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RESUMO 

 

Atualmente, existem diversos modelos matemáticos que estimam a geração de gases em 

aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos (RSU), entre os modelos mais utilizados 

tem-se o LandGEM, EPA, Banco Mundial e de composição química. Em geral, os 

parâmetros de entrada dos modelos referem-se principalmente a dados não obtidos de 

forma experimental e nem sempre são representativos à situação dos aterros brasileiros.  

Desta forma, tem-se a necessidade de realizar experimentos para obtenção de tais 

parâmetros em escala específica e regional, tais como: composição dos resíduos, 

velocidade de degradação e forma de operação dos aterros. Entretanto, a metodologia de 

obtenção dos parâmetros de composição química e velocidade de degradação dos RSU 

ainda é limitada no Brasil dificultado assim a previsão da geração de gases de forma 

mais precisa. Neste contexto, este trabalho consiste na determinação experimental de 

parâmetros (composição química, potencial de geração de biogás e velocidade de 

degradação dos resíduos) e entendimento do mecanismo de biodegradação através do 

desenvolvimento de ensaios de Potencial Bioquímico de Metano (BMP) em cada 

material que compõe os RSU, tais como matéria orgânica, papel/papelão, madeira e 

côco, borracha e couro, resíduos de jardim, materiais sanitários, materiais têxteis, e 

materiais plásticos. Com os resultados obtidos pode-se observar que a mistura com os 

materiais têxteis e com sanitários apresentaram os dois maiores potenciais de geração de 

biogás equivalentes a 275,78 e 384,20 NmL/gSV, respectivamente e ambos 

apresentaram entre as maiores taxas de conversão química correspondendo a 31,46% 

para os têxteis e 45,84% para sanitários. O percentual de metano obtido no biogás 

gerado variou entre 26,36% para a mistura madeira e côco e lodo e 43,37% para a 

mistura papel/papelão e lodo.  

 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos Urbanos, Biogás, biodegradação, BMP, Modelo de 

Composição Química. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Many mathematical models have been developed nowadays to estimate the gas 

generation in urban solid waste landfills. In between the most used are LandGEM, EPA 

and World Bank models. The input to those models usually refer to literature data; 

although, these data do not represent the Brazilian reality very well. Therefore, 

researches to define suitable parameters are needed respecting scales and the region 

characteristics such as the solid waste composition, degradation rate and the operation 

method of the landfill. However, the methodology to obtain parameters of chemical 

decomposing and degradation rate of the solid waste are still very limited in Brazil; that 

makes harder to preview precisely the gas generation. In this context, this project aims 

to determine experimentally the parameters (chemical composition, biogas generation 

potential and degradation rate of the waste) and understand the mechanics of 

biodegradation by developing Methane Biochemical Potential (MBP) tests in each 

material that composes the landfill. These materials are the organic matter, paper, wood 

and coconut, rubber and leather, gardening waste, sanitary material, textiles, and 

plastics. By analyzing the results, it is possible to observe that the textiles and nappies 

babies represent the biggest biogas generation potentials. It corresponds to 275,78 and 

384,20 respectively. Both present the biggest rates of chemical conversion as well, 

which corresponds to 31.46% to the textiles and 45,84% to the nappies babies. The 

methane percentual in the generated biogas varied between 26.36% in the wood/coconut 

mix to 43.37% in the paper/sewage mix.  

 

Key Words: Urban Solid Waste, Biogas, Biodegradation, MBP, Chemical Composition 

Model. 
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Capítulo I -INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Justificativa e Objetivos 

 

As variações no clima da Terra estão provocando mudanças nos padrões de 

precipitação, aumentando a incidência de fenômenos como secas e enchentes em 

determinadas regiões do planeta. Existem projeções onde especialistas alertam para um 

possível aumento superior a 3% nas temperaturas médias da superfície global nos 

próximos anos (FELIPETTO, 2007). 

 

A presença de alguns gases na atmosfera, principalmente o vapor de água, o gás 

carbônico e o metano, impede que o calor gerado pela incidência dos raios solares na 

superfície terrestre seja liberado de volta ao espaço (FELIPETTO, 2007). Desse modo, 

alguns pesquisadores apontam os Gases do Efeito Estufa (GEE) liberados na atmosfera 

como sendo responsáveis por parte da grande mudança observada na proporção do 

clima (IPCC, 2006). 

 

Na tentativa de minimizar o lançamento dos GEE, a Organização das Nações Unidas 

(ONU), em 1992, estabeleceu a “Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 

do Clima” com o objetivo de estabelecer metas para a redução de emissões desses 

gases. Metas e prazos de compromisso assumidos com a redução das emissões 

antropogênicas foram definidas no Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança do Clima e foram estabelecidas de modo diferenciado 

entre os Países, denominados também de Partes, que assinaram o acordo. O Protocolo 

institui que qualquer Parte pode transferir ou adquirir de quaisquer outras Partes 

unidades de redução de emissões. 

 

Atualmente, aguardava-se para dezembro de 2009 o fechamento de um acordo 

resultante da Conferência das Nações Unidas de Mudanças Climáticas de Copenhague 

que regulamentasse o mercado de emissões a partir de 2012, fim do período de 

compromisso do Protocolo de Quioto, fato que não ocorreu. A falta de normas para o 

período após “Quioto” ocasionou uma turbulência no mercado de crédito de carbono. 

Até o final dessa fase turbulenta os mercados mergulham em um mar de incertezas 
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frente aos projetos do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). No entanto, 

segundo a PointCarbon Consultoria, o mercado de certificados de emissões reduzidas 

não sofrerá retrações apesar das incertezas políticas e crescerá apenas 5% comparado 

com 2009 (ABEMEC, 2010). 

 

Visando o comércio de emissões, vários empreendimentos com finalidade exclusiva de 

redução de emissões dos GEE foram implantados no Brasil, como é o caso do Aterro da 

Anaconda em São Paulo.  

 

O Aterro Sanitário dos Bandeirantes e o São João, ambos localizados em São Paulo 

geram energia elétrica através do gás gerado pela decomposição dos Resíduos Sólidos 

Urbanos (RSU), o que ocasionou a sustentabilidade energética dos mesmos. Aliada a 

geração de energia a partir do chamado “gás do lixo” ocorre à redução de emissão do 

gás metano que é convertido a dióxido de carbono pela combustão podendo ser 

contabilizado e comercializado no comércio de emissões. 

 

No Brasil, segundo dados do Ministério das Cidades referentes a 2006 e publicados em 

2007, 61,4 e 63,9% dos resíduos coletados foram depositados em aterros sanitários, 25,0 

e 26,6% em aterros controlados e 13,6 e 9,5% em lixões (SNIS, 2008). Os Aterros 

sanitários representaram, em 2007, 145 unidades em funcionamento o que tem 

incentivado estudos de viabilidade energética, resultante do manejo dos RSU, aliada à 

comercialização de créditos de carbono (ABRELPE, 2008). Atentos ao fato, o setor 

Sucroalcooleiro utiliza o biogás produzido durante a degradação biológica da biomassa 

para obtenção da auto-suficiência energética, técnica difundida em vários setores 

industriais.  

 

Um Aterro Sanitário (AS) funciona como um biorreator onde fenômenos biológicos de 

degradação da massa de resíduos podem processar-se em ambiente anaeróbio ou 

parcialmente aeróbio, dependendo do modo de operação do aterro (RUSSO, 2005).  

 

Os aterros, embora sejam construídos para receber os resíduos, podem provocar sérios 

danos ao meio ambiente. A decomposição dos resíduos, em condições ideais de 

umidade e de temperatura, nos aterros provoca a geração de efluentes líquidos e gasosos 
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potencialmente ofensivos ao meio ambiente como o metano e o dióxido de carbono 

devido à patogenicidade ou à explosividade dos mesmos. 

 

Através de processos anaeróbios os compostos orgânicos presentes nos resíduos são 

convertidos em biogás que consiste em uma mistura majoritária de metano e de dióxido 

de carbono (45 a 60% e 40 a 60%, respectivamente), embora contenha ainda outros 

componentes tóxicos e produtores de cheiro. A digestão anaeróbia contribui em um 

cenário mundial com 5 a 20% da emissão global antropogênica de metano para a 

atmosfera (IPCC, 2006). 

 

O equilíbrio dos processos industriais depende não apenas da qualidade dos 

equipamentos, mas também do grau de conhecimento que o fabricante possui 

relacionado às reações químicas envolvidas no processo. Em analogia, o controle do 

processo bioquímico de decomposição depende do conhecimento de transformações que 

ocorrem com os RSU quando dispostos em um AS. 

 

A diversidade dos materiais envolvidos no processo de decomposição dos RSU e as 

características dos mesmos influenciam nos processos de transformação e de 

estabilização da matéria. Por isso, as pesquisas envolvendo parâmetros de 

caracterização dos resíduos e dos fenômenos físicos, químicos e biológicos que ocorrem 

na biodecomposição estão em ascendência.  

 

Com o intuito de conhecer melhor o processo de biodegradação dos resíduos utilizou-se 

metodologia descrita por Alves (2008), que consiste em uma adaptação do ensaio de 

biodegradabilidade descrito por Owen et al. (1979) apud Hansen et al. (2004) inspirada 

por Angelidaki e Ahring (1997), chamada de Biochemical Methane Potential (BMP). 

Para realizar estimativas numéricas de potencial de geração de metano utilizou-se o 

modelo Tchobanoglous et al. (1993) assumindo como dados de entrada os resultados 

obtidos experimentalmente. 

 

Para projetar uma unidade de transformação de biogás em energia faz-se necessário o 

conhecimento prévio da quantidade de biogás a ser recebida.  Os modelos utilizados na 

previsão de biodegradabilidade dos resíduos foram desenvolvidos na Europa, 
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principalmente, e, quando aplicados no Brasil com dados de entrada obtidos na 

literatura internacional, não representam bem as condições vivenciadas no país 

(FIRMO, 2009). A diferença climatológica é um fator bem distinto entre os países da 

União Européia e o Brasil, o clima quente do país favorece os processos de degradação 

microbiológica o que acarreta em más aproximações da modelagem.  

 

A compreensão dos mecanismos envolvidos no processo poderá proporcionar melhoria 

nas condições de biodegradação, favorecendo a operação e o desenvolvimento das 

tecnologias de aproveitamento energético dos aterros de resíduos sólidos urbanos do 

País.  

 

Com a finalidade de aproximar os resultados dos modelos existentes com a realidade 

das regiões brasileiras é necessário o desenvolvimento de pesquisas relacionadas à 

aquisição de parâmetros de entrada, pois, referem-se a condições específicas de cada 

Aterro. 

 

Este trabalho tem a finalidade de subsidiar o projeto financiado pelo Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) estudando a biodegradabilidade e 

a geração de biogás. O título do projeto é “Monitoramento do Processo de 

Biodegradação de Resíduos Sólidos Urbanos em Escala Piloto e Construção de um 

Modelo de Previsão de Geração de Gás e Lixiviado com Validação de Modelos 

Numéricos”. 

 

O estudo é realizado  através da análise da composição física, química e biológica dos  

RSU provenientes do Aterro da Muribeca/PE, bem como utilizar os dados obtidos como 

parâmetros de entrada no modelo Tchobanoglous et al. (1994). Como resultado, será 

possível comparar a quantidade de biogás gerada no experimento com a prevista pelo 

modelo. 

 

1.1.2.Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

- Estudar a biodegradabilidade de distintas classes de materiais que constituem os RSU 

do Aterro da Muribeca/PE; 
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- Caracterizar os componentes dos RSU quanto à composição química e física; 

- Avaliar o potencial de geração de biogás dos componentes dos RSU; 

- Estimar o potencial de geração de biogás através do modelo de Composição Química 

(TCHOBANOGLOUS et al., 1994) 

- Comparar o potencial de geração de biogás obtido experimentalmente com o previsto 

pelo modelo. 

 

1.2.Estrutura do Trabalho  

 

Esse trabalho foi dividido em sete capítulos. O primeiro capítulo faz uma abordagem 

sobre biogás incluindo os fatores que motivaram a realização dessa pesquisa e os 

objetivos a gerais e específicos. 

 

O capítulo dois abrange definições relativas ao biogás, descreve os parâmetros 

representativos na transformação dos RSU em gás e em matéria estabilizada, como 

COT e SV. E apresenta o modelo de Composição Química para estimar a geração de 

biogás. 

 

No capítulo seguinte são descritos os métodos analíticos e experimentais utilizados na 

elaboração dessa pesquisa. Portanto, abrange a montagem dos biorreatores, a descrição 

das fórmulas utilizadas na transformação de unidades, na obtenção da composição 

elementar da mistura a partir dos dados do substrato e do inóculo e na determinação do 

volume gerado pelo ensaio BMP. 

 

O quarto capítulo contém os resultados alcançados relativos às análises bioquímicas e 

físicas, à produção de biogás expressa em volume e também em forma de potencial de 

geração de biogás. 

 

O quinto capítulo descreve as conclusões alcançadas nesse trabalho. O sexto capítulo é 

reservado para as sugestões futuras e o último, capítulo 7, corresponde às referências 

bibliográficas utilizadas. 
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Capítulo II -REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1. Considerações 

 

Durante o século 10 a.C, o biogás era usado para aquecer água de banho na Assíria e na 

Pérsia durante o século XVI. No século XVII, Jean Batista Van Helmont comprovou 

que os gases inflamáveis estavam envolvidos com decaimento de material orgânico e 

em 1808, Sir Humphry Davy demonstrou a produção de metano a partir da digestão 

anaeróbia do esterco de gado. As pesquisas nesta área andaram devagar até o 

desenvolvimento da microbiologia (HENRIQUES, 2004). 

 

Em 1895, a Inglaterra foi pioneira na digestão anaeróbica a qual se destinava  

inicialmente ao tratamento de efluentes. O país  tinha altos índices de poluição das 

águas causadas por despejos de esgotos, então através da digestão anaeróbica foi 

possível diminuir a carga lançada aos rios e preencher, com o gás gerado no processo, 

as luminárias da Rua Exter em Londres. O biogás era produzido em poços das estações 

de tratamento de esgoto (ROCHA, 2006). 

 

A Índia e a China desenvolveram, no início do século XX, o processo de geração de 

biogás a partir de esterco de animais originando modelos próprios de biodigestores 

(PECORA, 2006). 

 

A primeira planta de tratamento anaeróbico foi realizada em 1859 em Bombain, na 

Índia (ROCHA, 2006). Com o conhecimento acumulado ao longo do tempo, surgiram 

inovações no processo de digestão anaeróbia, foram poços, lagoas até chegar aos 

reatores anaeróbios, tanques fechados, e aos equipamentos de mistura. Diante da crise 

mundial do petróleo, em 1973, o Brasil começou a investir em energias alternativas, 

eólica, solar, centrais hidroelétricas, biocombustíveis e biomassa.  

 

A biomassa como fonte energética teve uma abrangência eficaz no nordeste brasileiro, 

especificamente na Paraíba. Foram construídos naquela época cerca de 800 

biodigestores, através de incentivos do governo federal.  No Rio de Janeiro, a coleta de 



 

7 

 

 

biogás, proveniente de aterros sanitários, chegou a responder por 3% do Gás Natural 

distribuído pela CEG (Companhia Estadual de Gás do Rio de Janeiro) e por parte do 

abastecimento da frota da COMLURB (Companhia Municipal de Limpeza Urbana do 

Rio de Janeiro) (HENRIQUES, 2004). 

 

Craveiro (1994) afirma que a evolução da tecnologia anaeróbia na Europa e a 

capacitação de alguns grupos de pesquisa brasileiros permitiram que, a partir de 1983, 

ocorresse a disseminação dessa tecnologia para tratamento de efluentes industriais. Até 

1986, o governo tinha financiado a instalação de quase 7520 biodigestores, modelo 

chinês e indiano, no Brasil, quase todos com porte de 30m³. 

 

Após a queda no preço dos barris de petróleo, provocada pelo fim da crise mundial, o 

interesse pelas fontes de energia alternativas foi esquecido, restringindo o uso da 

tecnologia anaeróbia ao uso em tratamento de efluentes líquidos (AMARAL, 2004). 

Portanto, foi inevitável o desinteresse em utilizar a digestão anaeróbica como fonte 

energética e em pesquisas voltadas para o tratamento de resíduos sólidos urbanos a 

partir dessa metodologia. 

 

Com a intensificação das mudanças climáticas ocorridas atualmente, as questões 

ambientais ficaram em foco internacional. Embora existam incertezas sobre o rumo das 

mudanças globais e a variedade climática, estudos sugerem que os efeitos atribuídos ao 

lançamento de gases do efeito estufa (GEE) de origem antropogênica sejam superiores 

aos relacionados a qualquer mudança climática natural que tenha ocorrido no último 

milênio (HENRIQUES, 2004). 

 

Com o advir das pesquisas climáticas relacionada aos GEE, os estudos brasileiros 

relacionados à produção de biogás aliada a biodegradação de RSU ganharam um motivo 

especial para se desenvolverem: a criação do mercado brasileiro de crédito de emissões. 
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2.2.Cenário atual 

   

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) foi descrito no Protocolo de Quioto 

como um mecanismo cujo principal objetivo corresponderia a diminuição das emissões 

globais de gases do efeito estufa para a atmosfera. A queima do biogás com validação 

dos créditos de carbono é uma medida difundida no mercado dos projetos de âmbito do 

MDL (MACIEL, 2009). 

 

O Brasil ocupa o terceiro lugar mundial em números de atividades de projetos do 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, submetidos a uma Entidade Organizacional 

Designada (EOD), somando 255 atividades de projetos, desse valor 60% correspondem 

a projetos relativos ao setor energético e 24% referiam-se ao setor de aterros sanitários 

(ABRELPE, 2009).  

 

Em dezembro de 2009, realizou-se em Copenhague uma reunião com a presença dos 

países desenvolvidos e com a participação de membros dos países em desenvolvimento 

com a finalidade de fecharem um acordo sobre metas e regras para o mercado de 

emissões a partir de 2012, tal objetivo não foi atingido.  

 

Conforme o texto do Acordo de Copenhague, os países desenvolvidos se 

comprometeram em reduzir as emissões de GEE em longo prazo (80% de redução até 

2050) e para curto prazo estabeleceram uma meta de 20% de redução até 2020. Esses 

países concordaram também em disponibilizar recursos financeiros, tecnologia e 

capacitação para que os países em desenvolvimento possam combater os efeitos das 

mudanças climáticas. O Brasil e outros países em desenvolvimento puderam assumir 

compromissos voluntários com a redução das emissões. 

 

Após o encontro de Copenhague o Governo Federal sancionou a lei que estabelece a 

Política Nacional de Mudanças Climáticas que estabelece as metas, entre 36,1 e 38,9% 

até 2020, de redução das emissões de GEE (RICHARD, 2010). Em janeiro desse ano, o 

Rio de Janeiro anunciou o programa estadual Lixão Zero a partir do qual prevê a 

geração de energia limpa gerando créditos de carbono por intermédio da Caixa 

Econômica Federal e do Banco Mundial (FRANCO, 2010). 
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Mesmo diante das incertezas deixadas pelo “acordo” o mercado mundial reage bem, no 

entanto pode haver restrições de financiamento para projetos. Durante o primeiro leilão 

de Unidades de Emissão Reduzida foram negociadas aproximadamente 400 mil 

toneladas de dióxido de carbono equivalente. Diante desse cenário, consultores avaliam 

que o mercado em 2014 pode alcançar três vezes mais transações que em 2008 

(MULLER, 2010).  

 

 

2.3.Biogás 

 

O biogás consiste em uma mistura gasosa resultante do processo de fermentação da 

matéria biodegradável em ambiente anaeróbico. O termo fermentação define as 

modificações químicas do substrato devido à atividade microbiana, tanto em aerobiose 

como em anaerobiose (DICIONÁRIO DA AGRICULTURA FRANCÊSA, 1999 in 

FRANCOU, 2004).  

 

A matéria biodegradável necessária ao processo de fermentação pode advir de plantas 

aquáticas, esterco, resíduos sólidos, efluentes, resíduos agrícolas, lodo de esgoto e de 

efluentes industriais (PECORA, 2004).  

 

O aproveitamento de resíduos sólidos pode ser realizado de muitas formas como 

reciclagem, compostagem, incineração e geração de energia nos aterros sanitários. Após 

serem depositados em aterros, os resíduos sofrem compactação e recebem cobertura 

permitindo que a fase anaeróbia se estabeleça de forma duradoura durante a 

decomposição. A decomposição anaeróbia dos resíduos nos aterros origina gases, 

principalmente metano e dióxido de carbono, que formam o biogás ou gás do lixo. 

Ocorre ainda a formação de biofertilizantes após a estabilização da matéria resultante do 

processo fermentativo.   

 

A composição típica do biogás corresponde a cerca de 60% de metano, 35% de dióxido 

de carbono e de 5% de uma mistura de hidrogênio, nitrogênio, amônia, gás sulfídrico, 

monóxido de carbono, aminas voláteis e oxigênio (HAGEN, 2000 apud PECORA, 

2004). Cassini et al. (2003),  caracterizam o biogás como uma mistura gasosa composta 
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por 65 a 70% de metano, 25 a 30% de dióxido de carbono e, em pequena quantidade, de 

outros elementos. 

 

Tabela 1: Composição química do biogás. Adaptado de Biogás (2009). 

      Composição % 

Metano   50-70 

Dióxido de carbono  25-50 

Traços de outros gases  

 Hidrogênio Até 1 

 Gás sulfídrico Até 3 

 Oxigênio  Até 2 

 Amoníaco  Até 1 

  Nitrogênio   Até 7 

 

 

2.4. Processos de formação de biogás 

 

Processos bioquímicos são responsáveis pela transformação da parte biodegradável dos 

RSU em efluentes líquidos, gasosos e em matéria estabilizada. Os tratamentos podem 

ser classificados em aeróbios ou anaeróbios e ambos consistem em duas transformações 

concomitantes: a mineralização da matéria orgânica em dióxido de carbono (CO2), em 

metano (CH4) (este somente ocorre em operação anaeróbica) em água (H2O) e a 

humificação da matéria orgânica que resulta em moléculas bioestabilizadas ou em 

moléculas dificilmente biodegradáveis. Os dois tipos de tratamento podem ser utilizados 

separadamente ou combinados (KOMILIS et al. 1999 apud ACHOUR, 2008). 

 

Durante o período de tempo em que os resíduos municipais que se encontram em um 

aterro, os mesmos estão se decompondo primeiro aerobicamente e em seguida 

anaerobicamente. Uma vez que, ao receber os RSU, a célula do aterro é coberta por uma 

camada de solo restringindo a aeração na célula (BAIRD, 2004). 

