típica (1:11) e a S/I adaptada (1:6), que 

objetiva analisar a influência do percentual de inóculo no processo. A relação adaptada 

corresponde a 5 gramas de resíduos, 25mL de inóculo e 25mL de água destilada, para manter 

as mesmas condições de umidade e headspace entre os ensaios, e facilitar a comparação dos 

mesmos. 

 O Experimento 2 compreendeu a análise da possível influência das cascas de frutas 

cítricas e ácidas na geração de biogás e metano. Com o intuito de analisar a influência destas 

cascas e a necessidade de segregação prévia ou não das mesmas, o presente estudo adotou a 

análise da influência de 10% destes resíduos em relação ao resíduo alimentar. Ressalta-se que 

as cascas de frutas cítricas e ácidas mencionadas, não compõem a amostra denominada de 

“resíduo alimentar” (RA) que é utilizada como substrato base nos ensaios BMP desta pesquisa. 

Deste modo, neste experimento, foram utilizados 0,5g de cascas de frutas cítricas e ácidas (CC) 

e 4,5g de resíduo alimentar (RA). Nas análises de co-digestão, adotou-se o lodo de esgoto como 

inóculo devido a maior disponibilidade e resultados satisfatórios relatados na literatura.  

O Experimento 3 objetivou analisar a variabilidade das características dos inóculos 

estudados e da sua geração de biogás e metano. Para isto, foram coletadas e analisadas três 

amostras de lodo de esgoto e três de lodo industrial, que receberam a nomenclatura de acordo 

com sua ordem de coleta, a saber: (a) LE 1 (1º Coleta); (b) LE 2 (2º Coleta); (c) LE 3 (3º Coleta); 

LI 1 (1º Coleta); LI 2 (2º Coleta) e LI 3 (3º Coleta). A análise comparativa da co-digestão foi 

realizada com os lodos da segunda e da terceira coleta. 

Após o preenchimento e a pesagem dos biorreatores com os substratos e as quantidades 

pré-definidas, os mesmos foram encaminhados para medição do pH e condutividade 

(Fotografia 5). 

 

Fotografia 5 - Preenchimento dos BMPs: (a) Pesagem das 5g da amostra, (b) Medição dos 50mL de 

inóculo, (c) Pesagem do substrato total, (d) Medição do pH e condutividade 

 B A C D 
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3.3.3 Circulação com nitrogênio e incubação dos biorreatores a temperatura constante  

Após o preenchimento dos biorreatores com os substratos selecionados, faz-se 

necessária a circulação de nitrogênio para retirar o oxigênio do interior dos frascos e garantir a 

condição de anaerobiose. O N2 é circulado por cerca de 2 minutos, através das válvulas 

acopladas na tampa (Figura 19), fazendo com que antes do término da circulação, a válvula seja 

fechada e seja impedida a entrada do oxigênio no meio. Posteriormente, a pressão de N2 é 

aliviada até 0,10. Este valor simbólico foi definido para ajudar na visualização de possíveis 

fugas de gases ao longo do experimento.  

Em seguida os biorreatores são envolvidos com papel alumínio para evitar que a ação 

da luz influencie na biodegradação anaeróbia, principalmente no que se refere ao 

desenvolvimento de fungos. Os biorreatores foram incubados na estufa Tecnal TE-393/2 a uma 

temperatura de 37ºC±2ºC durante todo o experimento (Fotografia 6), que segundo diversos 

autores correspondem a temperatura ótima da faixa mesofílica (SOUZA, 1984; GERARDI, 

2003,FNR, 2010; CARRILHO, 2012). 

Fotografia 6 - Preenchimento dos BMPs: (a) Recirculação de N2 nos bmps, 

 
 

3.3.4 Monitoramento, coleta e análise volumétrica do biogás 

O monitoramento da pressão interna foi realizada diariamente através da leitura no 

manômetro acoplado nos biorreatores e, posteriormente dispostas em planilhas do Microsoft 

Office Excel, juntamente com outras informações para a geração do cálculo do volume de 

biogás gerado em cada biorreator em NmL.  

A análise volumétrica do biogás seguiu o método da cromatografia gasosa (CG) em 

função da maior sensibilidade do equipamento para a pequena quantidade de volume gerado. 

As análises foram realizadas no Cromatógrafo Gasoso APPA GOLD, com detector de 

condutividade térmica (TCD), coluna Porapak N e temperatura do forno de 60 ºC, através da 

B A 
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injeção do biogás para identificação da concentração do dióxido de carbono (CO2) e metano 

(CH4) presente nas amostras (Fotografia 7). Ressalta-se que antes da análise no Cromatógrafo 

Gasoso foi necessária a calibração do equipamento com uma composição gasosa padrão que 

contêm 60% CH4 e 40% de CO2.  

Fotografia 7 - Análise no cromatógrafo gasoso: (a) Coleta do biogás, 

 

  

3.3.5 Finalização do ensaio 

Os biorreatores foram encerrados após 60 dias de experimento. Antes do encerramento, 

foi realizada a última análise do biogás. Em seguida, os frascos foram pesados, medido o pH e 

a condutividade do substrato e, posteriormente o conteúdo interno dos frascos foi encaminhado 

para a determinação do teor de umidade e de sólidos voláteis presentes nas amostras pós-

digestão.  

 

3.3.6 Cálculo do volume de biogás 

Para calcular o volume de biogás obtido através do ensaio BMP, utilizou-se a 

metodologia de Ivanova et al. (2008) que foi desenvolvida com base na lei dos gases ideais 

(Equação 4) e adaptada por Firmo (2013), conforme mostra a Equação 5.  

𝑝1. 𝑉1 =  𝑝2. 𝑉2 

(𝑝𝑎𝑡𝑚 +  ∆𝑝). 𝑉ℎ𝑠 =  𝑝𝑎𝑡𝑚 . (𝑉ℎ𝑠 + 𝑉𝑔) →  𝑉𝑔 =  
∆𝑝

𝑃𝑎𝑡𝑚
 . 𝑉ℎ𝑠 

Onde: 

𝑉ℎ𝑠 = É o volume de headspace onde o biogás fica armazenado nos biorreatores (mL) 

∆𝑝 = Aumento da pressão exercida pelo volume acumulado do biogás no headspace (mbar) 

𝑝𝑎𝑡𝑚 = Pressão atmosférica (mbar) 

B A 

a temperatura constante (4) 

(5) 
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 Posteriormente, foi adotada a metodologia de Firmo (2013) para correção do volume 

medido para as condições de gás seco conforme a CNTP, com temperatura e pressão ambiente 

e valores de pressão de vapor (𝑃𝑤), sendo esta considerada como a medida da pressão parcial 

de valor na atmosfera e calculada de acordo com a temperatura ambiente, sendo a temperatura 

interna do biorreator (T) correspondente a 37 ºC (Equação 6). Os volumes de biogás obtidos 

nos experimentos foram padronizados nas condições da CNTP através da Equação 7.  

𝑝𝑤 = 0,61121. 𝑒
17,502.𝑇

240,97+𝑇 

𝑉′𝑔 =  𝑉𝑔 .
𝑝𝑎𝑡𝑚

1013
.

273,2

273,2+𝑇
. (1 −  

𝑝𝑤

𝑝𝑎𝑡𝑚
 ) 

 Os dados de pressão atmosférica (𝑝𝑎𝑡𝑚) foram obtidos nas “Estações Automáticas” do 

Instituto Nacional de Meteorologia - INMET (http://www.inmet.gov.br/), através da utilização 

da média entre o valor mínimo e máximo da pressão atmosférica (em hPa) de cada horário em 

que ocorreu a leitura da pressão do biogás no monitoramento. Lembrando que, como o horário 

informado no INMET está na unidade padrão Universal Time Coordinated (UTC), foi 

necessário o acréscimo de três horas no horário de cada leitura de monitoramento para 

corresponder ao horário padrão do Brasil (Horário de Brasília). Enquanto que a temperatura 

adotada na planilha foi de 273 K que corresponde à temperatura em condições normais 

(ALVES, 2008; MELO, 2010, FIRMO, 2013, BRITO, 2015). 

 Para determinar o potencial de biogás obtido no ensaio BMP, ou seja, a quantidade de 

biogás por massa seca (NmL/gS), subtrai-se o volume acumulado da co-digestão pelo volume 

acumulado do inóculo (lodo) e divide o resultado pela grama seca do resíduo, no caso 5g, 

obtendo-se o potencial em NmL/gS (Equação 8).  A apresentação dos resultados em NmL/gS 

permite a comparação dos dados obtidos nas diferentes pesquisas por causa da padronização 

pela massa seca, enquanto que o volume acumulado irá variar consideravelmente em função da 

quantidade de substrato a ser tratado, dificultando a comparação entre escalas de reatores 

diferentes.  

𝐿0 =  
𝑉𝐴𝐶−𝑉𝐴𝐼 

𝑔𝑆𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜
 

 

L0 = Potencial de biogás (NmL/gS) 

VAC = Volume acumulado de biogás da co-digestão (NmL) 

 VAI = Volume acumulado de biogás do inóculo (NmL) 

gSresíduo = Grama seca de resíduo (gS) 

(7) 

(6) 

(8) 

http://www.inmet.gov.br/
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Capítulo IV – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Os resultados foram divididos em quatro grandes grupos de acordo com os objetivos 

específicos, a saber: (a) amostragem do resíduo sólido, (b) Experimento 1, (c) Experimento 2, 

e (d) Experimento 3.  

 O Experimento 1 contempla os resultados de geração de biogás e metano obtidos a partir 

da co-digestão do resíduo alimentar com dois diferentes inóculos, o lodo de esgoto e o lodo 

industrial, e duas diferentes relações S/I. Já o Experimento 2 apresenta como objetivo a análise 

da influência das cascas de frutas cítricas e ácidas na co-digestão do resíduo alimentar, com e 

sem inóculo, em termos de geração de biogás e metano. Por sua vez, o Experimento 3 compara 

a variabilidade das características e do comportamento da geração de biogás de seis diferentes 

amostras de lodos, sendo três de lodo esgoto e três de lodo industrial; bem como a sua influência 

na co-digestão.  

 

4.1. AMOSTRAGEM DO RESÍDUO SÓLIDO  

 Os resíduos alimentares foram divididos em dois grupos, a saber: (a) resíduo alimentar 

e (b) cascas de frutas cítricas e ácidas (Fotografia 8). A denominação de resíduo alimentar 

adotada neste trabalho compreende os restos de comida do refeitório, que apresentou uma 

predominância de arroz e macaxeira, seguida de embutidos e carne, e uma pequena fração de 

resíduos de preparo que continha cascas de frutas e verduras. Enquanto que as cascas de frutas 

cítricas e ácidas correspondem às cascas de laranjas e abacaxis, respectivamente. 

