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RESUMO 

A digestão anaeróbia pode ser otimizada através da co-digestão, uma vez que um único 

substrato pode limitar a quantidade de biogás, sendo uma janela de oportunidade para 

desenvolver estratégias que melhorem o rendimento na produção de metano. No entanto, para 

avaliar a influência dos parâmetros no processo de co-digestão, tais como combinações de 

substratos, concentração de matéria orgânica ou diluição, o processo experimental pode ser 

longo. Por esta razão, utilizou o Delineamento do Composto Central Rotacional (DCCR) como 

ferramenta para otimizar a produção de metano e avaliar sistemas de co-digestão anaeróbia. A 

utilização desta ferramenta estatística em sistema de co-digestão acrescenta uma importante 

estratégia experimental na avaliação de processos anaeróbios com enfoque na produção de 

biogás e na integração de resíduos agroindustriais. Desta forma, este trabalho avaliou o efeito 

da co-digestão do substrato principal, dejeto bovino, e a sua interação com os co-substratos, 

cama de frango, e chorume do aterro sanitário. Foram avaliadas as variáveis diluição do meio 

reacional e concentração do co-substrato, sobre a eficiência da co-digestão a partir de 

parâmetros como a produção e taxa máxima de metano, através da construção de um modelo 

matemático. A co-digestão de dejeto bovino utilizando cama de frango como co-substrato na 

faixa de adição entre 10% a 20%, exigiu uma diluição de 80% para otimizar a produção e taxa 

de metano. No entanto, para o chorume como co-substrato, utilizou-se faixas de diluição de 

20% a 40% e concentração de co-substrato de 5% a 25%, nos limites estabelecidos não houve 

influência na produção e taxa de metano. Avaliado o custo de aquisição e logística dos co-

substratos, o chorume apresentou o menor custo. Nesse sentido, foram montados reatores pré-

piloto com o co-substrato chorume a fim de verificar o efeito do aumento de escala. Na 

montagem do pré-piloto foi escolhido a condição de 2,5% de co-substrato e 45% de diluição e, 

para fins de comparação, foi montado reator sem adição de chorume “reator zero”. O reator 

com adição de chorume ao dejeto bovino apresentou dados promissores em relação a produção 

e taxa média de biogás com aumento de 21% e 30% em comparação ao “reator zero”. Esse 

trabalho, conclui que ao utilizar cama de frango na co-digestão com dejeto bovino deve-se 

considerar alta de diluição, já para a co-digestão com pequenas adições de chorume a produção 

e taxa de metano é favorecida, porém para seu uso em escala piloto é necessário monitorar a 



 

 

 

 

 

 

concentração de metais no efluente a fim de não prejudicar o processo de digestão anaeróbia e 

também não gerar novos passivos ambientais. Portanto, os resultados do trabalho acrescentam 

importantes conhecimentos ao setor ambiental e bioenergético, uma vez que traz a proposta de 

co-digestão de dejeto bovino com cama de frango ou chorume através de uma abordagem crítica 

para a eliminação adequada de resíduos massivos e eficientes através da sua utilização 

energética. 
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ABSTRACT 

Anaerobic digestion can be optimized through co-digestion, since a single substrate can limit 

the amount of biogas, being a window of opportunity to develop strategies to improve the yield 

in methane production. However, to evaluate the influence of parameters in the co-digestion 

process, such as substrate combinations, organic matter concentration or dilution, the 

experimental process can be long. For this reason, used the Central Composite Rotational 

Design (CCRD) as a tool for optimizing methane production and evaluate anaerobic co-

digestion systems. The use of this statistical tool in co-digestion system adds an important 

experimental strategy in the evaluation of anaerobic processes focusing on biogas production 

and integration of agro-industrial waste. This work evaluated the effect of co-digestion of the 

main substrate, bovine manure, and its interaction with the co-substrates, chicken litter, and 

landfill slurry. The variables dilution of the reaction medium and concentration of the co-

substrate were evaluated on the efficiency of co-digestion from parameters such as production 

and maximum methane rate, through the construction of a mathematical model. The co-

digestion of cattle manure using chicken litter as co-substrate in the addition range of 10% to 

20%, required a dilution of 80% to optimize the methane production and rate. However, for 

slurry as co-substrate, dilution ranges of 20% to 40% and co-substrate concentration of 5% to 

25% were used, at the established limits there was no influence on methane production and rate. 

Evaluated the cost of acquisition and logistics of co-substrates, the slurry presented the lowest 

cost. In this sense, pre-pilot reactors were assembled with the slurry co-substrate in order to 

verify the effect of the scale-up. In the assembly of the pre-pilot was chosen the condition of 

2.5% of co-substrate and 45% dilution and, for comparison purposes, was assembled reactor 

without the addition of slurry "zero reactor". The reactor with the addition of slurry to the bovine 

waste showed promising data in relation to production and average rate of biogas with an 

increase of 21% and 30% compared to the "zero reactor". This work concludes that when using 

chicken litter in co-digestion with bovine manure one should consider high dilution, already for 

co-digestion with small additions of slurry the production and methane rate is favored, but for 

its use in pilot scale it is necessary to monitor the concentration of metals in the effluent in order 

not to harm the process of anaerobic digestion and also not generate new environmental 



 

 

 

 

 

 

liabilities. Therefore, the results of the work add important knowledge to the environmental and 

bioenergy sector, since it brings the proposal of co-digestion of bovine waste with chicken litter 

or slurry through a critical approach for the proper disposal of massive and efficient waste 

through its energy use. 

 

Keywords: biogas, co-digestion, CCDR, SMA, organic waste 
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  Capítulo 1 

CAPÍTULO 1 -  INTRODUÇÃO 

O capítulo está estruturado a partir da contextualização e motivação do uso dos 

resíduos orgânicos para produção de biogás e sua importância diante do cenário 

da sustentabilidade e economia circular. 

 

1.1 Contexto 

 

A crescente busca por novas fontes alternativas para produção de energia e reciclagem 

de resíduos aponta para a realização de pesquisas que valorizem os resíduos da cadeia 

produtiva, levando à busca de soluções sustentáveis e desempenhando um papel importante no 

cumprimento das metas de mudanças climáticas impostas pelo Acordo de Paris.  

Ao transformar o resíduo orgânico em um recurso de energia renovável, a produção de 

biogás incorpora a ideia de uma economia circular, trazendo benefícios de redução de emissões 

de carbono, melhor gestão de resíduos e proporciona uma maneira de integrar comunidades 

rurais e indústrias na transformação do setor de energia. 

O biogás por ser fonte de energia renovável, sua matéria-prima é praticamente 

inesgotável e está presente em toda parte do mundo. Segundo especialistas, a disponibilidade 

de matérias-primas sustentáveis para essa finalidade deve crescer 40% no período até 2040 

(IEA, 2020). 

O desenvolvimento da cadeia produtiva do biogás tem sido desigual em todo o mundo, 

pois não depende apenas da disponibilidade de matérias-primas, mas também de políticas 

públicas que estimulem sua produção e uso. A Europa, a China e os Estados Unidos respondem 

por 90% da produção global (IEA, 2020). 

A Europa é hoje o maior produtor de biogás. A Alemanha concentra o maior mercado e 

abrange dois terços da capacidade das usinas de biogás da Europa. Aproximadamente 95% de 

todas as plantas de biogás no país utilizam, como substrato, resíduos da agroindústria para 
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digestão anaeróbia (LAUER et al., 2020; VENUS et al., 2021). Também outros países como 

Dinamarca, França, Itália e Holanda têm promovido ativamente a produção de biogás. 

Na China, as políticas públicas tem apoiado a instalação de digestores domésticos em 

áreas rurais com o objetivo de aumentar o acesso à energia e combustíveis limpos para cozinha. 

Em 2020, esses digestores responderam por cerca de 70% da capacidade instalada de 

biogás. Vale ressaltar os incentivos atuais para apoiar a instalação de centrais de cogeração de 

maior escala (IEA, 2020).  

Nos Estados Unidos, o principal caminho para o biogás tem sido a coleta de biogás de 

aterro sanitário, que corresponde por quase 90% da sua produção em 2020. Há também um 

interesse crescente na produção de biogás a partir de resíduos agrícolas, uma vez que os 

mercados domésticos de gado são responsáveis por quase um terço das emissões de metano nos 

Estados Unidos. O país também está liderando globalmente ao fazer uso de biometano no setor 

de transporte, como resultado do apoio estadual e federal (IEA, 2020). 

No Brasil, essa tecnologia ainda é recente, mas com um grande potencial a ser 

explorado. Com 638 usinas de biogás em operação produzindo 1,83 milhões de m³/ano em 

2020, o Brasil explora apenas 4,3% do seu potencial, que segundo dados da Associação 

Brasileira de Biogás (ABiogás, 2020), é de 42,7 bilhões de m³/ano para os setores 

sucroenergético, produção agrícola, proteína animal e saneamento.  

Nos últimos cinco anos, incentivos aos biocombustíveis foram criados pelo governo a 

fim de expandir os combustíveis renováveis e beneficiar seus produtores, como exemplo, o 

RenovaBio - Política Nacional de Biocombustíveis. Também foi criado o marco regulatório do 

saneamento e do mercado de gás natural, que indiretamente poderá alavancar a indústria de 

biogás para os próximos anos. 

O Brasil é um país promissor para expansão da cadeia produtiva do biogás, devido seu 

grande território nacional, clima tropical que favorece a digestão anaeróbia e diversidade de 

potenciais fontes de matérias-primas. No mercado mundial, o país é destaque nos produtos da 

agroindústria, sendo os principais produtos: açúcar, café, suco de laranja, carne bovina e carne 

de frango, podendo ser considerado um setor promissor para a indústria de biogás. Entretanto, 

ainda enfrenta a realidade relacionada ao desperdício no uso do insumo, às perdas entre a 

produção e o consumo, e os resíduos gerados ao longo da cadeia agroindustrial.  