 

O processamento aeróbio resume-se a uma oxidação biológica exotérmica da matéria 

orgânica na presença de oxigênio. Os processos ainda podem ser realizados de modo 

estático ou dinâmico. A duração do tratamento estático é mais prolongada. O oxigênio 

que alimenta a fase aeróbia, no processo estático, corresponde à fração do ar que se 

acumula nos vazios que se formam durante a deposição dos RSU nas células do aterro, 

isso ocorre devido à granulometria diversificada dos resíduos (ALCÂNTARA, 2007).  
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O tratamento aeróbico pode ser detalhado em três fases distintas: a mesofílica, a 

termofílica e a de maturação. Caracteriza-se por levar de algumas horas a um mês para 

estabilização da matéria orgânica, produz aumento de temperatura e necessita em média 

de 0,1 a 1 Nm³ de O2/min por tonelada de matéria seca (BAYARD, 2005). 

 

Por sua vez, o processo anaeróbio se realiza na ausência de oxigênio por 

microrganismos anaeróbicos facultativos ou anaeróbicos restritos. Esse tratamento 

permite a transformação da matéria biodegradável em metano, dióxido de carbono e em 

menor proporção, outros gases como a amônia e o gás sulfídrico. 

 

A principal diferença entre os dois tratamentos consiste na valorização energética do 

metano resultante do processo anaeróbio e na eficiência de remoção da fração orgânica. 

Fricke et al. (2005) mostram que em condições ótimas de temperatura, umidade e 

aeração, o tratamento aeróbio pode atingir 80% de degradação da matéria orgânica. 

Enquanto que, Achour (2008) relata que em processos anaeróbios a eficiência na 

redução da fração orgânica se estabelece entre 50 a 55%. 

 

 

2.4.1.Tratamento anaeróbico 

 

O processo anaeróbico permite a transformação do material orgânico biodegradável em 

material estabilizado favorecendo a redução do volume inicial de resíduos, provocada 

pela mineralização dos compostos biodegradáveis, pelo consumo de água e pela 

modificação da porosidade do meio. A perda na matéria biodegradável ocasiona um 

aumento na concentração de elementos minerais (KIRCHMANN & WIDEN, 1994). 

 

O processo anaeróbico pode ser resumido em três ou quatro etapas: hidrólise, 

acidogênese, acetogênese e metanogênese. Alguns autores referem-se às etapas 

hidrólise e acidonêgese como uma única fase, uma vez que as mesmas  bactérias são 

responsáveis pela realização das duas etapas (PECORA, 2004).   
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Devido à complexidade dos compostos orgânicos presentes nos RSU, eles nem sempre 

conseguem ser metabolizados pelo meio microbiano sendo necessária a degradação 

prévia, ou partição, dessas moléculas. Esse processo ocorre em duas etapas: externa a 

parede celular, através das exoenzimas, e outra interna aos microrganismos, por ação 

das endoenzimas. 

 

A hidrólise caracteriza a ruptura das ligações químicas que formam os compostos como, 

por exemplo, os hidrocarbonetos maiores.  Lipídios e proteínas são convertidos em 

substâncias hidrosolúveis mais simples, oligômeros e monômeros, como os 

aminoácidos. O principal objetivo dessa etapa consiste em facilitar o transporte das 

moléculas orgânicas, que apresentam cadeias carbônicas longas para a célula através de 

difusão pela membrana celular. As enzimas hidrolíticas extracelulares, como celulases e 

lípases, são responsáveis pela lise molecular (PECORA, 2004).  

 

Para obter energia as bactérias promovem a transformação das moléculas que 

penetraram pela membrana e excretam moléculas mais simples e de alta solubilidade. 

(LOPES, 2002). São liberados para o meio extracelular os ácidos graxos voláteis, 

alcoóis, dióxido de carbono, água e hidrogênio caracterizando a acidogênese. 

 

Durante a acetogênese os alcoóis e os ácidos graxos gerados na etapa anterior são 

consumidos gerando ácido acético, água, dióxido de carbono e hidrogênio. Os 

compostos resultantes dessa etapa são transformados em metano por ação de bactérias 

estritamente anaeróbicas. Esse grupo de bactérias desenvolvem-se preferencialmente em 

meios com pH próximo ao neutro, entre 6 e 8, e em temperaturas entre 30 e 40 ºC 

(PECORA, 2004). Temperaturas menores que 15ºC prejudicam o processo 

metanogênico (SNIS, 2008). Ensinas (2003) considera que apenas abaixo de 10ºC 

ocorre uma variação significativa na taxa de produção de metano.  

 

As bactérias metanogênicas realizam a conversão de ácido acético em metano, 

caracterizando a metanogênese acetoclástica, e em paralelo de dióxido de carbono e de 

hidrogênio em metano aproveitando o produto das etapas anteriores, identificando a 

metanogênese hidrogenofílica. 
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Diante disso, percebe-se a importância das etapas anteriores a metanogênese, 

principalmente a hidrólise exocelular a qual possibilita a passagem da matéria 

biodegradável pela membrana celular. 

 

O acompanhamento da produção de gases em aterros sanitários foi realizado por 

Tchobanoglous et al. (1994), com os dados coletados foram construídas as curvas 

mostradas na Figura 1 . Os resultados foram relacionados às cinco etapas que conduzem 

à estabilização dos resíduos.  

 

 

Figura 1: Acompanhamento da produção de gases em AS durante a digestão anaeróbia. 

Fonte: Russo (2005) adaptado de Tchobanoglous et al.(1994). 

 

A fase I corresponde ao processo aeróbio identificada durante as primeiras semanas de 

deposição no aterro, a fase II corresponde à transição entre os processos aeróbios e 

anaeróbios onde quase todo oxigênio foi consumido e prevalece a ação dos 

microrganismos facultativos. A fase III já caracteriza a ausência de oxigênio, o aumento 

de dióxido de carbono e o início da geração de metano. 

 

A geração de metano se intensifica no início da fase IV onde as condições de 

anaerobiose já estão fixas. Nesse processo ocorre uma redução no teor de dióxido de 
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carbono e o biogás nessa etapa é essencialmente CO2 e CH4. Cerca de 72% do metano 

produzido advêm da metanogênese acetoclástica.  

 

Após um período estável de produção de biogás, ao final da etapa IV, e de consumo 

intenso de substrato biodegradável ocorre uma redução na ação das metanogênicas. 

Caracteriza a fase V, ou fase de maturação, a qual é identificada pela diminuição 

drástica da produção de biogás e pela geração de nitrogênio.  

 

Rees (1980) in Castilhos Jr. et al. (2003) apud Brito Filho (2005) mostra a evolução da 

degradação da celulose e dos ácidos graxos voláteis em cada uma das cinco fases. 

Através da Figura 2 pode-se observar a tendência a redução de cerca de 80% da 

concentração inicial de celulose ao longo das quatro primeiras fases. Por sua vez, o 

aumento da concentração dos ácidos graxos voláteis ao longo das fases I e II é 

provocado pela hidrólise molecular. Durante a acetogênese esse teor é reduzido após 

uma degradação acentuada desses compostos. 

 

 

Figura 2: Evolução da celulose e dos ácidos graxos ao longo da decomposição sofrida 

no AS. Adaptado de Rees (1980) in Castilhos Jr. et al. (2003) apud Brito Filho (2005). 

 

As reações envolvidas no processo constituído pelas cinco fases disponibilizam água e 

energia para as células. A formação de dióxido de carbono e de metano, conforme 

Tchobanoglous et al. (1994), se dá conforme a reação (1). 

 

      (Reação 1) 
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Essa reação é utilizada quando a massa de resíduo é composta essencialmente de 

celulose e hemicelulose, Lamborn (2009), moléculas as quais não contém nitrogênio em 

sua constituição. A reação descrita acima por não considerar o nitrogênio na 

composição da matéria biodegradável é pouco utilizada na previsão de geração de 

biogás por resíduos sólidos, mas é vastamente aplicada ao estudo de biodegradabilidade. 

 

 

2.5. Fatores que influenciam na geração de biogás 

 

Os principais fatores que influenciam na produção de biogás em aterros são o pH, a 

composição dos resíduos, a umidade e o tamanho das partículas determinando a 

superfície de contato entre os sólidos e os microrganismos. 

 

 

2.5.1.Composição dos RSU 

 

Os resíduos sólidos são materiais produzidos em decorrência de atividades humanas em 

sociedade, gerados como sobra ou como rejeito de vários processos somados a materiais 

que já não possuem finalidade, que se apresentem nos estados sólido ou semi-sólido, 

como líquidos não passíveis de tratamento como efluentes (ABRELPE, 2008).  

 

Os resíduos sólidos urbanos são constituídos por materiais muito heterogêneos. Para 

estudá-los alguns autores tentaram agrupar esses materiais em categorias, por exemplo, 

orgânicos e inorgânicos. A fração orgânica corresponde à matéria putrescível, sujeita a 

uma rápida decomposição, como resto de comida, papéis, papelões, têxteis e têxteis 

sanitários.  

 

A matéria orgânica é constituída essencialmente por material biologicamente não inerte 

susceptível à mineralização na forma de moléculas simples, metano, dióxido de carbono 

e água, e de compostos mais estáveis (BAYARD et al., 2001). Por sua vez, a fração 

inorgânica diz respeito à fração inerte ou biologicamente estável, como elementos 
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metálicos, vidros, plásticos e elementos minerais que podem ser recuperados e 

reaproveitados.  

 

Conforme Amaral (2004), a diversificação dos resíduos sólidos gerados, sua 

distribuição espacial e os percentuais de resíduos sólidos coletados no Brasil escondem 

grandes diferenças regionais decorrentes da diversidade sócio-econômica nacional. 

Além disso, existem as variações climáticas entre as regiões o que ocasiona diferenças 

na execução dos processos.  

 

Francou et al. (2004) separa os constituintes dos RSU da França em cinco classes: 

resíduos verdes, que são resíduos vegetais de jardins; resíduos manejáveis, reunindo 

resíduos manejados pela comunidade que não participa da coleta seletiva; resíduos 

manejáveis residuais, fração residual dos resíduos manejáveis obtida após separação de 

papéis, papelões, vidros e embalagens separadamente; fração fermentável, que 

corresponde à matéria putrescível dos resíduos manejáveis, dejetos de cozinha coletados 

separadamente; lodo de estação de tratamento. 

 

Os RSU coletados na Região Metropolitana do Recife (RMR) em Pernambuco foram 

classificados em seis classes (vidro, papel/papelão, metal, plástico, potencial de 

recicláveis, matéria orgânica e outros) e a distribuição em massa de cada um desses 

componentes foi organizada por Firmo (2009). 

 

Abreu e Lima - - - - - - -

Araçoiaba 2% 14% 4% 12% 32% 61% 7%

Cabo de Santo Agostinho 1% 7% 5% 11% 24% 62% 14%

Camaragibe 2% 5% 1% 10% 17% 33% 50%

Igarassu 5% 12% 2% 7% 26% 63% 11%

Ipojuca - - - - - - -

Itamaracá 5% 12% 2% 7% 26% 63% 11%

Itapissuma 1% 2% 3% 6% 12% 13% 75%

Jaboatão dos Guararapes 5% 12% 2% 7% 26% 63% 11%

Moreno 7% 12% 1% 14% 33% 61% 5%

Olinda 2% 12% 2% 8% 24% 60% 16%

Paulista - - - - - - -

Recife 5% 12% 2% 7% 26% 63% 11%

São Lourenço da Mata - - - - - -

Média 3,6% 9,8% 2,5% 8,7% 24,5% 54,4% 21,1%

% outros% metal % plástico
% potencial 

de recicláveis

% matéria 

orgânica
Município % vidro

% papel/            

papelão

 

Figura 3: Distribuição gravimétrica de componentes dos RSU na RMR.  

Fonte: Firmo (2009). 
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Nota-se na Figura 3 que o somatório do percentual de plástico, de papel/papelão e de 

matéria orgânica compreende quase 75% dos RSU na RMR. O alto preço, quando 

comparado com as demais classes, relacionado a metais e a vidro na indústria da 

reciclagem favorece os baixos percentuais desses materiais encontrados nos RSU que 

chegam aos AS. 

 

No Brasil dentre os materiais que formam a massa de RSU são recuperados, antes da 

disposição em aterros, cerca de 40% dos plásticos e papéis/papelões e 25% do conjunto 

metais/vidros (SNIS, 2008). O setor de reciclagem aponta um crescimento na 

quantidade de latas de aço e de alumínio, de papéis/papelões e de embalagem PET 

recicladas e uma estabilidade na fração de vidro recuperado (ABRELPE, 2008). 

 

Quanto maior o teor de materiais recuperados nos RSU, maior as características, 

principalmente, orgânicas dos materiais dispostos no AS favorecendo o aproveitamento 

energético do biogás gerado com a disposição dos resíduos. O teor de matéria 

rapidamente biodegradável como carboidratos, proteínas e lipídios, relaciona-se 

diretamente com o crescimento dos microrganismos. Maciel (2003) afirma que a 

composição dos resíduos afeta quantitativamente e qualitativamente a produção dos 

gases.  

 

Tchobanoglous et al.(1994) classificam os resíduos em três grandes grupos 

rapidamente, moderadamente ou lentamente biodegradáveis, referindo-se ao tempo que 

a matéria leva para ser degradada. Rapidamente biodegradáveis relaciona os resíduos 

que são facilmente degradados, como restos de comida, por exemplo. Lentamente 

degradáveis correspondem aos resíduos que demoram a serem degradados, são 

geralmente convertidos em moléculas menores para então iniciar a decomposição. Os 

resíduos classificados como moderadamente biodegradáveis compreendem àqueles que 

degradam em faixa de tempo intermediária entre os rapidamente e os lentamente. O 

mesmo autor enquadra outra classificação, os não biodegradáveis, como pode ser visto 

na Tabela 2. 
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Tabela 2: Classificação dos materiais segundo biodegradabilidade. Adaptado de      

Tchobanoglous et al. (1994). 

Componente LB RB NB 

Restos de alimento  X  

Jornais  X  

Papéis de escritório  X  

Papelão  X  

Plásticos   X 

Têxteis X   

Borracha/couro X   

Resíduos de Jardim  X  

Madeira* X   

Madeiraº   X 

*Fração 70% de madeira que não inclui lignina; ºFração 30% de lignina de madeira e 

NB: Não biodegradáveis – inertes. 

 

Essas classificações são relevantes para entendimento do processo de digestão que 

ocorre nas células do aterro e podem auxiliar na previsão do biogás a ser gerado. 

 

2.5.2.Caracterização da matéria biodegradável 

 

As análises elementares, C, H, N, S e O, constituem um método comum de 

caracterização da fração orgânica dos resíduos (TCHOBANOGLOUS et al., 1994). 

Kang et al. 2002 apud Achour, 2008 afirmam que é possível caracterizar a estrutura, 

alifática ou aromática, e o nível de estabilidade dos compostos constituintes dos RSU 

com base na composição elementar tanto em condições aeróbias como em anaeróbias. 

 

Excluindo o plástico, a borracha e o couro, Tchobanoglous et al. (1994) relatam que a 

fração orgânica da maioria dos RSU pode ser classificada em: 

 Constituintes solúveis em água – açúcares, aminoácidos e diversos ácidos 

orgânicos (carboidratos não celulósicos); 

 Hemicelulose – produto de condensação de açúcares com cinco e seis 

carbonos; 

 Celulose – produto da condensação de glucose de açúcar com seis 

carbonos; 

 Graxas, óleos e ceras – ésteres de alcoóis e ácidos graxos de cadeia larga; 
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 Lignina – material polimérico que contém anéis aromáticos com 

grupamento metóxi (-OCH3) cuja fórmula exata ainda não se conhece. 

 Lignocelulose – combinação de lignina e celulose; 

 Proteínas – formadas por cadeias de aminoácidos. 

 

Bayard et al.(2006) reformulam essa classificação e descrevem o fracionamento 

bioquímico baseado nas propriedades químicas distintas dos componentes da fração 

biodegradável dos resíduos, reunindo nessa fração quatro grupos:  

 Carboidratos: compostos solúveis não celulósicos, celulose, hemicelulose 

e lignina; 

 Compostos lipídicos: ácidos graxos, esteróis e ceras; 

 Compostos protéicos: peptídicos, polipeptídicos e proteínas; 

 Compostos húmicos: ácidos húmicos e fúlvicos. 

 

A composição bioquímica permite não somente quantificar os substratos potencialmente 

biodegradáveis como também é utilizada para estimar o volume total de biogás gerado 

em anaerobiose. Percentuais referentes a esses compostos nos RSU são encontrados na 

literatura (Tabela 3). 
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Tabela 3: Composição bioquímica dos resíduos ou fração dos resíduos expressos em 

percentual de massa seca. 

    Celulose Hemicelulose Lignina Proteínas Lipídios 

Fração de resíduos 

     Eliazer et al. (1997) 

     

 

Resíduos da grama 30-50 15-40 43,9-52,0 NA NA 

 

Folhagem 15,3 10,5 43,8 NA NA 

 

Restos de caule 35,4 18,4 32,6 NA NA 

 

Papéis 42,3 9,4 15,0 NA NA 

 

Papel ofício 87,4 8,4 2,3 NA NA 

 

Alimentos 55,4 7,2 11,4 NA NA 

Chen et al. (2004) 

     

 

Papel ofício reciclado 36,2 6,9 4,8 5,0 NA 

 

Jornal 48,3 18,1 22,1 0,4 NA 

 

Jornal reciclado 35,1 16,0 32,3 3,7 NA 

       Resíduos in natura 

     Alves (2008) 31,4° - 13,4 NA 2,6 

Barlaz et al. (1990) 51,2 11,9 15,2 4,2 

 Peres et al. (1992) 32,9 5,2 12,5 9,6 5,9 

Brummeler (1991) 40,0 NA 27,3 5,6 6,0 

Brummeler (1993) 52,0° - 19,0 14,0 3,0 

Bayard (2005) 34,3º - NA 6,5 6,5 

El-Fadel(1997) 60,0 12,0 11,0 6,0 3,5 

       Resíduos escavados 

     Wang et al. (1997) 18,3 3,7 22,1 3,8 NA 

Barlaz et al. (1989) 23,4 4,7 22,5 NA NA 

Eleazer et al. (1997) 39-42 11 NA 5 NA 

ºValores obtidos para a fração celulose e hemicelulose juntas. 

NA: Não analisados. 

 

2.5.2.1.Carboidratos 

 

Classificam-se como carboidratos os compostos cuja constituição essencial corresponde 

aos elementos hidrogênio e carbono. Eles podem ser formados por uma ou por mais 

ligações entre moléculas o que distingue um monossacarídeo de um polissacarídeo. O 

monossacarídeo mais simples contém três átomos de carbono, por isso chamado de 

triose (CAMPBELL, 2000).  

 

A união de açúcares simples, os monômeros, origina os compostos que possuem alto 

peso molecular, além disso, são de origem vegetal ou microbiana (LOPES, 2002). Os 
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polissacarídeos de origem vegetal mais abundantes são a celulose e a hemicelulose, 

diferenciados pela estrutura de formação.  

 

Celuloses são constituídas de monômeros iguais e por isso correspondem aos 

homopolissacarídeos como mostra a Figura 4 (STEVENSON, 1994 e CAMPBELL, 

2000). Encontram-se presentes na parede celular dos vegetais e compreendem o 

composto orgânico mais abundante da natureza. Nos vegetais surgem associadas a 

fibras junto a outros componentes fundamentais e acidentais (YOUNG, 1987). De 

acordo com Achour (2008), a celulose é constituída por unidades monoméricas de 

fórmula (C6H10O5)n, onde “n” varia entre 700 e 3500 unidades podendo alcançar até 

15000 unidades na formação de fibrilas (ALMEIDA et al., 2002).  

 

 

Figura 4: Estrutura repetitiva da celulose (β-celubiose) caracterizando um homopolis-

sacarídeo. Fonte: Campbell (2000). 

 

Naturalmente, a celulose pode ser encontrada sob a forma amorfa ou cristalina 

(STEVENSON, 1994). Na forma amorfa são encontradas estruturas menos organizadas 

e, portanto, mais susceptíveis a ação microbiana. Por sua vez, a forma cristalina 

representa compostos altamente estruturados e estáveis resistentes à atuação de enzimas 

como, por exemplo, a celulose de algodão (ALMEIDA et al., 2002 e CAMPBELL, 

2000).  

 

Insolúvel em água e em solventes usuais, a molécula de celulose se dissolve em ácido 

sulfúrico concentrado. As ligações de hidrogênio intra e intermoleculares conferem as 

características lineares e rígidas da molécula. Francou (2004) afirma que a celulose 

pode ser degradada por microrganismos aeróbios e anaeróbios. De maneira geral, a 

celulose é um composto de fácil degradação embora sob a forma de compostos 
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lignocelulósicos a biodegradação se transforme em um processo complexo uma vez que 

se apresenta junto à lignina, molécula de difícil degradação (RODRIGUEZ et al., 2004).  

 

Utilizada na fabricação de papéis ou na indústria têxtil, a celulose é abundante na 

composição dos resíduos urbanos. Geralmente o conjunto lignina/celulose corresponde 

a 40 ou 50% da fração orgânica dos resíduos que são responsáveis por 90%, 

aproximadamente, do potencial de geração de metano (BARLAZ et al., 1989 apud 

BARLAZ, 2005 e WANG et al., 1994).  A associação entre moléculas de lignina, 

hemicelulose, outros polissacarídeos, como pectina e amido, e celulose é comum no 

ambiente (ILMÉN et al. apud ALCÂNTARA, 2007). Portanto, os teores desses 

compostos presentes nos RSU compreendem um importante parâmetro a ser monitorado 

quando se deseja prever a formação de biogás. 

 

A hemicelulose corresponde à classe dos heteropolissacarídeos, pois, sua formação 

resulta da associação de diferentes tipos de momômeros (STEVENSON, 1994). 

Enquanto a estrutura da celulose não varia conforme as diferentes espécies, Achour 

(2008) afirma que a estrutura da hemicelulose varia consideravelmente conforme a 

origem. Segundo o autor, as hemiceluloses são solúveis em soluções alcalinas. 

 

A lignina é a principal constituinte da madeira, concedendo-lhe rigidez e proteção 

quanto a insetos (PETTERSEN, 1984). Madeiras de lei, geralmente, apresentam um alto 

teor deste composto que vem sendo estudado com maior freqüência em trabalhos 

relativos a extrações em vegetais ou a digestão ruminal. Consiste num polímero de 

natureza aromática e tridimensional, com alto peso molecular, que tem como base 

estrutural, unidades de fenil-propano ligadas a grupos metoxílicos e hidroxílicos, 

conforme a espécie da madeira (ACHOUR, 2008). Henriques (2004) define lignina 

como um composto orgânico de difícil degradação pelas bactérias anaeróbicas 

constituindo os sólidos voláteis refratários nos RSU. 

 

Segundo Pettersen (1984), a lignina se apresenta como componente mais hidrofóbico da 

madeira, atuando como material cimentante ou adesivo entre as fibras. Encontra-se 

intimamente ligada a carboidratos, não só através de entrelaçamento físico, mas 

também, através de ligações químicas (BARRICHELO e BRITO, 1985). Pouco sensível 
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a degradação biológica, a lignina forma uma barreira morfológica à penetração e à 

atuação dos agentes patógenos (FENGEL & WEGNER, 1989 apud ACHOUR, 2008). 