Fotografia 8 - Caracterização gravimétrica: (a) resíduo alimentar; (b) cascas de frutas cítricas e ácidas 

 

 

 Foram coletados 10,82 kg de resíduo alimentar, dos quais 9,33kg foram caracterizados 

como resíduo alimentar e 0,6kg como cascas de frutas cítricas e ácidas (Gráfico 11).  

 

A B 
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Gráfico 11 - Composição dos resíduos alimentares 

 
 

4.2 EXPERIMENTO 1 - Análise da co-digestão do resíduo alimentar com diferentes inóculos 

e relações substrato/inóculo 

 

4.2.1 Análises físico-químicas e bioquímicas dos substratos  

 Após a caracterização gravimétrica, toda a amostra de resíduo alimentar (RA) e uma 

quantidade das amostras de lodos de esgoto (LE) e industrial (LI) foram encaminhadas para a 

estufa para o ensaio de umidade e, posteriores análise de sólidos voláteis e determinação de 

carbono e nitrogênio elementar, conforme metodologia descrita no item 3.2.1. Também foram 

realizadas análises de DQO, DBO, pH, condutividade elétrica, densidade e alcalinidade para os 

lodos, conforme apresentados na Tabela 20.  

Tabela 20 – Caracterização dos substratos utilizados nos ensaios BMPs 

Parâmetros Resíduo 

Alimentar (RA) 

Lodo de Esgoto  

3º Coleta (LE 3) 

Lodo Industrial  

3º Coleta (LI 3) 

Umidade (%) 73,28 94,51 95,78 

pH 5,4* 7,34 7,42 

Condutividade Elétrica (µs/cm) - 859,8  1496,3  

Densidade (g/mL) - 0,99 0,97 

Sólidos Totais Voláteis (%) 95,19 53,95 54,73 

DQO - 49.848,08 46.114,75 

DBO - 11.963,54 10.145,24 

DBO/DQO - 0,24 0,22 

Alcalinidade total (mg/L CaCO3) - 39,2 27,64 

C (%) 42,38 28,64 28,70 

N (%) 0,97 3,23 3,59 

C/N 43,69 8,87 7,99 

*pH medido no preenchimento do BMP, composto por 5g de resíduo seco e 50mL de água destilada (diluição 

de 1:11), antes da correção do pH.   

94%

6%

Resíduo Alimentar

Cascas de Frutas
Cítricas e Ácidas
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 O teor de sólidos voláteis da amostra de resíduo alimentar estudado nesta pesquisa 

atingiu um valor de 95,19%, semelhante aos teores encontrados por Tchobanoglous, Theisen e 

Vigil (1993) com 94,81%, Silva (2014) com 94,7%; Hallam (2016) com 94 a 96%; e Eleazer et 

al. (1997) com 93,8% de SV. Este alto percentual de SV indica que o resíduo contém uma 

presença significativa de materiais passíveis de degradação (KELLY, 2002; FIRMO, 2013). 

Já nas amostras dos lodos, este percentual foi inferior, com valores em torno de 54% de 

SV, indicando que um percentual da matéria orgânica já foi degradado anteriormente. É natural 

que o resíduo sólido orgânico apresente um maior teor de matéria orgânica biodegradável em 

relação ao lodo (MATA-ALVAREZ e LLABRÉS, 2000; LEITE et al., 2003; SGORLON et al., 

2011), visto que os lodos já passaram por um tratamento biológico anteriormente.  

A baixa biodegradabilidade dos lodos estudados também pode ser evidenciada através 

da baixa relação DBO/DQO, que apresentou valores em torno de 0,20, e que segundo Samudro 

e Mangkoedihardjo (2010) uma relação menor que 0,5 indica uma baixa biodegradabilidade. 

Firmo (2013) aplicou a relação DBO/DQO para seus lodos de esgotos e obteve valores 

semelhantes com relações de 0,23 (lodo1) e 0,33 (lodo2). 

No que se refere ao teor de umidade, o resíduo alimentar estudado apresentou 73,28% 

de água, situando-se dentro do teor típico para a fração orgânica do RSU que compreende 

valores abaixo de 85 a 90% (MATA-ALVAREZ e LLABRÉS, 2000), e semelhantes ao 

percentual encontrado no resíduo alimentar estudado por Zhang et al.(2007) com 70 a 74%.  

Já os lodos utilizados como inóculos no Experimento 1, apresentaram um teor de 

umidade bastante similares, com 95,51% (lodo de esgoto) e 95,78% (lodo industrial), e 

próximos à umidade típica do lodo que é de 98 % de água (DAMASCENO e CAMPOS, 1998). 

Este alto teor de umidade pode contribuir para uma maior geração de biogás no reator, pois 

facilita o contato dos micro-organismos com o substrato e os nutrientes, bem como o transporte 

de enzimas e outros metabólitos importantes para a digestão anaeróbia (LOPES et al., 2002; 

PICANÇO, 2004).   

O pH dos lodos também apresentaram valores adequados, dentro da faixa neutra e, 

portanto da faixa ótima para a atividade das metanogênicas, que corresponde ao intervalo entre 

6,6 a 7,4, (CHERNICHARO,1997). Enquanto que o pH do resíduo alimentar, obtido no 

preenchimento do ensaio BMP, obteve um valor de 5,4, situando-se abaixo da faixa que é 

possível conseguir uma estabilidade da formação de metano, que segundo Chernicharo (1997) 

varia de 6,0 a 8,0; além de favorecer a inibição das metanogênicas em decorrência das condições 

ácidas que podem ser bastante tóxicas para estes microrganismos (LETTINGA ASSOCIATES 

FOUNDATION, 2009; McCARTY, 1964; CHERNICHARO, 1997). 
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Analisando os teores de carbono e nitrogênio, observa-se que o resíduo alimentar 

apresentou uma elevada relação C/N, com 43,7 e, portanto, acima do desejável e da faixa típica 

para este resíduo, que varia de 20 a 30 (TCHOBANOGLOUS, THEISEN, VIGIL, 1993; LEITE 

et al., 2003; SGORLON et al., 2011, DIOHA et al., 2013). Enquanto que o lodo de esgoto e 

industrial apresentaram baixas relações destes nutrientes, com 8,87 e 7,99, respectivamente, 

situando-se dentro da faixa típica para esse tipo de resíduo, que de acordo com Fernandes et al. 

(1999) varia entre 5,0 a 11,0 (Gráfico 12).  

Gráfico 12 - Relação C/N dos substratos estudados 

 

  

 A alta relação C/N encontrada no resíduo alimentar se deve a elevada quantidade de 

arroz presente na amostra, que de acordo com Silva et al. (2014), o arroz possui um teor de 

42,79% de carbono e 0,89% de nitrogênio, obtendo-se uma relação C/N de 48,08, e portanto 

similar a encontrada nesta pesquisa. Liu et al. (2012) também encontraram uma elevada 

presença de carbono na sua amostra de resíduo alimentar 48,2%, entretanto um teor de 2,8% de 

nitrogênio, fazendo com que a relação C/N situa-se em 17,4, e alcançasse resultados satisfatório 

na produção de biogás. Tchobanoglous, Theisen e Vigil (1993) também encontraram um 

elevado percentual de carbono (50%) na sua amostra de resíduo de comida, porém uma 

presença de 3,2% de nitrogênio, que resultou em uma relação C/N bem inferior ao encontrada 

nesta pesquisa, com 15,6.  

Uma elevada relação C/N pode contribuir com a diminuição da geração de biogás por 

causa do consumo acelerado de nitrogênio pelas metanogênicas, ocasionando a limitação do 

seu desenvolvimento, além de favorecer a intensificação da formação de dióxido de carbono e 

a redução do pH. Já um meio com uma baixa relação C/N, pode resultar no acúmulo de amônia 
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no meio da digestão, e o aumento do pH para valores superiores a 8,5, tornando-se tóxico para 

as metanogênicas (DIOHA et al., 2013; MAYER, 2013).  

Por sua vez, a co-digestão também é utilizada para melhorar a relação C/N do processo, 

visto que alguns substratos podem conter a defasagem ou excesso de determinados nutrientes, 

fazendo com que uma proporção ótima de carbono e nitrogênio possa ser alcançada pela mistura 

de substratos com razão C/N elevada e baixa, como é o caso dos resíduos alimentares com o 

lodo. 

 Com base na proporção da massa seca do resíduo e do inóculo utilizado, foi possível 

estimar a relação C/N inicial das diferentes configurações, como pode ser visto no Gráfico 13.  

Gráfico 13 - Relação C/N inicial das diferentes configurações adotadas 

 
 

 Analisando as diferenças relações C/N, observa-se que uma maior adição de inóculo 

(90%) contribuiu para um maior aporte de nitrogênio, sendo evidenciado pela menor relação 

C/N obtida em comparação à adição de 45% de inóculo. Leite et al. (2001) também encontraram 

uma alta relação C/N para a co-digestão de resíduos de frutas, verduras e folhagens com rúmen 

(inóculo), evidenciando melhores resultados para os biorreatores que continha uma maior 

quantidade de inóculo (15%) em virtude de uma relação C/N mais equilibrada proporcionada 

pela adição do mesmo (25,83), bem como uma maior fornecimento de micro-organismos ao 

meio. 

Deste modo, todas as configurações, exceto o RA+LI (1:6), encontraram-se dentro da 

faixa ideal da relação carbono e nitrogênio, que segundo Tchobanoglous, Theisen e Vigil 

(1993), Leite et al. (2003), Sgorlon et al. (2011) e Dioha et al. (2013) varia entre 20 e 30. 

Entretanto, ressalta-se que se o resíduo alimentar tivesse apresentado um maior aporte de 
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nitrogênio, conforme relatado por Tchobanoglous et al. (1993), uma menor quantidade de 

inóculo (45%) poderia ter sido suficiente para equilibrar esta relação.  

 

4.2.2 Análise da geração de biogás e metano  

O estudo da co-digestão do resíduo alimentar com dois diferentes inóculos, lodo de 

esgoto doméstico e industrial, e em diferentes proporções de substrato/inóculo (1:11 e 1:6), foi 

realizada a partir das análises do pH inicial e final, e do teor de metano e dióxido de carbono 

obtidos através dos ensaios BMP. 