Embora 79% das unidades de biogás no Brasil utilizem resíduos da agropecuária, a 

inserção da tecnologia para produção de biogás nos grandes estados produtores ainda é pequena. 
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Os estados referência da agroindústria no país, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, 

somam 108 unidades produtoras de biogás, por sua vez o estado de Minas Gerais tem instalado 

mais que o dobro das unidades do centro-oeste, 225 plantas, e o estado do Paraná, 138 plantas 

(CIBIOGÁS, 2020c). É notável que o centro-oeste tem a capacidade de expandir o uso da 

tecnologia para produção sustentável de energia. 

O grande potencial dos resíduos agrícolas está relacionado pelas suas características de 

alto conteúdo orgânico e o fato de não serem utilizados para fins comerciais, e, tratados de 

maneira incorreta tornam-se um passivo ambiental. Os destinos mais comuns desses resíduos 

são na natureza, de forma bruta sem nenhum tratamento; quando são tratados, os resíduos são 

destinados para aterros sanitários ou para processos de incineração. Essas destinações, portanto, 

levam a maiores emissões de gases de efeito estufa e contaminação atmosférica (DE DIEGO-

DÍAZ et al., 2018). 

Vale ressaltar o potencial dos resíduos provenientes do aterro sanitário e estações de 

tratamento de esgoto, que correspondem a 57 unidades de plantas produzindo cerca de 1,342 

bilhões de Nm3/ano, representando 73% do volume de biogás produzido no país em 2020 

(CIBIOGÁS, 2020b). 

Nesse contexto de diferentes fontes promissoras de resíduos surge o conceito da co-

digestão como processo de otimização para produção de biogás com a inserção de mais de uma 

fonte de matéria-prima no processo. 

A co-digestão anaeróbia demonstrou ser uma abordagem eficaz na melhoria de 

produção do biogás a partir dos resíduos orgânicos de várias fontes (BERTIN et al., 2013; 

GELEGENIS et al., 2007; GONZÁLEZ-GONZÁLEZ et al., 2013; MIAO et al., 2014; SONG; 

ZHANG, 2015; WANG et al., 2009). Este tipo de processo começou a ser implementado 

recentemente com o objetivo de reduzir alguns inconvenientes da biodigestão de um único tipo 

de resíduo, como por exemplo, o equilíbrio de nutrientes e de material orgânico com maior 

potencial de biodegradabilidade, proporcionando maior estabilização do processo. Porém, é 

necessário que haja uma relação de mistura adequada entre os substratos para facilitar a 

biodigestão, aumentar a taxa de produção de biogás, a concentração de metano no biogás, além 

de proporcionar viabilidade da planta de tratamento. 

Geralmente, a composição do biogás é de aproximadamente 55-70% de metano (CH4) 

em volume, 30-45% de dióxido de carbono (CO2) além de alguns traços de amônia (NH3) 80-

100 ppm, sulfeto de hidrogênio (H2S) 1000-3000 ppm e hidrocarboneto (<100 ppm) 
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(LEONZIO, 2016). A composição varia em função das características dos resíduos e das 

condições impostas ao processo. O grau de pureza e a concentração de metano são os principais 

fatores a serem considerados em termos de potencial calorífico do biogás, que varia entre 15 e 

30 MJ Nm-3 (PIGOSSO et al., 2019).  

As aplicações do biogás são diversas, além da geração de eletricidade, tem-se o uso para 

aquecimento doméstico, combustível de veículos, cogeração de eletricidade e calor, injeção na 

rede (biometano). À medida que a complexidade de sua aplicação aumenta, o grau de remoção 

de impurezas exigido também aumenta. 

Diante do exposto, tem-se conhecimento do potencial da utilização dos resíduos 

agroindustriais e resíduos do aterro sanitário para produção de biogás, a partir do processo de 

digestão anaeróbia.  E sabe-se da existência de variáveis que podem influenciar na quantidade 

de biogás produzido (HAGOS et al., 2017). Neste contexto, há o surgimento da necessidade de 

compreender a influência dessas variáveis na co-digestão de resíduos proveniente da 

agroindústria e aterro sanitário. O estudo realizado neste trabalho teve como objetivo identificar 

a interferências da quantidade de co-substrato e água adicionados ao substrato principal, dejeto 

bovino, a fim de encontrar uma combinação desses dois fatores que proporcione maior 

produtividade de metano.  

No entanto, para avaliar a influência dos multiparâmetros no processo de co-digestão, o 

número de experimentos pode ser longo. Desse modo, este trabalho traz como diferencial da 

literatura a utilização do delineamento experimental do Composto Central Rotacional (DCCR), 

como ferramenta para otimizar a produção de metano e avaliar um sistema de co-digestão 

anaeróbia. A utilização desta ferramenta estatística num sistema de co-digestão não tem 

precedentes e acrescenta uma importante estratégia experimental na avaliação de sistemas 

anaeróbios com enfoque na produção de biogás e na integração de resíduos. 

Portanto, pretende-se ampliar os conhecimentos da produção de biogás a partir da co-

digestão dos resíduos da agroindústria tendo como principal substrato, o dejeto bovino, e como 

promissores co-substratos, resíduos da criação de aves (cama de frango) e chorume de aterro 

sanitário.  
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1.2 Motivação  

 

O motivador do estudo é promover a sustentabilidade desde a obtenção da matéria-

prima, incluindo o processo produtivo e a gestão adequada dos resíduos do processo. 

Especificamente, este projeto tem como premissa oferecer produtos de grande valor agregado 

para a agroindústria (energia e fertilizante), que podem aumentar a rentabilidade do produtor 

ou empresa, gerando ao mesmo tempo economia em relação a gestão de resíduos. 

Além disso, as fontes de energias renováveis aumentam o acesso regional à energia e 

reduzem a dependência de combustíveis fósseis, contribuindo para as metas globais de 

mitigação das mudanças climáticas, bem como para outros objetivos sociais e ambientais.  

No Brasil, a produção de energia a partir de fontes renováveis depende muito das 

condições climáticas. No cenário atual, a vulnerabilidade da matriz energética brasileira, 

considerando sua dependência do regime de chuvas, pode comprometer a segurança energética 

do país. O Brasil já enfrentou grandes problemas de fornecimento de eletricidade como 

resultado de um grande período de seca em 2001, que comprometeu a capacidade de geração 

de energia. Impulsionada pela crise energética de 2001 e as mudanças climáticas constantes, 

diferentes iniciativas têm sido desenvolvidas no Brasil para aumentar a oferta interna de energia 

renovável, em associação com a baixa emissão de carbono (FREITAS et al., 2019). 

Especificamente, a lei federal n° 13.576/2017 da Política Nacional de Biocombustíveis 

– RenovaBio, estabelece as metas obrigatórias anuais a serem alcançadas para a produção de 

biocombustíveis, o que resulta em créditos de descarbonização (CBIOs) (Brasil, 2017). Essa 

política pública promove investimentos em biocombustíveis e proporciona um enorme 

potencial para geração de novos negócios, principalmente aos projetos de tecnologias mais 

eficientes que visam a qualidade e produção do biogás para sua expansão. 

Outro ponto a ser destacado, é o marco regulatório da Nova Lei do Gás (Lei nº 

14.134/2021), que trouxe ao país oportunidade de aumentar o investimento no setor e garantir 

a pluralidade de fornecedor da molécula de metano (gás natural) (Brasil, 2021). Desta forma, o 

biometano surge como uma opção viável para o fornecimento de gás natural no interior do 

Brasil, onde não tem acesso aos gasodutos de transporte, promovendo o fornecimento 

alternativo de gás. 

A Lei nº 14.026/2020, que atualiza o Marco Legal do Saneamento (Lei nº 11.445/2007), 

consta a definição das metas de abastecimento em um ambiente de segurança jurídica e 
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regulatória que busca atrair investimentos para o setor (Brasil, 2020).  A meta do Plano 

Nacional de Saneamento Básico é garantir que, até 2023, 100% do território nacional seja 

abastecido por água potável, e até 2033, 92% dos esgotos estejam coletados e tratados. De 

acordo com os dados mais recentes do Sistema Nacional de Saneamento (SNIS), apenas 84,1% 

da população é atendida por rede de abastecimento de água potável. E somente 55% da 

população tem acesso a rede de tratamento de esgoto. Ou seja, a meta que tange ao acesso a 

água potável está próxima de ser alcançada, porém a rede de tratamento de esgoto ainda tem 

muito a desenvolver para alcançar o objetivo do plano. 

Portanto, nota-se o grande serviço ambiental, econômico e social ao aderir a tecnologia 

da produção de biogás a partir dos resíduos, e nos últimos anos a regulação nacional traz uma 

maior segurança jurídica para o avanço do setor, atraindo investimento e desenvolvimento 

tecnologia para maior inserção no mercado. 



27 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 -  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O Capítulo 2 consiste na Revisão Bibliográfica, onde são abordados os aspectos 

gerais sobre o biogás no cenário do Brasil, o potencial do biogás no gerenciamento 

de resíduos, a abordagem do processo de digestão anaeróbia incluindo a co-

digestão e as aplicações do biogás, e por fim é apresentado o método experimental 

e estatístico para análise da otimização do processo de co-digestão. 

 

2.1 Biogás no cenário Brasileiro  

 

Nos últimos anos, aumentaram as preocupações com o aumento da demanda por energia 

e acúmulo de resíduos no Brasil. As tecnologias que digerem os resíduos e fazem o uso do 

biogás têm sido apresentadas como alternativa para abordar essas duas questões. 

A tecnologia utilizada para obtenção e uso do biogás é considerada nova no Brasil. 

Somente a partir de 2010, o biogás foi considerado um produto de valor agregado e passou a 

ser utilizado na geração de energia (FREITAS et al., 2019). A granja São Pedro, localizada em 

São Miguel do Iguaçu no estado do Paraná foi a 1º granja do Brasil a usar o biogás como geração 

de eletricidade (CIBIOGÁS, 2020a). 