Após a celulose, constitui o composto mais abundante na biosfera e o segundo em 

resíduos sólidos urbanos perdendo apenas para o conjunto celulose-hemicelulose 

(BARLAZ, 2005). Quando um resíduo apresenta baixos teores de lignina e de 

hemicelulose a celulose é mais facilmente degradada, pois, neste caso não há composto 

suficiente para atuar como barreira (ALMEIDA et al., 2002). 

 

2.5.2.2. Compostos lipídicos 

 

Os lipídios são formados através de associações entre ácidos graxos e alcoóis orgânicos 

(Figura 5), em geral por esterificação da hidroxila presente no álcool com a função 

carboxila dos ácidos graxos (LOPES, 2002). No entanto, Campbell (2000) afirma que a 

definição de lipídios está relacionada com a solubilidade desses compostos. Assim, 

lipídios resultam da união de compostos que juntos começam a compartilhar 

propriedades que se baseiam na presença de grupamentos polares. 

 

A classificação dos lipídios é realizada conforme a natureza das cadeias (ACHOUR, 

2008). Devido à característica apolar da molécula, os lipídios solubilizam-se em 

solventes orgânicos, como etanol, acetona e éter. Compostos lipídicos como ceras e 

glicerídeos servem de proteção a superfície das plantas e para armazenamento de 

energia, mas são encontrados em locais desde a gema de ovo até no sistema nervoso 

humano (CAMPBELL, 2000). A biodegradabilidade dos lipídios é variável, uma vez 

que algumas ceras são resistentes à ação microbiana, o que depende da complexidade do 

estrutural do composto.  
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Figura 5: Reação de liberação de ácidos graxos a partir de um lipídio esterol, o triacil-

glicerol. Fonte: Campbell (2000). 

 

2.5.2.3. Compostos protéicos 

 

As proteínas são moléculas, de origem vegetal e animal, originadas de combinações de 

aminoácidos ligados entre si através de ligações peptídicas covalentes, -CO-NH 

(CAMPBELL, 2000).  As proteínas são essenciais na constituição dos organismos 

vivos. As plantas são capazes de realizar a síntese de proteínas que são degradadas em 

aminoácidos e depois recondensadas em proteínas no ciclo da cadeia alimentar (LOPES, 

2000).  

 

As proteínas podem encontrar-se associadas a lipídios formando compostos 

denominados lipoproteínas, teoria ligninoprotéica (CAMPBELL, 2000). 

 

2.5.2.4. Compostos húmicos 

 

As matérias húmicas são formadas por núcleos aromáticos interligados por grupos 

carboxílicos de polipeptídeos ou de sacarídeos (DUCHAUFFOUR, 1991 in GACHET, 

2005). Conforme a teoria ligninoprotéica de Waksman, alguns microrganismos 

conseguem degradar a lignina, grupamentos metílicos e cadeias periféricas, formando 

carboxilas livres. Os aminoácidos reagem com a lignina degradada formando as 

substâncias húmicas (ACHOUR, 2008). Quanto à solubilidade estas substâncias podem 

ser classificadas em ácidos fúlvicos e húmicos.  
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2.5.3.Caracterização física 

 

2.5.3.1.Matéria seca 

 

O percentual de matéria seca (MS) representa a quantidade de resíduo obtido após 

processo de secagem, geralmente, a 105°C.  

 

2.5.3.2.Matéria volátil 

 

A matéria volátil (MV) ou sólidos voláteis (SV) é um método constantemente usado 

para avaliar a matéria orgânica contida no resíduo. Representa a quantidade de matéria 

orgânica biodegradável e sintética (materiais plásticos) pouco biodegradável 

(FRANCOU et al., 2004). Esse fato não permite que SV possa ser avaliado sozinho sem 

que sejam realizadas outras análises como a de determinação do COT. 

 

2.5.3.3.Potencial Hidrogeniônico (pH) 

 

O pH, pode ser relacionado com a fase de degradação na qual o resíduo se encontra. 

Uma diminuição brusca no pH da amostra evidencia uma fase de acetanogênese causada 

pela produção de ácidos orgânicos durante o processo anaeróbico. Um resíduo fresco 

possui pH compreendido na faixa de 5 a 9 (ACHOUR, 2008).  Benito et al. (2009) 

estudando digestão anaeróbica de resíduos na Espanha encontraram valores iniciais de 

pH entre 7,2 e 8,3. Veeken et al. (2004) em estudo sobre a biodegradação de resíduos 

com processo de compostagem seguido de digestão anaeróbia, encontraram pH inicial 

dos resíduos entre 5,0 e 6,5. Ao final da digestão, o autor encontrou pH entre 7,6 e 8,1. 

 

As bactérias metanogênicas são sensíveis a alteração de pH. Para digestão anaeróbica 

acelerada o intervalo de sensibilidade fica entre 5,5 e 8,5 ou entre 6,8 e 8,0 (VERMA, 

2002). Para a maioria das bactérias anaeróbicas a faixa ótima está entre 6,5 e 7,5 ou 

próximo ao pH próximo ao neutro (McBEAN et al., 1995 apud BRITO FILHO, 2005), 

fora desse intervalo ocorre uma diminuição na atividade metanogênica. 
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Durante a metanogênese o valor do pH pode chegar a  valores acima de 8,0 onde tem-se 

também um aumento da concentração de amônia. Caso essa fase se estabilize o pH  

encontra-se entre  7,2 e 8,2 (HENRIQUES, 2004). 

 

 

2.5.4.Caracterização química 

 

2.5.4.1.Carbono Orgânico Total 

 

O carbono orgânico total, COT, é o principal constituinte dos compostos orgânicos, 

corresponde ao carbono disponível à ação microbiana. O teor de COT quando somado 

ao teor de carbono mineral, carbonatos e bicarbonatos, formam o teor de carbono total 

da amostra. Em um composto jovem o teor de COT fica compreendido próximo aos 

90% do carbono total (NAVARRO et al., 1993 apud ACHOUR, 2008). 

 

Durante a biodegradação a fração de carbono orgânico é consumida e mineralizada, ou 

seja, ocorre aumento na fração de carbono mineralizado e diminuição no teor de COT 

seguindo a teoria de conservação das massas. O carbono mineralizado se apresenta em 

processos fermentativos, principalmente, sob a forma de CO2 e CH4. 

 

2.5.4.2.Nitrogênio 

 

O nitrogênio que sofre ação dos microrganismos transforma-se em amônia gasosa e 

outra parte em compostos nitrogenados solubilizados no meio aquoso. Monedero et al. 

(2001) estudando a ação da compostagem sobre os resíduos sólidos chegaram a 

conclusão de que esta mineralização pode acarretar em um aumento na concentração de 

nitrogênio total na massa seca residual. Além disso, o gás amônia gerado pela 

biodegradação apresenta alta solubilidade (89,9 g.dm³ ou 5,3 mol.dm³, a 25 °C e 1 atm) 

(WHITE MARTINS, 2001) em meio aquoso aumentando ainda mais o teor de 

nitrogênio dissolvido. 

 

Achour (2008) afirma que a presença de amônia está intimamente relacionada ao pH. 

Uma vez dissociada, tem-se o aumento da basicidade do meio frente à presença de 

ácidos graxos voláteis. Em condições escassez de oxigênio ocorre um aumento no teor 
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de ácidos graxos voláteis ocasionando uma diminuição do pH, (sanada apenas ao início 

da metanogênese), e um bloqueio na transformação de nitrogênio à forma iônica de 

NH4
+
 (MICHEL & REDDY, 1998).  

 

2.5.4.3.DBO5 e DQO 

 

Correspondem a fatores de análise de consumo de oxigênio necessário a oxidação da 

matéria orgânica presente na amostra, o que implica que ao final do processo de 

degradação espera-se obter uma redução significativa nos resultados desses parâmetros 

iniciais.  

 

A quantidade de DQO consumida durante a reação pode ser convertida em metano 

produzido, uma vez que o consumo da matéria orgânica ocasiona a produção do referido 

gás em condições anaeróbias. 

 

Aquino et al. (2007) apresentam diferentes métodos para determinação de atividade 

metanogênica específica (AME) de lodos anaeróbicos e em seus cálculos foi 

apresentada conversão de  mL de metano/dia em gDQO/dia. A atividade pôde ser 

realizada sabendo-se o coeficiente estequiométrico da reação de oxidação do metano 

como na reação (3). 

 

                       Reação (3) 

 

Desse modo, um mol de matéria orgânica equivale a “α” moles de oxigênio ou (64×α)g 

de DQO. Fazendo a mesma relação para a concentração de matéria orgânica é obtida a 

quantidade de oxigênio em termos de massa/volume, portanto determina-se a DQO 

teórica da amostra (SILVA et al., 2008). Nas condições normais de temperatura e 

pressão, num estado constante, 1g de DQO subtraída equivale a 0,354 L de metano 

formado (SALOMON, 2007).  
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2.6. Estabilização do resíduo 

 

De acordo com a Diretiva Européia 99/31/CE a estabilidade da massa de resíduos 

ocorre quando, dentre outros pontos: „a estabilização física, química e biológica dos 

resíduos atinge um grau tal que, os sistemas de controle onde, a gestão de lixiviados e 

de biogás não são mais necessários‟. 

 

De um ponto de vista quantitativo à escala de um panorama real, autores estimam que o 

estado de estabilidade dos resíduos seja alcançado se a produção de biogás atinge 95% 

do valor teórico calculado a partir de modelos matemáticos de previsão de biogás. No 

entanto, o critério de estabilidade através de modelos matemáticos, apenas, não é um 

bom parâmetro, pois, geralmente, a modelagem se realiza com base em parâmetros 

obtidos sob condições ótimas ou são utilizados dados não específicos à região de 

estudo. 

 

As análises de estabilidade da degradação biológica são realizadas também a partir de 

monitoramento de lixiviado e da matéria sólida. A caracterização de amostras sólidas é 

efetuada no início do processo, ao final do ciclo e durante o processo. Nesse trabalho, 

para condições iniciais são utilizados resíduos provenientes de incubação em 

laboratório.  

 

Alves (2008) relaciona a estabilidade da degradação biológica em resíduos sólidos 

através do monitoramento de parâmetros químicos da matéria sólida resultante de 

experimentos em laboratório que envolvem a digestão anaeróbica de forma acelerada. 

 

O uso do teor de SV para descrição da matéria orgânica pode levar a deduções errôneas 

uma vez que, nos resíduos há compostos orgânicos altamente voláteis e com baixa 

biodegradabilidade. Por outro lado, o conteúdo de lignina, material com baixa 

biodegradabilidade, pode ser usado para estimar a fração biodegradável. Com dados 

apenas do percentual de lignina, Tchobanouglous et al. (1994) desenvolveu a Equação 1 

que estima essa fração biodegradável nos resíduos sólidos:  

 

                                          Eq.(1) 
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Onde: 

FB = Fração biodegradável expressa em relação aos SV 

LG = Conteúdo de lignina dos SV expresso como percentual em peso seco. 

 

O valor de FB é usado para estimar a quantidade percentual de compostos que podem 

ser biodegradados em determinada amostra, desse modo esse índice pode ser utilizado 

como um critério de estabilidade. 

 

Francou et al.(2004) utiliza o que denomina de Índice de Estabilização ao invés do FB, 

esse índice tem como base de cálculo os resultados do fracionamento bioquímico da 

matéria sólida quanto ao teor de celulose, hemicelulose, lignina, umidade e inorgânicos. 

Segundo o autor o teor de lignina por siso não indica o que ocorre no processo 

biodigestivo. 

 

Em condições ótimas de incubação sob atividade microbiana a mineralização do 

carbono ocorre durante os primeiros períodos de incubação traduzindo em uma 

mineralização rápida dos compostos pouco refratários à ação microbiana 

(ROBERTSON & MORGAN, 1995 apud FRANCOU et al., 2004). 

 

Modelos matemáticos podem ser utilizados para descrever a cinética de mineralização 

do carbono em curso da incubação. As equações de decaimento de primeira ordem 

(Equação 2) são as mais utilizadas, pois permitem bons ajustes dos dados obtidos em 

campo ou laboratório. (ACHOUR, 2008). 

 

                                                                                                            Eq.(2)                                                                 

Onde: 

C = quantidade de carbono mineralizado; 

Co = quantidade de carbono potencialmente mineralizável; 

K = velocidade de biodegradação; 

T = período de incubação. 
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2.6.1.Relação Corgânico/N 

 

A fração orgânica dos resíduos constituida essencialmente por compostos de carbono 

em um processo de biodegração tem significativa redução de massa, portanto espera-se 

que o teor de carbono orgânico também se reduza ao final do processo de 

biodegradação. Caso haja compostos nitrogenados no biogás gerado pela biodigestão o 

teor de nitrogênio também é reduzido. 

 

Alguns valores da relação Corgânico/N são limitantes ao processo de decomposição 

microbiana, geralmente, a razão com valores compreendidos entre 25 e 40 favorecem o 

processo de biodegradação (LECLERC, 2001). Pereira Neto (1993) indica uma relação 

ótima de 30 a 40. Em compostos recém-gerados a relação estudada varia entre 10 e  80 e 

em degradação apresentam variação entre 8 a 25. Valores entre 10 e 15 podem indicar 

liberação de amônia e toxicidade do meio (TCHOBANOGLOUS et al., 1994).  

 

2.6.2.Relação celulose/lignina 

 

Considerando a maior biodegradabilidade da celulose frante a da lignina, construiu-se a 

relação entre os dois compostos com a finalidade de avaliar a estabilidade dos resíduos 

sujeitos a ação microbiana. Logicamente, a molécula mais biodegradável é decomposta 

primeiramente ocasionando acúmulo daquelas que possuem estabilidade e 

complexidade em sua composição. Desse modo, a relação celulose/lignina apresenta 

valores maiores em resíduos recém-gerados do que em resíduos que já se encontram em 

estado avançado de decomposição. 

 

Mais comumente encontra-se celulose associada a hemicelulose, portanto alguns autores 

utilizam a razão celulose + hemicelulose/lignina, (C+H)/LG, para avaliar a estabilidade 

dos resíduos em biodecomposição. 

 

2.6.3.Produção de biogás 

 

Os processos de conversão química apresentam tendência a estabilizar-se dentre outros 

motivos, pela escassez de reagentes. Portanto, quando a geração acumulada de produtos 

se mantem constante pode-se supor que o sistema atingiu a estabilidade. 
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Existem autores que assumem a estabilidade do sistema quando a quantidade de metano 

produzida atinge o valor máximo de geração teórica, mas a maioria dos pesquisadores 

prefere encerrar a produção quando o volume acumulado de biogás entra na fase 

estacionária. 

 

 

2.7.Ensaio BMP 

 

No intuito de obter maiores detalhes sobre a transformação de resíduos sólidos em 

metano e em dióxido de carbono durante decomposição anaeróbica são realizados testes 

simulando uma digestão anaeróbica em condições ótimas. Henriques (2004) prefere se 

referir a esses testes como digestão anaeróbica acelerada. 

 

O procedimento conhecido como BMP (Biochemical Methane Potential) tem como 

consiste no monitoramento da biodegradabilidade da matéria utilizada como substrato.  

Uma modificação na técnica desenvolvida por Warburg, segundo Chynoweth (2002), 

foi realizada por Owen et al., (1979) e mais modificações surgiram como pode ser visto 

em Owens & Chynoweth (1992), Owen et al., (1993), ASTM E 1196, Adani et al., 

(2002), Harries et al. (2001), Hansen et al., (2004) e Alves (2008). Os métodos podem 

diferir entre si pelo uso de diferentes amostras como substrato ou presença de solução 

de nutrientes. 

 

Em geral, o ensaio BMP é realizado com suplementos nutricionais, compostos de 

nitrogênio, de sódio e de fósforo, uma solução de macronutrientes, o inóculo, e uma 

solução de material biodegradável – o substrato. No ensaio relatado por Owen et al., 

(1979) realizam-se o controle de pH e a remoção do oxigênio contido nos frascos de 

incubação. As amostras são incubadas por um período de 30 dias para substratos 

simples e de 120 dias para substratos lignocelulósicos embora a ASTM relate um 

período de incubação de 56 dias ou até que a produção de gás assuma estabilidade. 

 

Com o aumento da pressão interna dos frascos ocorrida pela produção de biogás 

acompanha-se a evolução do processo através do método manométrico. Tal método é 
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baseado na medição de pressão exercida sobre um manômetro analógico acoplado a 

tampa do frasco que serve como reator. A pressão registrada corresponde à pressão da 

mistura de gases que formam o biogás, ou seja, consiste na soma das pressões parciais 

do metano e do dióxido de carbono, essencialmente.  Nesse caso, análises de 

determinação cromatográfica dos gases são necessárias para quantificação do conteúdo 

de dióxido de carbono e de metano gerados isoladamente. 

 

No estudo da fermentação alcoólica são utilizados reatores similares ao utilizados no 

BMP, porém com maior automação. Neles é possível a verificação simultânea de pH, 

pressão e temperatura além de avaliar a concentração dos gases através de um 

acoplamento com um cromatógrafo portátil (MONTEGGIA, 1991 apud AQUINO et 

al., 2007). 

 

Durante a execução de experimentos em laboratório é comum a realização de testes em 

triplicatas e de “brancos”, ou seja, para o caso dos BMPs devem-se incubar três frascos 

por tipo de substrato e em uma série coloca-se água ao invés da solução contendo o 

material a ser degradado. 

 

Hansen et al., (2004) trabalharam com 10g de SV de resíduos sólidos domiciliares em 

400mL de inóculo a 55ºC por um período de 45 dias monitorando a produção de metano 

através de analise cromatográfica. Obteve-se para o resíduo sólido urbano um potencial 

metanogênico relativo à 495mL de CH4/g SV. No entanto, a série em triplicata realizada 

com amostras de proteína apresentou processo inibitório não sendo atingidos resultados. 

As amostras contendo uma solução celulósica geraram uma taxa de produção máxima 

de 379 mL de CH4/ g SV. 

 

Oliver et al., (2005) trabalharam com BMPs conforme Gachet (2005) inoculando 30g 

de amostra em peso seco, 1,4L de meio mineral anaeróbio e inóculo cultivado em 

digestor em condições mesofílicas. A temperatura de incubação foi de 35ºC e durou até 

alcançar a estabilidade do sistema. Obtiveram taxas de produção de biogás dentro do 

intervalo entre 107 e 181 NL/kg de matéria degradável. 
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A temperatura de incubação para atividade metanogênica pode variar, mas ficam 

geralmente no intervalo entre 30-35ºC. Chernicharro (1997) e Souza et al., (2005) 

utilizam 30ºC, mas Alves et al. (2005) e Monteggia (1997) preferem 35ºC (AQUINO et 

al., 2007). Alves (2008) optou pela temperatura de 37ºC. 

 

Adaptando o ensaio de forma a ficar econômico, prático, rápido e viável em escalas 

maiores, Alves (2008) propôs a retirada da solução de nutrientes no experimento 

resultando em mais uma modificação da metodologia. Trabalhou com uma razão de 

12,5mL de solução, contendo 20% de resíduos, para 50 mL de inóculo incubados a 

37ºC por 60 dias para determinação do potencial de geração de biogás. Assumiu-se a 

densidade dos resíduos equivalente a unidade. Foram obtidos potenciais de geração de 

biogás em torno de 120,5 Nm³/tonSV. 

 

O ensaio BMP além de mostrar o potencial metanogênico da amostra ainda pode ser 

utilizado para identificação de material inibitório ou catalisador. Alves (2008) analisou 

através dos BMPs a relação entre o potencial de geração de biogás e determinadas 

concentrações de ferro, manganês e zinco. 

 

 

2.8.Taxa de geração de biogás 

 

Dependendo das condições de operação, a reação pode ser acelerada ou retardada. 

Portanto, essas condições compreendem fatores importantes para obtenção dos 

resultados esperados. A conversão de resíduos em biogás varia conforme uma 

velocidade, ou taxa, de reação, a qual varia conforme o tempo de incubação e de 

disponibilidade de matéria biodegradável. 

 

Obtidos os dados de produção de metano e de dióxido de carbono através do ensaio 

BMP é possível calcular as taxas de geração de biogás de cada categoria de resíduos 

estudada. Dessa forma é possível estimar através de modelos matemáticos o potencial 

de geração de biogás de qualquer resíduo desde que seja classificado nas categorias 

especificadas no presente trabalho. 
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O IPCC (2006), Intergovernmental Panel on Climate Change, utiliza as taxas globais de 

reação para compor seus parâmetros de modelagem. Através dessa velocidade é que se 

torna possível esclarecer o processo de consumo da matéria orgânica, quanto ao tempo e 

a quantidade de formação do metano. 

 

Uma vez obtidos os dados de pressão relativos ao biogás gerado através do ensaio BMP 

é possível calcular as taxas de geração diárias de biogás. A taxa global pode ser obtida a 

partir de uma aproximação numérica da curva obtida no gráfico de volume acumulado 

versus o tempo a partir da Equação 3 (Chynoweth, 2002). 

 

                                                                   Eq.(3) 

 

Onde: 

: Volume acumulado; 

: Massa de biogás inicial; 

: Densidade do biogás; 

: Taxa de geração de biogás; 

: Tempo de decomposição. 

 

 

2.9.Modelagem 

 

A previsão da geração do biogás consiste em um instrumento utilizado para projetar 

tubulações e equipamentos necessários à drenagem, à queima ou à geração de energia. 

Um sub-dimensionamento pode provocar um acidentes tais como explosões, 

deslizamentos provocados por formação de bolsões e outros. O dimensionamento em 

excesso, além de ser custoso, pode provocar a entrada de oxigênio na célula de resíduos, 

durante a sucção do biogás diminuindo  a produção de metano.  

 

Acidentes em Aterros Sanitários, em geral, são possíveis devido ao caráter explosivo do 

biogás gerado pela presença do metano. O limite explosivo do metano encontra-se entre 

5 e 15 % no ar à pressão atmosférica e à temperatura ambiente, respectivamente 

(RUSSO, 2005).  
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Para o Aterro de Matosinhos estudado por Russo (2005), foram realizados testes com os 

modelos de previsão LandGEM, ASMatosinhos e o baseado na Composição Química. 

Em comparação com dados reais, evidenciou-se que o modelo LandGEM se 

aproximava  do valor experimental apenas nos primeiros anos, divergindo no final. Os 

dois outros modelos testados apresentaram valores próximos ao valor experimental 

mostrando-se  aplicáveis na previsão de geração de biogás em Aterros Sanitários, com 

os cuidados prévios na introdução dos parâmetros de entrada dos modelos (RUSSO, 

2005). 