 

4.2.2.1 Análise do pH inicial e final do ensaio BMP 

O pH é um importante parâmetro para a geração de biogás e metano, uma vez que os 

micro-organismos responsáveis pelo processo da digestão anaeróbia possuem faixas ótimas de 

crescimento e de atividade metabólica, específicas para cada grupo. Sendo assim, foi medido o 

pH inicial e final do experimento BMP, que continha a adição de 50mL de água (testemunha) 

ou 50mL de inóculo (co-digestão) com 5g de resíduo seco e triturado, conforme detalhado na 

metodologia de preenchimento dos biorreatores no item 3.3.2.  

Deste modo, verificou-se que a solução inicial do resíduo com a água apresentou um pH 

de 5,45 (RA1), que de acordo com Leite et al. (2003) está dentro da faixa característica 

ligeiramente ácida da matéria orgânica putrescível, com valores em torno de 5,0. Entretanto, 

este baixo valor de pH se encontra fora da faixa ideal para o processo de digestão anaeróbia, 

que varia de 6,6 a 7,4; e da faixa aceitável para a geração de metano, que situa-se entre 6,0 a 

8,0 (CHERNICHARO, 1997). Sendo assim, foi realizada a correção de pH com NaOH à 30%, 

enquadrando-a na faixa de 7,0 a 8,0 (RA2). No Gráfico 14 apresenta os valores de pH obtidos 

no preenchimento e ao término do biorreatores que continham apenas o resíduo alimentar. 

Gráfico 14 - Dados de entrada e saída de pH nos ensaios BMP sem inóculos 
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Após 65 dias de experimento, constatou-se que a solução alcalinizante (NaOH) utilizada 

não foi suficiente para manter o pH dentro da faixa ótima durante o processo de digestão 

anaeróbia, que foi confirmada pelo pH em torno de 4,0 ao término do experimento, indicando 

a acidificação do meio. Este baixo valor de pH pode favorecer a produção de ácidos graxos 

voláteis no sistema, que constitui um dos principais causadores da instabilidade do processo 

anaeróbio (WARD et al., 2008), influenciando também a presença de H2S, que em condições 

ácidas se apresenta sob a forma molecular (SCHIMER et al, 2015), e contribui para a inibição 

da fase metanogênica. 

Alguns autores utilizaram alcalinizantes e também não obtiveram bons resultados, como 

Vilela (2015) e Belli Filho et al. (2002) que não conseguiram atingir a faixa de pH ideal para 

as metanogênicas, resultando na predominância da fase acidogênica. Já Santos et al. (2011) 

recuperou a capacidade de tamponamento do meio após a correção de pH com bicarbonato de 

sódio (NaHCO3), que proporcionou as condições ambientais adequadas ao desenvolvimento 

das bactérias metanogênicas, através da alteração do pH de 4,5 para valores acima de 7,0.  

Nos experimentos contendo apenas os inóculos, os lodos apresentaram valores de pH 

bem semelhantes e próximo a neutralidade, situando-se dentro da faixa ótima para a digestão 

anaeróbia e formação de metano. A adição do lodo de esgoto e industrial na co-digestão com o 

resíduo favoreceu o aumento do pH, evidenciado, principalmente, nos reatores com a maior 

quantidade de inóculo (90%), conforme visualizado no Gráfico 15.  

Gráfico 15 - Dados de entrada e saída de pH nos ensaios BMP com inóculos 
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elevação do pH inicial do meio. Entretanto, todos os experimentos contendo o resíduo 

alimentar, com ou sem co-digestão, apresentaram um pH final ácido, que evidencia a influência 

do pH ácido característico do resíduo utilizado. 

O aumento do pH através da adição de inóculo também foi relatada por outros 

pesquisadores. Na pesquisa desenvolvida por Carneiro (2015), o experimento contendo apenas 

os resíduos orgânicos do RSU, apresentou uma diminuição do pH até 5,7, enquanto que o 

experimento com adição de lodo de esgoto manteve o pH estável e superior a 7,3 durante todo 

o ensaio. Vilela (2015) também constatou que a adição do lodo proporcionou um aumento do 

pH em relação aos reatores que não tiveram esta adição, decorrente do pH neutro e da 

alcalinidade proporcionada pelo mesmo, porém, mesmo com a adição do lodo o do NaOH no 

início do tratamento, o pH manteve-se abaixo da faixa ideal para as metanogênicas, que pode 

ter sido influenciada pela acidez do resíduo alimentar utilizado. Contudo, a adição de lodo com 

os resíduos sólidos de característica ligeiramente ácida, tende a elevar o pH do meio, visto que 

este inóculo possui valores de pH superiores a 7,0 (LEITE, et al., 2009). 

 

4.2.2.2 Análise da geração de biogás no Experimento 1 

Analisando a geração de biogás, foi possível observar que os biorreatores contendo as 

testemunhas (resíduo alimentar ou lodos) apresentaram valores acumulados de biogás inferiores 

a co-digestão do resíduo com o lodo de esgoto (Gráfico 16), e com o lodo industrial (Gráfico 

17). Este aumento da geração de biogás proporcionado pela mistura do substrato e inóculo 

corresponde ao sinergismo, que segundo Alves (2008) é quando o efeito total da ação 

combinada é superior à soma dos efeitos de cada substância isolada. 
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Gráfico 16 - Volume acumulado de biogás e metano da co-digestão com lodo de esgoto

 

 

Gráfico 17 - Volume acumulado de biogás e metano da co-digestão com lodo industrial 

 

A co-digestão do resíduo com o inóculo apresentou uma geração de biogás significativa 
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adição do lodo de esgoto na co-digestão proporcionou um aumento de quase 100% na geração 

acumulada de biogás (volume acumulado s/ lodo) em relação ao resíduo sem inóculo. Enquanto 

que a co-digestão com lodo industrial apresentou um acréscimo de quase 50% em relação à 

testemunha do resíduo. No que se refere à taxa máxima, as duas co-digestões apresentaram 

valores bem similares, ambos no 2º dia de experimento (Tabela 21).  
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Tabela 21 - Dados do Experimento 1 

Substrato 

Volume 

acumulado 

(NmL) 

Volume 

acum.  s/ lodo 

(NmL) 

Taxa máxima 

(NmL/dia) 

L0 máximo 

 de biogás 

(NmL/gS) 

L0 máximo  

de biogás 

(NmL/gSV) 

RA 97,2 97,2 25,8 19,44 20,68 

LE 196,6 - 17,3 - - 

LI 179,4 - 22,3 - - 

RA+LE (1:11) 390,6 194,0 84,1 45,24 48,13 

RA+LI (1:11) 323,6 144,2 84,6 36,47 38,80 

 

Esta sinergia, relatada por Alves (2008), também é evidenciado na sua pesquisa, no qual 

a co-digestão do resíduo sólido orgânico com a adição de lodo de esgoto favoreceu um aumento 

de quase 180% de volume acumulado e potencial de biogás em relação à digestão do resíduo 

sem lodo. Lopes, Leite e Prasad (2004) também encontraram um aumento de mais de 100% em 

termos de potencial de biogás e um acréscimo significativo no teor de metano, de 3,6% para 

42,6%, em relação ao resíduo sem a adição de inóculo. 

Andrade et al. (2015), Carneiro et al. (2005) e Leite et al. (2003) evidenciaram nos seus 

experimentos que a adição do lodo favoreceu a digestão anaeróbia dos resíduos orgânicos, 

aumentando a geração de biogás e o teor de metano, bem como a melhora da eficiência na 

remoção de sólidos ST, STV e STF, diminuindo o tempo necessário na bioestabilização.  

Entretanto, em comparação com os dados da literatura, observa-se que a co-digestão do 

resíduo alimentar com os lodos nesta pesquisa, apresentaram um pequeno potencial máximo de 

biogás, com valores de 36,47 NmL/gS com a adição do lodo industrial oriundo de uma indústria 

de corte e processamento de carnes, e de 45,24 NmL/gS para a adição do lodo de esgoto, 

semelhante ao baixo rendimento encontrado por Firmo (2013) em um dos seus experimentos 

com resíduo de comida, no qual obteve 38,73 NmL/gS de biogás, e indicou uma possível 

inibição advinda da elevada concentração de gordura na sua amostra de resíduo. Enquanto que 

em outro experimento, com outra amostra de resíduo de comida e lodo, Firmo (2013) encontrou 

resultados bastante satisfatórios, com um potencial de 440,17 NmL/gS de biogás e 204,68 

NmL/gS de metano. Steffen et al. (1998) também encontrou um alto potencial de biogás para o 

resíduo de comida com adição de inóculo com valores que variaram de 500 a 600 mL/gSV.  

Na análise das diferentes relações S/I, observou-se que o menor percentual de inóculo 

no biorreator (1:6), influenciou no decaimento em torno de 24% (lodo de esgoto) e 27% (lodo 

industrial) na geração acumulada de biogás em comparação com o volume produzido na co-

digestão que continha uma maior adição de inóculo (Tabela 22). 
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Tabela 22 - Dados de biogás do Experimento 1 

Substrato 

Relação S/I 

(gSVsubstrato 

/gSVinóculo) 

Volume 

acumulado 

(NmL) 

Volume 

acum.  s/ 

lodo (NmL) 

Taxa 

máxima 

(NmL/dia) 

L0 máximo 

(NmL/gS) 

L0 máximo 

(NmL/gSV) 

RA - 97,2 97,2 25,8 19,44 20,68 

LE - 196,6 - 17,3 - - 

LI - 179,4 - 22,3 - - 

RA+LE (1:11) 3,22 390,6 194,0 84,1 45,24 48,13 

RA+LE (1:6) 6,43 314,7 - 74,1 - - 

RA+LI (1:11) 4,14 323,6 144,2 84,6 36,47 38,80 

RA+LI (1:6) 8,28 254,3 - 59,1 - - 

 

O aumento da geração de biogás proporcionado pelo acréscimo de lodo na co-digestão 

também foi evidenciado em outros experimentos, que pode ter sido favorecido pelo 

fornecimento de alcalinidade e umidade no meio; bem como uma elevação do pH mantendo-a 

próxima a neutralidade e dentro da faixa ideal para o processo de digestão anaeróbia (LOPES, 

LEITE e PRASAD, 2004; ALVES, 2008; ZHOU et al., 2011; DERBAL, BENCHEIKH-

LEHOCINE e MENIAI, 2012; SILVA, 2014; ALEXIS et al., 2015; VILELA, 2015). 

Alves (2008) estudou duas diferentes proporções de substrato/inóculo, com 50mL e 

25mL de inóculo para 2,5g de resíduos sólidos orgânicos, e obteve um aumento da geração 

acumulado de biogás bastante similar ao encontrado nesta pesquisa, com um acréscimo em 

torno de 20% de biogás favorecido pela maior adição de inóculo no meio (menor relação S/I). 