A recente entrada do biogás no mercado foi atribuída à ausência de políticas públicas de 

incentivo à produção e seus programas de pesquisa e desenvolvimento. Esses dois obstáculos 

apresentam desafios para superar os altos custos iniciais. Com os esforços atuais da valorização 

dos combustíveis com baixa pegada de carbono frente aos compromissos impostos pelas 

agendas mundiais na descarbonização da matriz energética, o biogás ganhou espaço e incentivo 

público e privado. 

A evolução recente da política pública proporcionou condições de mercado favoráveis 

ao setor, por exemplo, a nova Política Nacional de Biocombustíveis – RenovaBio, um Programa 

de Estado que visa promover a adequada expansão dos biocombustíveis na matriz energética 

em padrões mais sustentáveis. O programa beneficia os produtores de diversos tipos de 

biocombustíveis incluindo o biometano, e por meio de um mecanismo de mercado os 
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produtores geram crédito de carbono denominado de CBIO que é negociado na bolsa de valores 

do Brasil (B3), atribuindo receita ao produtor (BRASIL, 2017). O marco regulatório da Nova 

Lei do Gás (Lei nº 14.134/2021), onde estabeleceu-se a equivalência do biometano e gás natural 

desde que, estabelecidos as especificações da ANP, oferece novos mercados para 

comercialização do biocombustível (BRASIL, 2021). Além disso, recentes alterações na 

Política Nacional de Recursos Hídricos, permitiram à Agência Nacional de Águas e 

Saneamento Básico (ANA) alterar padrões de referência de serviços de saneamento que podem 

favorecer a difusão de tecnologias para recuperar energia dos resíduos (BRASIL, 2020).  

Diante desse cenário, o Brasil encontra-se em momento propício ao desenvolvimento 

do setor e tem um enorme potencial para produção de biogás e bioenergia. A Figura 1, mostra 

o crescimento exponencial do setor na última década, demonstrando tendência de crescimento 

ascendente para novas plantas. 

 

Figura 1:  Crescimento ao longo do tempo do número de novas plantas e volume de biogás. 

 

Fonte: CIBIOGÁS, (2020c). 

 

Segundo Cibiogás, o número de plantas de biogás em 2020 totalizou 675, sendo que 

destas, 638 encontram-se em operação para fins energéticos no Brasil, o restante encontra-se 

em construção ou em reforma. Em relação ao número de plantas, houve um aumento de 22% 

a.a. entre 2019-2020, demonstrando que o setor está em fase de expansão (CIBIOGÁS, 2020b). 

Os substratos utilizados nas plantas em operação são divididos em 3 classes quanto sua 

origem: (i) agropecuária; (ii) indústria; (iii) aterro sanitário e estações de tratamento de esgoto 
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(RSU e ETE). A Tabela 1, sumariza as plantas de biogás quanto a origem do substrato, 

quantidade de plantas que utilizam desse substrato e volume produzido por classe. 

 

Tabela 1: Origem do substrato, quantidade de plantas em operação e volume 

produzido de biogás no Brasil em 2020. 

Origem do 

substrato 

Quantidade de plantas – 

Porcentagem relativa 

Volume de biogás (Nm3/ano) 

Agropecuária 503 79% 203.048.019 11% 

Indústria 78 12% 283.795.333 16% 

RSU e ETE 57 9% 1.342.221.982 73% 

Total 638  1.829.065.334  

Fonte: Da Autora. A partir dos dados do CIBIOGÁS, (2020b). 

 

De acordo com os dados da Tabela 1, aproximadamente 80% das plantas de biogás 

utilizam como matéria-prima substratos oriundos da agropecuária, porém, nota-se que apesar 

de representar o maior número de unidades no país, a produtividade de biogás é inferior as 

poucas unidades restantes. A produção de biogás das plantas que utilizam resíduos da 

agropecuária representa 203 milhões Nm3/ano contra 1626 milhões Nm3/ano somados os 

setores industriais, RSU e ETE. A alta produção de biogás a partir dos industriais, RSU e ETE, 

pode ser explicado pelo alto volume gerado dos resíduos que levam as grandes vazões ou 

volume de efluente demandando uma planta/unidade de maior porte, em consequência levando 

a alta produção de biogás. 

A Figura 2 a seguir apresenta as plantas de biogás distribuídas no Brasil, demonstrando 

que as unidades produtoras do biogás estão concentradas principalmente nas regiões Sul e 

Sudoeste do Brasil. 
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Figura 2: Mapa Brasileiro dos Centros de Geração de Produção de Biogás. Os marcadores 

indicam o tamanho da unidade, classificado como azul (grande - maior que 350.000 m3/dia), 

amarelo (médio- menor que 12.500 m3/dia) e verde (pequeno-menor que 2.500 m3/dia). 

 

Fonte: CIBIOGÁS, (2020b). 

 

Ao analisar a localização das plantas de biogás, o ranking dos cinco maiores estados em 

números de plantas segue: Minas Gerais (225 plantas), Paraná (138 plantas), São Paulo (53 

plantas), Santa Catarina (48 plantas) e Goiás (45 plantas). Em relação a produção de biogás, o 

estado de São Paulo lidera em relação a maior produção de biogás, concentrando 39% do 

volume total produzido no país.  

No estado de Goiás, região do presente estudo, as 45 plantas de biogás implantadas no 

estado, cerca de 54% se estabelecem no município de Rio Verde, todas utilizando como 

substrato, resíduos da agroindústria. Vale ressaltar que esse número de plantas é referente as 

cadastradas pela Cibiogás, até fevereiro de 2022. Dessa forma, o número de plantas pode ser 

maior, levando em conta as não são cadastradas pela Cibiogás, como no munícipio de Catalão, 

onde está localizado uma planta de biogás em estado inicial de operação.   

A Figura 3, mostra o mapa com a localização das unidades produtoras de biogás no estado 

de Goiás.  
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Figura 3: Mapa com a localização das plantas de biogás do estado de Goiás. Os marcadores 

indicam o tamanho da unidade, classificado como amarelo (médio- menor que 12.500 m3/dia) 

e verde (pequeno-menor que 2.500 m3/dia). 

 

Fonte: CIBIOGÁS, (2020b). 

 

A Figura 4 a seguir, apresenta uma representação gráfica das plantas de biogás com suas 

respectivas produções anuais. Destaca-se a alta produtividade das plantas localizadas em 

Nerópolis, Rio Quente e Bela Vista de Goiás.  

 

Figura 4: Municípios do estado de Goiás que possuem unidades produtoras de biogás. 

 

Fonte: Da Autora, a partir dos dados do CIBIOGÁS, (2020b). 
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Em relação ao uso dos substratos, no estado do Goiás, cerca de 93% das plantas utilizam 

resíduos da agropecuária para produção de biogás, totalizando 42 plantas. Já as plantas que 

fazem uso de resíduos de origem industrial contabilizam 2 unidades, sendo essas, de médio 

porte localizadas em Nerópolis e Bela Vista de Goiás, e somente uma planta utiliza resíduos 

proveniente dos aterros sanitários e estação de tratamento de Esgoto (localizada em Rio 

Quente). Dessa forma, observa-se que as plantas com substratos industriais e resíduos de aterro 

sanitário e estação de tratamento de esgoto apresentam maior produção anual de biogás em 

comparação ao restante das plantas que fazem uso de resíduos da agroindústria.  

A Figura 5, apresenta a porcentagem relativa em forma de gráfico do uso dos diferentes 

tipos de substratos utilizados nas plantas do estado de Goiás. 

 

Figura 5: Plantas de biogás distribuídas em relação a fonte de substrato no estado de Goiás no 

ano de 2020. 

 

Fonte: Da Autora, adaptado do CIBIOGÁS, (2020b). 

 

No Brasil, é sabido o potencial da agropecuária no estado de Goiás, e que a tecnologia da 

produção de biogás apresentou um grande avanço entre os anos de 2017-2021. Nesse período 

entraram em operação 24 novas plantas no estado indicando que o mercado de biogás é 

promissor e está ganhando espaço no estado e no Brasil. 

 

2.2 Biogás no gerenciamento de resíduos  

 

O constante crescimento da população e os padrões de alta produção e consumo da 

sociedade em economias voltadas para o lucro fazem com que haja uma geração desenfreada 

93%
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de resíduos sólidos, o que está especialmente relacionado ao atual modelo linear praticado 

(extração de recursos naturais-uso-aterro). 

No entanto, vários países em desenvolvimento ainda parecem estar presos ao modelo 

linear, mas alguns deles estão tentando encontrar meios de fazer uma migração para o modelo 

circular. No Brasil, por exemplo, a medida encontrada foi a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) (Lei nº 12.305/2010), que estabelece diretrizes para a gestão adequada e 

integrada desses resíduos. 

No país são produzidos em média 1,01 kg/hab/dia de resíduos, estimando-se um 

descarte diário de quase 179 mil toneladas de resíduos que possuem valor econômico e 

energético passíveis de serem reciclados, esses são dispostos em aterros ou lixões sem nenhum 

tipo de aproveitamento (SNIS, 2020). 

Na região do centro-oeste cerca de 42,5% dos resíduos sólidos urbanos foram destinados 

de maneira adequada, essa porcentagem representa um volume total de 2.456.849 t/ano. Porém, 

o restante que representa mais da metade do volume foi disposto de maneira inadequada no 

meio ambiente. Nas regiões Sul e Sudeste cerca de 70% dos resíduos são destinados de maneira 

correta, sendo acima na média nacional de 60,2% (ABRELPE, 2021). 