 

No Brasil, Firmo (2008) apresentou uma calibração e aplicação do modelo Moduelo 3.0 

para resolução de problemas de geração de biogás e de lixiviado e de recalque aplicado 

a uma célula experimental da CHESF e em dois lisímetros localizados no Aterro da 

Muribeca. Os resultados foram satisfatórios e apresentaram bons ajustes tanto para a 

geração de gás como para de lixiviado. Maciel (2009) comparou dois modelos de 

previsão de biogás desenvolvidos por Firmo (2008) e aplicado a uma célula 

experimental: o modelo LandGem e o de primeira ordem multi-fase do IPCC (2006), 

encontrando que o modelo do IPCC(2006) foi mais satisfatório.  

 

A maioria dos parâmetros de entrada dos modelos é obtida a partir de um trabalho 

demorado e muito caro, assim é comum a escolha de modelos que necessitem de um 

menor número de dados de entrada e que, ao mesmo tempo, garantam boas 

aproximações. Aliar esses dois fatores às vezes é impossível. De acordo com Zison 

(1990) in Brito Filho (2005), a elaboração de uma boa modelagem depende da 

confiabilidade dos dados de entrada, da experiência do indivíduo que analisa os dados e 

da similaridade entre o local em questão e os demais os quais o modelo foi utilizado 

com sucesso. 

 

2.9.1.Modelo de Composição Química  

 

Modelo de composição química foi desenvolvido por Tchobanoglous et al. (1994) 

através do desenvolvimento do raciocínio químico de estequiometria e das leis de 

conservação de massa. Segundo o autor, sabendo-se a composição química dos resíduos 

na forma CaHbOcNd ou CaHbOcNdSe é possível estimar o volume de biogás a ser gerado. 
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Conhecendo a reação química envolvida em um processo químico é possível determinar 

a quantidade de produto gerada desde que sejam obtidos dados iniciais dos reagentes. 

Neste caso, sabendo a fórmula química do resíduo sólido utilizado no ensaio realiza-se 

o balanceamento da equação e a partir de relações estequiométricas se obtém o volume 

de cada produto obtido e dessa forma, calcula-se o percentual dos constituintes do gás 

gerado. 

 

A produção teórica de biogás em condições anaeróbicas é obtida pela reação subscrita. 

Uma vez que compostos nitrogenados, como as proteínas, estão sempre presentes nos 

RSU a reação (2) é comumente aplicada à digestão anaeróbica. 

 

                 (Reação 2) 

                                                                                                      Eq.(4) 

                                                                                                       Eq.(5) 

                                                                                                       Eq.(6) 

 

A reação (2) foi construída com base na composição química da matéria orgânica, no 

entanto não apresenta o enxofre na composição elementar do resíduo. Existem autores 

que consideram o enxofre na composição da matéria orgânica. Em condições usuais o 

percentual de enxofre pode ser desprezado por ser muito inferior quando comparado aos 

teores de C, H, N e O. Quando o teor de enxofre não pode ser desprezado faz-se 

necessário o cálculo de novos coeficientes estequiométricos. 

 

Observando as reações (1) e (2) é possível observar a importância da constituição da 

fração orgânica e da quantidade de água disponível no meio. Como reagentes, esses dois 

compostos interferem diretamente na taxa de reação e na quantidade de produto gerado. 

 

Dependendo dos principais constituintes químicos do material reagente utilizado é 

possível obter os gases NH4 e H2S. Para estimar a produção do H2S através da reação 

química é necessário reformular os cálculos estequiométricos, Equações 4, 5 e 6. O 

resultado final é obtido em termos de Nm³ de biogás, ou do gás desejado, por kg SV.  



 

37 

 

 

 

As estimativas de geração de biogás realizadas através do modelo de composição 

química apresentam facilidade de execução dos cálculos e de obtenção de dados de 

entrada podendo ser realizado em planilhas eletrônicas. No entanto, o modelo utiliza 

como parâmetro de entrada o carbono total determinado na análise elementar da amostra 

além do que não considera a sinergia da interação lodo-amostra. Além disso, o modelo 

considera que a totalidade da matéria orgânica é convertida em biogás. 

 

Deve ser lembrado que o carbono que realmente se decompõe é o carbono orgânico 

total (COT), ou seja, o material que os microrganismos conseguem degradar e que 

corresponde a uma fração do carbono total. Dessa forma, percebe-se que o modelo pode 

super estimar a geração de biogás. 

 

Alves (2008) mostrou através de ensaio BMP que o potencial de produção de biogás do 

lodo, formando o “branco”, e do substrato isoladamente não chegam a metade da 

produção gerada pela conjugação dos dois devido a sinergia entre o sistema lodo-

amostra.  

 

Por causa da heterogeneidade do material orgânico presente nos RSU, Tchobanoglous et 

al. (1994) classificaram o material segundo a velocidade de degradação como 

rapidamente, moderadamente e lentamente degradáveis. Dessa forma, pode-se realizar a 

estimativa de geração de biogás para cada classe dos resíduos, e para obter a estimativa 

global dos resíduos o autor realiza a soma dos potenciais previstos por cada.  

 

O modelo do IPCC é baseado no decaimento exponencial de primeira ordem do carbono 

orgânico degradável (DOC) dos RSU consumido durante a degradação microbiológica 

(ENSINAS, 2003 e IPCC, 2006). As emissões de metano em aterros dependem da 

quantidade de carbono orgânico biodegradável disponível no resíduo, deste modo as 

emissões de metano esperadas no primeiro ano após a colocação no aterro são baixas. 

Logo no primeiro ano espera-se que ocorra um aumento no carbono orgânico dissolvido 

devido à hidrólise e a acidogênese. As emissões aumentam após o primeiro ano e 

decaem com o consumo do carbono pelas bactérias responsáveis pelo seu decaimento 

(IPCC, 2006). 



 

38 

 

 

 

O modelo requer dados coletados ou estimados do local de estudo, os aterros, por 

tempos longos com a finalidade de aumentar a confiabilidade da estimação. Um dos 

parâmetros mais importantes a ser obtido é o teor de carbono orgânico degradável e a 

taxa de reação que dependem do tipo de resíduo estudado (papel, têxtil, madeira, etc.). 

Caso os países não possuam este parâmetro podem ser utilizados valores indicados pelo 

IPCC para regiões próximas ou similares do local de estudo. 

 

O IPCC determina taxas de geração de metano (k) para países de clima temperado e 

tropical úmido ou seco conforme Tabela 3. Os valores de k, em anos, podem variar de 

0,02 a 0,22 de acordo com o IPCC (2006). E. valores de “k” variando entre 0,003 a 0,21 

por ano foram citados na literatura (USEPA, 1991 apud ENSINAS, 2003).  

 

Tabela 3: Taxa de geração de metano, dia
-1

, recomendadas pelo IPCC (2006).  

 

Temperado Tropical  

Tipo de RSU  Seco Úmido 

 

Seco 

 

Úmido 

Papéis/Têxteis  0,00016 0,00011 

 

0,00019 

 

0,00013 

Madeira  0,00008 0,00005 

 

0,00009 

 

0,00007 

Resíduos não alimentares  

biodegradáveis/Jardins 

 

 0,00027 0,00014 

 

0,00047 

 

0,00017 

Resíduos alimentares/Lodo de esgoto 

 

 0,00047 0,00016 

 

0,00095 

 

0,00024 

Resíduos (in natura)  0,00027 0,00014 

 

0,00047 

 

0,00017 

 

As taxas de geração mais elevadas associam-se a materiais rapidamente biodegradáveis 

como resíduos alimentares e as taxas menores são associadas aos lentamente 

biodegradáveis como madeira e papéis (IPCC, 2006). 
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Capítulo III - METODOLOGIA 

 

 

3.1.Amostragem 

 

Os resíduos sólidos urbanos utilizados foram coletados no Aterro Sanitário da Muribeca 

em Jaboatão dos Guararapes/PE no dia 02 de julho de 2008. No aterro, os resíduos 

foram descarregados diretamente de um caminhão de coleta e colocados em uma área 

coberta para realização do tratamento e coleta das amostras.  

 

Conforme metodologia, descrita por Alcântara (2007), realizou-se quarteamento dos 

resíduos no montante inicial com a finalidade de obter uma amostra representativa. 

Após o descarrego dos resíduos na área determinada, foi iniciada a etapa de 

homogeneização realizada com auxílio de um trator. Em seguida o montante foi 

dividido em quatro partes, escolheu-se aleatoriamente uma delas para retirar amostras 

representativas das categorias descritas na Tabela 4. O fracionamento foi realizado 

seguindo classificação de resíduos adotada pelo IPCC (2006) e por Tchobanoglous et al. 

(1994).  

 

Tabela 4: Principais categorias de materiais que constituem os RSU. 

Material 

Borracha/couro 

Madeira/Côco 

Materiais Têxteis 

Papel/Papelão 

Plásticos 

Resíduos Alimentares 

Resíduos de Jardim 

Resíduos Sanitários 

Resíduos in natura (Bruto) 

 

Uma vez classificados, os resíduos foram pesados e levados para o laboratório onde 

foram realizadas análises e o tratamento da amostra para incubação. Com o intuito de 

obter uma quantidade de resíduos suficiente para realização do ensaio BMP, reservou-se 

1,5 kg de cada amostra das classes.  
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Para conservação das propriedades físicas e químicas das amostras durante o tempo de 

transporte entre o aterro e o laboratório foram utilizados sacos plásticos hermeticamente 

fechados e gelo. 

 

No mesmo dia em que foi realizada a amostragem dos RSU efetuou-se a coleta de lodo 

de esgoto da estação de tratamento do Cabanga pertencente à Companhia 

Pernambucana de Saneamento (COMPESA). Até a utilização no ensaio BMP o inóculo 

foi mantido em refrigerador a 4ºC para manter sua flora microbiana. 

 

Efetuaram-se análises físicas, biológicas, químicas e bioquímicas dos materiais distintos 

que compõem o resíduo estudado e no lodo utilizado. As etapas de preparação das 

amostras para o ensaio BMP foram: 

 No Aterro sanitário 

o Homogeneização; 

o Quarteamento; 

o Separação por classe de resíduos; 

 No Laboratório  

o Tratamento da amostra; 

o Quarteamento; 

o Redução de granulometria; 

o Preparo da solução; 

o Incubação. 

 

A pesagem de um quarto dos RSU resultante do quarteamento foi realizada. 

Posteriormente, os resíduos foram espalhados por uma área coberta e sobre uma lona 

para promover a melhor caracterização. Para tanto, realizou-se separação dos resíduos 

nas classes, já descritas anteriormente (Tabela 4), dispostos em diferentes recipientes 

tarados sendo um para cada categoria. Quando o montante foi completamente 

caracterizado, os recipientes foram pesados e obteve-se a distribuição gravimétrica 

úmida das categorias de resíduo estudadas. 

 

 

 



 

41 

 

 

3.2.Tratamento da amostra 

 

Com a finalidade de acompanhar a evolução dos resíduos durante a biodegradação 

foram realizadas análises antes da incubação e após o período de estabilização do 

processo de biodegradação. No laboratório do Grupo de Resíduos Sólidos - GRS foram 

realizados ensaios de umidade e de potencial de geração de metano. Os ensaios de 

determinação da DBO5, DQO, composição elementar e de caracterização bioquímica 

foram terceirizados. 

 

3.2.1.Umidade 

 

O ensaio de umidade foi realizado colocando-se as amostras em cápsulas a 105ºC na 

estufa onde permaneceu por alguns dias até a obtenção de peso constante. As amostras 

foram pesadas ao longo do tempo até a obtenção de peso constante. A diferença entre a 

massa do resíduo úmido (Múmida) e massa do resíduo seco (Mseca) resulta na massa 

inicial de água contida na amostra. O teor de umidade (%U) é calculado como a razão 

entre a quantidade de água evaporada e o peso da amostra úmida (peso da cápsula com 

amostra úmida menos a tara da cápsula) como mostrado na Equação 7. 

 

                                                                     Eq.(7) 

 

3.2.2.Preparação da amostra para BMP 

 

Uma vez separadas as amostras de resíduos destinadas à análise de umidade, realizou-se 

o tratamento do restante do material a ser utilizado no ensaio BMP. Inicialmente foi 

necessária a redução do tamanho das partículas para aumentar ao máximo o contato 

entre o substrato e o inóculo. As amostras foram trituradas em uma centrífuga e/ou em 

um liquidificador industrial dependendo do tamanho das partículas e da umidade do 

resíduo, identificado como mostra a Figura 6. Para amostras de materiais têxteis e de 

borracha/couro, a redução do tamanho foi realizada manualmente com auxílio de 

tesouras especiais. 
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Após a redução no tamanho das partículas de cada material, realizou-se a preparação de 

suspensões aquosas, uma para cada classe estudada, contendo 5g de resíduo e 7,5 mL de 

água destilada, adaptando a metodologia descrita por Alves (2008). A redução 

granulométrica foi realizada anteriormente a mistura entre o sólido e a água, pois 

favorece o contato entre o resíduo e o meio microbiano. À medida que se preparava a 

solução de resíduos, adicionou-se em cada reator o volume de 50 mL de inóculo para 

que ao final da elaboração da suspensão, a mesma fosse colocada nos reatores em 

volume de 12,5mL. O volume total do reator é e 250mL, assim o volume utilizado é de 

aproximadamente 62,5mL, adiferença corresponde ao volume de expansão gasosa 

(headspace) que é utilizado nos cálculos de volume de gás produzido. Algumas 

amostras originaram solução muito densa e difícil de manipular, por isso adicionou-se 

5,0 mL de água aos 12,5 mL recebidos inicialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Etapa de redução de granulometria dos RSU (a) na centrífuga (b) e (c) deta-

lhe do tamanho das partículas após a redução. 

 

A quantidade de resíduo não utilizado durante o preparo de solução do BMP foi 

destinada para a realização das análises elementares, de carboidratos,  lignina, proteína, 

lipídios, COT e de SV. Para isto, o material foi seco à 105ºC e triturado utilizando um 

liquidificador industrial e um moinho de facas. O moinho de facas utilizado (Figura 7) 

foi o modelo Pulverisette 14 com velocidade de até 20000 rpm, pertencente ao 

Laboratório de Tecnologia Mineral do Departamento de Engenharia de Minas da UFPE. 

(a) (b) (c) 
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Figura 7: Moinho de facas utilizado e as amostras trituradas guardadas em sacos.     

Fonte: Alcântara (2007). 

 

 

3.3.Caracterização Química 

 

3.3.1.DBO5 e DQO 

 

Para quantificar a DQO e a DBO5 da matéria orgânica foi preparada uma mistura 

constituída por lodo e solução de resíduos em mesma proporção contida em cada reator.  

 

As análises de DBO5 e de DQO foram realizadas por empresa terceirizada segundo 

metodologia descrita pelo Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 

(1995). 

 

A DBO5 é obtida experimentalmente determinando-se a concentração de oxigênio 

dissolvido no primeiro dia e após 5 dias de incubação em uma amostra selada de água, 

livre de luminosidade e à temperatura constante. A DQO é determinada através da 

oxidação da matéria orgânica através de um oxidante forte, o íon dicromato, Cr2O7
-2

. 

 

3.3.2.Análises elementares 

 

As análises químicas elementares foram realizadas em base seca por combustão - 

aparelho PO-GT 6013 rev.3 – no laboratório da Empresa Qualitex situada no Estado de 

Alagoas. 
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A determinação do teor de carbono, hidrogênio, nitrogênio e enxofre foram obtidos 

através de um analisador elementar de forma simultânea. Esse equipamento dispõe de 

uma câmara de combustão que recebe o resíduo através da aplicação de um fluxo de gás 

de arraste e em seguida do oxigênio necessário a combustão (ANALÍTICA, 2010). A 

temperatura pode chegar a 900ºC conduzindo a formação de dióxido de carbono, de 

vapor de água e de outros gases que são separados em outra câmara passando em 

seguida pelo detector. Assim é calculado o teor de cada um dos elementos do material.  

O percentual de oxigênio contido na amostra é determinado por diferença dos valores 

dos demais elementos descontando o material inorgânico, as cinzas. 

 

3.3.3.COT 

 

O carbono orgânico total é determinado segundo metodologia descrita por Caldas 

(1998) adaptado de análises para indústrias sucroalcooleiras e de métodos para análises 

de solos (EMBRAPA, 2009). Em geral, os métodos utilizam a degradação térmica 

associados a oxidantes químicos e o equipamento consiste em um analisador de carbono 

orgânico.  

 

3.3.4.Análises bioquímicas 

 

As análises do teor de proteína, de carboidrato, de lipídios e de lignina foram também 

realizadas pelo laboratório da Qualitex. A análise de proteínas foi resultante do teor de 

nitrogênio total determinado pelo método Kjeldahl e a fração de lipídios por extração 

direta via Soxhlet com solvente apolar segundo metodologia do Instituto Adolfo Lutz 

(1986). O teor de lignina solúvel e insolúvel também foi realizado por extrações, porém 

com solução de ácido sulfúrico a 72% como solvente (ABNT NBR 7989). 

 

3.4.Ensaio BMP 

 

O ensaio de potencial bioquímico de metano foi realizado no período entre 2 de julho de 

2009 até 25 de setembro do mesmo ano. Trabalhou-se com um total de trinta reatores, 

pois os ensaios foram realizados em triplicada com as nove classes diferentes de 

materiais que compõem os resíduos e o “branco” contendo o lodo. 
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Os reatores foram construídos com uma garrafa para “cultura microbiológica” de 250 

mL e uma tampa rosqueada feita de nylon e perfurada para acoplar o manômetro e uma 

válvula de coleta de gás. O manômetro utilizado foi da marca ABC Hidráulica, de 

leitura máxima igual a 1 kgf/cm² e desvio de 0,1 kgf/cm², o qual foi escolhido de forma 

a minimizar os erros de leitura e acompanhar pequenos incrementos de pressão nos 

reatores. 

 

Antes da inoculação, todas as garrafas foram testadas quanto à vedação, com os frascos 

sob pressão de até 0,8 kgf/cm², simulando a pressão provocada pela geração de gases no 

interior do frasco quando o mesmo for inoculado, mergulhando-os em água. Desta 

forma foram utilizados anéis de borracha  nos pontos de conexão entre o vidro e a tampa 

(confeccionadas de nylon) e nas junções da tampa com a válvula e manômetro. Além 

disso, foram utilizados silicone e fita de vedação para tubos de PVC nas conexões 

metálicas para reforçar a vedação. Foram realizados testes de vedação  

 

Uma vez prontos, os reatores receberam o inóculo e a solução de resíduo conforme 

proporções descritas anteriormente no tópico 3.2.2. Após essa etapa, foi insuflada por 

cerca de dois minutos uma mistura gasosa, composta por 80% de N2 e 20% de CO2, 

para o arraste do ar contido no interior das garrafas a fim de garantir a anaerobiose do 

início do experimento (Figura 8). 

 

 

Figura 8: Mistura gasosa, N2 e CO2, no instante em que é insuflada no biorreator. 

 

Após a montagem e circulação da mistura gasosa foram novamente realizados testes de 

vedação. Com o sistema vedado, as válvulas foram fechadas e acoplou-se o manômetro. 



 

46 

 

 

Ainda, com a finalidade de evitar a proliferação de algas estimulada pela luminosidade, 

os biorreatores foram cobertos por papel alumínio. A incubação foi realizada em estufa, 

Tecnal e modelo TE-393/2, a uma temperatura de 37ºC até que a geração de gás ficasse 

estabilizada (Figura 9).  

 

 

Figura 9: Bioreatores quando incubados na estufa a 37ºC. 

 

O acompanhamento do volume produzido foi realizado através da leitura diária da 

pressão imposta pela geração de biogás. Ao atingir uma pressão maior que 0,7 kgf/cm², 

os reatores foram aliviados através da válvula de alívio (Figura 10). No final do 

experimento a pressão não chegava a marca determinada, então durante as três últimas 

semanas alguns reatores foram aliviados em 0,5 kgf/cm². 

 

Os cálculos necessários à transformação dos dados de pressão em dados de volume, em 

condições normais de temperatura e pressão seguiram a metodologia descrita por Alves 

(2008) e são apresentados no índice 3.5.1 em “Tratamento de dados”. 

 



 

47 

 

 

  
Figura 10: Etapas do monitoramento e alívio dos biorreatores. a) Leitura da pressão 

indicada no manômetro e pesagem do biorreator antes do alívio; b) Colocação do apara-

to para captação do gás gerado; c) Captura do biogás, alívio de pressão, na câmara de ar. 

 

3.4.1.Análise gasosa 

 

A Cromatografia Gasosa (CG) foi um método de análise da fração constituinte do 

biogás gerado a fim de verificar a presença do metano e do dióxido de carbono no 

biogás gerado. Devido às baixas pressões formadas, só foi possível realizar as análises 

de cromatografia nas primeiras e nas últimas semanas. 

 

As análises foram realizadas no Laboratório de Cromatografia do Departamento de 

Engenharia Química da UFPE usando o equipamento, CG-Master utilizando uma 

coluna Porapak “N” à temperatura de 60ºC. 

 

A coleta do biogás foi realizada nos momentos de alívio de pressão dos biorreatores. 

Para auxiliar no transporte e na contenção do material coletado durante o deslocamento 

entre os laboratórios, utilizaram-se câmaras de ar de bola de futebol.  

 

O H2S gerado pode degradar as colunas utilizadas no cromatógrafo ocasionando 

prejuízos. No intuito de diminuir a concentração dessa substância na mistura gasosa 

analisada foram utilizadas porções de limalha de ferro na conexão que liga a câmara a 

válvula do reator.  Desse modo, o ferro reagiria com a requerida substância originando 

monosulfêto de ferro (II), ou sulfeto férrico, sólido e hidrogênio gasoso na mesma 

proporção que o H2S. 

(a) (b) (c) 
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                                                                              (Reação 4) 

 

O sulfeto férrico formado apresenta-se como sólido cinza-escuro ou marrom (Ohlweiler, 

1972) sendo visualizado após a deposição na lã de aço utilizada.   

Figura 11: Inserção das amostras no cromatógrafo (a) e (b) e obtenção dos resultados 

na forma de um cromatograma (c). 

 

Na cromatografia gasosa a amostra é injetada, através do injetor, passa pela fase 

estacionária, aderida a coluna através do arraste pela fase móvel - gás hélio (Figura 11). 

Dependendo da interação entre a fase estacionária e os componentes da amostra, a saída 

dos componentes na coluna ocorre de forma isolada, isto é ocorre uma identificação por 

vez. A substância que interage mais com a fase estacionária demora mais tempo para 

sair, ou seja, possui maior tempo de retenção.  

 

As substâncias já separadas se dissolvem no gás de arraste passando por um detector 

que gera um sinal elétrico de forma que a intensidade do pico é proporcional a 

quantidade da substância (KELLY, 2009). Portanto, no cromatógrafo, as substâncias 

presentes no biogás são separadas na coluna em forma de bandas sendo observados 

como picos formando o cromatograma (SILVA JR., 2004).  