Lopes, Leite e Prasad (2004) estudaram o resíduo sólido orgânico com o rúmen bovino 

e constataram melhores resultados em termos de potencial de biogás (de 0,23 para 0,55 m³ 

biogás/kgSV) e teor de metano (de 13% para 42,6%) para as menores relações de 

substrato/inóculo (85/15% e 90/10% em volume) em comparação com a maior relação S/I 

(95/5% em volume). Leite, Lopes e Prasad (2001) também observaram que a diminuição da 

relação S/I, ou seja, uma maior adição de inóculo favorecia uma melhora da relação C/N, 

tornando-a mais próxima da faixa ideal (20 a 30), além de proporcionar uma maior massa de 

microrganismos no meio.  

Já Hallam (2016) encontrou uma melhor produção de biogás e metano para a sua 

segunda maior relação S/I (0,5 gSVsubstrato/gSVinóculo), que manteve uma relação AGV/ALC 

abaixo de 0,5, bem como uma estabilidade do processo conseguida através da adição do inóculo 

com boa capacidade de tamponamento, que evitou a acidificação do meio. Lim e Fox (2013) 

também encontraram melhores resultados para sua relação S/I intermediária (3:1), que obteve 

em um menor acúmulo de AGV em relação às demais proporções. 
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Em relação à comparação dos lodos utilizados, foi constatada uma maior geração de 

biogás nos biorreatores contendo lodo de esgoto, evidenciado pelo fato que o RA+LE (1:6) 

apresentou uma geração semelhante ao RA+LI (1:11). Isto pode ser explicado pelas 

características do lodo industrial utilizado, proveniente de uma indústria de corte e 

processamento de carne, que tende a possuir um maior percentual de gordura na sua 

composição, e que de acordo com Feroldi et al. (2014), a presença do lipídeo em elevadas 

concentrações nos resíduos pode ser prejudicial a biodegradação por serem de baixa 

degradabilidade.  

De modo geral, a maior proporção do lodo na co-digestão, resultou em um acréscimo 

em torno de 25% no volume acumulado de biogás em comparação a co-digestão com menor 

adição de inóculo. Isto ocorre porque a adição do lodo proporciona uma maior umidade, 

nutrientes e microrganismos no meio; e a depender do tipo de lodo, também pode contribuir 

com a melhora da relação C/N, elevação do pH e da alcalinidade; favorecendo a redução de 

AGV, o aceleramento da biodegradação e a potencialização da geração de biogás e de metano 

(LEITE et al., 2003; SGORLON et al., 2011; ALVES, 2008; BARCELOS, 2009; AGDAG e 

SPONZA, 2007).  

A maior proporção do lodo na co-digestão contribui para a diminuição da relação S/I, 

que tende a favorecer a biodigestão, uma vez que o aumento da relação S/I torna a interação do 

alimento e micro-organimos mais complexa em decorrência do possível acúmulo de AGV no 

meio, principalmente no sistema batelada de uma única fase (HALLAM, 2016), como é o caso 

desta pesquisa; além de favorecer a diminuição do pH e a inibição da atividade metanogênica 

(XU et al., 2014).  

 

4.2.2.3 Análise da geração de metano no Experimento 1 

Em contrapartida com os dados de volume acumulado de biogás, foi observada uma 

maior produção de metano proveniente da testemunha dos lodos, seguida da co-digestão 

(Tabela 23).  

 

 

 

 



89 
 

 

Tabela 23 – Dados de metano do Experimento 1 

Substrato 

Relação S/I 

(gSVsubstrato 

/gSVinóculo) 

Volume 

acumulado s/ 

lodo (NmL) 

Volume 

acumlado de 

CH4 (NmL)  

L0CH4 

máximo 

(NmL/gS) 

L0CH4 

máximo 

(NmL/gSV) 

CH4 

máximo 

(%) 

RA - 97,2 - 0,00 0,00 - 

LE - - 86,25 - - 67,15* 

LI - - 107,26 - - 72,66 

RA+LE (1:11) 3,22 194,0 9,26 0,00 0,00 5,92* 

RA+LE (1:6) 6,43 - 13,82 - - 7,31* 

RA+LI (1:11) 4,14 144,2 41,36 0,83 0,88 22,29 

RA+LI (1:6) 8,28 - 
17,34 

- - 14,57 

* Obtidos após 4 dias de experimento devido a problemas técnicos na cromatografia gasosa 

Apesar da composição do metano variar de 50 a 75% no biogás, a depender do substrato 

utilizado (FNR, 2010, RISE-AT, 1998), os biorreatores contendo apenas o resíduo alimentar 

não apresentaram metano na composição do seu gás durante todo o experimento, sendo apenas 

constatado a presença de CO2 e outros gases traços, que de acordo com Tchobanoglous (2002), 

esta alta concentração de CO2 refere-se à fase ácida da biodegradação, ou seja, a fase 

metanogênica foi inibida antes que a mesma fosse alcançada. Segundo Demirel e Scherer 

(2008) quando se tem apenas os resíduos rapidamente acidificáveis como o substrato, sem 

adição de nutrientes e nem agente tampão, a digestão anaeróbia não ocorre de maneira eficiente, 

visto que a adição do inóculo fornece micro-organismos e nutrientes importantes para a 

biodegradação e geração de biogás. 

Diferentemente da testemunha do resíduo, no experimento apenas com o lodo, não foi 

constatada a acidificação do meio e sim uma estabilidade do pH, com valores dentro da faixa 

ideal para o processo de digestão anaeróbia e atividade metanogênica, apesar da baixa 

alcalinidade constada nas análises preliminares.  

Pereira, Campos e Moterani (2009) afirmam que os ácidos graxos voláteis se tornam 

tóxicos para as metanogênicas quando o pH se encontra ácido por estarem na forma 

desassociada, enquanto que no pH próximo da neutralidade tem-se a maioria dos AGV 

ionizados, e portanto não tóxicos aos micro-organismos responsáveis pela formação de metano, 

as metanogênicas. Sendo assim, uma alta produção de metano só pode ser conseguida após uma 

diminuição da concentração dos ácidos graxos, como é o caso do ácido acético e do ácido 

propiônico (KUS e WIESMANN, 1995).  

Deste modo, a faixa de pH neutra favoreceu a fase metanogênica nos biorreatores 

contendo os lodos, que aliada a disponibilidade dos nutrientes e micro-organismos presentes no 
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meio, contribuiu para a elevada geração de metano, com teores próximos a 70%, e da faixa 

esperada para este tipo de inóculo. 

Em relação às co-digestões, independente das proporções e do tipo de inóculo adotado, 

a geração de metano se manteve abaixo do esperado, com percentuais inferiores a 30% de CH4 

e, portanto considerado abaixo dos valores relatados na literatura que variam entre 63 a 67% 

para a co-digestão com lodo de esgoto (ZHANG et al., 2008) e 37 a 62% para a adição de lodo 

industrial (AGDAG e SPONZA, 2005).  

No Gráfico 18 é possível observar que a inibição da atividade metanogênica ocorreu 

antes dos primeiros cinco dias, evidenciado pelo decréscimo do potencial de geração de metano 

no decorrer do experimento.  

Gráfico 18 - Potencial de biogás e metano (NmL/gS) 

 

Este baixo percentual de metano pode ter sido influenciado pelas características do 

resíduo alimentar utilizado, que apresentou um pH ácido no preenchimento (antes da correção) 

e no encerramento do experimento, indicando que a capacidade de tamponamento do meio não 

foi suficiente para manter o pH na faixa neutra e ideal para a atividade metanogênica.  

O pH abaixo de 6,6 reduz significativamente a taxa de crescimento das metanogênicas, 

que possuem o pH neutro como a faixa ótima para o seu crescimento máximo (FORESTI et al., 

1999; CASSINI et al., 2003); e favorecem o crescimento ótimo das acidogênicas que está 

situado na faixa de pH entre 5,0 e 6,0, conseguindo produzir ácidos até valores de pH abaixo 

de 4,5; e podendo ocasionar o colapso do reator caso produzam mais do que as metanogênicas 

consigam consumir (LETTINGA ASSOCIATES FOUNDATION, 2009; CHERNICHARO, 

1997).  
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As bactérias redutoras de sulfato também prevalecem na condição ácida e podem inibir 

ou diminuir a atividade das metanogênicas, visto que provocam a alteração das rotas 

metabólicas através da competição com as bactérias fermentativas, acetogênicas e arqueas 

metanogênicas pelos substratos disponíveis no meio (CHERNICHARO, 1997; FORESTI et al., 

1999; CASSINI et al., 2003); como é o caso do H2 e do acetato, sendo esse último utilizado 

pelas arqueas metanogênicas acetoclásticas que são responsáveis por cerca de 70% da produção 

de metano; além de que a oxidação do sulfato forma o gás sulfídrico (H2S) que é corrosivo e 

pode ser tóxico para as metanogênicas (FORESTI et al., 1999). Ressalta-se que durante o alívio 

do biogás realizado no experimento BMP, foi identificado o odor característico do H2S 

proveniente dos biorreatores contendo resíduo alimentar. 

 O resíduo alimentar também apresentava uma elevada relação C/N, que segundo Mayer 

(2013) e Dioha et al. (2013) podem contribuir para a redução do pH, visto que um baixo teor 

de nitrogênio pode resultar no consumo acelerado deste nutriente pelas metanogênicas e limitar 

o seu crescimento, inibindo a formação de metano e favorecendo o aumento da formação de 

CO2, conforme verificado no experimento realizado nesta pesquisa. 

Além do baixo pH e da alta relação C/N, a amostra de resíduo estudada também possuía 

um aspecto bastante oleoso, que pode indicar uma elevada concentração de óleo de cozinha e 

assim, um elevado teor de lipídeos, que segundo Feroldi et al. (2014) pode ser prejudicial por 

apresentar característica de insolubilidade, baixa densidade e baixa degradabilidade. De acordo 

com Steffen et al. (1998) e Tchobanoglous (2002), a degradação dos lipídeos também favorece 

a formação de ácidos graxos voláteis (AGV).  