Os altos índices de geração de resíduos, associados à sua destinação inadequada e à 

pequena parcela do material destinado a reciclagem, favorecem a intensificação de diversos 

impactos ambientais, tais como geração de líquidos percolados (lixiviado) de alta carga 

orgânica e emissão de gases de efeito estufa. Consequentemente, há a possibilidade de poluir o 

solo, o ar e a água, reduzindo a qualidade dos recursos naturais, além de promover a proliferação 

de doenças e condições sociais degradadas. 

A transformação desses resíduos em algo de valor está alinhada à economia circular 

sustentável, onde esses materiais estão sendo valorizados para produção de energia, bem como 

a minimização de resíduos e mitigações de gases do efeito estufa. 

O biorrefinamento dentro da economia circular é um componente essencial para 

alcançar uma economia sustentável. Essa abordagem faz uso de tecnologias de desperdício zero 

e gera energia renovável. Além de converter resíduos orgânicos em lucro, a tecnologia também 

evita a competição com a biomassa e diferentes insumos alimentares (KAPOOR et al., 2020). 

A digestão anaeróbia (DA) é um processo integrador da biorrefinaria, onde os resíduos 

orgânicos são transformados em energia renovável (biogás) e simultaneamente produzido o 

digestato comumente chamado de biofertilizante.  São diversos resíduos que podem ser 
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utilizados na DA, sendo eles: resíduos agrícolas (dejeto animal, resíduos de colheitas e outros), 

resíduos industriais (lodo de esgoto, resíduo da indústria alimentar, resíduos de matadouro e 

outros) e resíduos sólidos urbanos e estação de tratamento de esgoto e dentre outros materiais 

de origem orgânica. 

A Figura 6, mostra o modelo circular de geração-uso-reciclagem dos resíduos orgânicos. 

 

Figura 6: Conceito de economia circular baseada na cadeia produtiva do biogás. 

 

 

Fonte: Da Autora. 

 

Portanto, o objetivo do gerenciamento de resíduos associado a economia circular reduz 

significativamente a disposição dos resíduos de maneira incorreta e gera produtos altamente 

valorados no mercado (energia e fertilizante).  

Na literatura é reportado que uma planta de biogás com substrato da agropecuária com 

dejeto suíno contabilizando 1.013 unidades de suínos apresenta viabilidade de receitas maiores 

que as despesas. O projeto relatado apresenta um valor presente líquido – VPL positivo, índice 

de lucratividade maior que 1, e Taxa Interna de Retorno – TIR maior que a Taxa Mínima de 

Atratividade -TMA; o retorno (payback) descontado para o projeto é um pouco menor do que 

os 5 anos propostos para amortização, (SILVA et al., 2020). 

Em relação as plantas com uso do dejeto bovino, é reportado na literatura que a 

viabilidade econômica das usinas de biogás depende em grande parte do tamanho da usina. 



 Revisão bibliográfica  

 

35 

 

Usinas de biogás com potência elétrica superior a 1.000 kWe teriam desempenho econômico 

mais favorável do que usinas menores, o que é favorecido pela economia de escala. Em usinas 

de biogás com menos de 1.000 kWe, os custos relacionados ao transporte de substrato para uma 

planta centralizada de mono-digestão para distâncias inferiores a 30 km não têm impacto 

significativo na análise econômica. No entanto, os custos de co-substratos,  podem 

desempenhar um papel importante na economia das plantas de co-digestão, pois representam 

mais de 93% do custo total de aquisição e transporte de substrato, portanto, custos mais altos 

de co-substratos induziriam menor viabilidade econômica (VELÁSQUEZ PIÑAS et al., 2019). 

A seguir serão apresentados e discutidos os resíduos utilizados no estudo, sendo todos 

esses de origem orgânica e de grande impacto ambiental. 

2.2.1 Dejeto Bovino 

Nas últimas cinco décadas, a produção de leite no Brasil cresceu sete vezes, saltando de 

5 para quase 35 bilhões de litros por ano.  Em nível global, o país é o terceiro maior produtor 

mundial de leite, com produção em 98% dos municípios brasileiros, tendo a predominância de 

pequenas e médias propriedades (CANALRURAL, 2021).  

O país conta com mais de 1 milhão de propriedades produtoras de leite e as projeções 

do agronegócio da Secretaria de Política Agrícola estimam que, para 2030, irão permanecer os 

produtores mais eficientes, que se adaptarem à nova realidade de adoção de tecnologia, 

melhorias na gestão e maior eficiência técnica e econômica (MAPA, 2022).  

Em relação ao gado de corte, o país é o segundo no ranking de exportação de carne em 

todo o mundo, o que torna esse um setor de grande relevância também para o biogás. Apesar 

da importância do país no setor, somente 10% da criação de gado no país é intensiva, ou seja, 

passível de geração de biogás; e parte relevante dos produtores é de perfil familiar ou de 

pequeno porte, o que traz desafios únicos para esse setor (ABIOGÁS, 2020). 

A disposição dos dejetos bovinos seja de leiteiro ou de corte é comumente destinada 

diretamente na agricultura como fertilizante, podendo causar problemas ambientais, como mau 

odor, contaminação e poluição do solo e da água. Além disso, a degradação natural do dejeto 

leva a emissões de metano e dióxido de carbono durante o armazenamento. 

Ao destinar para a digestão anaeróbia, esses materiais são facilmente degradados por 

via anaeróbia e consequente produção de biogás, devido ao seu conteúdo orgânico, além de 

conter grupos de microrganismos que favorecem a degradação do resíduo em biogás. 
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Levando em consideração os benefícios do aproveitamento desses resíduos para biogás, 

e com o objetivo de disseminar o conhecimento e aplicação no Brasil, foi estimado, através dos 

dados do IBGE, o potencial energético a partir dos resíduos da criação de bovinos no país. 

É importante relatar que o potencial de geração de biogás a partir dos dejetos bovinos 

tem grandes variações, a depender da alimentação, sistema de criação (intensiva ou extensiva), 

manejo e sanitização, o que gera diferentes valores de potencial de geração de biogás.  

A Tabela 2 apresenta o potencial energético dos resíduos bovinos no Brasil na grande 

região, unidade da federação e município, no qual, o projeto está sendo desenvolvido. Os dados 

referentes ao número de cabeças de bovinos incluem leiteiros e de corte, a partir desses dados 

foi possível estimar a quantidade de resíduos gerados considerando peso médio do animal de 

500 kg, no qual estima-se 12,5 kg de resíduo por dia (KUNZ; OLIVEIRA, 2006). O biogás 

gerado foi calculado com base na produção de 0,038 m³ de biogás/kg de dejeto (FERREIRA; 

OTTO; SILVA; DE SOUZA et al., 2018), e, por seguinte, estimou o potencial de energia gerado 

considerando o PCI do biogás com 60% de metano de 5500 kcal/m3 (POMPERMAYER; 

PAULA JUNIOR, 2000) e rendimento do grupo geradores de 30%. 

 

Tabela 2: Potencial energético dos resíduos bovinos. 

 Cabeças (a) Resíduo total/dia 

(kg) (b) 

Total de biogás 

(m³/mês) (c) 

Potencial de 

energia (kWh/mês) 
(d) 

Brasil 218.150.298 2.726.878.725 2.486.913.397 4.767.412.982 

Centro-Oeste 75.440.444 943.005.550 860.021.062 1.648.660.375 

Goiás 23.626.608 295.332.600 269.343.331 516.331.166 

Catalão/GO 177.000 2.212.500 2.017.800 3.868.123 
(a) Dados obtidos do IBGE, inclui gados leiteiros e de corte (IBGE, 2020); (b) Pesos considerados: bovinos 500 kg (12,5 kg de resíduos/dia). 

(KUNZ; OLIVEIRA, 2006); (c) Taxa de conversão utilizada: vacas leiteiras 0,038 m³/kg (FERREIRA; OTTO; SILVA; DE SOUZA et al., 

2018) e fator tecnológico de 80%  e (d) Taxa de conversão de biogás em energia 1,72kWh/m³. Considerando PCI do biogás de 6,39 kWh/m³ 

(60% de metano) e rendimento GMG de 30%. 

 

Para melhor visualização dos dados em relação a aplicação do biogás, utilizou-se os 

dados da Tabela 2 e estimou-se a grandeza  em termos de aplicação no consumo elétrico 

residencial e também ao equivalente ao botijão de GLP, conforme Tabela 3.  
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Tabela 3: Estimativa da aplicação do volume de biogás. 

 Atendimento residencial 

(casa/mês)(a) 

GLP -13 kg 

(unidade/mês)(b) 

Brasil 29.438.653 76.520.412 

Centro-Oeste 10.180.436 26.462.187 

Goiás 3.188.332 8.287.487 

Catalão/GO 23.886 62.086 
(a) Considerado consumo médio residencial de 162 kWh/mês; (b) 1 m³ equivale a 0,40 kg de GLP (MOTTA, 1986). 

 

Através dos dados, observa-se o grande potencial desse resíduo para a economia 

brasileira. Se alcançar todo o potencial de biogás via dejeto bovino, o munícipio de Catalão 

poderia ser totalmente suprido com gás verde renovável via botijão. 

Diante do potencial de geração de biogás a partir de resíduos animais, o interesse de 

pesquisadores tem despertado em diferentes partes do mundo, devido às suas diversas 

vantagens ambientais e econômicas. Bao et al. (2019), estimaram que, com um aumento 

constante na pecuária na China, o potencial de produção de biogás de dejetos de gados em 

confinamentos era de 60,6 bilhões de m3 em 2015, com potencial de atingir valores entre 86-

111 bilhões de m3 para o ano 2030 (BAO et al., 2019; FERREIRA et al., 2018). 

2.2.2 Cama de frango 

Denomina-se cama de frango todo material distribuído em um galpão ou estábulo para 

servir de leito ao animal. O material é composto principalmente de palha de arroz, serragem, 

fezes, urina, restos de ração e penas que se misturam. A cama de frango deve ser renovada para 

garantir a sanidade dos animais, consequentemente, é gerado grande volume de resíduo. 