 

Compara-se o cromatograma obtido pela injeção da amostra com um cromatograma 

obtido pela injeção de um componente padrão de composição pré-determinada contendo 

55% de metano, 40% de dióxido de carbono e 5% de nitrogênio. Através desta 

comparação pode-se obter a composição do biogás existente na amostra coletada nos 

biorreatores. 

 

(a) (b) (c) 
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3.4.2.Finalização do ensaio 

 

O término do ensaio foi determinado pela finalização da degradação biológica analisada 

através da geração irrisória de biogás nos biorreatores.  

 

Tal fato pode ser identificado através das medições periódicas das pressões de biogás 

nos biorreatores e pela análise dos dados em planilhas eletrônicas elaboradas no  

Microsoft Office Excel, adaptado de Alves (2008). Desta  forma foi possível avaliar a 

evolução da produção de biogás de cada reator, obtendo assim a taxa diária de produção 

de biogás. Quando esta taxa manteve-se próxima a zero, o experimento foi finalizado. 

 

Uma vez que os reatores foram retirados definitivamente da estufa, os materiais 

referentes a uma mesma amostra, resultante das triplicatas, foram homogeneizados 

(Figura 12) e fracionados em quatro partes novamente. Uma parte foi encaminhada para 

análises de DBO5 e DQO, e o restante para ensaio de umidade, secagem e envio para 

análises elementares, de sólidos voláteis, carbono orgânico total, lipídios, carboidratos, 

lignina e proteína.   

 

 

Figura 12: Mistura subtrato-inóculo após o período de digestão no BMP. 
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3.5.Tratamento dos dados 

 

3.5.1.Ensaio BMP 

 

Durante a execução do ensaio BMP foram mensuradas as pressões internas de cada 

reator e a elas relacionaram-se os volumes de gás. Para tanto, fez-se necessária a 

utilização de uma série de expressões matemáticas que convertem pressão kgf/cm² para 

volume em mL e  m³ nas Condições Normais de Temperatura e Pressão (CNTP - 0°C, 

1013 hPa). 

 

A pressão medida através do manômetro foi obtida na unidade de kgf/cm² e para 

transformar em milibar utiliza-se a expressão mostrada pela Equação 8. 

 

                                                                                     Eq.(8) 

 

A leitura de pressão registrada nos manômetros pode ser convertida em volume através 

da utilização da Equação 9: 

 

                                                    Eq.(9) 

 

Onde, 

PMedida: Pressão medida nos biorreatores entre um dado intervalo de tempo, em 

mbar; 

VGerado: Volume gerado entre o tempo t e t-1, em mL; 

VHeadspace: Volume disponível para expansão gasosa no biorreator  (headspace), 

em mL; 

R: Constante dos gases ideais; 

T: Temperatura de operação em K. 

 

A intenção do estudo foi avaliar a geração total de gases, portanto trabalhou-se com a 

produção acumulada. O volume de biogás acumulado ( ) equivale ao 

somatório dos volumes produzidos diariamente  conforme Equação 10. 
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                                                                                                 Eq.(10) 

 

                                               Eq.(11) 

Sendo, 

: Volume acumulado em CNTP; 

T: Temperatura em Kelvin; 

: Pressão atmosférica em atm. 

                                                    

Os dados de pressão atmosférica foram obtidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia 

através das estações automáticas de medição. Ressalta-se que o horário informado pelo 

INMET está em unidades de tempo universal, Universal Time Coordinated - UTC, 

portanto para obtenção de dados corretos devem ser acrescidas três horas ao horário no 

qual se deseja obter os dados (INMET, 2009). O UTC é o padrão internacional de 

tempo usado atualmente e mantido pelo Escritório Internacional de Pesos e Medidas. O 

horário de Brasília somado a três unidades de hora corresponde à hora do meridiano 0°.  

 

A taxa de produção, Tprodução, é obtida em forma da razão entre o volume produzido (V) 

em um período de tempo e o intervalo de tempo (t) conforme Equação 12. 

 

                                                                                  Eq.(12) 

 

Os dados de volume produzidos diariamente relacionados com o tempo, em dias, 

originam gráficos através dos quais pode ser obtida a velocidade global da reação. Isso 

ocorre quando se realiza uma aproximação dos dados experimentais a uma curva 

exponencial. A taxa global é utilizada em elaboração de estimativas de produção do 

biogás. 

 

As equações relacionadas ao volume produzido foram organizadas em uma planilha no 

Excel para facilitar os cálculos (Anexo E). 
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4.5.2.Análises elementares e bioquímicas  

 

Após a biodigestão sofrida no ensaio BMP os resíduos foram analisados novamente 

para constatar a evolução dos compostos e dos elementos analisados inicialmente. 

 

Inicialmente foram analisados todos os materiais, resíduo e lodo separadamente, e não à 

mistura resíduo+lodo que foi inoculada. Desta forma, foi necessário calcular as 

composições existentes inicialmente estabelecendo as proporções dos elementos, em 

termos de composição elementar, teor de umidade, sólidos voláteis, COT, lipídios, 

carboidratos, lignina e proteína. 

 

Tais proporções se devem ao fato de os materiais iniciais e finais serem comparados 

quanto a sua composição, e no final do experimento ser praticamente impossível 

distinguir resíduo de lodo. 

 

Como as análises são realizadas na amostra seca a massa de água foi desprezada. A 

massa seca total da mistura inicialmente colocada nos biodigestores equivale ao 

somatório da massa seca do inóculo e do substrato (Eq. 13). O raciocínio se expande 

para os cálculos da massa correspondente a cada um dos elementos químicos analisados 

na análise elementar, de forma que a massa do elemento químico “i” é obtida pela 

multiplicação do teor de “i” no inóculo e no substrato, considerando as respectivas 

massas utilizadas. A soma das massas de “i” após a mistura dividida pela massa seca 

total resulta no teor de “i” na mistura (Equação 14).  

                                                                          

                                                         Eq.(13) 

 

                               Eq.(14) 

Onde, 

Mseca total: Massa seca da mistura; 

Minóculo: Massa seca do inóculo; 

Msubstrato: Massa seca do substrato 

%i: Teor do elemento” i” determinado (no inóculo ou no substrato); 

%iMtotal: Teor de i na massa seca total que forma a mistura. 
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3.6.Modelagem numérica 

 

O modelo de composição química descrito utiliza como dados de entrada os percentuais 

obtidos na análise elementar e através dele se obtém a fórmula química dos resíduos 

normalizada para o nitrogênio ou para o enxofre quando este último não pode ser 

desprezado. Todos os cálculos necessários ao desenvolvimento desse modelo foram 

desenvolvidos no programa Microsoft Office Excel, onde as planilhas utilizadas se 

encontram no Anexo G. 

 

Com base na massa de resíduos existente inicialmente no biorreator, no teor de umidade 

e de SV, foi obtida a massa de resíduo disponível para degradar anaerobicamente e 

conseqüentemente a massa correspondente ao C, H, O, N, S. Dividindo-se a massa do 

elemento pelo correspondente peso molecular pode-se encontrar o número de moles de 

tais elementos. 

 

A fórmula química utilizada no modelo de composição química, CaHbOcNdSe, contém 

os índices “a”, “b”, “c”, “d” e “e” que foram determinados  dividindo-se o número de 

moles do elemento que acompanha o índice pelo número de moles do enxofre ou do 

nitrogênio. 

 

Obtendo a fórmula química que representa a matéria que será degradada, sob a forma, 

CaHbOcNdSe, foi possível determinar os coeficientes estequiométricos, conforme 

apresentado na reação 5 e Equações 15 a 19. 

                      

                                    (Reação 5) 

 

                                                                                                           Eq.(15) 

                                                                                      Eq.(16) 

                                                                                                         Eq.(17) 

                                                                                                                   Eq.(18) 

                                                                                                                    Eq.(19) 

 

As equações obtidas anteriormente originam um sistema de equações, que pode ser 

representada sob a forma matricial como pode ser observado na Equação 20. 
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                                                                                          Eq.(20)  

 

Tal sistema de equações foi resolvido com o auxílio do software Matlab. Assim foram 

obtidos os coeficientes estequiométricos da reação. Para utilizar o mesmo programa 

elaborado no Excel basta inserção dos coeficientes obtidos nos quadros relativos aos 

índices (Anexo G). 

 

Tais cálculos obtidos resultaram  na massa dos produtos gerados, sob a forma de CH4, 

CO2, NH3 e H2S. A relação entre os produtos e os reagentes pode ser observada nas 

Equações 21 a 24. 

 

                                                                           Eq.(21) 

                                                                           Eq.(22) 

                                                                          Eq.(23) 

                                                                          Eq.(24) 

 

Onde, 

 Índice relativo ao componente do biogás seja ele CH4, NH3, H2S ou CO2; 

 Massa do componente “i” estimada; 

 Peso molecular do componente “i”; 

 Massa seca de RSU; 

 Peso molecular dos RSU; 

 Coeficientes estequiométricos relacionados aos componentes, CH4, 

CO2, NH3 e H2S, respectivamente. 

 

O volume correspondente aos componentes do biogás gerado foi obtido multiplicando-

se massa encontrada através da estequiometria da reação pela massa específica do 

composto. Desta forma, pode-se determinar o percentual de cada produto gerado 

conforme apresentado na Equação 25. 
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                                                                                                             Eq.(25) 

 

Sendo 

i: substância constituinte do biogás; 

Vi: volume do componente; 

Vbiogás: volume do biogás corresponde ao somatório dos volumes de todos os 

constituintes do biogás; 

% i: percentual da substância “i” no biogás. 

 

A soma dos volumes obtidos de metano, dióxido de carbono, amônia e gás sulfídrico 

corresponde ao volume de biogás estimado para determinada massa de resíduos iniciais.  

 

Com este modelo é possível também determinar o potencial de geração de biogás dos 

materiais, que pode ser obtido através da relação entre o volume total de biogás obtido 

pelo modelo e a massa de RSU considerada inicialmente. O resultado é obtido em 

unidades de volume por massa.  

 

Desta forma, sabendo-se a massa inicial de resíduos e o potencial de geração do mesmo, 

ou de seus componentes, pode-se estimar a quantidade de biogás a ser gerada.  
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Capítulo IV - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Composição gravimétrica 

 

Apresenta-se nesse tópico, a composição da massa de resíduos estudados, os quais 

foram caracterizados em relação ao aspecto físico dos materiais ainda úmidos em: 

plásticos (em geral), orgânicos putrescíveis (alimentares), resíduos de jardins, madeira e 

côco, borracha e couro, resíduos sanitários, resíduos têxteis, papel e papelão, vidro, 

metais. A Tabela 5 mostra a distribuição dos materiais quanto à caracterização da 

amostra utilizada nessa pesquisa. 

 

Tabela 5: Dados de caracterização gravimétrica em base seca obtidas nessa pesquisa 

em comparação com a literatura.  

 Composição Gravimétrica (%) 

Componente Experimental 
Alcântara 

(2007) ª 

Alcântara 

(2007)
b
 

Maciel 

(2009) 

Matéria Orgânica Putrescível   29,11 45,50 59,3 44,4 

Papel/Papelão 9,25 23,10 17,5 14,2 

Madeira e côco 1,24 * * 4,5 

Resíduos de jardim 17,92 * * º 

Materiais Têxteis 6,25 1,80 3,40 4,4 

Borracha e Couro  1,28 1,30 1,30 1,6 

Resíduos Sanitários 6,53 1,70 2,60 3,7 

Plásticos 22,96 19,90 7,70 20,1 

Metais 2,43 1,80 2,30 1,7 

Vidros 0,87 3,90 2,00 0,6 

Outros 1,46 1,00 3,90 4,7 

ª e 
b
 Resíduos coletados em anos diferentes (2006 e 2007). 

*Analisados como juntos com matéria orgânica. 

ºAnalisado juntamente com madeira e côco. 

 

Os dados relacionados a matéria orgânica,  madeira e côco e resíduos de jardim não 

podem ser comparados com os dados de literatura relacionados a resíduos depositados 

no Aterro da Muribeca – PE uma vez que a caracterização não foi realizada com a 

mesma distribuição referente as classes estudadas. Vale salientar que ainda não existe 
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uma norma específica para o procedimento de caracterização física gravimétrica dos 

RSU.  

 

Para aterro de Matosinhos em Portugal, Russo (2005) utilizou normas descritas no 

documento Técnico nº 1 da agência governamental francesa de proteção ambiental 

(ADEME), dividindo os resíduos nas categorias: matéria orgânica fermentável, fração 

fina (< 20mm), papel e papelão, plásticos (embalagens e plásticos rígidos), têxteis vidro, 

madeira e outros. No Brasil, não existem normas que regulamentem a caracterização 

física dos RSU, por isso a bibliografia nacional diverge quanto às classes caracterizadas 

no detalhamento físico dos RSU. 

 

Os valores obtidos experimentalmente nessa pesquisa apresentam variações quando 

comparados com os dados resultantes das pesquisas realizadas no mesmo aterro por 

Alcântara (2007) e Maciel (2009). Os resultados apontam diminuição no teor de vidros 

e em papel e papelão, e o contrário ocorre com testeis e metais. Valores referentes a 

plásticos e borracha e couro apresentam semelhança com os estudos citados. 

 

4.2. Teor de umidade 

 

A quantidade de água presente nos RSU está relacionada à solubilidade dos compostos 

e à distribuição dos microrganismos contidos no meio. Portanto, a umidade do material 

permite o contato entre a fase sólida e os agentes de degradação. 

 

Bidone & Povinelli (1999) estudando umidade em aterros no Brasil encontraram valores 

de umidade dos RSU no intervalo entre 40 e 60%. Jucá et al. (1997), encontrou valores 

entre 20 e 50% nos RSU do Aterro da Muribeca. Para o mesmo aterro, Alves (2008) 

obteve valores de umidade para resíduos recém gerados em torno de 40% e para 

resíduos de células antigas em torno de 20%. 

 

Um teor de umidade acima de 60% favorece a biodecomposição dos resíduos 

(MACIEL, 2003). Russo (2005), avaliando a quantidade de metano no biogás do aterro 

de Matosinhos, constatou que a menor proporção de metano obtida coincide com as 

células com menor umidade. Young (1995) e Williams et al. (1987) apud Alcântara 
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(2007) afirmam haver proporcionalidade entre a taxa de hidrólise e o teor umidade. 

Portanto, os dados de umidade podem possibilitar uma previsão aproximada de quais 

categorias de resíduos apresentariam maior tendência à produção do biogás. Nesse caso, 

têxteis, borracha e couro, e plásticos teriam tendência a produzir menor quantidade de 

biogás, uma vez que geralmente estes apresentam menor teor de umidade. 

 

A capacidade de absorção de água por parte dos materiais influi na distribuição da 

microbiota. Maciel (2009) afirma que os materiais como borracha/couro e plásticos 

apresentam maior dificuldade de absorção, já materiais como papel/papelão possuem 

alto poder de absorção de água o que o autor relaciona com o tempo de degradação de 

tais resíduos. A dificuldade de degradação dos materiais como borracha/couro o que os 

classifica como lentamente biodegradáveis reside, além de outros fatores, na baixa 

capacidade de absorção de água, pois a maioria desses materiais contém teores elevados 

de lipídios, compostos com características hidrofóbicas. 

 

Os resíduos divididos em classes de composição, sugeridas por Tchobanoglous et al. 

(1994) e IPCC (2006), antes de serem incubados nos biorreatores foram submetidos à 

análise de umidade gravimétrica. Os resultados obtidos podem ser visualizados  na 

Tabela 6 e os cálculos realizados para obtenção destes dados estão no Anexo B.  

 

Tabela 6: Teor de umidade encontrado nos resíduos sólidos e na mistura de substrato e 

lodo utilizados no ensaio BMP. 

Componente 

Umidade (%) 

Resíduo 

Resíduo+ 

Lodo 

Suspensão 

+Lodo 

Matéria Orgânica Putrescível   67,56 84,96 91,10 

Papel/Papelão 30,96 63,59 88,20 

Madeira e côco 38,34 68,53 88,79 

Resíduos de jardim 64,23 83,41 90,83 

Materiais Têxteis 6,40 45,63 86,26 

Borracha e Couro  6,42 45,64 86,26 

Resíduos Sanitários 53,65 77,88 86,58 

Plásticos 5,75 45,12 86,21 

Bruto 70,00 86,02 91,29 

Lodo (Branco) 92,10 - 92,10 

 

Os dados obtidos apontam umidade dos resíduos variando entre 5 e 92%, 

aproximadamente, indicando uma variação de umidade a partir da constituição global 

dos resíduos sólidos depositados no aterro. Observa-se que resíduos biodegradáveis 
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como restos alimentares, resíduos de jardim, sanitários, resíduos in natura (SEGATO e 

SILVA, 2000 apud LINS, 2003) e o inóculo apresentam umidade superior a 50%.   

 

A adição de inóculo ao substrato, por ter um elevado teor de umidade, incrementa o teor 

de umidade da mistura resíduo+inóculo. Portanto, a adição de inóculo pode favorecer a 

biodegradação de resíduos considerados não degradáveis como “plásticos”, “borracha e 

couro”. De maneira geral, a mistura substrato-inóculo apresenta umidades acima de 

40% variando até 86,02%. Essa umidade está relacionada apenas ao resíduo e ao 

inóculo sem contabilizar a influência da quantidade de água adicionada na formação da 

suspensão de resíduos a ser inoculada. Salienta-se que a quantidade de água (7,5mL) 

utilizada no ensaio é inferior a de lodo (50mL), por isso o lodo consiste no principal 

contribuinte para aumento da umidade da mistura inoculada. A suspensão de resíduos 

em adição ao inóculo eleva a umidade total acima de 86,26% favorecendo a ação dos 

microrganismos. 

 

4.3.Sólidos voláteis 

 

O teor de sólidos voláteis está relacionado com a quantidade de matéria orgânica 

(degradável ou não-degradável) na amostra, portanto, de uma forma geral, quanto maior 

o conteúdo de SV maior a biodegradabilidade do material. A Tabela 7 apresenta os 

teores de sólidos voláteis dos resíduos, do inóculo e do resíduo+inóculo. A partir desse 

parágrafo o termo resíduo (ou substrato)+inóculo, refere-se a mistura formada pela 

suspensão de resíduos e o lodo. 

 

Tabela 7: Resultados obtidos para o teor de sólidos voláteis contidos nos resíduos e na 

mistura a ser incubada. 

   Sólidos Voláteis (%) 

 Resíduo  Resíduo+Lodo 

Matéria Orgânica Putrescível   75,31  61,15 

Papel/Papelão  81,43  67,45 

Madeira e côco  59,03  56,99 

Resíduos de jardim  80,23  63,07 

Materiais Têxteis  98,66  78,71 

Borracha e Couro   73,89  65,37 

Resíduos Sanitários  84,92  66,22 

Plásticos   87,01  72,49 

Bruto   86,95  64,00 

Lodo (Branco)     -  55,42 
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Com os resultados obtidos pode-se observar que a mistura substrato-inóculo ocasiona 

uma redução no teor de SV do substrato, teores analisados isoladamente, o que ocorre 

devido ao baixo teor de SV do inóculo que é adicionado em maior proporção, cerca de 

80% da mistura (a mistura recebe 50 mL de lodo). 

 

No aterro da Muribeca os resíduos apresentam teor de SV variando entre 45 e 83% 

(ALVES, 2008). Os resultados obtidos mostram que os teores de matéria volátil variam 

conforme a composição gravimétrica dos RSU. Os materiais analisados neste trabalho 

são os principais constituintes dos resíduos sólidos urbanos, e foi possível encontrar 

frações de SV entre 55 e 98%, mostrando que as amostras são susceptíveis ao processo 

de degradação, por apresentarem, indiretamente, um elevado de teor de matéria 

orgânica. Kelly (2002) aponta que teores de SV menores que 20% representam resíduos 

já estabilizados e nenhum dos substratos analisados apresentaram essa tendência. 

 

Verifica-se que para os materiais utilizados nos ensaios de biodegradação, a fração de 

matéria volátil da mistura substrato-inóculo variou entre 55,42 e 78,71%. Conforme 

Alves (2008) o teor de sólidos voláteis ótimo à ação microbiana esta situado na faixa de 

47 a 57%. De acordo com essa relação é possível afirmar que o biodigestor que contem 

apenas o inóculo (“branco”) e o que contém a mistura “madeira/côco” e inóculo 

apresentarão uma melhor condição de biodigestão. 

 

 

4.4.DBO5 /DQO 

 

Outro indicador de matéria orgânica no material consiste na demanda química de 

oxigênio e na demanda bioquímica de oxigênio. Para estudos em lixiviado de aterros 

sanitários é comumente utilizada a relação entre a DBO5 e a DQO para estabelecer o 

grau de biodegradabilidade do material e a idade do aterro (FERNÁNDEZ-VIÑA, 2000 

apud LINS, 2003). Para um aterro jovem o autor relata valores para DBO5/DQO de 

aproximadamente 0,5, e valores próximos a 0,1 indicam uma baixa biodegradabilidade 

característica de um aterro com resíduos próximos da estabilização. 
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Os resultados obtidos de DBO5 e DQO para a mistura resíduos+inóculo podem ser 

visualizados na Tabela 8. Utilizando a razão DBO5/DQO, obtida por Fernández-Viña 

(2000) para lixiviado, pode-se relacionar o grau de biodegradabilidade do material 

sólido. Com base nessa relação, os materiais “borracha/couro” e “resíduo bruto” 

apresentaram uma menor biodegradabilidade e os materiais “papel/papelão”, “resíduos 

de jardim” e “materiais têxteis” podem ser apontados como os mais biodegradáveis. 

 

Tabela 8: Dados referentes às análises de DBO5 e de DQO realizadas na mistura subs-

trato-inóculo antes da incubação e a relação existente entre elas. 

   DBO5 DQO DBO5/DQO 

Matéria Orgânica Putrescível    10561,10 49526,90 0,21 

Papel/Papelão   6524,40 9711,60 0,67 

Madeira e côco   3520,40 11869,40 0,30 

Resíduos de jardim   11566,90 24370,40 0,47 

Materiais Têxteis   3249,30 8549,30 0,38 

Borracha e Couro    4045,60 25156,50 0,16 

Resíduos Sanitários   8549,30 29873,40 0,29 

Plásticos    10362,40 31969,80 0,32 

Bruto    2841,20 20119,50 0,14 

Lodo (Branco)      10561,10 45421,00 0,23 

 

 

4.5.Análises Elementares 

 

Os resultados das análises elementares são importantes para caracterização química da 

matéria presente nos RSU. Além de outras análises, tais resultados possibilitam a 

obtenção da relação Corgânico/N, para determinação da composição química média e do 

poder calorífico dos materiais combustíveis (TCHOBANOGLOUS et al., 1994). 