Por sua vez, o possível acúmulo de AGV constitui como um dos principais causadores 

da instabilidade do processo anaeróbio (WARD et al., 2008), e tem seu efeito inibitório 

intensificado pela diminuição do pH (FNR, 2010); e pela degradação rápida de macromoléculas 

orgânicas, proteínas, gorduras e carboidratos (STEFFEN et al., 1998; TCHOBANOGLOUS, 

2002). A amostra de resíduo alimentar continha uma quantidade significativa de arroz e 

macaxeira, que por sua vez são resíduos ricos em amido, e que de acordo com Maciel (2009), 

por possuírem estrutura molecular simples, com orientação de glicose na mesma direção, é um 

elemento de degradação mais rápida. Murto et al. (2004) evidenciaram que a biodigestão do 

seu resíduo rico em amido (batata) com lodo de esgoto, resultou na sobrecarga do sistema, que 

aliada a baixa capacidade de tamponamento do meio,   ocasionou um acúmulo de AGV e a 

redução de pH, levando o processo ao colapso.  

No trabalho realizado por Vilela (2015) é possível encontrar o efeito negativo do pH 

ácido sob o processo da digestão anaeróbia, que acarretou na baixa remoção de matéria orgânica 
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e na ausência da produção de metano de todas as configurações estudadas (FORSU; 

FORSU+5% de lodo +serragem; FORSU+10% de lodo+serragem; e FORSU+serragem). 

No experimento realizado por Reis (2012), o biodigestor contendo resíduos alimentares 

com inóculos, esterco bovino e esgoto sintético, apresentou acidificação após a partida, que 

necessitou da adição de alcalinidade, e após a recuperação do sistema, obteve um teor médio 

de 66% de metano, uma remoção de 70% de DQO e de 82% para STV.    

Já Santos et al. (2011) trataram resíduos sólidos orgânicos com adição de dois inóculos, 

esterco bovino seco e esgoto sintético, e constataram a acidificação do meio após 40 dias de 

execução, sendo necessário a correção com bicarbonato de sódio (NaHCO3), que elevou o pH 

para valores acima de 7,0, e resultou no aumento na eficiência de remoção de carga orgânica, 

acréscimo da produção de biogás de 0,2 m³/semana para valores superiores a 0,67 m³/semana, 

além do aumento da relação CH4/CO2, com valores máximos de 31% (sem correção de pH) e 

52% (com correção de pH).  

Sendo assim, o pH do meio deve ser mantido em torno de 7,0 para evitar a instabilidade 

do sistema em decorrência do acúmulo de ácidos e a predominância das bactérias acidogênicas 

e das bactérias redutoras de sulfato que prevalecem na condição ácida e contribuem para a 

inibição ou diminuição da atividade das metanogênicas  (CHERNICHARO, 1997; FORESTI 

et al., 1999; CASSINI et al., 2003; SOUZA, 2011; AMORIM, 2012). Para evitar que isso 

ocorra, é necessário que o sistema possua um tamponamento adequado, que pode ser fornecido 

pela adição de um inóculo com boa alcalinidade ou pela adição de uma solução química 

tamponante; bem como a adoção de um sistema com alimentação contínua e/ou de duas ou mais 

fases. 

A quantidade e a qualidade de inóculo utilizado no biorreator também influenciam 

significativamente na produção de metano, principalmente em função da capacidade de 

tamponamento do meio. Alexis et al. (2015) encontraram uma maior produção de CH4 e índice 

de biodegradabilidade para a relação S/I de 0,25 gSVsubstrato/gSVinóculo, sendo também 

evidenciado um processo adequado para relações menores que 2,0 gSVsubstrato/gSVinóculo. 

Enquanto que a relação S/I de 9,0 gSVsubstrato/gSVinóculo apresentou um baixo resultado em 

decorrência do acúmulo de AGV que ocasionou a acidificação do meio.  

As relações S/I obtidas no Experimento 1, corresponderam a valores entre 3,22 e 8,28 

(Gráfico 19), que de acordo com Alexis et al. (2015), estão acima da relação desejável para uma 

maior produção de metano e biodegradabilidade.  
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Gráfico 19 - Relação S/I do Experimento 1 

 

A maior geração de biogás na co-digestão foi advinda da configuração RA+LE (1:11), 

que por sua vez apresentou uma relação S/I mais próxima da faixa ideal; menor relação C/N e 

dentro da faixa ideal (20 a 30); e pH inicial na faixa neutra e adequada para o processo. Em 

relação à geração de metano, a co-digestão RA+LE (1:11) e RA+LE (1:6) apresentaram 

resultados bastante similares, possivelmente em decorrência da não quantificação de metano 

nos quatros primeiros dias devido a problemas técnicos no Cromatógrafo Gasoso; e que 

conforme evidenciado no gráfico de potencial de metano, teve-se as maiores gerações nos 

cincos primeiros dias de experimento. Já os biorreatores contendo lodo industrial tiveram a 

quantificação do CH4 desde o início do experimento, e apresentaram um acréscimo em torno 

de 50% de metano com o aumento da quantidade de lodo no meio.  

Zhou et al. (2011) estudaram diferentes proporções de S/I, que variaram de 0,1 a 3,0, e 

constataram os maiores valores de metano (de 478 a 495 ml CH4/gSV) para as relações entre 

0,6 a 0,9; enquanto que as menores produções de metano (de 8 a 37 ml CH4/gSV) foram 

identificadas para as maiores relações S/I, que variaram entre 1,6 a 3,0; e apresentaram acúmulo 

de AGV. Leite, Lopes e Prasad (2001) observaram que a diminuição da relação S/I favorece a 

melhora da relação C/N, tornando mais próxima da faixa ideal (20 a 30).  

Lim e Fox (2013) afirmam que uma menor relação S/I pode ser afetada pela baixa 

concentração de substrato, enquanto que uma maior relação S/I pode ser inibida pela 

concentração mais elevada de AGV e a redução do pH. Entretanto, a proporção adequada do 

substrato/inóculo (S/I), visa a otimização do processo e a prevenção do acúmulo de AGV sem 

a necessidade de adição de produtos químicos para a correção do pH (HALLAM, 2016).  
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De modo geral, uma maior quantidade de inóculo, ou seja, uma menor relação S/I, tende 

a ser benéfico ao sistema, pois o lodo fornece alcalinidade, favorece uma maior estabilidade do 

pH e evita a concentração de AGV em níveis inibitórios (AGDAG e SPONZA, 2007; XU et 

al., 2014; VILELA, 2015). 

  

4.3 EXPERIMENTO 2 - Influência das cascas de frutas cítricas/ácidas na                        

biodegradação 

Alguns autores ressaltam a importância da separação prévia dos resíduos ácidos para 

que não acidifiquem o meio e interfira negativamente no processo anaeróbio. Segundo Ruiz e 

Flotats (2014) e Amorim (2012), além da característica ácida, os resíduos cítricos também 

possuem na sua composição os óleos essenciais, que corresponde as principais problemáticas 

no seu tratamento em decorrência da inibição e da degradação rápida nos processos biológicos. 

Conforme mencionado na metodologia, o objetivo comtemplado no Experimento 2 é a 

análise da influência de 10% das cascas de frutas cítricas/ácidas na biodigestão dos resíduos 

alimentares, com e sem co-digestão. O lodo de esgoto foi adotado como inóculo neste 

experimento por ser comumente adotado pelos pesquisadores devido a sua disponibilidade e 

resultados satisfatórios de geração de biogás e metano 

 

4.3.1 Análises físico-químicas e bioquímicas dos substratos  

 As cascas de frutas cítricas e ácidas (CC), compostas por laranjas e abacaxi, 

respectivamente, seguiram o mesmo procedimento das demais amostras analisadas neste 

trabalho. Após a obtenção dos dados, observou-se que o CC apresentou uma melhor relação 

C/N em relação à amostra de resíduo alimentar, entretanto, com um pH mais ácido (Tabela 24). 
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Tabela 24 - Análises físico-químicas dos lodos utilizados nos ensaios BMPs 

Parâmetros Resíduo Alimentar 

(RA) 

Cascas de frutas 

cítricas (CC) 

Lodo de esgoto  

3º Coleta (LE 3) 

Umidade (%) 73,28 84,95 94,51 

pH 5,4* 3,9* 7,34 

Condutividade Elétrica (µs/cm) - - 859,8 

Densidade (g/mL) - - 0,99 

Sólidos Totais Voláteis (%) 95,19 94,36 53,95 

DQO - - 49.848,08 

DBO - - 11.963,54 

DBO/DQO - - 0,24 

Alcalinidade (mg/L CaCO3) - - 39,2 

C (%) 42,38 44,24 28,64 

N (%) 0,97 1,57 3,23 

C/N 43,69 28,18 8,87 

*pH medido no preenchimento do BMP, composto por 5g de resíduo seco e 50mL de água destilada (diluição 

de 1:10), antes da correção do pH.   

 

Os resíduos das cascas também apresentaram um elevado percentual de sólidos voláteis 

com 94,36% de SV, semelhante ao teor encontrado por Gunaseelan (2004) para as cascas de 

laranja e de abacaxi, com 94,7% e 93,2%, respectivamente. De acordo com Ward et al. (2008), 

os restos de frutas e vegetais costumam apresentar alto teor de sólidos voláteis, sendo 

considerados como facilmente degradados no processo de digestão anaeróbia.  

No que se refere ao teor de umidade, as cascas de frutas cítricas e ácidas apresentaram 

um percentual de 84,95%, portanto, dentro da faixa típica da fração orgânica do RSU que 

apresenta valores abaixo de 85 a 90% (MATA-ALVAREZ e LLABRÉS, 2000). 

Em termos de relação C/N, o resíduo de cascas cítricas foi a única das amostras 

estudadas que se enquadrou na faixa ótima para a relação C/N (20 a 30), enquanto que o resíduo 

alimentar apresentou uma alta relação, com 43,7, e o lodo uma baixa relação com 8,9 (Gráfico 

20).  
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Gráfico 20 - Relação C/N dos substratos 

 

            

Com base na proporção da massa seca do resíduo e inóculo utilizado, foi possível 

estimar a relação C/N inicial das diferentes configurações. Como pode ser visto no Gráfico 21, 

a adição de apenas 10% de cascas cítricas e ácidas proporcionou uma maior adição de 

nitrogênio, evidenciado por uma menor relação C/N e situando-a dentro da faixa recomendável, 

que varia de 20 a 30 para a proporção de carbono e nitrogênio.  

Gráfico 21 - Relação C/N inicial das diferentes configurações adotadas 

 

   *Valores estimados com base na proporção de matéria seca 

 

Os biorreatores contendo resíduo (alimentar e/ou cascas) com adição de lodo de esgoto 

apresentaram uma menor relação C/N e dentro da faixa ideal para o processo de digestão 

anaeróbia em decorrência do maior aporte de nitrogênio fornecido por este inóculo.  
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Contudo, a adição do lodo como inóculo no processo visa acelerar a biodegradação e a 

geração de biogás e metano, visto que é um subproduto rico em matéria orgânica, em nutrientes 

e em micro-organismos, que a depender da interação com o substrato e da complementaridade 

das suas características podem acelerar ou retardar o processo de digestão anaeróbia, bem como 

influenciar na qualidade e quantidade de biogás e metano gerado.  