A composição, a quantidade e a características da cama de frango variam de acordo com 

o tipo de material, número de aves, duração de ciclo, tempo de armazenagem, além dos fatores 

de manejo que podem influenciar na produção e composição físico-química da cama em 

determinada época e localização.  

Os descartes desse resíduo geralmente são utilizados como fertilizante ou alimento para 

ruminantes, devido seu alto conteúdo nutricional. No entanto, a aplicação no solo não é 

sustentável a longo prazo, causando problemas ambientais, como deterioração da qualidade do 

solo e da água devido à contaminação. Já a prática utilizada como alimento foi proibida no 

Brasil a partir de 2004 (Instrução Normativa MAPA n° 08, de 25 de março de 2004).  
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Com grande potencial de utilização como co-substrato, a cama de frango obtida da 

criação de aves apresenta alto teor de nutrientes (nitrogênio e fósforo) que são requeridos pelos 

microorganismos no processo de produção de biogás. Na literatura autores reportaram que a 

cama de frango é um resíduo que oferece uma variedade de benefícios ambientais como 

matéria-prima para digestão anaeróbica. Porém, em comparação com dejeto bovino é menos 

vantajosa devido ao seu alto teor de nitrogênio e lignocelulose, no qual, leva a menores 

produções de biogás (BHATNAGAR; RYAN; MURPHY; ENRIGHT, 2022). Outros autores 

relataram que o dejeto de aves tem maior potencial de produção de metano do que o dejeto de 

gado leiteiro, particularmente quando a taxa de carregamento de sólidos não excede 5% 

(FERREIRA; OTTO; SILVA; DE SOUZA et al., 2018; N. ITODO; O. AWULU, 1999). 

Dessa forma, a digestão da cama de frango pode apresentar desafios em comparação 

com a digestão de dejeto bovino. A maior parte do resíduo é material lignocelulósico (casca de 

arroz e dentre outros) e existem suposições que o material não é facilmente degradado por 

microorganismos anaeróbios. Material lignocelulósico é uma matriz complexa de substrato 

sólido que limita o estágio de hidrólise à digestão anaeróbia, gerando gargalo para as próximas 

etapas de degradação até formação do biogás (PARITOSH; YADAV; KESHARWANI; 

PAREEK et al., 2021).  

A fim de otimizar os rendimentos de metano a partir desses resíduos, a co-digestão é 

uma alternativa atrativa. O processo consiste na degradação anaeróbia de dois ou mais materiais 

orgânicos (substratos) no mesmo biodigestor, com o objetivo de obter um material mais rico 

em nutrientes e compostos orgânicos com maior potencial de biodegradabilidade, favorecendo 

o processo de biogás. 

No intuito de estimar o potencial de biogás dos resíduos de galinhas para vislumbrar o 

tamanho do mercado da indústria de biogás ao utilizar o resíduo na monodigestão. A Tabela 4 

apresenta o potencial energético dos resíduos no Brasil na grande região, unidade da federação 

e município, no qual, o projeto está sendo desenvolvido. Os dados são referentes ao número de 

cabeças de galináceos total e a partir desses dados foi possível estimar a quantidade de resíduos 

gerados considerando peso médio do animal de 2,5 kg, no qual estima-se 0,15 kg de resíduo 

por dia (KUNZ; OLIVEIRA, 2006). O biogás gerado foi calculado com base na produção de 

0,05 m³ de biogás/kg de resíduos (FERREIRA et al., 2018), e, por seguinte, estimou-se o 

potencial de energia gerado considerando o PCI do biogás com 60% de metano de 5500 kcal/m3 

(POMPERMAYER et al., 2000) e rendimento do grupo geradores de 30%. 

https://www-sciencedirect.ez49.periodicos.capes.gov.br/topics/engineering/lignocellulose
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Tabela 4: Potencial energético dos resíduos de galinhas. 

 Cabeças (a) Resíduo total/dia 

(kg) (b) 

Total de biogás 

(m³/mês) (c) 

Potencial de 

energia (kWh/mês) 
(d) 

Brasil 1.479.363.352 221.904.503 332.856.754 458.543.464 

Centro-Oeste 179.702.816 26.955.422 40.433.134 55.700.684 

Goiás 93.365.406 14.004.811 21.007.216 28.939.541 

Catalão/GO 345.000 2.588 77.625 106.936 
(a) Dados obtidos do IBGE, inclui rebanho de galináceos total (IBGE, 2020); (b) Pesos considerados: frangos e galinhas até 2,5 kg (0,15 kg 

de resíduos/dia) (KUNZ; OLIVEIRA, 2006); (c) Taxa de conversão utilizada: aves 0,05 m³/kg (FERREIRA; OTTO; SILVA; DE SOUZA et 

al., 2018) e fator tecnológico de 80%  e (d) Taxa de conversão de biogás em energia 1,72kWh/m³. Considerando PCI do biogás de 6,39 

kWh/m³ (60% de metano) e rendimento GMG de 30%. 

 

A Tabela 5 apresenta os dados em termos de aplicação no consumo elétrico residencial 

e também ao equivalente ao botijão de GLP.  

 

Tabela 5: Estimativa da aplicação do volume de biogás. 

 Atendimento residencial 

(casa/mês)(a) 

GLP -13 kg 

(unidade/mês)(b) 

Brasil 2.830.515 8.603.067 

Centro-Oeste 343.831 1.045.041 

Goiás 178.639 542.956 

Catalão/GO 660 2.006 
(a) Considerado consumo médio residencial de 162 kWh/mês; (b) 1 m³ equivale a 0,40 kg de GLP (MOTTA, 1986). 

 

Em comparação ao potencial do dejeto bovino, é possível inferir que apesar do número 

de cabeças ser superior, a geração de biogás é inferior aos dejetos bovinos, é justificado pela 

produção de resíduos. Na literatura é reportado 12 kg de resíduos por cabeça de bovino e para 

galinhas 2,5 Kg de resíduos, sendo explicado a baixa produção de biogás. 

2.2.3 Chorume 

A maior parte dos resíduos sólidos urbanos produzidos diariamente no mundo estão 

sendo destinados para aterros, principalmente nos países em desenvolvimento. Esses aterros 

produzem lixiviado, também conhecido como chorume. 

O chorume, é uma mistura de água da chuva percolada, efluente produzido pela 

biodegradação de resíduos, que contém grandes quantidades de matéria orgânica dissolvida, 

sais, íons de metais pesados e outros compostos orgânicos (por exemplo, fenol, álcoois, aldeídos 



 Revisão bibliográfica  

 

40 

 

e pesticidas) (LIU et al., 2015). Todos esses contaminantes podem ser infiltrados e poluir o 

solo, a superfície e as águas subterrâneas. 

As propriedades do lixiviado mudam drasticamente com o tempo e também no que diz 

respeito ao local com diferentes valores de teor de umidade, temperatura, composição de 

resíduos, e dentre outros. A quantidade desse efluente depende principalmente de fatores 

ambientais, como a quantidade de chuva, infiltração e escoamento superficial, desta forma, a 

quantidade de lixiviado é principalmente influenciada pelo clima. Já a qualidade do lixiviado 

do aterro depende principalmente de sua idade que é definida principalmente por suas 

propriedades como DQO (demanda química de oxigênio), DBO (demanda bioquímica de 

oxigênio), pH, sólidos suspensos e conteúdo de amônia (TENG et al., 2021). 

Várias tecnologias, incluindo tratamentos biológicos (por exemplo, processos de lodo 

ativado e reator de leito fluidizado), tratamentos químicos (por exemplo, processo Fenton, 

precipitação química) e tratamentos físico-químicos (por exemplo, processos de adsorção e 

membrana), foram desenvolvidos para o tratamento do chorume. No entanto, a escolha da 

técnica está relacionada ao custo e as características químicas do chorume (TENG et al., 2021). 

Na literatura é relatado que o lixiviado jovem com idade inferior a 5 anos contém DQO 

superior a 10.000 mg. L-1 com maior conteúdo orgânico. Assim, tratar o chorume do aterro em 

um estágio inicial é uma forma promissora de maximizar sua produção de biogás e pode ajudar 

a manter o processo mais sustentável.   

Quando relacionado a produção de metano a partir da mono-digestão de lixiviado de 

aterro sanitário não foram encontrados dados na literatura, o que pode ser justificado ao efluente 

ser complexo e necessitar de um co-substrato para favorecer a produção de biogás. 

Apesar do chorume apresentar características químicas pouco favoráveis ao processo de 

mono-digestão anaeróbia, o sistema de co-digestão é um grande aliado quando o resíduo não 

apresenta boa biodegradabilidade ou presença de compostos tóxicos. Utilizar chorume na co-

digestão tem muitas vantagens, as quais incluem a diluição das substâncias tóxicas, um melhor 

equilíbrio de nutrientes, efeitos sinérgicos sobre os microrganismos e uma alta taxa de 

digestão. Além disso, favorece uma estabilização mais eficiente e potencializa a produção de 

biogás no momento em que aumenta as cargas do digestor, tanto hidráulicas quanto orgânicas 

(PASTOR et al., 2013). 
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O impacto ambiental na utilização de chorume como co-substrato é extremamente 

positivo, pois os biodigestores favorecem o manejo de múltiplos resíduos de difícil disposição, 

e que possuem elevado potencial energético que levam aos princípios da economia circular e 

do crescimento sustentável. 

Porém, é de extrema relevância analisar o efluente gerado após a digestão anaeróbia 

denominado de digestato, também conhecido como biofertilizante. A utilização do 

biofertilizante na adubação em diferentes culturas apresentam ótimos resultados, mas ao se 

utilizar efluentes que apresentam substâncias tóxicas e presença de microorganismos 

patogênicos, o monitoramento desses parâmetros se faz necessário para uso correto como 

fertilizante. A Instrução Normativa SDA nº 27, de 05/06/2006, alterada pela IN SDA 07 de 

12/04/2016 estabelece os limites de concentrações máximas admitidas para metais pesados 

tóxicos para produzir biofertilizantes.  