 

Valores entre 20 e 30% para Carbono, 3 e 5% para Hidrogênio, 0,3 e 1,0% de 

Nitrogênio e 0,05 e 0,2% de Enxofre foram relatados por Glysson (2004) em análise 

elementar de RSU conforme Maciel (2009). Claesson et al. (2009) em pesquisa 

realizada com resíduos industriais identificaram teor de carbono variando entre 40 e 

47%, de hidrogênio entre 5,1 e 6,3%, de nitrogênio entre 0,88 e 1,8% e de enxofre entre 

0,01 e 0,62%. A Tabela 9 mostra os dados da literatura (TCHOBANOGLOUS et al., 

1994 e MACIEL, 2009).  
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Tabela 9: Resultados de análise elementar de frações de RSU encontrados na literatura. 

Adaptado de Tchobanoglous et al. (1994) e Maciel (2009). 

 Componente     %C %H %N %O %S %Cinzas 

Matéria Orgânica   48,0 6,4 2,6 37,6 0,4 5,0 

Papel/Papelão   43,8 6,0 0,3 44,3 0,3 5,5 

Madeira e côco 
(a)

   49,5 6,0 0,2 42,7 0,1 1,5 

Resíduos de jardim   47,8 6,0 3,4 38,0 0,3 4,5 

Materiais Têxteis   55,0 6,6 4,6 31,2 0,2 2,5 

Borracha e Couro 
(b)

   69,0 9,0 6,0  11,6 
(c)

 0,4 
(c)

 10,0 

Resíduos Sanitários   NI NI NI NI NI NI 

Plásticos    60,0 7,2 NI 22,8 NI 10,0 

Bruto (d)    20,1 2,7 1,1 NI 0,1 NI 

Lodo (Branco)     NI NI NI NI NI NI 
(a)

 Valores referentes à fração de madeira apenas; 

(b) 
Valores referentes à média dos valores de borracha e de couro encontrados pelo autor; 

(c)
 Valores referentes apenas a borracha;  

(d) 
Valores obtidos por Maciel (2009) para RSU recém chegados ao aterro da Muribeca; 

 NI: Não informados. 

 

Os resultados obtidos de composição elementar das amostras coletadas no aterro da 

Muribeca utilizadas nesse estudo estão apresentados na Tabela 10. Tais resultados não 

possuem grande similaridade com os dados da literatura apresentados, com exceção dos 

“resíduos têxteis” no qual os teores de C, H e O foram próximos aos encontrados por 

Tchobanoglous et al.(1994). Os teores de cinzas apresentam divergência elevada em 

relação aos dados da literatura para todas as classes de resíduos estudadas nessa 

pesquisa. O teor de enxofre obtido nessa pesquisa mostra redução drástica de valores 

entre o experimental e o bibliográfico. Esses resultados podem ser explicados pela 

diversidade na composição dos resíduos. 

 

Tabela 10: Resultado das análises físico-químicas relacionadas às classes de materiais 

que constituem os RSU. Material analisado isoladamente, sem mistura com o inóculo. 

      %C %H %N %O %S %Cinzas 

Matéria Orgânica   31.78 5.07 1.02 37.37 0.07 24.69 

Papel/Papelão  36.98 5.61 0.18 38.59 0.07 18.57 

Madeira e côco  37.00 4.7 1.22 16.05 0.06 40.97 

Resíduos de jardim  42.3 5.75 1.26 30.85 0.07 19.77 

Materiais Têxteis  56.87 6.63 0.93 34.19 0.04 1.34 

Borracha e Couro   55.71 5.59 0.19 11.76 0.64 26.11 

Resíduos Sanitários  40.21 5.75 1.17 36.55 1.24 15.08 

Plásticos   81.18 10.43 * 0.01 0.01 12.99 

Bruto   45.53 6.25 0.83 34.25 0.09 13.05 

Lodo (Branco)     29.5 4.45 2.72 17.65 1.1 44.58 

* Quantidade abaixo do limite de detecção do aparelho. 
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Ao final do ensaio BMP a matéria decomposta foi analisada, sendo possível realizar a 

comparação entre os dados obtidos antes e após a realização do experimento, conforme 

Tabela 11. Nessa tabela são apresentadas as diferenças entre a composição elementar da 

mistura resíduo e inóculo antes e depois da biodigestão. 

 

Tabela 11: Evolução dos elementos químicos durante a biodigestão. 

Resíduo+Lodo   Período %C %H %N %O %S %Cinzas 

Matéria orgânica início 30,16 4,63 2,23 23,33 0,80 38,85 

  final 33,52 5,14 2,04 11,09 1,43 46,78 

  Δ -3,36 -0,51 0,19 12,24 -0,63 -6,93 

         

Papel/Papelão início 32,96 4,99 1,54 27,34 0,62 32,55 

  final 29,19 4,34 1,41 14,50 1,49 49,07 

  Δ 3,77 0,65 0,13 12,84 -0,01 -16,52 

         

Madeira e côco início 31,57 4,56 2,07 18,14 0,65 44,58 

  final 30,56 4,29 1,45 29,17 1,45 33,08 

  Δ 1,01 0,27 0,62 -11,03 -0,80 11,50 

         

Resíduos de jardim início 33,45 4,85 2,27 21,72 0,78 36,93 

  final 29,49 4,19 1,99 15,73 1,71 46,89 

  Δ 3,96 0,66 0,28 6,01 -0,93 -10,04 

         

Materiais têxteis início 44,24 5,62 1,76 26,56 0,53 21,29 

  final 41,47 4,70 1,30 15,40 1,14 35,99 

  Δ 2,77 0,92 0,46 11,16 -0,61 -14,70 

         

Borracha e couro início 43,61 5,06 1,36 14,48 0,85 34,63 

  final 40,55 4,37 0,61 7,73 1,30 45,44 

  Δ 3,06 0,69 0,75 6,75 -0,45 -10,81 

         

Materiais sanitários início 33,42 4,93 2,15 24,57 1,15 33,78 

  final 40,03 6,63 0,20 23,72 0,02 29,40 

  Δ -6,61 -1,70 1,95 0,85 1,13 4,38 

         

Plásticos  início 57,42 4,21 1,25 9,10 0,51 27,51 

  final 54,84 9,11 0,78 23,35 1,04 10,88 

  Δ 2,58 -4,90 0,47 -14,25 -1,47 16,63 

         

Resíduo bruto início 33,86 4,94 2,21 22,17 0,83 36,00 

  final 26,40 3,91 1,82 18,09 1,98 47,80 

  Δ 7,46 1,04 0,39 4,08 -1,15 -11,80 

         

Lodo (Branco)  início 29,50 4,45 2,72 17,65 1,10 44,58 

  final 25,24 3,81 2,06 11,65 2,10 55,14 

    Δ 4,26 0,64 0,66 6,00 -1,00 -10,56 
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A composição no final do experimento não equivale a composição do lodo nem a do 

substrato separadamente, havendo a necessidade de determinação da composição 

elementar inicial da mistura substrato-inóculo, considerando a massa de cada 

componente utilizado e as respectivas composições. Após a mistura do substrato com o 

inóculo ocorreram variações na composição química média dos materiais analisados 

isoladamente, cujos valores foram descritos na Tabela 10. 

 

Alguns materiais apresentaram o sinal negativo nas diferenças (Δ) indicando que os 

dados finais foram maiores que os iniciais, o que pode ser justificado pela adição de 

água ao material e pela recirculação de CO2 e de N2 antes da incubação, ou por erros 

acumulados nos resultados das análises obtidas.  

 

Observa-se que as misturas contendo resíduos “plásticos”, “materiais têxteis” e 

“borracha e couro” possuem elevado teor de carbono. Entretanto, pouco carbono de 

“borracha e couro” e de “plásticos” é biodegradável. 

 

 

4.6.Relação Corgânico/N 

 

Muitos autores utilizam a relação Corgânico/N  para avaliação do potencial de degradação 

do resíduo. De acordo com Alcântara (2007) e Alves (2008), 25 é um valor limitante 

para a razão Corgânico/N  em digestão anaeróbia. Assim, quando teor de carbono orgânico 

for superior a 25 vezes o teor de nitrogênio, a necessidade de nitrogênio pelos 

microrganismos prejudica a conversão de matéria orgânica. Valores altos, maiores que 

25, podem propiciar uma mineralização rápida do material devido à grande quantidade 

de carbono orgânico disponível. A bibliografia é diversa quanto a esse valor limitante 

(PEREIRA NETO, 1993, ÖSTMAN et al., 2006, FRANCOU, 2004, LECLERC, 2001 e 

TCHOBANOGLOUS et al., 1994). 

 

Caso a razão Corgânico/N apresente-se entre 10 e 15 indica a presença de nitrogênio em 

quantidades maiores que as necessárias ocasionando um aumento na produção de 

amônia. A amônia, por sua vez incorpora-se ao meio líquido provocando efeitos tóxicos 

ao processo (ÖSTMAN et al. 2006, TCHOBANOGLOUS et al. 1994).  
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Valores da relação Corgânico/N entre 25 e 40 permitem uma decomposição ótima 

(LECLERC, 2001). Estudando o tratamento de resíduos por compostagem Francou 

(2004) obteve a razão Corgânico/N variando entre 15 e 366 sendo esses limites 

encontrados para resíduos de jardim e papel/papelão respectivamente. Dados da razão 

Corgânico/N para resíduos depositados em Aterros foram obtidos por Östman et al. (2006) 

que encontrou valores variando entre 20 e 42. Por sua vez, Pereira Neto (1993) sugere 

valores ótimos entre 30 e 40.  

 

O resultado da análise inicial nos resíduos a serem incubados para o ensaio BMP 

mostrou valores de Corgânico/N variando entre 11 e 226, como é possível observar na 

Tabela 12. Os “materiais orgânicos” (compostos principalmente por restos alimentares) 

e “resíduo bruto”, analisados isoladamente, apresentam valores da relação Corgânico/N 

entre o intervalo ótimo sugerido por Pereira Neto (1993), entre 30 e 40. Por sua vez, 

materiais “têxteis”, “sanitários” e “jardins” se aproximam do valor limitante 25 para 

biodegradação referido por Alcântara (2007) e por Alves (2008). 

 

Os resíduos antes de serem incubados no ensaio BMP apresentaram razão Corgânico/N 

dentro da faixa estabelecida na literatura, indicando que individualmente todos os 

materiais estudados podem ser biodegradados sem apontar necessidade de inocular 

nutrientes para suprir a necessidade nutricional dos microrganismos.  

 

Tabela 12: Variação da relação carbono orgânico e nitrogênio nos materiais constituin-

tes dos RSU analisados isoladamente e em mistura utilizada no BMP. 

   Corgânico/N  

  Resíduo Resíduo+Lodo 

Matéria Orgânica  32,84 14,06 

Papel/Papelão  226,11 22,80 

Madeira e côco  29,92 16,01 

Resíduos de jardim  27,98 14,08 

Materiais Têxteis  20,22 13,78 

Borracha e Couro   12,11 11,28 

Resíduos Sanitários  27,86 14,53 

Plásticos   * 12,21 

Bruto   38,43 14,00 

Lodo     11,21 11,21 

* Teor de nitrogênio não detectável pelo equipamento utilizado nas análises 
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O material “papel/papelão” apresenta-se favorável a ótima degradação microbiana e a 

rápida mineralização do carbono devido ao alto resultado obtido para Corgânico/N. 

  

Relacionando os resultados obtidos para a mistura substrato-inóculo ( resíduo + lodo), 

observa-se que nenhuma das misturas apresenta valor de Corgânico/N maior  que o valor 

limitante (equivalente a 25) indicando que a biodegradação realmente pode acontecer. 

Para a mistura onde o substrato é formado por “papel/papelão” foi obtido o valor mais 

próximo de 25 sendo esse resultado relacionado a possibilidade de ocorrer uma 

biodegradação maior para tal resíduo. 

 

É possível notar que os valores correspondentes a relação Corgânico/N diminuíram e se 

aproximaram do valor obtido para o “branco”. Isso pode ser explicado observando a alta 

proporção de inóculo na mistura, cerca de 80%, o que se relaciona com o cálculo do 

COT da mistura.  

 

 

4.7 Análises Bioquímicas 

 

Os dados resultantes das análises bioquímicas são apresentados na Tabela 13 e apontam 

os teores obtidos para cada uma dos materiais que constituem os RSU isoladamente. 

Esses dados são importantes para avaliar o potencial de biodegradação de cada fração e 

para formular os dados da mistura utilizada no ensaio BMP.  

 

El-Fadel et al. (1997) relatam valores de caracterização química de RSU entre 2 e 4% 

para proteínas, entre 5 e 15% para lignina, entre 52 e 65% para celulose, amido e 

açúcares simples, juntos, 12% para hemicelulose e 6% para lipídios. Bayard et al. 

(2005) encontra para RSU de aterro da França (diferenciados também pelo mês de 

coleta variando de  fevereiro a setembro) teor de lignina e cinzas equivalente a 16,6 e 

16,3%; lipídios de 6,5 e 10,6%; proteínas de 6,5 e 8,8% e carboidratos de 49,1 e 46,0%. 

Os valores encontrados para resíduos do Aterro da Muribeca não se enquadram nessas 

especificações. Alves (2008) obteve para duas amostragens, com intervalo de quatro 

meses, de RSU do aterro da Muribeca teor de celulose e hemicelulose, juntas, 23,4 e 

39,3%, teor de lignina de 10,4 e 16,4% e de lipídios correspondendo a 1,43 e 3,78%. 
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Os resultados das análises correspondem aos materiais avaliados isoladamente, 

conforme apresentado na Tabela 13. Para expressar os valores relacionados à mistura 

substrato-inóculo foi necessária a elaboração de cálculos preservando a proporção de 

cada material na mistura a ser inoculada conforme descrito no Item 3.5 do capítulo 

anterior.  

 

Tabela 13: Resultado das análises bioquímicas realizadas nos materiais analisados  

individualmente. 

  COT Lignina Carboidratos Lipídios Proteínas 

Matéria Orgânica Putrescível   33,50 23,57 55,65 2,69 8,08 

Papel/Papelão 40,70 10,44 75,94 0,22 0,96 

Madeira e côco 36,50 21,29 47,82 0,14 5,97 

Resíduos de jardim  35,25 29,04 62,44 0,76 9,45 

Materiais Têxteis 18,80 21,73 87,98 0,17 7,10 

Borracha e Couro  2,30 67,50 56,88 14,65 1,12 

Sanitários 32,60 8,54 25,66 1,00 2,89 

Plásticos 2,30 36,55 18,65 3,98 0,70 

Bruto 31,90 29,33 67,73 3,00 9,38 

Lodo 30,50 22,74 36,54 4,84 8,50 

 

 

Observa-se que o maior teor de COT relaciona-se ao material constituído de 

“papel/papelão” e os menores valores correspondem a “borracha/couro” e a “plásticos” 

embora esses últimos apresentem elevada fração de carbono total, comprovando que 

grande parte deste material é composto por carbono não-biodegradável. 

 

Os papéis são obtidos industrialmente a partir da utilização da madeira como matéria 

prima, porém no processo há uma etapa onde ocorre a deslignificação, ou seja, a lignina 

é separada e desprezada. Dessa forma, aproveitam-se apenas os compostos celulósicos 

livres de lignina, o que justifica o baixo teor de lignina e o elevado teor de COT no 

material “papel/papelão”. Diferentemente de resíduos de jardim, que apresenta elevado 

COT e elevado teor de lignina. 

 

A disponibilidade de carboidratos na maioria dos materiais foi maior que 50% podendo 

alcançar valores menores como 18% encontrados para os “materiais plásticos”. Os 

“materiais plásticos” possuem menor teor de carboidratos o que pode ser determinante 

na etapa inicial (hidrolítica) da decomposição anaeróbia. 
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As proteínas corresponderam a um percentual pequeno na constituição dos materiais e 

variam entre 0,7 e 9,45%. 

 

Foram obtidas frações de lipídios no intervalo entre 0,14 e 14,65% sendo os limites 

correspondentes a “madeira e côco” e a “borracha/couro” respectivamente. Achour 

(2008) encontrou valores correspondentes ao teor de lipídios igual a 4,6 e 5,8% e 

proteínas de 8 e 10% estudando resíduos domésticos da França diferenciados pelo 

tamanho das partículas.  

 

O teor de lignina para “resíduos de jardim” e para “bruto” ficaram dentro da faixa 

encontrada por Francou (2004) que obteve valores de lignina entre 29 e 32% para o que 

o autor classifica como resíduos de verdes, restos de poda e grama.  

 

O processo de fabricação têxtil tem como principal matéria-prima as fibras de algodão, 

em geral, ou de poliésteres isoladamente ou em mistura entre os dois componentes 

citados anteriormente. A fibra de algodão é composta por material celulósico que pode 

apresentar ligações éster, éter e covalentes entre a lignina e outros compostos, 

especialmente os carboidratos (ALMEIDA, 2002). Como a lignina é um composto de 

difícil degradação sua presença atua como barreira a degradação da celulose. No 

entanto, a biodegradação dessa barreira natural em condições de anaerobiose depende 

essencialmente da origem do composto relacionando-se a estrutura molecular.  

 

Para dar resistência aos plásticos são adicionados, durante o processo industrial, 

compostos lignocelulósicos como reforço de compósitos. Esses materiais são 

incorporados através da adição de fibras vegetais como folhas de bananeira, cana de 

açúcar e de côco retiradas do mesocarpo. O alto teor de lignina contido nas fibras 

garante durabilidade, flexibilidade e resistência ao produto final e ao mesmo tempo 

reduzem o custo de fabricação do produto (AMIM, 2004). No entanto, os plásticos 

podem possuir matéria biodegradável aderida a superfície, fato que influencia na 

obtenção dos resultados das análises bioquímicas.  
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O látex usado na elaboração da borracha é constituído em média por 35% de 

hidrocarbonetos, fato justifica o teor de carboidratos encontrado para “borracha/couro”, 

contendo também água e lipídios e proteínas em até 6% (KOWALSKI, 2006).  

 

Como era de se esperar os materiais “madeira e côco” e “resíduos de jardim” 

apresentaram altos teores de lignina. Justifica-se pelo fato de que a lignina constitui um 

dos principais compostos que formam a madeira. Cabe a lignina o poder de resistência 

do tecido vegetal. 

 

Devido à diversidade de materiais que compõe o RSU “in natura” chamado também de 

“bruto” nem sempre é possível comparar os resultados obtidos. Os dados de 

caracterização bioquímica dos resíduos não correspondem aos valores obtidos por El-

Fadel et al.(1997), apenas o teor de lipídios está dentro do intervalo encontrado por 

Alves (2008), o que pode ser causado pela heterogeneidade do material. 

 

Os materiais que apresentam menor fração de lignina tendem a apresentar maior 

degradabilidade e, portanto tenham geração de gás significativa. Quando a lignina se 

apresenta em menor quantidade não atua como uma barreira ao ataque microbiológico à 

celulose, às proteínas e aos carboidratos favorecendo a disponibilidade desses 

compostos aos microrganismos digestores. 

 

Observando a Tabela 14, é possível afirmar que houve consumo da fração degradável 

em todas as amostras, pois o teor de COT reduziu em mais de 40% do valor inicial. 

Além disso, houve consumo de nitrogênio pelos microrganismos o que sugere a 

presença de amônia e/ou nitrogênio no biogás gerado.  

 

Observa-se na referida Tabela que para alguns materiais os teores de carboidratos, de 

lipídios e de proteínas tiveram um incremento, fato que pode ser influenciado pela 

recombinação de fragmentos resultantes da despolimerização de compostos como 

lignina menos estruturada, hemicelulose e celulose. A característica refratária desses 

fragmentos, que podem ser materiais húmicos, proteínas ou lipídios complexos, justifica 

o acúmulo de massa e a identificação desses juntos a outras análises por apresentarem 
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características similares ao que se deseja determinar aumentando o teor de proteínas por 

exemplo.  

 

Tabela 14: Evolução da composição bioquímica da mistura substrato-inóculo ao longo 

da digestão. 

       Carboidratos Lipídios Proteínas Lignina COT N 

 Resíduo+Lodo    Período % % % % % % 

Matéria orgânica  início 42,04 4,22 8,38 22,98 31,36 2,23 

   final 73,80 10,26 11,65 12,56 15,67 2,04 

   Δ -31,76 -6,04 -3,27 10,42 15,69 0,19 

          

Papel/Papelão  início 54,77 2,70 5,01 17,05 35,22 1,54 

   final 32,40 5,72 9,00 10,99 17,10 1,41 

   Δ 22,37 -3,02 -4,99 6,06 18,12 0,13 

          

Madeira e côco  início 41,44 2,80 7,40 22,11 33,11 2,07 

   final 48,27 2,82 7,74 23,09 16,14 1,45 

   Δ -6,83 -0,02 -0,34 -0,98 16,97 0,62 

          

Resíduos de jardim  início 44,53 3,58 8,79 24,68 31,97 2,27 

   final 29,78 4,58 12,36 12,56 18,90 1,99 

   Δ 14,75 -1,00 -3,57 12,12 13,07 0,28 

          

Materiais têxteis  início 64,24 2,32 7,75 22,20 24,20 1,76 

   final 46,23 3,54 12,20 19,33 12,80 1,3 

   Δ 18,01 -1,22 -4,45 2,87 11,40 0,46 

          

Borracha e couro  início 47,49 10,12 4,53 46,84 15,31 1,36 

   final 66,52 7,84 9,89 18,05 7,51 0,61 

   Δ -19,03 2,28 -5,36 28,79 7,80 0,75 

          

Materiais sanitários  início 32,56 3,43 6,45 17,54 31,27 2,15 

   final 54,11 2,68 9,60 17,84 15,30 0,20 

   Δ -21,55 0,75 -3,15 -0,30 15,97 1,95 

          

Plásticos   início 26,87 4,38 4,29 30,20 15,26 1,25 

   final 75,76 4,26 8,18 35,49 2,12 0,78 

   Δ -48,89 0,12 -3,89 -5,20 13,14 0,47 

          

Resíduo bruto  início 45,03 4,34 8,74 24,53 30,88 2,21 

   final 26,40 3,88 10,15 11,91 15,94 1,82 

   Δ 18,63 0,46 -1,41 12,62 14,94 0,39 

          

Lodo   início 36,54 4,84 8,50 22,74 30,50 2,72 

   final 22,52 4,30 12,56 15,87 10,45 2,06 

     Δ 14,02 0,54 -4,06 6,87 20,05 0,66 
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A biodegradação dos resíduos é geralmente acompanhada por uma diminuição no teor 

de lipídios como relatado por Bayard et al. (2005). No entanto, alguns autores não 

encontraram evolução no teor de lipídios no decorrer da degradação tais como Pichler & 

Kögelnaber (2000). Algumas estruturas lipídicas apresentam complexidade em ligações 

com carboidratos simples, por exemplo, que justificariam a resistência a ação 

microbiana. 