 

4.3.2 Análise da geração de biogás e metano 

O estudo da influência das cascas de frutas cítricas e ácidas na co-digestão com o resíduo 

alimentar, com e sem inóculo (lodo de esgoto), foi realizada a partir das análises do pH inicial 

e final, da geração biogás e do teor de metano obtidos através dos ensaios BMP. 

 

4.3.2.1 Análise do pH inicial e final do ensaio BMP 

As amostras dos resíduos estudados apresentaram valores ácidos, com pH inicial de de 

5,4 (RA), 4,4 (RA+CC) e 3,9 (CC), necessitando da correção de pH com NaOH à 30% para 

valores entre 7,0 e 8,0. Enquanto que os biorreatores com adição de lodo, apresentaram uma 

elevação do pH (Gráfico 22).         

Gráfico 22 - Valores de entrada e saída de pH das triplicatas dos substratos 

 

Os experimentos referentes às testemunhas dos resíduos (RA, RA+CC e CC) 

apresentaram valores de pH finais ácidos e bastante similares, sendo constatado um valor mais 

ácido para o biorreator contendo apenas CC, que pode ter sido favorecido por sua acidez 

característica. A influência da acidez das cascas também foi evidenciada pela adição da mesma 

na co-digestão, que também apresentou o menor valor de pH inicial (6,18). 
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Ao término do experimento foi constatado que todos os experimentos contendo 

resíduos, seja alimentar ou com as cascas, apresentaram baixos valores de pH, evidenciando a 

acidificação do meio. Segundo Ward et al. (2008), os resíduos de frutas e vegetais são 

considerados facilmente degradados pela digestão anaeróbia, e por isto, costumam apresentar 

uma hidrólise rápida, que podem resultar na acidificação do digestor, e consequentemente na 

inibição da metanogênese. Enquanto que o biorreator contendo apenas lodo, manteve-se estável 

e com pH neutro, dentro da faixa ótima para o processo de biodegradação e formação de 

metano. 

 

4.3.2.2 Análise da geração de biogás no Experimento 2 

O Gráfico 23 mostra que os 10% das cascas de frutas cítricas e ácidas co-digeridas com 

o resíduo alimentar apresentou um comportamento bastante similar aos biorreatores contendo 

apenas resíduo alimentar, com um decréscimo de apenas 4% de volume acumulado de biogás. 

Enquanto que a adição de lodo na co-digestão destes resíduos, resultou em uma maior geração 

de biogás (Gráfico 24). 

Gráfico 23 - Volume acumulado de biogás nos resíduos isolados 
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Gráfico 24 - Geração de biogás da co-digestão com cascas de frutas cítricas e ácidas 

 

 

Diante dos dados obtidos, é possível observar que os biorreatores contendo apenas as 

cascas cítricas e ácidas apresentaram uma baixa produção de biogás, com cerca de 180% 

inferior em relação a testemunha do resíduo alimentar (Tabela 25).  

Tabela 25 – Dados de biogás das testemunhas do Experimento 2 

Substrato 
Volume acumulado 

de biogás (NmL) 

L0 máximo 

(NmL/gS) 

L0 máximo 

(NmL/gSV) 

RA 96,74 19,4 20,4 

RA+CC 92,91 18,7 19,9 

CC 34,53 6,9 7,4 

 

Esta baixa geração de biogás pode ter ocorrido pela presença dos óleos essências que 

são insolúveis em água e característicos do gênero Citrus, no qual as laranjas fazem parte, e que 

aliado ao pH ácido típico deste resíduo e do abacaxi, pode ter intensificado a inibição do 

processo biológico  (RUIZ e FLOTATS, 2014).  

Gomes (2011) também reforça a influência dos óleos essenciais provenientes dos 

resíduos cítricos, com presença marjoritária de limoneno nas cascas de limão e laranja, e que 

por sua vez, podem atuar de maneira isolada ou em conjunto com outros componentes, 

apresentando sinergia ou não, e que podem afetar a atividade biológica. A pectina também 

possui presença significativa nas cascas de laranjas (42,5%), que juntamente com 9,21% de 

celulose e 10,5% de hemicelulose, constituem os polissacarídeos insolúveis da parede celular 

da casca de laranja (REZZADORI e BENEDETTI, 2009). Por sua vez, a presença de lignina 
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nas cascas das frutas cítricas também influencia na biodegradação, visto que conferem rigidez 

a parede celular dos vegetais, impermeabilidade e resistência a ataques microbiológicos e 

mecânicos; além de ser um constituinte de difícil degradação pelas bactérias anaeróbias; e 

compor os sólidos voláteis refratários nos resíduos sólidos orgânicos (MACIEL, 2009; 

VILELA, 2015).   

Enquanto que na co-digestão com o lodo, a adição das cascas resultou em um acréscimo 

em torno de 30% no volume acumulado de biogás (s/ lodo) e no potencial de biogás, 

possivelmente em virtude da melhora na relação C/N, visto que o CC foi o único substrato que 

se enquadrou na faixa ideal para o processo de digestão anaeróbia (Tabela 26).  

Tabela 26 - Dados de biogás das co-digestões do Experimento 2 

Substrato Volume acumulado 

de biogás (NmL) 

Volume acumulado de 

biogás s/ lodo (NmL) 

L0 máximo 

(NmL/gS) 

L0 máximo 

(NmL/gSV) 

LE 3 195,17 - - - 

RA+LE 3 390,57 195,4 45,24 48,13 

RA+CC+LE 3 451,82 256,65 56,84 60,47 

No entanto, caso a amostra de resíduo alimentar apresentasse uma melhor relação C/N, 

ou fosse adicionada uma maior quantidade de cascas na mistura, este efeito poderia ser 

diferente, pois poderia predominar a influência negativa dos óleos essenciais, dos compostos 

insolúveis, e do pH ácido característico deste resíduo. 

 

4.3.2.3 Análise da geração de metano no Experimento 2 

A presença de metano nos biorreatores sem inóculo só foi identificada para os 

experimentos que continha a presença das cascas cítricas e ácidas (RA+CC e CC), entretanto 

com um percentual inferior a 2% de CH4. Enquanto que a co-digestão apresentou o maior teor 

de metano (em torno de 5%) por volta dos dez primeiros dias (Gráfico 25), porém bastante 

inferior ao relatado na literatura, que varia entre 63-67% para a co-digestão com lodo de esgoto 

(ZHANG et al., 2007). 

 

 

 

 



101 
 

 

Gráfico 25 - Percentual de máximo de metano identificado nos substrato 

 

      * Percentual de metano encontrado apenas na primeira coleta de biogás 

A pequena geração de metano no início do experimento pode ter sido favorecida pela 

relação C/N e pH inicial adequados, que estavam situados dentro das faixas recomendadas pela 

literatura, entretanto, este meio pode ter acidificado logo depois e inibido a produção de metano, 

visto que nas demais coletas de biogás não foi constatada a presença deste gás, e que o pH final 

se apresentou ácido, com valores em torno de 4,0. 

Em consonância com os dados de geração de biogás, a adição de apenas 10% de cascas 

de frutas cítricas e ácidas favoreceu um acréscimo em torno de 25% na geração de metano 

(Tabela 27).  

Tabela 27 – Dados de biogás e metano do Experimento 2 

Substrato 
Volume acumulado 

de CH4(NmL) 

Volume acumulado de 

CH4 s/ lodo(NmL) 

L0CH4 máximo 

(NmL/gS) 

L0CH4 máximo 

(NmL/gSV) 

RA 0,00 0,00 0,000 0,000 

CC 0,19 0,19 0,038 0,040 

LE 3 86,25 - - - 

RA+CC 0,68 0,68 0,136 0,145 

RA+LE 3 9,26 -76,99* 0,00 0,00 

RA+CC+LE 3 11,60 -74,01* 0,00 0,00 

* A geração de metano foi superior a da co-digestão 

Apesar de uma melhora na relação C/N e do leve aumento na geração de biogás e 

metano, também foi constatada a inibição da atividade metanogênica com a adição das cascas 
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de frutas cítricas e ácidas, evidenciada pelo comportamento do potencial de geração de metano 

com um decréscimo acentuado no decorrer do experimento (Gráfico 26).  

Gráfico 26 - Potencial de biogás e metano (NmL/gS) 

 

Esta inibição pode ter sido favorecida pelo baixo pH típico destes resíduos, que aliada a 

presença dos óleos essenciais presente nas frutas cítricas, correspondem as principais 

problemáticas no seu tratamento em decorrência da inibição e da degradação rápida (RUIZ e 

FLOTATS, 2014). Os óleos essenciais podem ser prejudiciais ao tratamento biológico por atuar 

como inibidor do crescimento microbiano (AMORIM, 2012); além de serem misturas 

complexas de substâncias voláteis e insolúveis em água (GOMES, 2011). 

De modo geral, os resíduos orgânicos são rapidamente hidrolisados e formam solúveis 

orgânicos que podem se converter rapidamente em ácidos graxos e favorecer a acidificação do 

reator, podendo ser evitada através da co-digestão de resíduos complementares, adição de uma 

solução tamponante (WARD et al., 2008), ou ainda através da utilização de um sistema de 

digestão de duas fases que visa garantir o equilíbrio do processo (MATA-ALVAREZ e 

LLABRÉS, 2000).  

Alvarez e Lidén (2008) estudaram a digestão dos resíduos de frutas e verduras, incluindo 

as cítricas e ácidas, com um percentual de 14% de laranjas, 6,2% de limão e 2,4% de abacaxi, 

e obtiveram uma diminuição na produção de biogás acompanhada de um baixo teor de metano 

(2%), redução significativa de pH (4,4) e aumento de AGV nos primeiros 10 dias de 

experimento. A adição de resíduos de matadouro resultou no aumento da redução de SV de 

19,2% para 54%, bem como a prolongação do início da inibição da atividade metanogênica de 

10 para 30 dias. Entretanto, a estabilidade do pH e da produção de biogás e metano; bem como 

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

P
o

te
n

ci
al

 d
e

 g
e

ra
çã

o
 d

e
 b

io
gá

s 
e

m
e

ta
n

o
 (

N
m

L/
gS

)

Tempo (dias)

RA+LE 3 RA+CC+LE 3

RA+LE 3 RA+CC+LE 3



103 
 

 

os níveis insignificantes de AGV; só foi conseguida com a adição de esterco na co-digestão dos 

resíduos de frutas e verduras com os resíduos de matadouros, resultando em um percentual de 

51% de metano no biogás produzido.  