 

2.3 Processo de digestão anaeróbia  

 

A digestão anaeróbia (DA) é uma técnica que vem sendo relatada a muitos anos atrás. 

Em 1630, pesquisadores descobriram que a matéria orgânica quando degrada produz gases 

inflamáveis, porém, o conceito por trás da tecnologia só foi introduzido em 1870, por meio de 

um sistema de fossa séptica, onde Jean-Louis Mouras destacou que o biogás gerado poderia ser 

utilizado como fonte de aquecimento e iluminação (LORA GRANDO et al., 2017). 

Estima-se que o uso da digestão anaeróbia utilizando biomassa visando a produção de 

biogás tenha começado em meados do século XIX, nos países da Nova Zelândia, Índia e Reino 

Unido. O primeiro uso comercial foi identificado na China, por meio da aplicação da DA do 

lixo doméstico. Contudo, a disseminação da técnica só ocorreu na década de 1970, devido à 

alta no preço do petróleo, o que motivou a pesquisa na área. Entre as décadas de 1970 e 1980, 

o uso do biogás se difundiu nos países em desenvolvimento, como latino-americanos, asiáticos 

e africanos, inicialmente, visando o tratamento de resíduos agropecuários de famílias rurais. A 

aplicação visando tratamento de resíduos industriais e urbanos foi apenas desenvolvido na 

segunda metade da década de 1980 (BOND; TEMPLETON, 2011). 

Desde então, a digestão anaeróbia tem o papel de gerenciamento adequado de resíduos 

por meio do controle poluição/acúmulo de resíduos e da conversão de matéria orgânica em 

produtos de maior valor: biogás e biofertilizante. 
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Para produção do biogás utilizam reatores biológicos conhecido como biodigestores, 

onde acontece todo processo de digestão anaeróbia. Existem diversos modelos, que são 

caracterizados pelo regime de alimentação (batelada ou contínuo), forma de alimentação 

(ascendente ou laminar), concentração de sólidos no reator (digestão sólida > 20%, semissólida 

10% a 15% e úmida 10%) e sistema de agitação (mistura completa, parcial ou sem mistura). A 

escolha do tipo de biodigestor deve levar em conta o tipo de substrato a ser tratado, nível de 

investimento e condições ambientais (PIGOSSO et al., 2019). Os modelos mais utilizados no 

Brasil são lagoa coberta, UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) e CSTR (Continuos Stirred 

Tank Reactor). 

A digestão anaeróbia é uma das tecnologias mais promissoras que podem degradar os 

compostos orgânicos em biogás. No entanto, a produção de biogás a partir de resíduos orgânicos 

e sua utilização em aplicações de energia ainda são desafiadoras devido às propriedades físicas 

e químicas complexas dos resíduos orgânicos, que afetam as vias metabólicas e o conteúdo de 

metano. 

As vias metabólicas da digestão anaeróbia são realizadas por um consórcio de diferentes 

tipos de microrganismos, na ausência de oxigênio, que promove a transformação de compostos 

orgânicos em produtos mais simples como metano e gás carbônico. 

Os processos das vias metabólicas de transformação são divididos em quatro fases, 

sendo: hidrólise, acidogênese, acetogênese e metanogênese, conforme Figura 7. Cada etapa é 

realizada por diferentes grupos de microrganismos, em sintrofia, e requer diferentes condições 

ambientais (MORAES; ZAIAT; BONOMI, 2015).  
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Figura 7: Via anaeróbica da degradação da matéria orgânica até formação do biogás. 

 

Fonte: Adaptado (MORAES; ZAIAT; BONOMI, 2015; PIGOSSO; KUNZ; 

AMARAL; WUADEN et al., 2019). 

 

2.3.1 Hidrólise 

A primeira etapa hidrólise consiste em degradar compostos orgânicos de alta massa 

molecular (resíduos orgânicos), que são constituídos principalmente de três componentes: os 

lipídios, proteínas e carboidratos. Essa composição varia significativamente entre diversas 

fontes de resíduos/substratos orgânicos. Esse processo ocorre pela ação das bactérias 

fermentativas hidrolíticas que excretam enzimas capazes de quebrar esses compostos em 

substâncias orgânicas mais simples. A hidrólise é a etapa limitante do processo, no qual as 

características do substrato são dependentes da velocidade de reação, e quanto mais complexo 

a estrutura do substrato maior será a duração da etapa de hidrólise. Certos substratos como 

resíduos lignocelulósicos são hidrolisados lentamente e se faz necessário acrescentar uma etapa 

de pré-tratamento do substrato (PIGOSSO et al., 2019). 

2.3.2 Acidogênese 

Na segunda etapa, acidogênese, com ação das bactérias fermentativas acidogênicas, os 

monômeros produzidos da hidrólise são degradados a ácidos de cadeia curta, moléculas de 1 a 

5 carbonos (ex: ácidos butírico, propionico e acético), álcoois, óxido de nitrogênio, sulfeto de 

hidrogênio, hidrogênio e dióxido de carbono. A pressão parcial de hidrogênio durante o 

processo afeta diretamente o estado de oxidação dos produtos. Se for muito elevada, resultará 

em produtos com maior quantidade de carbono, ou seja, aumento da quantidade de DQO. 

Os açúcares (glicose) provindo dos carboidratos são inicialmente degradados em 

piruvato. Esse produto pode seguir três caminhos, ser reduzido a etanol por fermentação 
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alcoólica por leveduras, ser reduzido a lactato por fermentação lática ou também pode ser 

completamente oxidado a CO2 e H2 via ciclo do ácido cítrico. Os ácidos graxos são degradados 

por β oxidação, no qual são ligados a coenzima A. A oxidação ocorre em ciclos, e em cada ciclo 

ocorrem quatro reações. No final do ciclo são formados um acetil-CoA a partir de dois carbonos, 

tendo como produtos ácidos acético e propiônico.  

Já os aminoácidos são degradados em pares pelo Clostridium botulinum através da 

reação de Stickland, onde um aminoácido serve como doador de elétron e outro como aceptor. 

Essa reação resulta na formação de acetato, amônia, dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio 

(PIGOSSO et al., 2019).  

2.3.3 Acetogênese 

A terceira etapa, acetogênese, estabelece sintrofia com as arqueas metanogênicas e as 

bactérias acetogênicas. Nessa etapa ocorre a oxidação dos ácidos de cadeia longa (propionato, 

lactato e butirato) em ácidos com apenas um ou dois átomos de carbono (acético), com a 

concomitante produção de hidrogênio e dióxido de carbono. As bactérias acetogênicas regem 

o equilíbrio da direção da reação de consumo de hidrogênio e gás carbônico para produção de 

acetato. Para que a formação de ácidos de cadeia curta seja termodinamicamente favorável, esta 

deve ocorrer associada ao consumo de hidrogênio gasoso pelas arqueas metanogênicas. 

2.3.4 Metanogênese 

A quarta etapa, metanogênese, é a fase da produção dos principais constituintes do 

biogás, 𝐶𝐻4  e 𝐶𝑂2 , a partir da conversão do acetato ou 𝐻2 . Os microrganismos responsáveis 

pela etapa são do domínio arquea e são divididas de acordo com suas vias metabólicas de 

consumo dos produtos da etapa da acetogênese (O’FLAHERTY; COLLINS; MAHONY, 

2006). As arqueas que convertem acetato a metano são denominadas acetoclásticas 

(Methanosarcina e Methanosaeta), já as arqueas que convertem hidrogênio e dióxido de 

carbono a metano são as hidrogênotróficas (Methanobacterium, Methanospirillum, 

Methanobrevibacter, Methanoculleus, Methanoculleus) (PIGOSSO et al., 2019). 
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2.4 Processo de co-digestão anaeróbia 

 

O processo consiste na degradação anaeróbia de dois ou mais materiais orgânicos 

(substratos) no mesmo digestor, com o objetivo de obter um material mais rico em nutrientes e 

materiais orgânicos com maior potencial de biodegradabilidade, favorecendo o processo de 

produção de biogás. 

A co-digestão anaeróbia pode ser realizada a partir de diferentes tipos de resíduos, dentre 

eles: esgoto sanitário, resíduos sólidos urbanos, dejetos animais, resíduos agroindustriais e 

outros. Entretanto, é necessário que haja uma relação de mistura adequada entre eles para 

facilitar a biodigestão, aumentar a taxa de produção de biogás e melhorar a qualidade do 

fertilizante produzido.  

Estudos publicados na literatura relataram vantagens distintas da co-digestão, incluindo 

melhoria na estabilidade do processo quando utilizado dejeto bovino com águas residuais de 

arroz (SRISOWMEYA et al., 2021), aumento na produção de metano através da co-digestão 

de dejeto bovino e restos de comida (AWASTHI et al., 2018) e melhor equilíbrio de nutrientes 

no biodigestor para sistema alimentado com lodo de esgoto e resíduos alimentares (KIM et al., 

2004).  

Li et al. (2021), apontam o processo de co-digestão anaeróbia como uma solução 

estratégica para diversos substratos, entre eles, o esterco de vaca, o qual apresenta uma relação 

C/N que em alguns casos pode não ser ideal em sistemas de mono-digestão. Contudo, o dejeto 

bovino, apresenta-se como um substrato rico em carbono e nutrientes, sendo, portanto, um 

substrato mais robusto que outros tipos de estercos e quando associados a outros co-substratos 

podem oferecer um rendimento de metano aprimorado. Além disso, a combinação desses 

resíduos, pode melhorar a degradação de compostos lignocelulósico. 

Apesar desses benefícios, o processo da co-digestão pode introduzir complexidade 

operacional e desafios, incluindo inibição do processo (COOK et al., 2017).  