 

Em estudo com resíduos em degradação acelerada, utilizando biorreatores de bancada, 

com resíduos resultantes de sete anos de degradação na célula do aterro, Alves (2008) 

encontrou valores inferiores aos obtidos para RSU “in natura”. Foram obtidos para o 

resíduo em degradação acelerada por um ano e para o de sete anos, respectivamente, os 

seguintes valores 4,1 e 9,1% de celulose e hemicelulose, 20,7 e 61,5% de lignina e 11,9 

e 3,4% de lipídios. O teor de lipídios obtido após um ano de degradação encontrado pela 

autora para resíduos ”in natura” apresenta um aumento, passando de 2,60 para 11%. 

 

O teor de lignina, em alguns casos, foi reduzido embora se trate de uma molécula de 

difícil degradação. Em outros casos não houve alteração significativa no teor encontrado 

na mistura substrato+inóculo a ser incubada. Caso a molécula de lignina esteja ligada a 

celuloses, a degradação das mesmas fica limitada a quebra da barreira formada pelas 

ligninas e pelas hemiceluloses. A diminuição no teor de lignina pode indicar que 

ocorreu consumo de celulose para tal material. Essa molécula ao ser hidrolisada resulta 

em polímeros menores identificados pela análise de carboidratos ou que se recombinam 

originando outros compostos que podem ser refratários. Dessa forma, o consumo de 

celulose pode omitir o real consumo dos carboidratos simples aumentando os teores do 

referido composto. 

 

Observando a esquema de degradação da digestão anaeróbica (Figura 13) é possível 

relacionar o aumento dos carboidratos à recombinação ou despolimerização dos 

compostos resultantes das atividades microbianas. A certeza de que houve consumo de 

carboidratos é dada pelo fato de que o consumo dos carboidratos simples preferencial 

devido à elevada solubilidade desses, como sacarose e amido, e à rápida degradação em 

relação aos carboidratos estruturais, como celulose e hemicelulose. 
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Figura 13: Principais produtos gerados através do esquema da digestão anaeróbica até a 

metanogênese acetoclástica. Adaptado de Francou (2004), Russo (2005), Alves (2008) e 

Achour (2008).  

 

A redução significativa no teor de carboidratos foi acompanhada pela queda na fração 

de lignina para “papel/papelão”. O mesmo ocorreu com “resíduos de jardim” e com 

“materiais têxteis” ocasionando uma redução no carbono orgânico total. A presença de 

compostos de estrutura química simples como oligômeros, lignina menos refratária e 

celulose amorfa podem ser a causa da boa degradação evidenciada para essas amostras. 

Para “papel/papelão”, por exemplo, houve redução de 51,45% do teor inicial de COT, 

de 40,83% para carboidratos e de 35,54% para lignina.  

 

Os resíduos de “madeira e côco” apresentaram queda no teor de COT e o de N apenas, o 

que fica difícil de ser explicado de posse dos dados obtidos. É possível afirmar que 

ocorreu sim consumo de carbono e de nitrogênio e que devido à presença de lignina 

complexamente estruturada pode ter originado a formação de materiais húmicos 

justificando o aumento no teor de carboidratos como sugerido anteriormente. 

 

Acidogênese 

 

Acetogênese 

 

Metanogênese 
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Apenas os materiais “borracha e couro”, “sanitários”, “plásticos”, “bruto” em mistura 

com o lodo e o “branco” apresentaram diminuição do teor de lipídios. Exceto a mistura 

contendo o resíduo “bruto”, as demais apresentaram aumento no teor de carboidratos. 

 

O incremento no teor de alguns compostos também pode ocorrer à medida que outros 

sólidos vão sendo consumidos, diminuindo assim a massa sólida total. Tal fato pode 

aumentar o teor de uma substância que não foi consumida (ou que foi consumida 

lentamente) quando comparada ao consumo de outros compostos que apresentam teor 

inferior ao inicial.  

 

De uma forma geral, o consumo acelerado de um só composto pode encobrir a real 

degradação de outro. O aumento no teor de carbono total (%C), por exemplo, pode ter 

essa explicação uma vez que elementos químicos não podem surgir nas temperaturas e 

pressões utilizadas no ensaio. Além do que o sistema formado no biorreator segue a Lei 

de conservação das massas de Lavoisier. 

 

O fato das proteínas não apresentarem diminuição no teor observado não implica que 

não houve consumo. Avaliando simultaneamente o teor de nitrogênio observa-se que 

houve regressão confirmando que houve consumo de compostos nitrogenados como 

proteínas e alguns carboidratos, porém podem ter sido formados outras proteínas no 

processo ou a redução na massa total não ajudou a identificar essa redução. 

 

 

4.8 Relação COT e SV 

 

O teor de sólidos voláteis foi durante muito tempo relacionado diretamente com a 

biodegradabilidade. Valores de SV entre 70 e 79% encontrados para RSU são relatados 

por Barlaz et al. (1990) apud Alcântara (2007). Sabe-se que alguns materiais como 

“plásticos” com elevado teor de SV apresentam baixa biodegradabilidade. Portanto, 

observa-se uma tendência a trabalhar com o COT ou com lignina como indicador de 

biodegradabilidade.  
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Através dos dados experimentais de COT e N provenientes da Tabela 15 foi possível 

calcular a relação Corgânico/N. Nota-se que houve evolução no teor de COT e no de 

nitrogênio sendo possível calcular a variação da relação Corgânico/N ao final da digestão 

acelerada e comparar com os dados iniciais (Tabela 16). À medida que a matéria 

orgânica é consumida essa relação tende a diminuir, de modo que em situação de 

estabilidade na biodegradação essa relação seja representada por valores muito baixos.  

 

Tabela 15: Valores de SV e de COT encontrados para diferentes tipos de resíduos e 

analisados isoladamente. 

      Substrato + inóculo Substrato 

   Início Final Início 

      %SV %COT %SV %COT %SV %COT 

Matéria Orgânica  61,15 31,36 53,22 15,67 75,31 33,50 

Papel/Papelão  67,45 35,22 50,93 17,10 81,43 40,70 

Madeira e côco  56,99 33,11 66,92 16,14 59,03 36,50 

Resíduos de jardim  63,07 31,97 53,11 18,90 80,23 35,25 

Materiais Têxteis  78,71 24,20 64,01 12,80 98,66 18,80 

Borracha e Couro   65,37 15,31 54,56 7,51 73,89 2,30 

Materiais Sanitários  66,22 31,27 70,60 15,30 84,92 32,60 

Plásticos   72,49 15,26 89,12 2,12 87,01 2,30 

Bruto   64,00 30,88 52,20 15,94 86,95 31,90 

Lodo (Branco)   55,42 30,50 44,86 10,45 55,42 30,50 

 

Os resultados obtidos de Corgânico/N  mostram que houve redução no teor de Corgânico/N 

após a degradação em todos os materiais analisados com exceção do material 

“sanitários” ocasionada pelo consumo significativo do nitrogênio. Valores entre 10 e 15, 

como verificados em “madeira e côco”, “papel/papelão” e “borracha/couro” podem 

implicar em toxicidade no meio provocado por presença de amônia solubilizada. 

 

Valores muito baixos induzem a estabilização da biodigestão como ocorre em 

“plásticos”, “jardim”, “têxteis”, “bruto” e “lodo” causada pela redução do teor de 

carbono orgânico. Para “borracha/couro” e “resíduos sanitários” os elevados valores da 

relação C/N podem sugerir que não ocorreu estabilidade e, portanto poderiam ainda 

produzir biogás. 
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Tabela 16: Valores obtidos para razão Corgânico/N em avaliação inicial e após a digestão. 

      
Substrato + 

inóculo 

      Início Final 

Matéria Orgânica Putrescível   14.06 7.68 

Papel/Papelão  22.79 12.13 

Madeira e côco  16.01 11.13 

Resíduos de jardim  14.08 9.50 

Materiais Têxteis  13.78 9.85 

Borracha e Couro   11.28 12.31 

Materiais Sanitários  14.53 76.50 

Plásticos   12.21 2.72 

Bruto   14.00 8.76 

Lodo (Branco)   11.21 5.07 

 

 

4.9. Fator de biodegradabilidade 

 

A Equação 1, apresentada anteriormente no item 2.6 na página 28, representa uma 

relação entre a fração biodegradável FB e o teor de lignina LG expresso em base seca 

para digestão em anaerobiose (TCHOBANOGLOUS et al., 1994). Um valor de FB 

acima de 70% foi encontrado em resíduos rapidamente biodegradáveis, e abaixo de 20% 

para os lentamente biodegradáveis (RUSSO, 2005).  

 

                                              FB = 0,83 – 0,028*LG (%)                                         Eq.(1) 

 

A partir do teor de lignina total (LG) encontrado calculou-se o valor do fator de 

biodegradabilidade das categorias estudadas, conforme apresentado na Tabela 17. 

Quanto mais próximo de um for o FB, mais matéria biodegradável está contida no 

material.  

 

Assumindo que a lignina não é degradada anaerobicamente, Tchobanoglous et al.(1994) 

relatam que os resíduos com conteúdo de lignina muito alto apresentam fator de 

biodegradabilidade menor que os encontrados  para a fração dos orgânicos. De fato, 

nota-se um valor negativo da Equação (1) quando o teor de lignina ultrapassa 29,64% 

em base seca. 
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Tabela 17: Evolução do fator de biodegradabilidade no ensaio BMP. 

      Substrato + inóculo Substrato 

   Início Final Início 

      %LG  FB %LG FB %LG FB 

Matéria Orgânica 

Putrescível   22,98  0,19 12,56 0,48 23,57 0,17 

Papel/Papelão  17,05  0,35 10,99 0,52 10,44 0,54 

Madeira e côco  22,11  0,21 23,09 0,18 21,29 0,23 

Resíduos de jardim  24,68  0,14 12,56 0,48 29,04 0,02 

Materiais Têxteis  22,20  0,21 19,33 0,29 21,73 0,22 

Borracha e Couro   46,84  -0,48 18,05 0,32 67,50 -1,06 

Resíduos Sanitários  17,54  0,34 17,84 0,33 8,54 0,59 

Plásticos   30,20  -0,02 35,49 -0,16 36,55 -0,19 

Bruto   24,53  0,14 11,91 0,50 29,33 0,01 

Lodo (Branco)     22,74  0,19 15,87 0,39 22,74 0,19 

 

Conforme resultados obtidos e descritos na Tabela 17, é possível classificar a mistura 

substrato-inóculo conforme critérios de fração de biodegradação (FB). Assim, conforme 

a relação de FG com o teor de lignina, os resíduos definidos como “matéria orgânica”, 

“resíduos de jardim”, “materiais têxteis”, “borracha e couro”, “plásticos, “bruto” em 

mistura com o lodo e o próprio inóculo apresentam-se como lentamente biodegradáveis.  

Observando o FB da amostra, após a digestão, verifica-se que “madeira e côco” e 

“plásticos” misturados com inóculo apresentam valor menor que 0,20 indicando lenta 

degradação. 

 

Nessa pesquisa a digestão acelerada ocasionou consumo de lignina o que implicou em 

um incremento no FB após a digestão, tornando inviável o uso desse índice para 

avaliação da biodegradabilidade. 

 

 

4.10. Geração de biogás 

 

A evolução da degradação dos componentes dos resíduos sólidos coletados no Aterro da 

Muribeca foi avaliada a partir da construção de gráficos do volume acumulado pelo 

tempo de operação e monitoramento dos reatores. Os gráficos apresentados na Figura 

14 possibilitam verificar estabilidade da produção de biogás como um indicador da 

finalização do ensaio, e possibilitam a avaliação da velocidade com que as reações 

acontecem para cada classe de resíduos estudada. 
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Observando os gráficos obtidos é possível notar a importância da realização dos ensaios 

em triplicata, pois para algumas séries do ensaio, um dos biorreatores apresentou grande 

desvio quando comparado com os outros dois. Nesse caso, os resultados obtidos pelo 

biorreator de maior desvio foram desprezados e a média foi obtida pelos dois resultados 

mais próximos.  
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Figura 14: Curvas de volume acumulado de biogás, em NmL, obtidas experimental-

mente como resultado do ensaio BMP para diferentes classes de resíduos. 

 

Pode-se afirmar, após análise dos gráficos, que alguns tipos de resíduos alcançaram um 

patamar estável de volume acumulado mais rápido que outros tipos. A partir dessa 

observação é possível distinguir os resíduos que foram lentamente, moderadamente ou 

rapidamente biodegradáveis. Nota-se ainda que a maior parte do total de biogás 

produzido foi obtida em períodos diferentes variando de acordo com o tipo de resíduo. 

Dessa forma, relaciona-se o tempo necessário para alcance de 90% do total de biogás 

com comportamento biodegradável do resíduo. 

 

Cada gráfico da Figura 14 caracteriza a geração de biogás de cada um dos tipos de 

resíduos estudados. A classe de “resíduos orgânicos putrescíveis” apresentou 
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incremento considerável no volume acumulado em 10 dias, após esse período quase não 

houve acréscimo no valor obtido, ou seja, em 10 dias o biorreator composto por 

“resíduos orgânicos” mais inóculo atingiu a estabilidade. O valor máximo obtido esteve 

próximo de 200,00 NmL. Portanto esse sistema comportou-se como rapidamente 

biodegradável, apesar de gerar um pequeno volume de biogás. 

 

O branco, “lodo”, apresentou estabilidade apenas após dois meses de incubação e assim 

pode ser classificado como lentamente biodegradável. 

 

A classe “resíduo bruto” alcançou uma produção de biogás de cerca de 1.200,00 NmL  

onde a maioria do produto foi obtido até um mês após a incubação se comportando 

como um resíduo moderadamente biodegradável. Uma das triplicatas realizadas para 

essa série apresentou um comportamento diferente das demais e, portanto foi 

desprezada no cálculo do volume médio produzido pela classe referida. 

 

Por sua vez, a série “resíduos de jardim” se comportou de maneira similar obtendo um 

máximo de aproximadamente 1.000,00 NmL de biogás. Resultado obtido em maioria 

até o 50º dia de experimento como um resíduo moderadamente biodegradável. 

 

A série “papel/papelão” alcançou um total de biogás em torno de 1.600,00 NmL, um 

dos mais altos obtidos até então. Grande parte do volume acumulado foi obtido em  45 

dias, o que permite classificar “papel/papelão” como MB. Como uma das triplicatas 

deste material apresentou desvio maior das demais, os dados deste biorreator  foram 

desprezados no cálculo do volume médio produzido pelo tipo de resíduo.  

 

A triplicata dos “têxteis” apresentou comportamento similar ao longo do experimento e 

obteve uma produção máxima superior a 2.000,00 NmL. Este foi o maior volume de 

biogás obtido, embora o resíduo se comporte como moderadamente biodegradável.    

 

Os resíduos de “madeira e côco” mostraram-se moderadamente degradáveis apontando 

um volume acumulado próximo de 1.000,00 NmL, também desconsiderando um 

biorreator pelo desvio apresentado dos resultados comparados aos demais reatores da 

mesma série.  
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Os resíduos de “borracha/couro” podem realmente ser considerados como lentamente 

biodegradáveis, uma vez que não alcançaram estabilidade na produção de biogás 

durante o período estudado. Ao fim do experimento os resíduos apresentaram início do 

período de estabilidade já que o acréscimo no volume total produzido foi mínimo. Essa 

série gerou até o final do período de incubação um volume de aproximadamente 900,00 

NmL.  

 

A mistura contendo “plásticos” geraram cerca de 800,00 NmL de biogás e a maior parte 

desse volume foi produzido antes de 50 dias. A partir desse período se considera a 

entrada em estabilidade onde o incremento na produção é mínimo. Salienta-se que o 

volume obtido da mistura “plásticos” relaciona-se a matéria biodegradável aderida aos 

resíduos plásticos e ao inóculo. 

 

Os “resíduos sanitários” apresentaram estabilidade após os dois meses de ensaio e a 

produção se manteve, após esse período, próxima de 1.800,00 NmL. Podem ser 

classificados como moderadamente biodegradáveis. 

 

Os valores exatos obtidos experimentalmente estão dispostos na Tabela 18 onde 

também está descrito o período de tempo necessário a produção de 90% e de 50% do 

total do biogás produzido. 

 

Tabela 18: Volume de biogás produzido pela mistura “substrato-inóculo” e período, em 

dias, que a mistura alcançou 90% e 50% da produção total de biogás. 

      Acumulado Período Período 

  NmL 90% 50% 

Matéria Orgânica Putrescível   218,30 13 1 

Papel/Papelão  1819,73 36 8 

Madeira e côco  1017,81 41 8 

Resíduos de jardim  1000,72 36 7 

Materiais Têxteis  2233,51 39 7 

Borracha e Couro   1081,22 68 14 

Resíduos Sanitários  1833,22 32 6 

Plásticos   872,54 53 7 

Bruto   1146,89 33 6 

Lodo (Branco)     942,84 53 12 

 



 

83 

 

 

Chen et al. (1995) relacionaram as curvas obtidas nos gráficos de volume acumulado de 

biogás versus o tempo de produção com o período de dias necessários a produção de 

50% do total da produção de biogás (Figura 15). 

 

 
Figura 15: Padrões de curvas de geração de biogás para RSU encontrados por        

Chen et al., 1995. Fonte: Alves, 2008. 

 

De acordo com o autor citado por Alves (2008), os gráficos A e D foram obtidos em 

ensaios onde a produção de 50% do total de biogás ocorreu em cerca de 10 dias. O 

gráfico B está relacionado à produção de metade do total de biogás produzido em cerca 

de 10 a 12 dias de experimento. O gráfico C, 50% do total de biogás foram obtidos em 

15 dias. 

  

Os gráficos encontrados experimentalmente apresentam, exceto para “borracha e couro” 

e para o “branco”, 50% do total de biogás obtido em cerca de 10 dias conforme Tabela 

18. Para as exceções citadas anteriormente a duração de tempo aumenta para 15 dias. 

 

O período correspondente a metade da produção de biogás, período 50%, pode ser 

relacionado com o tempo de meia vida, tempo que corresponde ao período necessário ao 
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consumo de metade, em massa, dos resíduos colocados no aterro assumindo que toda a 

massa de resíduos será decomposta (IPCC, 2006). 

 

Relacionando o período correspondente a produção de 50% do total de biogás gerado ao 

tempo de meia vida, é possível afirmar que (exceto para o “branco” e para “borracha e 

couro”), grande parte das amostras apresentou tempo de meia vida de geração de gás 

abaixo de 10 dias de incubação. Resultado esse que está de acordo com as análises 

gráficas de Chen et al.(1995). 

 

As curvas obtidas experimentalmente foram aproximadas a uma exponencial e obteve-

se a constante referente à taxa de reação para cada mistura “substrato_inóculo”. 

 

Tabela 19: Taxas de reação, em dia
-1

, encontradas através dos gráficos obtidos          

experimentalmente. 

      kexperimental 

Matéria Orgânica Putrescível   0,625 

Papel/Papelão 

 

0,086 

Madeira e côco 

 

0,086 

Resíduos de jardim  

 

0,105 

Materiais Têxteis 

 

0,062 

Borracha e Couro  

 

0,054 

Resíduos Sanitários 

  

0,104 

Plásticos 

  

0,109 

Bruto 

  

0,111 

Lodo (Branco)     0,059 

  

A bibliografia aponta que as constantes apresentaram valores maiores para os resíduos 

classificados como rapidamente biodegradáveis e valores menores para os LB, 

características relatadas pelo IPCC (2006), Gunaseelan (2009) e Bilgili et al. (2009). Os 

valores obtidos estão fora dos limites relatados pelo IPCC (2006) e pela USEPA (1991) 

apud Ensinas (2003) que avaliaram as constantes em relação ao teor de metano 

produzido. É importante salientar que o ensaio BMP potencializa a produção, pois 

induz-se condições ótimas de degradação.  

 

Por sua vez, Owens & Chynoweth (1993) apresentam valores de k, avaliado para 

volume de metano, igual a 0,073 e 0,072 d
-1

 para resíduos sólidos municipais, e para 

papel e papelão um k variando entre 0,058 e 0,119 d
-1

 dependendo do tipo de papel, se 

papel jornal, ou de revistas ou papelão. Gunaseelan (2009) estudando potencial de 
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geração de metano em diversas partes da planta jatropha curcus encontrou valores para 

as constantes cinéticas relativas a ensaios BMP entre 0,069 a 0,138 d
-1

. Bilgili et al. 

(2009) estudando resíduos sólidos municipais da cidade de Istanbul, usando o BMP a 

35°C, obteve como resultado do estudo cinético valores de K equivalentes a 0,01571 

(valor obtido em reator com recirculação de lixiviado) e 0,01195 d
-1

. O valor de k 

obtido para papel e papelão nesse experimento enquadra-se no valor relatado por Owens 

& Chynoweth (1993), para os demais materiais obteve-se resultados variando entre 

0,054 e 0,111 d
-1

, exceto para resíduos alimentares. O alto valor relacionado ao material 

de restos alimentares (0,625 d
-1

) relaciona-se a rapidez para alcançar a estabilidade 

como é possível observar comparando o tempo de reação gasto para produção de 90% 

do total de biogás acumulado. 

 

É possível relacionar o período de 90% de produção do biogás com o tempo o qual 

autores determinam o fim da produção significativa e a biodegradabilidade. Por 

exemplo, “matéria orgânica” mostrou-se degradada quase que completamente em 13 

dias. O gráfico de volume para o reator contendo borracha/couro, Figura 15, ao final de 

50 dias ainda apresenta tendência crescente de produção, o que comparado as demais 

curvas pode ser classificado como lentamente biodegradáveis. Observa-se que taxa de 

reação encontrada para esse material foi a menor.  

 

Assim, se a produção de 90% ocorrer entre o 13º e o 50º dia, os materiais podem ser 

classificados como moderadamente biodegradáveis. Conforme essa observação pôde-se 

elaborar a Tabela 20 para expor os resultados de tendência à biodegradabilidade. 

 

Tabela 20: Classificação dos resíduos em mistura com o lodo quanto à velocidade de 

biodegradação conforme período de tempo necessário a produção de 90% de biogás. 

   Rapidamente Moderadamente Lentamente 

 Resíduo+Lodo Biodegradáveis Biodegradáveis Biodegradáveis 

Matéria Orgânica Putrescível   X   

Papel/Papelão   X  

Madeira e côco   X  

Resíduos de jardim   X  

Materiais Têxteis   X  

Borracha e Couro     X 

Resíduos Sanitários   X  

Plásticos     X 

Bruto    X  

Lodo         X 
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Nota-se que os “materiais têxteis” e “madeira e côco” se enquadraram como resíduos de 

degradação moderada contrariando a literatura. Tchobanoglous et al.(1994) classificam 

como lentamente degradáveis os materiais: tecido, madeira, borracha e couro. Por sua 

vez, os RB se enquadram restos de alimentos, papel/papelão, gramas e folhas. 