Gunaseelan (2004) encontrou resultados satisfatórios para a produção de metano em 

resíduos de frutas cítricas com adição de inóculo semente através de ensaios BMP, com 502 

mL/gSV, 455 mL/gSV e 357 mL/gSV para suco de laranja, casca de laranja e casca de abacaxi, 

respectivamente.  

Deste modo, o baixo potencial obtido neste experimento se deve a inibição da atividade 

metanogênica ocasionada pela acidificação do meio, que pode ter sido fortemente influenciado 

pelas características dos substratos utilizados, além da baixa alcalinidade fornecida pelo 

inóculo, que não conseguiu manter o pH estável, levando o processo ao colapso. Contudo, a 

utilização da co-digestão e condições ambientais adequadas, contribuiem para a eficiência do 

processo da digestão anaeróbia. 

 

4.4 EXPERIMENTO 3 - Análise da variabilidade dos inóculos e da influência da relação C/N 

na geração de biogás e metano 

Como mencionado no item 3.1.2, foram coletadas três amostras de lodo de esgoto e três 

de lodo industrial, em períodos diferentes, com o intuito de analisar a variabilidade das suas 

características e do seu comportamento em termos de geração de biogás. 

 

4.4.1 Análises físico-químicas e bioquímicas dos substratos  

Diante dos dados obtidos, observa-se uma similaridade dos lodos oriundos da mesma 

origem, principalmente no que se refere à alcalinidade, com valores bastante semelhantes.  

Enquanto que a umidade, pH, condutividade elétrica, DQO, DBO apresentaram uma maior 

variabilidade, independente de serem da mesma origem (Tabela 28).  
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Tabela 28- Análises dos lodos utilizados nos ensaios BMP 

INÓCULOS 

Parâmetros 
LE 1 

(06.06.15) 

LE 2 

(26.08.15) 

LE 3* 

(12.05.16) 

LI 1** 

(10.06.15) 

LI 2 

(31.08.15) 

LI 3 

(28.04.16) 

Umidade (%) 95,95 91,90 94,51 94,32 97,66 95,78 

pH 7,8 7,57 7,34 7,59 8,11 7,42 

Condutividade 

Elétrica (µs/cm) 
1.892 1.247,4 859,8 1.334,4 3.473,0 1.496,3 

Densidade (g/mL) 0,99 1,04 0,99 0,98 1,00 0,97 

Sólidos Totais 

Voláteis (%) 
52,40 52,42 53,95 46,47 46,20 54,73 

DQO 38.146,97 24.564,97 49.848,08 36.952,43 57.009,72 46.114,75 

DBO - 7.400,00 11.963,54 - 23.400 10.145,245 

DBO/DQO - 0,30 0,24 - 0,41 0,22 

Alcalinidade 

(mg/L CaCO3) 
26,5 26,5 39,2 40,55 25,95 27,64 

C (%) - 22,77 28,64 - 28,30 28,70 

N (%) - 3,85 3,23 - 2,91 3,59 

C/N - 5,9 8,87 - 9,72 7,99 

     * O lodo de esgoto 3 foi coletado de uma ETE diferente do lodo de esgoto 1 e 2;  

     ** O lodo industrial 1 foi coletado na mesma indústria do lodo industrial 1 e 2, porém de um reator UASB diferente. 

 

O lodo de esgoto estudado apresentou um teor de umidade entre 91,9 a 95,95%, bem 

semelhante a um dos lodos de esgoto estudado por Firmo (2013), com valor de 92,10% de 

umidade e o lodo estudado por Vilela (2015) com 95%. Enquanto que o lodo industrial 

apresentou um maior percentual de umidade, variando de 94,32 a 97,66%, sendo este último 

bem próximo à umidade típica do lodo, que é de 98 % de água (DAMASCENO e CAMPOS, 

1998).  

Em termos de sólidos voláteis, os lodos de esgoto apresentaram um teor na faixa de 

50%, ressaltando a similaridade do LE 1 e LE 2 que são provenientes do mesmo reator UASB. 

Enquanto o lodo industrial apresentou duas amostras em torno de 46% e a terceira com quase 

55%, indicando uma maior presença de matéria orgânica passível de degradação em relação às 

demais.   

Todos os lodos apresentaram um pH neutro ou próximo da neutralidade e, portanto 

dentro da faixa ideal para a formação de metano, que segundo Chernicharo (1997) se encontra 

entre 6,8 a 7,2, podendo ainda conseguir uma estabilidade entre 6,0 a 8,0.  

No que se refere à relação C/N, todos os lodos se enquadraram abaixo da faixa ótima 

(20 a 30), entretanto dentro da faixa típica para o lodo que varia de 5,0 a 11,0 (FERNANES, et 
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al, 1999). As menores relações C/N encontradas nos lodos LE 2 e LI 3, indica que estes possuem 

um maior aporte de nitrogênio em relação as demais amostras (Gráfico 27). De acordo com 

diversos autores, é comum que os lodos possuam uma baixa relação C/N em decorrência do seu 

aporte de nitrogênio, que por sua vez, é um benefício na co-digestão com resíduos que possuem 

uma deficiência deste nutriente (LEITE et al., 2003; SGORLON et al., 2011). 

Gráfico 27 - Relação C/N dos lodos utilizados como inóculos 

 

Com base na proporção da massa seca do resíduo e inóculo utilizado, foi possível 

estimar a relação C/N inicial das diferentes configurações, como pode ser visto na Gráfico 28.  

Gráfico 28 - Relação C/N inicial das diferentes configurações adotadas 

 

Analisando os dados obtidos, é possível observar que os lodos com relação C/N em 

torno de 8, o LE 3 e LI 3, foram os que apresentaram as melhores relações C/N quando co-

digeridos com o resíduos alimentar (RA+LE 3 e RA+LI 3), e dentro da faixa ideal que varia de 

20 a 30. Enquanto que o LI 2 apresentou a maior relação C/N, ou seja, o maior teor de carbono 

em relação aos demais inóculos analisados, e que juntamente com o elevado teor de carbono 
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presente na amostra de resíduo alimentar, resultou na maior relação C/N da co-digestão, 

chegando próximo ao limite ideal. Já o LE 2 apresentou o maior teor de nitrogênio, que 

favoreceu a uma menor relação C/N da co-digestão com o resíduo alimentar, situando-se abaixo 

da faixa ideal.  

 

4.4.2 Análise da geração de biogás e metano 

 

O estudo da variabilidade dos inóculos e da influência da relação C/N foi realizada a 

partir das análises do pH inicial e final, e da geração de biogás e metano obtidos através dos 

ensaios BMP. 

 

4.4.2.1 Análise do pH inicial e final do ensaio BMP 

Na fase de preenchimento e encerramento, conforme detalhado na metodologia, todos 

os biorreatores tiveram seu pH medido (Gráfico 29), para que fosse possível analisar a 

influência do mesmo na geração de biogás e metano.  

Gráfico 29 - Dados de pH de entrada e saída: (a) lodo de esgoto; (b) lodo industrial 

 

Analisando os dados de pH final, é possível constatar a acidificação de todos os 

biorreatores contendo resíduo alimentar,  que pode ter sido favorecido pela características do 

resíduo utilizado, além da baixa capacidade de tamponamento do sistema, que resultou na 

instabilidade do pH no processo. Segundo Ward et al. (2008) os resíduos orgânicos possuem 

uma rápida hidrólise, no qual os compostos produzidos podem ser rapidamente convertidos em 

ácidos graxos e, favorecer a acidificação do meio.  
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Já os biorreatores contendo apenas o lodo mantiveram-se com pH entre 7,3 a 8,0, e, 

portanto dentro da faixa ideal para os micro-organismos responsáveis pela formação de metano, 

as arqueas metanogênicas. 

 

4.4.2.2 Geração de volume acumulado e taxa máxima de biogás e metano 

Os lodos de esgoto (LE 1 e LE 2) e industrial (LI 2 e LI 3) advindos do mesmo reator, 

apresentaram similaridade no comportamento de geração de biogás, enquanto que os lodos 

provenientes de outro reator obtiveram resultados bastante discrepantes (Gráfico 30 e 31). 

Gráfico 30 - Geração de biogás de diferentes amostras de lodos de esgoto

 

Gráfico 31 - Geração de biogás de diferentes amostras de lodos industriais

 

As amostras do lodo de esgoto 1 e 2 apresentaram um comportamento bastante 

semelhantes e são advindos do mesmo reator UASB, na ETE da Mangueira, em Pernambuco. 

Enquanto que o lodo 3, oriundo da ETE Praia Grande, apresentou uma geração acumulada de 
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biogás superior em mais de 200%, que pode ter sido favorecida pela maior alcalinidade, DQO, 

DBO, teor de SV, e relação C/N em relação aos demais lodos (Tabela 29). 

Tabela 29- Geração de biogás de diferentes lodos 

Substrato Volume acumulado 

(NmL) 

Taxa máxima de 

biogás (NmL/dia) 

LE 1 56,81 9,8 

LE 2 45,86 7,7 

LE 3 195,88 17,3 

LI 1 31,49 19,7 

LI 2 184,73 19,2 

LI 3 178,43 22,3 

 

As amostras do lodo industrial 2 e 3 são oriundos da mesma origem (mesmo reator 

UASB da indústria alimentícia) e também demonstraram comportamentos bastante 

semelhantes. Enquanto que o lodo de esgoto 1, oriundo de outro reator UASB (da mesma 

indústria alimentícia), obteve um decréscimo de mais de 400% em termos de volume 

acumulado de biogás em relação aos demais lodos, que por sua vez apresentou uma menor 

DQO, e que aliada a outros fatores, como por exemplo uma provável maior concentração de 

lipídeos, visto que é um lodo de origem animal, pode ter dificultado a biodegradação.  

Firmo (2013) coletou dois lodos de esgotos de diferentes ETE e obteve diferenças 

significativas, em torno de 900 NmL (Lodo 1) e de 300 NmL (lodo 2) de volume acumulado 

de biogás em 65 dias. O lodo de esgoto que obteve a maior geração de biogás nesta pesquisa, 

LE 3, assim como o utilizado por Firmo (2013), apresentou um maior teor de SV, DBO, DQO, 

e uma maior relação C/N em comparação ao outro lodo, que pode explicar a maior geração de 

biogás, favorecido pela maior quantidade de matéria orgânica disponibilizada no meio.  