A tecnologia de co-digestão precisa de alto controle operacional, uma vez que nenhum 

protocolo de parâmetros de processos pode ser prático para todos os resíduos orgânicos 

biodegradáveis, levando a complexidade em obter a proporção exata de mistura para otimizar, 

uma vez que depende do tipo de substrato, juntamente com as condições de reação utilizadas.  
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Diante desse cenário, em que a disponibilidade de matérias-primas é de natureza ampla, 

mais pesquisas em co-digestão e otimização da geração de biogás a partir de variados tipos de 

substratos devem ser realizadas. 

Dessa forma, esse trabalho colabora para o desenvolvimento do setor ao estudar dois 

tipos de co-digestão a fim de abranger a compreensão da correlação entre as misturas de 

substratos no desempenho e na estabilidade do biodigestor e permitir o direcionamento eficiente 

da produção de biogás. 

 

2.5 Delineamento Composto Central Rotacional 

 

Com intuito de entender os efeitos sinergéticos entre diferentes variáveis em um 

processo, uma maneira interessante de avaliar é através do emprego de 

delineamento/planejamento experimental. Nesses planejamentos, as variáveis dependentes 

(respostas) podem ser correlacionadas com variáveis independentes (variáveis de estudo) 

qualitativas ou quantitativas (BOX; HUNTER; HUNTER, 2005). 

Um planejamento é considerado completo quando possuir todas as combinações 

possíveis entre todos os níveis de cada variável, o que levaria a um alto número de 

experimentos. Nesse intuito, foi criada a metodologia para redução de pontos experimentais 

que utiliza os delineamentos de compostos por Box e Wilson em 1951 (MATEUS; BARBIN; 

CONAGIN, 2001). 

Este tipo de delineamento é da característica simétrica e de segunda ordem, que constitui 

o fatorial (2k), apresentando um ou mais pontos centrais, e os pontos axiais, tendo a finalidade 

de reduzir o número de experimentos, obtendo normalmente um erro mínimo. Nesses 

processos, costuma-se repetir o ponto central, a fim de melhorar as estimativas dos efeitos 

quadráticos e aumentar os graus de liberdade para o erro, além de muitas vezes requerer poucos 

ensaios para a sua realização (TEÓFILO; FERREIRA, 2006). 

Para obtenção de um modelo de 2ª ordem, é necessária a realização de experimentos 

com, pelo menos, 3 níveis ou que faça uma ampliação do fatorial através da introdução de 

pontos axiais (RODRIGUES; IEMMA, 2009). O número de experimentos para a realização de 

DCCR pode ser calculado pela equação.  

 

Ne = 2k + 2K + pc     Equação 1 
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Onde: 

𝑁𝑒: número de experimentos 

𝑘: número de fatores/variável  

𝑝𝑐: pontos centrais 

 

O primeiro e segundo termo da Equação 1 representam os pontos fatoriais e axiais do 

planejamento, respectivamente. Os pontos axiais do planejamento são situados a uma distância 

±α da origem, conforme descrita a seguir. 

α = (2n)1/4       Equação 2 

Onde: 

α: ponto axial 

𝑛: número de fatores/variável 

A  

 

Figura 8 ilustra os pontos experimentais no sistema de coordenadas definidas pelo eixo 

x.  

 

Figura 8: Planejamentos compostos centrais k=2 e α=1,414. ( ) planejamento 

experimental, (  ) ponto axial e (  ) ponto central 

 

       Fonte: Da Autora. 
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O DCCR utiliza os fatores (+1 e -1) para indicar o máximo e o mínimo de cada 

fator/variável. Dessa forma é possível apresentar a matriz do planejamento considerando duas 

variáveis conforme a tabela a seguir.  

 

Tabela 6:  Matrizes dos planejamentos compostos centrais com duas variáveis.  

𝒙𝟏 𝒙𝟐  

-1 -1 

Planejamento fatorial 
1 -1 

-1 1 

1 1 

0 0 Ponto central 

-α 0 

Pontos axiais 
α 0 

0 -α 

0 α 

Fonte: Adaptado de TEÓFILO; FERREIRA, 2006. 

2.5.1 Análise estatística dos dados 

Na literatura há diferentes métodos para se avaliar efeitos e coeficientes significativos; 

entre os mais usados destaca-se a análise de variância (ANOVA), o gráfico de probabilidade 

normal (distribuição normal) e a comparação de efeitos com uma medida independente da 

variabilidade.  

A realização de planejamentos experimentais visa encontrar modelos empíricos que 

representem as variáveis estudadas, buscando avaliar quais efeitos são significativos sobre as 

variáveis resposta. 

Para avaliar os coeficientes, pode-se empregar o teste das hipóteses. Formula-se uma 

hipótese estatística como o propósito de rejeitar ou aceitar. Por exemplo, se optar em decidir se 

um experimento é diferente de outro, formula-se a hipótese de que não há diferença entre os 

experimentos. Essa hipótese é denominada nula e representada por H0. Qualquer hipótese 

diferente da pré-fixada é denominada hipótese alternativa e é normalmente representada por H1 

(TEÓFILO; FERREIRA, 2006). 
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Desta forma, dois erros podem acontecer: 

• Tipo I - H0 é rejeitada, mas deveria ter sido aceita; 

• Tipo II - H0 é aceita, mas deveria ter sido rejeitada; 

 

Ao testar uma hipótese estabelecida, a probabilidade máxima, representada por α, com 

a qual se sujeitaria a correr o risco de um erro do tipo I (rejeitar H0, quando H0 é verdadeiro) é 

denominada nível de significância do teste (TEÓFILO; FERREIRA, 2006). 

Se estabelecido um nível de significância 0,05 ou 5%, há então cerca de 5 chances em 

100 da hipótese nula ser rejeitada, quando deveria ser aceita, isto é, há uma confiança de 95% 

de que se tomou uma decisão correta. Nesses casos, diz-se que a hipótese é rejeitada ao nível 

de significância 0,05, o que significa que a probabilidade de erro seria de 0,05 (MATEUS; 

BARBIN; CONAGIN, 2001). 

Uma maneira alternativa de concluir o teste de hipótese é comparar o valor de p do teste 

estatístico amostral com nível de significância α. O valor p do teste estatístico amostral é o 

menor nível de significância para que se rejeite H0. Neste sentido, compara-se o valor de p com 

α e, se o valor p≤ α rejeita-se H0, caso contrário H0 é aceito. A vantagem de se conhecer o valor 

p está na possibilidade de se avaliar todos os níveis de significância para que o resultado 

observado possa ser estatisticamente rejeitado (RODRIGUES; IEMMA, 2009). 
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Capítulo 3 

CAPÍTULO 3 -  OBJETIVO 

3.1 Objetivo Geral 

 

Por meio deste trabalho busca-se identificar melhores condições de geração de metano 

proveniente da produção de biogás da co-digestão de dejeto bovino em água e co-substratos, 

sendo esses, resíduos da criação de aves (cama de frango) e lixiviado de aterro sanitário 

(chorume). 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Avaliar as características físico-químicas antes e após a co-digestão dos resíduos 

orgânicos; 

• Avaliar o efeito da variação da concentração do co-substrato com relação a 

produtividade de metano (taxa e produção máxima de metano); 

• Avaliar o efeito da variação da diluição do meio em relação a produtividade de 

metano (taxa e produção máxima de metano); 

• Obter modelos matemáticos que explicam a influência dos fatores diluição e 

adição de co-substrato na produtividade de metano (taxa e produção máxima de 

metano); 

• Avaliar os melhores resultados em termos técnicos (taxa e produção máxima 

de metano), econômicos (custo de aquisição e logística do co-substrato) e 

ambientais; 

• Avaliar o efeito do aumento de escala (reatores pré-piloto) da co-digestão 

selecionada. 
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Capítulo 4 

CAPÍTULO 4 -  METODOLOGIA 

Esse capítulo apresenta a visão geral do projeto proposto, assim como as etapas 

de trabalho representado pelo fluxograma, juntamente com a metodologia 

experimental e análise de dados. 

4.1 Resumo do projeto 

Nesta pesquisa foi testada a produtividade de metano do processo de biodigestão de 

dejetos bovinos combinados com resíduos orgânicos de processos produtivos locais, oriundos 

do abatedouro de aves (cama de frango) e do aterro sanitário (chorume). Os efeitos da mistura 

dos diferentes resíduos foram testados e avaliados em reatores de bancada (0,5 L) pelo teste da 

atividade metanogênica (AME).  

Após selecionado uma única condição, essa foi testada em reatores de 200 L, a fim de 

verificar a influência do aumento de escala. 

4.2 Fluxograma experimental 

A Figura 9 apresenta o fluxograma com as etapas da metodologia, descritas nesta 

seção. 
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Figura 9: Detalhamento das etapas do trabalho. 
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4.3 Substratos 

Todos os substratos utilizados neste estudo foram obtidos no município de Catalão, 

estado de Goiás. O dejeto bovino foi coletado no curral de confinamento de vacas (“Compost 

Barn”) por meio de raspagem da área de alimentação dos animais (Figura 10). A cama de frango 

foi obtida da criação aves (Figura 11). Já o chorume foi proveniente do aterro sanitário (Figura 

12). 

O dejeto bovino serviu como substrato principal e inóculo durante a co-digestão 

anaeróbia para criar um sistema integrado de uso dos resíduos. A quantificação do inóculo foi 

baseada na determinação da fração de sólidos voláteis, uma vez que estes são tipicamente 

utilizados em sistemas metanogênicos para calcular a concentração do inóculo (KOCH; 

LIPPERT; DREWES, 2017). No entanto, considerando o teor de lignocelulose do dejeto 

bovino, a proporção de inóculo foi determinada em função da fração dissolvida do total de 

sólidos voláteis (ABOUDI; ÁLVAREZ-GALLEGO; ROMERO-GARCÍA, 2017). 