 

Conforme Ensinas (2003), os resíduos rapidamente biodegradáveis atingem a maior 

produção após o final do segundo ano decaindo a produção até o final do sexto ano. Os 

RSU, de um modo geral, atingem estabilidade na geração de biogás entre 15 a 20 anos 

de fechamento da célula quando se encerra essa produção (JUCÁ, 2005). Dessa forma, 

o primeiro ano de deposição no aterro é considerado um período de maturação onde se 

considera produção nula.  

 

Em contraposição, o ensaio BMP aponta uma evolução rápida no processo de produção 

de biogás sugerindo a diminuição desse período teórico de “gap” de produção de biogás 

nos primeiros anos de deposição de RSU no aterro. O período de um a dois anos sem 

monitoramento de gases na célula do aterro pode omitir dados de biodegradação da 

matéria orgânica como verificado em estudos na célula experimental da CHESF no 

Aterro da Muribeca (MACIEL, 2009). Salienta-se que, nessa pesquisa, imediatamente 

após o início da anaerobiose, a matéria orgânica começou ser degradada gerando biogás 

em maiores taxas de geração. Em materiais rapidamente biodegradáveis, o tempo de 

geração de biogás foi relativamente curto, quando comparado com os dados da 

literatura. 

 

A partir da média dos volumes diários obtidos por cada uma das categorias de resíduos 

estudadas, construíram-se as curvas da Figura 16 onde o eixo das ordenadas 

corresponde ao volume (NmL) e o das abscissas ao tempo (dias), através da qual é 

possível observar as classes de maior produção de biogás, representadas pelos 

“materiais têxteis”, “resíduos sanitários” e “papel/papelão”. A curva representando o 

volume acumulado do “branco” equivale a coloração verde claro, a qual possibilita 

visualizar a condição de cada mistura frente ao branco e assim estimar os maiores 

volumes de produção em relação ao controle. 
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Os “materiais têxteis” e “papel/papelão” em mistura com o lodo apresentaram maior 

teor de carboidratos e estiveram entre os três maiores percentuais de SV e entre os três 

melhores valores da razão DBO5/DQO. 

 

Os maiores volumes de biogás produzidos correspondem a tipos de materiais que não se 

enquadram como rapidamente biodegradáveis. Para os “materiais têxteis”, embora a 

degradação ocorra moderadamente, a quantidade de biogás gerado foi mais significativa 

que a obtida para “resíduos orgânicos”, por exemplo. 

 

 

Figura 16: Volume acumulado médio de biogás gerado pela mistura substrato-inóculo 

para os materiais estudados e o branco.  

 

Quando a produção de biogás da mistura substrato-inóculo for menor que a obtida com 

o branco, apenas inóculo, indica uma possível inibição das reações envolvidas no 

processo de digestão anaeróbia. Observando a Figura 16 de forma mais detalhada foi 

possível verificar inibição em fase inicial de degradação de produção provocada pelas 

misturas contendo “borracha e couro”, “materiais têxteis” e “plásticos”.  
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Para os “plásticos” verifica-se uma inibição a partir do 23º dia de incubação, o que é 

coerente, pois corresponde a um material não biodegradável que, nesse caso, contém 

matéria degradável aderida a sua superfície, como se fosse um contaminante. E, para os 

orgânicos, enquanto em estabilidade, identifica-se uma produção de biogás menor que o 

encontrado para o branco. É importante salientar que mesmo em condições ótimas os 

processos de bioconversão podem sofrer inibição, seja por limitação de substrato ou por 

envenenamento provocado por substâncias venosas aos microrganismos.  

 

O potencial de geração do substrato analisado isoladamente foi obtido pela divisão da 

diferença entre o volume produzido pela mistura e o correspondente ao branco pela 

massa, em gramas, de sólidos voláteis do substrato apenas. Desse modo, o maior 

potencial de geração de biogás relaciona-se a “resíduos sanitários” equivalente ao valor 

de 452,43 NmL/gSV seguido de “materiais têxteis” e de “papel/papelão” atingindo 

279,53 e 311,95 NmL/gSV respectivamente.  

 

Potenciais intermediários foram obtidos por materiais como “madeira e côco” e 

“resíduos de jardim” apresentaram potencial de geração equivalentes a 41,19 e 40,33 

NmL/gSV (excluído o volume referente a produção do branco). O material “borracha e 

couro” obteve o menor potencial de 40,02 NmL/gSV. Para “resíduo bruto” encontrou-se 

valor de 156,4 NmL/gSV. Tais dados estão descritos na Tabela 21 com exclusão dos 

valores de resíduos alimentares e de plásticos devido a possível inibição do processo 

ocorrida. 

 

Tabela 21: Potencial de geração de biogás equivalente ao resíduo, descontando-se o 

branco. 

   
Potencial de Geração de 

Biogás 

       NmL/gSV Nm³/kgSV 

Papel/Papelão   311,95 0,25 

Madeira e côco   41,19 0,02 

Resíduos de jardim   40,33 0,03 

Materiais Têxteis   279,53 0,28 

Borracha e Couro    40,02 0,02 

Resíduos Sanitários   452,43 0,38 

Bruto    156,45 0,01 

 

 



 

89 

 

 

4.11.Taxa de geração 

 

Calculando a taxa de geração média de cada triplicata realizada observa-se a tendência 

apresentam de comportamento conforme equação exponencial de primeira ordem, que 

podem ser visualizadas na Figura 17 e no anexo F. Observa-se, em geral, um período 

inicial de geração máxima, onde se observam taxas de geração elevadas, e outro onde a 

contribuição do volume gerado ao acumulado é mínima e as taxas de geração 

apresentam valores próximos à zero. Para “materiais têxteis” verifica-se que não existe 

apenas um pico máximo, mas sim taxas de geração moderadas e contínuas ao longo da 

degradação até apresentarem uma diminuição gradativa. 
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Figura 17: Gráficos da taxa de geração de biogás para mistura “substrato-inóculo”, 

medida em NmL/dia, variando com o tempo de incubação. 

 

Alguns materiais apresentam apenas um pico significativo de produção de biogás como 

“resíduos orgânicos”, “resíduo bruto” e o próprio “branco”. No entanto, todos os 

materiais apresentaram produção de biogás intensa até o 6º dia de incubação. As taxas 

referentes a cada material estudado, subtraindo-se o branco podem ser observados  na 

Tabela 22. 

 

Tabela 22: Taxa máxima de geração de biogás obtida. 

   
Taxa de Máxima de Geração 

NmL/dia 

      Substrato Substrato+inóculo 

Matéria Orgânica Putrescível   23,80 102,85 

Papel/Papelão  144,76 287,36 

Madeira e côco  116,06 258,62 

Resíduos de jardim  121,69 264,28 

Materiais Têxteis  154,34 296,94 

Borracha e Couro   15,45 158,05 

Resíduos Sanitários  84,38 226,98 

Plásticos   8,95 151,54 

Bruto   233,34 375,93 

Lodo (Branco)     - 142,59 
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4.12.Modelo Tchobanoglous 

 

A modelagem utilizando o modelo de Tchobanoglous baseia-se em algumas hipóteses 

tais como: (i) a reação acontece com uma conversão da totalidade da matéria disponível 

a degradação e (ii) o tempo de ocorrência da reação é infinito. No entanto, possíveis 

inibições comprometem a conversão do reagente em produto final, nesse caso de 

substrato (material biodegradável) em biogás. Desse modo, o resultado da modelagem 

não pode ser avaliado isoladamente, deve-se levar em conta o fator de conversão da 

reação química e avaliar se houve ou não inibição do processo.  

 

O modelo de composição química, conforme Tchobanoglous et al. (1994), requer como 

dado de entrada os resultados da análise elementar referentes ao teor de C, H, N, S e  O. 

Os dados da composição elementar são obtidos em forma de fração total, ou seja, 

referem-se à soma da fração orgânica e a fração inerte. Para relacionar o produto 

estimado através da reação estequiométrica ao material que realmente pode ser 

degradado utilizou-se o teor de SV obtido. A quantidade de material volátil é 

incorporada nos cálculos de obtenção da massa seca dos resíduos que irá se decompor 

gerando biogás.  

 

As fórmulas químicas obtidas para os materiais com base na constituição elementar de 

massa seca dos mesmos foram multiplicadas pelo teor de SV. A fórmula obtida para os 

compostos voláteis é puramente teórica serve apenas para indicar o teor de massa, em 

composição elementar, disponível á degradação microbiana. O fator de conversão foi 

obtido a partir da composição dos sólidos voláteis. 

 

Através das fórmulas obtidas com base na massa volátil aplicadas na equação 

estequiométrica foi obtida a massa de metano, de amônia e de dióxido de carbono 

prevista para a completa conversão dos reagentes. A massa calculada para cada material 

dividida pelo peso específico de cada componente (CO2, CH4, NH3) resultou no volume 

do componente. O volume total de biogás é obtido a partir da soma dos volumes de cada 

componente. O volume total estimado dividido pela massa de RSU origina o potencial 

de geração de biogás de cada amostra em Nm³/Kg de SV de RSU seco.  
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O volume resultante do modelo de composição química assume que toda a matéria 

biodegradável disponível será consumida e transformada em biogás, portanto admite 

que 100% da matéria reage. Dessa forma, foi possível estabelecer uma relação entre o 

volume obtido de forma experimental e o volume calculado pelo modelo. Essa relação 

que se conhece como fator de conversão mostra quanto da matéria orgânica reagiu 

experimentalmente. De modo que para materiais têxteis, por exemplo, encontrou-se que 

quando toda a matéria biodegradável for consumida será gerado um volume de 

1,0382m³/kg de RSU (volume calculado pelo modelo). No entanto, o volume 

encontrado experimentalmente foi igual a 0,3266m³/kg RSU. O cálculo da conversão 

química determina qual o percentual de matéria reagiu, que será teoricamente menor 

que 100% para gerar 0,3266m³/kg RSU. 

 

Desse modo, o cálculo da conversão química alcançada é realizado com base no volume 

de biogás obtido para completa conversão conforme a reação estequiométrica. Desta 

forma, foi possível relacionar o potencial de geração de biogás obtido pelo modelo e o 

potencial alcançado experimentalmente, encontrando assim  a conversão ocorrida nos 

biorreatores conforme Tabela 23. 

 

O fator de conversão é utilizado como fator de correção durante a modelagem de 

produção de biogás em aterros em softwares como o Moduelo utilizado por Firmo 

(2008) na célula experimental da CHESF.  

 

Tabela 23: Comparação entre dados experimentais e numéricos e conversão da reação 

para cada mistura substrato-inóculo. 

  

Potencial de Geração    

Experimental 

(Nm³/kg SV) 

Numérico 

(Nm³/kg SV) 
Conversão (%) 

Matéria Orgânica Putrescível   0,0634 0,9344 6,78 

Papel/Papelão 

 

0,3615 0,8932 40,48 

Madeira e côco 

 

0,2518 1,0653 23,64 

Resíduos de jardim  

 

0,2736 1,0116 27,05 

Materiais Têxteis 

 

0,3266 1,0382 31,46 

Borracha e Couro  

 

0,1904 1,2849 14,82 

Materiais Sanitários 

 

0,4375 0,9544 45,84 

Plásticos 

  

0,1380 1,5254 9,05 

Bruto 

  

0,3252 1,0070 32,29 

Lodo (Branco)     0,4243 1,0556 40,19 
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É notável o baixo percentual de conversão, em termos de volume experimental por 

volume estimado, da classe “matéria orgânica” o que aliado ao baixo rendimento em 

volume de biogás evidencia uma inibição do processo. Por sua vez, alcançou-se um 

rendimento de 45,84% para “resíduos sanitários” e de aproximadamente 40,48% para 

“papel/papelão” e “materiais e têxteis”. Esses últimos materiais possuem alto teor de SV 

e de COT o que facilita a biodegradação. Esses resultados podem ser visualizados 

graficamente na Figura 18. 

 

 

Figura 18: Conversões químicas obtidas através do modelo de composição química. 

 

A literatura descreve alguns valores de conversão, dos quais se encontram: o valor de 

64% como fator de conversão para resíduos alimentares, 35% para resíduos de jardim, 

32% para têxteis, 40% para papel, 41% para cartão, 17% para madeira e nenhuma 

conversão quando se trata de borracha e couro (Lobo et al. ,2006 in Firmo ,2009). 

Assim, para resultados experimentais obtidos dos resíduos classificados como madeira e 

como têxteis houve maior proximidade aos descritos acima, nesse mesmo parágrafo. O 

valor experimental obtido para papel/papelão (40,48%) situa-se entre os valores de 

papel e de cartão (40-41%). Para resíduos alimentares a conversão determinada nesse 

estudo aproximou-se de 10% do valor da literatura (64%) sugerindo, mais uma vez uma 

inibição do processo para tal classe de resíduos estudada. 
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As conversões baixas obtidas para “materiais plásticos” e para “borracha/couro” 

refletem aos materiais características de baixa biodegradabilidade comprovadas pelo 

baixo percentual de COT embora apresentem elevados teores de SV, o que está de 

acordo com a literatura.  

 

4.13.Composição gasosa 

  

As análises de cromatografia permitiram avaliar o conteúdo do biogás gerado pelo 

ensaio BMP através das quais foi possível verificar a presença de metano em todas as 

amostras antes do terceiro dia de incubação. Foi verificada a presença de metano, 

dióxido de carbono e de nitrogênio, entretanto apareceram em algumas amostras, já ao 

final do experimento, picos fora dos tempos de retenção verificados para o padrão de 

cromatografia. Tais picos seriam provavelmente de amônia, nitróxidos ou ainda do 

próprio gás sulfídrico. 

 

As análises realizadas mostraram que no início do experimento o biogás produzido 

continha metano, dióxido de carbono e nitrogênio e que ao final do experimento havia 

essencialmente nitrogênio nas amostras. Tal fato condiz com os relatos de 

Tchobanoglous et al. (1993) que apresenta graficamente a evolução da composição dos 

gases durante a biodigestão, Figura1, e onde mostra também o decaimento do 

nitrogênio, aumento do teor de metano e de CO2 no início da degradação e o 

crescimento do nitrogênio no final do processo junto com uma queda na fração dos 

outros gases. 

 

Verificou-se que os resíduos “plásticos” e “borracha e couro” muitas vezes classificado 

como não biodegradáveis ou como lentamente biodegradáveis apresentaram teores de 

metano maiores que 30%, exatamente 38,82% e 38,46%, respectivamente. Tais valores 

ultrapassam os obtidos por materiais como “madeira e côco” e “sanitários”. Os plásticos 

geraram um valor máximo de 13,34% de CO2 e um mínimo de 47,83% de N2. Por sua 

vez, para „borracha e couro” foi detectado 6,55% de dióxido de carbono e um valor 

mínimo de 54,99% de nitrogênio nas primeiras duas semanas de incubação.  

 



 

97 

 

 

O material “papel/papelão” atingiu a maior fração de metano detectada nos ensaios 

equivalente a 43,74%, o máximo de CO2 foi de 14,43% e o mínimo de N2 foi 41,83%.  

O material composto por “resíduos de jardim” produziu até os 12 primeiros dias de 

ensaio uma fração máxima de metano correspondente a 43,37% e de dióxido de carbono 

igual a 13,98%. O menor percentual de nitrogênio obtido foi de 42,63%. Já para 

“madeira e côco” os percentuais foram 26,36% de metano, 7,02% de dióxido de 

carbono e 67,62% de nitrogênio.  

 

Para “materiais sanitários” verificou-se fração de metano igual a 37,61%, 11,18% de 

CO2 e 51,2% de N2. O inóculo, “branco”, apresentou 20,05% de CH4 e 79,95% de N2 

não sendo identificado CO2 nos primeiros 10 dias de incubação o que corresponde à 

menor proporção de metano obtida pelo ensaio BMP realizado. O material “bruto” 

resultou em 34,23% de metano, 14,40% de CO2 e 51,37% de N2 e os “materiais têxteis” 

geraram um máximo de 38,82% de metano, 13,34% de CO2 e um mínimo de 47,83% de 

N2.  

 
Figura 19: Percentual máximo de metano e de dióxido de carbono obtido durante o 

monitoramento. 

 

A Figura 19 mostra o resumo da composição química do biogás em termos de CH4 e de 

CO2 (em valores máximos) gerado pelo ensaio BMP variando conforme o material 

usado como substrato. É possível verificar que o metano foi detectado em maior 

quantidade para “papel/papelão” e “resíduos de jardim”. Para “matéria orgânica 

putrescível” o volume de biogás não foi suficiente para análise cromatográfica. 
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Capítulo V – CONCLUSÕES 

 

A mistura substrato-inóculo proporcionou um balanceamento de nutrientes, de 

substâncias biodegradáveis e de água favorecendo a decomposição dos materiais 

estudados, que pode ser comprovado pela redução no teor de carbono, nitrogênio, 

oxigênio, enxofre e hidrogênio. Casos pontuais apresentaram um incremento desses 

teores. 

 

A maioria das amostras submetidas ao ensaio BMP apresentaram redução no teor de 

lignina. A exceção foi na amostra de “madeira e côco”. Para essa amostra o teor de 

lignina permaneceu praticamente inalterado após a digestão, possibilitando verificar o 

consumo dos demais componentes bioquímicos analisados.  

 

As amostras nas quais se constatou consumo de lignina durante o ensaio BMP 

apresentaram, em geral, aumento nos teores de carboidratos, de lipídios e de proteínas o 

que sugere uma recombinação dos fragmentos resultantes da despolimerização da 

lignina e ou da celulose (esse último composto não foi analisado nesse estudo). 

 

Os materiais apresentaram redução no teor de COT indicando que houve mineralização 

de fontes de carbono principalmente para o inóculo (65,74% de redução), e para a 

mistura “plásticos-inóculo” (86,11% de redução). Não foi observada relação linear entre 

o COT e os SV. 

 

Não foi constatada redução no teor de lipídios, exceto para “borracha e ouro”, “resíduos 

sanitários”, “plásticos”, “resíduo bruto” e para o inóculo. 

 

Materiais “plásticos” e “resíduos orgânicos” incubados com o inóculo apresentaram um 

volume acumulado inferior ao encontrado pelo inóculo individualmente sugerindo uma 

possível inibição da biodegradação. Entretanto ambas as misturas apresentaram taxas de 

geração de biogás maiores que às referentes ao lodo nos primeiros quatro dias de 

incubação. 
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Os maiores volumes de biogás em NmL, descontando-se o branco, foram obtidos pelo 

substrato têxtil com 1290,67 NmL, seguido de “resíduos sanitários” com 890,38 NmL e 

“papel/papelão” obtendo 876,89 NmL de biogás. 

 

Os maiores potenciais de geração de biogás determinados pelo ensaio BMP foram 

obtidos para os seguintes substratos, descontado o branco: “resíduos sanitários” 

equivalente ao valor de 452,43 NmL/gSV seguido de “materiais têxteis” e de 

“papel/papelão” atingindo 279,53 e 311,95 NmL/gSV respectivamente. Em ordem 

decrescente os demais tipos de substrato (descontando-se o inóculo) obtiveram: 156,4 

NmL/gSV para “resíduo bruto”, 41,19 NmL/gSV para “madeira e côco”,  

40,33NmL/gSV para “resíduos de jardim” e 40,02 NmL/gSV. “borracha e couro”.  

 

Cada tipo de material que compõe os RSU contribui diferentemente com o percentual 

de metano no biogás gerado pela decomposição microbiológica dos mesmos. Nesse 

trabalho verificou-se que os resíduos classificados como rapidamente biodegradáveis 

geraram volume menores de biogás em relação aos demais materiais, porém a produção 

total ocorreu em menor tempo. Por sua vez, os MB e os LB apesar do tempo mais 

extenso de estabilização da matéria contribuíram com uma maior produção acumulada 

do gás e de metano.  

 

As estimativas do modelo de Composição Química resultaram na obtenção das 

conversões de cada mistura “substrato-inóculo”, onde por meio dessas foi possível 

observar que as conversões, embora as reações tenham ocorrido em condições 

favoráveis ao processo, foram menores que 45,84%. Essa conversão foi obtida pelo 

substrato “materiais sanitários”. A menor conversão foi obtida por “resíduos orgânicos” 

e equivale a 6,78% sugerindo que houve inibição do processo de digestão anaeróbica 

para tal fração de resíduo. 

 

Verificou-se a presença de metano, de dióxido de carbono e de nitrogênio no biogás 

produzido por todas as amostras. O máximo valor obtido foi de 43,74% para o metano 

(papel/papelão). O menor teor de CO2 determinado na amostra de “madeira e côco”, 

7,02%. O mínimo de nitrogênio obtido foi 41,83% encontrado em amostra de biogás 

resultante de “papel/papelão”.  
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Capítulo VI - SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Repetir o ensaio BMP para amostras de resíduos orgânicos para verificar o potencial de 

geração de biogás obtido nesse trabalho. 

 

Realizar testes BMP com carboidratos, lipídios, proteínas e lignina (amorfa e cristalina) 

separadamente a fim de verificar por que houve aumento no teor de alguns compostos 

ao longo da degradação anaeróbica. 

 

Acompanhar a evolução dos compostos analisados (carboidratos, lipídios, proteínas, 

lignina), além de celulose e hemicelulose e de ácidos graxos voláteis durante a 

biodigestão, elaborando coleta de massa em intervalos de tempo decorridos durante o 

processo. Com a finalidade de elaborar uma curva de tendência comportamental desses 

parâmetros dentro de um biorreator.  

 

Utilizar o modelo do IPCC (2006) para estimar a quantidade de biogás gerada pelo 

ensaio BMP adotando os valores de taxa de reação sugeridos pela bibliografia e com os 

resultados obtidos nessa pesquisa. 

 

Analisar a conversão a partir da massa final resultante do processo de biodegradação. 

 

Obter a conversão a partir de dados relacionados com o teor de carbono orgânico total e 

comparar com o resultante da massa e com o obtido por essa pesquisa. 

 

Elaborar análises cromatográficas utilizando um padrão contendo outros gases como 

amônia e alguns nitróxidos para melhorar a quantificação dos compostos que formam o 

biogás. Desse modo, diminuem-se os erros na realização de um balanço de massa. 
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ANEXOS 

Anexo A: Cálculos para obtenção de composição bioquímica e elementar das misturas "substrato-inóculo" e apresentação dos dados finais 

obtidos. 
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Anexo B: Ensaios de Umidade. 
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Anexo C: Dados de pressão interna coletados diariamente dos biorreatores. 
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Continuação. 
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Anexo E: Tabela eletrônica que transforma os dados manométricos em volume em NmL. 
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 Continuação da tabela. 
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Anexo F: Taxas de reação de biogás diárias referentes a todas as classes de substrato estudado. 
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Anexo G: Tabela eletrônica utilizada para modelagem conforme Tchobanoglous et al. (1993). 
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Anexo H: Cromatogramas (a) padrão cromatográfico; (b) análise de biogás coletado no 3º dia de incubação; (c) análise de biogás no 76º dia de 

experimento.  
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