O lodo de esgoto estudado por Alves (2008) apresentou uma taxa máxima bem similar 

ao encontrado nesta pesquisa, com 19,4 NmL/dia, enquanto que o volume acumulado de biogás 

obteve 101,4 NmL durante 60 dias de experimento. Brito (2015) encontrou um menor volume 

acumulado de biogás, com 165,90 NmL, apesar da maior duração do experimento, com 

aproximadamente 120 dias. Já o lodo de esgoto utilizado por Melo (2010) obteve uma geração 

bastante superior, com 942,84 NmL para 80 dias de experimento.  

Segundo Brito (2015) esta discrepância de valores ocorre em virtude das mudanças 

climáticas, forma de coleta, acondicionamento do lodo e da duração do ensaio. Os parâmetros 

adotados na operação do reator e as características do afluente a ser tratado, também 
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influenciam consideravelmente na geração do biogás do lodo, contribuindo para a ampla 

variabilidade dos mesmos.   

Em relação à co-digestão do resíduo alimentar com os lodos de esgoto e industrial, 

ambos da segunda e terceira coletas, foi possível verificar uma consonância com o 

comportamento de biogás obtido das amostras isoladas. Observa-se o comportamento similar 

da co-digestão do resíduo com os lodos industriais, ambos provenientes da mesma fonte, apesar 

de terem sido coletados em períodos diferentes (Gráfico 33); bem como o comportamento 

distinto da co-digestão do resíduo com os lodos de esgotos provenientes de fontes e períodos 

diferentes (Gráfico 32).  

Gráfico 32 - Análise comparativa da geração de biogás de resíduo+lodo de esgoto 

 

Gráfico 33 - Análise comparativa da geração de biogás de resíduo+lodo industrial 
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Diante dos dados obtidos, observa-se que o LE 2 proveniente do reator UASB da ETE 

Mangueira, obteve a menor geração de biogás quando isolado; entretanto a maior geração de 

biogás quando co-digerido com o resíduo alimentar, bem como o maior pH final, ainda que 

tenha ocorrido a acidificação do meio, como nos demais experimentos. Enquanto que o LE 3, 

proveniente da ETE Praia Grande, apresentou comportamento similar aos lodos industriais 

quando isolados, e quando co-digerido com o resíduo alimentar obteve uma geração de biogás 

superior a co-digestão do RA com os lodos industriais (Tabela 30).  

Tabela 30- Dados de biogás do Experimento 3 

Substrato 
Volume acumulado 

(NmL) 

Volume de biogás s/ 

lodo (NmL) 

L0 máximo 

(NmL/gS) 

L0 máximo 

(NmL/gSV) 

RA+LE 2 560,1 514,0 104,25 110,90 

RA+LE 3 390,6 195,5 45,24 48,13 

RA+LI 2 280,6 96,3 28,19 29,99 

RA+LI 3 320,7 147,2 36,47 38,80 

 

Analisando os dados de geração de biogás das diferentes co-digestões, percebesse que 

os maiores potenciais de biogás (Gráfico 34) foram provenientes das misturas que continham 

as menores relações C/N, visto que o RA+LE 2 apresentou o maior potencial e a menor relação 

C/N (14,84), seguido do RA+LE 3 (21,33); RA+LI 3 (21,9), e por último o RA+LI 2 (29,63).  

Gráfico 34 - Potencial máximo de geração de biogás (NmL/gS) 
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gSVsubstrato/gSVinóculo relatados Alexis et al. (2015) e 0,6 a 0,9 por Zhou et al. (2011). Entretanto, 

Alexis et al. (2015) encontrou ainda um processo adequado para relações menores que 2 

gSVsubstrato/gSVinóculo, e um baixo resultado para relação de 9 gSVsubstrato/gSVinóculo em 

decorrência do acúmulo de AGV que favorece a acidificação do meio. Já Zhou et al. (2011) 

encontrou uma inibição por acúmulo de AGV para as relações S/I de 1,6 a 3,0. 

Deste modo, o RA+LE 2, RA+LE 3 e o RA+LI 3 apresentaram as menores relações de 

S/I (Gráfico 35), situando-os mais próxima da faixa ideal segundo os dados obtidos por Alexis 

et al. (2015); bem como os maiores potenciais de biogás, nesta ordem.  

Gráfico 35 - Relação S/I do Experimento 3: Variabilidade dos lodos utilizados 

 

Contudo, acredita-se que o maior aporte de nitrogênio fornecido por estes lodos, e uma 

menor quantidade de carga orgânica na partida do reator, pode ter favorecido os melhores 

resultados de potencial de geração de biogás, visto que segundo Xu et al. (2014) uma elevada 

concentração de matéria orgânica pode proporcionar o acúmulo de AGV e a redução do pH, 

afetando a eficiência do sistema. Hartmann e Ahring (2005) reforça esta justificava, uma vez 

que o resíduo geralmente apresenta uma alta relação C/N, elevados teores de matéria seca e 

orgânica, e menores teores de macro e micronutrientes; enquanto que o lodo possui o inverso 

e, portanto, a complementaridade das diferentes características destes substratos tende a 

favorecer o processo da digestão anaeróbia. 
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Capítulo V – CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

 Neste capítulo serão abordadas as principais conclusões adquiridas a partir dos 

experimentos realizados nesta pesquisa, que compreende os quatro objetivos específicos, bem 

como as sugestões para o desenvolvimento de pesquisas futuras com base nestes resultados.  

 

5.1 CONCLUSÕES   

 

A presente pesquisa compreende três objetivos principais referentes a diferentes 

condições de biodegradação dos resíduos alimentares em ensaios laboratoriais. O 

desenvolvimento dos experimentos permitiu concluir que:  

 - Em termos de geração de biogás, observou-se que uma maior adição de lodo de esgoto 

e industrial na co-digestão com o resíduo alimentar, resultou em uma maior geração de biogás. 

O lodo proporciona melhores condições para o processo de digestão anaeróbia, por fornecer 

micro-organismos, um maior teor de água e nutrientes, bem como o aumento do pH do meio. 

Porém a capacidade de tamponamento não foi suficiente para manter o pH estável e dentro da 

faixa ideal para a atividade metanogênica durante todo o experimento;  

- Todos os experimentos contendo resíduo alimentar na sua configuração, apresentaram 

acidificação do meio, constatado ao término do experimento pelo pH ácido, bem como uma 

baixa geração de metano, com um teor inferior a 30% do biogás. As características do resíduo 

alimentar utilizado, uma baixa ou ausência capacidade de tamponamento do sistema, bem 

como uma  possível sobrecarga orgânica na partida do experimento podem ter favorecido a 

inibição da formação de metano, visto que são resíduos rapidamente acidificáveis, com uma 

elevada relação C/N, pH ácido, presença significativa de resíduos de rápida degradação 

(amido) e alto teor de óleo de cozinha (lipídeos), que podem ter dificultado o acesso dos 

microrganismos ao substrato, além de terem contribuído para um possível acúmulo de AGV e 

posterior acidificação do meio. As condições ácidas do meio podem ter favorecido a alteração 

das rotas metabólicas e a competição por nutrientes pelas bactérias redutoras de sulfato e/ou 

bactérias fermentativas, que possuem atividade ótima nestas condições. 

 - A adição de 10% das cascas de frutas cítricas e ácidas não influenciou 

significativamente na geração de biogás e metano, que apesar do acréscimo de apenas 15% e 

25%, respectivamente, também foi constado a inibição da geração de metano, bem como a 

acidificação do meio. Entretanto, não é possível afirmar que a adição deste resíduo seja benéfica 

ou prejudicial ao sistema biológico nesta proporção, devendo-se realizar estudos com resíduos 
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alimentares de diferentes características, principalmente no que se refere à relação C/N, visto 

que o resíduo alimentar utilizado apresentou uma alta relação destes nutrientes; bem como o 

tamponamento do sistema; e diferentes concentrações de cascas cítricas e ácidas. 

 - Em termos de variabilidade dos lodos, foi encontrado um comportamento semelhante 

de biogás para os lodos oriundos da mesma fonte (mesmo reator UASB), apesar de terem sidos 

coletados em períodos diferentes; enquanto que os lodos advindos de outro reator ou ETE 

apresentaram comportamentos bastante diferentes. Em relação à co-digestão do resíduo com os 

lodos, observou-se melhores resultados para os experimentos que tiveram uma melhor 

complementaridade das suas características, com um maior aporte de nitrogênio (menor relação 

C/N) e uma menor carga orgânica (menor relação S/I). 

Deste modo, as características dos substratos utilizados, a capacidade de tamponamento 

do sistema e a carga orgânica aplicada são alguns dos fatores que influenciam 

consideravelmente na estabilidade do sistema. Resultados satisfatórios de remoção de matéria 

orgânica, geração de biogás e metano são conseguidos através das condições adequadas para o 

desenvolvimento das metanogênicas, principalmente no que se refere à estabilidade do pH e a 

disponibilidade de micro-organismos e nutrientes no meio.  

 

5.2 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

Diante dos resultados obtidos nesta pesquisa, sugerem-se os seguintes itens como 

recomendações para trabalhos futuros: 

- Realizar novos experimentos com a adição de solução tampão, mantendo as 

configurações semelhantes desta pesquisa, para verificar o potencial de geração de metano 

destes substratos sem a influência da acidificação do meio; 

- Estudar outras relações de S/I, buscando alcançar a melhor proporção e a otimização 

da produção de metano para os substratos estudados; 

- Analisar a influência das cascas de frutas cítricas e ácidas em diferentes proporções, 

juntamente com resíduo alimentar de distintas relações C/N, buscando viabilizar a digestão 

conjunta destes resíduos através da proporção ótima; 

- Realizar ensaios com agitação mecânica, com diferentes intensidades de rotação por 

minuto (rpm), bem como agitação contínua e intermitente, objetivando o melhor contato entre 

os nutrientes e substratos e, por consequente, a maximização da produção de biogás e metano, 
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bem como a avaliação da viabilidade energética (energia gasta com a rotação e a energia 

produzida com a geração de metano); 

- Realizar ensaios em escala laboratorial de maior dimensão, com alimentação contínua 

e/ou de sistema de dois ou múltiplas fases, com o intuito de monitorar outros parâmetros 

intervenientes no processo, como o pH, AGV, nitrogênio amoniacal, DQO, bem como as 

análises dos lixiviados e do biogás gerados no processo; além da comparação dos dados iniciais 

e finais da relação C/N, remoção de SV e DQO; visando a análise da eficiência do processo; 

- Estudar os biosólidos obtido na digestão anaeróbia dos resíduos alimentares e dos 

lodos estudados, e a viabilidade da sua aplicação como biofertilizantes. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – Modelo de planilha BMP utilizada nos experimentos

 