 

Figura 10: Registro fotográfico do local da coleta dos dejetos bovinos. 

 
Local da coleta do dejeto 
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Figura 11: Registro fotográfico do local da coleta da cama de frango. 

 

 

Figura 12: Registro fotográfico do local da coleta do chorume. 

 

 

4.4 Análise físico-química dos resíduos  

As análises físico-química foram realizadas no laboratório de Soluções Energéticas 

Ambientes (LABSEA) da UFCAT. O laboratório foi criado para atender as demandas do 

projeto de pesquisa P&D biogás (06899-2612/2016) da empresa Serra do Facão Energia S.A. 

Ao se tratar de um sistema em batelada, as análises físico-químicas foram realizadas 

antes de ser inserido no reator (afluente) e após o fim da operação (efluente), seguindo a 

Local da coleta da cama de frango 

Local da coleta do chorume 
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metodologia descrita no “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” 

(2012), exceto as metodologias indicada com referência específica, conforme Tabela 7.  

As descrições das metodologias das análises físico-químicas estão apresentadas no 

Anexo I. 

Tabela 7: Parâmetros físico-químicos com os métodos utilizados. 
Parâmetros Método 

pH Potenciométrico - 4500 H+B  

Alcalinidade Titulométrico - (DILALLO; ALBERTON, 1961; RIPLEY; BOYLE; 

CONVERSE, 1986) 

Ácidos orgânicos Titulométrico - (DILALLO; ALBERTON, 1961; RIPLEY; BOYLE; 

CONVERSE, 1986) 

DQO Colorimétrico - 5220 D  

DBO Respirométrico - OXITOP  

Sólidos totais, dissolvidos 

fixos e voláteis 

Gravimetria - 2510 B 

Fósforo Total Colorimétrico - (STRICKLAND; PARSONS, 1960)  

Nitrogênio total Kjeldahl Destilação Kjeldahl - 4500C 

Nitrogênio amoniacal Destilação Kjeldahl - 4500B 

 

Cada análise representada na Tabela 7, apresenta uma importância na digestão 

anaeróbia, conforme a seguir (METCALF; EDDY; TCHOBANOGLOUS, 1991: 

 

o pH: Indicador das características ácidas ou alcalinas do efluente. Uma solução 

é neutra em pH 7. A faixa ideal na digestão anaeróbia varia de 6,9 a 7,3. 

o Alcalinidade: Indicador da capacidade tampão do meio (resistência às variações 

de pH). Devido à presença de bicarbonato, carbonato e íon hidroxila. 

o Ácidos orgânicos: São produtos intermediários de reação da digestão anaeróbia, 

que em concentrações elevadas podem levar ao acúmulo e acidificação dos 

reatores. 

o DQO: A Demanda Química de Oxigênio é a quantidade de oxigênio necessária 

para degradar quimicamente compostos orgânicos em efluentes. Esta demanda 

é determinada usando um oxidante forte (dicromato de potássio) em meio ácido. 

o DBO5: Demanda Bioquímica de Oxigênio, medida de 5 dias, 20°C. Está 

associada à fração biodegradável dos componentes orgânicos carbonáceos. É 

uma medida do oxigênio consumidos após 5 dias pelos microorganismos na 

estabilização bioquímica da matéria orgânica. 
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o Sólidos Totais: Todos os aditivos (substratos) estudados para a co-digestão têm 

em sua composição material sólido, cada substrato contribui para a carga de 

sólidos. Os sólidos totais são quantificados após a secagem do material em estufa 

para obtenção somente do material sólido presente no meio. Ao se submeter os 

sólidos a uma temperatura elevada (550 °C), a fração orgânica é oxidada 

(volatilizada), permanecendo após a combustão apenas a fração inerte (não 

oxidada). Os sólidos voláteis representam uma estimativa da matéria orgânica 

nos sólidos, ao passo que os sólidos não voláteis (fixos ou inertes) representam 

a matéria inorgânica. 

o Fósforo: O fósforo total existe na forma orgânica e inorgânica. O fósforo 

orgânico está combinado à matéria orgânica e inorgânicos ao ortofosfato e 

polifosfatos. É um nutriente indispensável no tratamento biológico. Porém, não 

se espera remoção desse nutriente na digestão anaeróbia. 

o Nitrogênio: O nitrogênio inclui o nitrogênio orgânico (proteínas, aminoácidos 

e ureia), amônia, nitrito e nitrato. É um nutriente indispensável para o 

desenvolvimento dos microorganismos no tratamento biológico. O nitrogênio 

orgânico e a amônia compreendem o denominado Nitrogênio Total Kjeldahl. 

Esse nutriente também não é removido na digestão anaeróbia. 

4.5 Delineamento Experimental 

As influências dos parâmetros de diluição em conjunto com a quantidade de co-substrato 

foram estudadas na co-digestão; essas foram as variáveis independentes (% co-substrato e % 

diluição). Para isso, utilizou-se o delineamento experimental denominado Delineamento 

Composto Central rotacional (DCCR), método caracterizado por representar conjuntos de 

combinações experimentais possíveis. O DCCR utiliza os fatores (+1 e -1) para indicar o 

máximo e o mínimo de cada variável, o ponto central (0) e os pontos axiais (+1,414 e -1,414) 

calculado pela Equação 2 do item 2.5.  

Os co-substratos são resíduos orgânicos: sólido (cama de frango) e líquido (chorume), 

desta forma, os limites estabelecidos de % co-substrato e % de diluição se diferiram. Nos 

experimentos com cama de frango a variação da diluição do meio reacional foi de 30 a 70%, 
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com pontos axiais em 21,8% e 78,2%. Já para a porcentagem de cama de frango adicionada, a 

variação foi entre 10% e 20%, com pontos axiais em 8% e 22%, conforme Tabela 8. 

 

Tabela 8: Níveis das variáveis utilizadas para a cama de frango (co-substrato). 

Variáveis  (-1.414) (-1) 0 +1 (+1.414) 

Porcentagem diluição 21,8% 30% 50% 70% 78,2% 

Porcentagem de cama de frango 8% 10% 15% 20% 22% 

 

Para o chorume utilizou os parâmetros diluição do dejeto bovino 20% a 40%, com 

pontos axiais de 15,9¨% e 44,1% e concentração de co-substrato 5% a 25%, com pontos axiais 

em 0,9% e 29,1%, conforme Tabela 9. 

 

Tabela 9: Níveis das variáveis utilizadas para o chorume (co-substrato). 

Variáveis  (-1.414) (-1) 0 +1 (+1.414) 

Porcentagem de diluição 15,9% 20% 30% 40% 44,1% 

Porcentagem de chorume 0,9% 5% 15% 25% 29,1% 

 

Com o estabelecimento do delineamento e dos níveis das variáveis, é possível apresentar 

os experimentos realizados com os co-substratos cama de frango e chorume. A Tabela 10 

apresenta os experimentos realizados durante a fase de utilização da cama de frango e a  Tabela 

11 apresenta os experimentos que foram realizados na fase de utilização com chorume.  

 

Tabela 10: Delineamento experimental estabelecido para a co-digestão com cama de 

frango. 

Variável codificada  

(co-substrato; diluição) 

Variável descodificada  

(co-substrato; diluição) 

1 (-1; -1) (10; 30) % 

2 (1; -1) (20; 30) % 

3 (-1; 1) (10; 70) % 

4 (1;1) (20; 70) % 

5 (-1,41; 0) (8; 50) % 

6 (1,41; 0) (22; 50) % 

7 (0; -1,41) (15; 21,80) % 

8 (0; -1,41 (15; 78,20) % 

9 (0; 0) (15; 50) % 

10 (0; 0) (15; 50) % 

11 (0; 0) (15; 50) % 
* A porcentagem estabelecida de diluição com água é realizada após a mistura do dejeto bovino com o co-

substrato orgânico. 
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Tabela 11: Delineamento experimental estabelecido para a co-digestão com 

chorume. 

Variável codificada  

(co-substrato; diluição) 

Variável descodificada  

(co-substrato; diluição) 

1 (-1; -1) (5; 20) % 

2 (1; -1) (25; 20) % 

3 (-1; 1) (5; 40) % 

4 (1;1) (25; 40) % 

5 (-1,41; 0) (0,9; 30) % 

6 (1,41; 0) (29,1; 30) % 

7 (0; -1,41) (15; 15,9) % 

8 (0; -1,41 (15; 44,1) % 

9 (0; 0) (15; 30) % 

10 (0; 0) (15; 30) % 

11 (0; 0) (15; 30) % 
* A porcentagem estabelecida de diluição com água é realizada após a mistura do dejeto bovino com o co-substrato 

orgânico. 

 

Os reatores foram montados da seguinte forma: Primeiro, foi avaliada a proporção de 

diluição designada para cada experimento, e a quantidade de água adicionada ao reator foi 

calculada com base no seu volume útil. Em segundo lugar, o volume restante foi dividido entre 

o substrato principal (dejeto bovino) e o co-substrato (cama de frango ou chorume), e 

adicionado a quantidade de co-substrato definida pela proporção do volume. A Figura 13 ilustra 

um exemplo do procedimento utilizado para quantificar a água (para diluição) e a proporção de 

co-substrato adicionada em cada experimento, considerando volume útil do reator 250 mL. 

 

Figura 13: Exemplificação do cálculo dos volumes dos resíduos e água utilizados, 

com 10% de co-substrato e 30% de água, considerando volume útil de 250 mL. 
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4.6 Teste Atividade Metanogênica Específica (AME) 

Para avaliação do potencial metanogênico das diferentes condições impostas pelo 

delineamento experimental, foram utilizados frascos de vidro de borosilicato como reator. Em 

cada reator de 500 mL, 50% da capacidade (250 mL) foi preenchido com a mistura reacional 

(dejeto+co-substrato+água), gerando um volume livre “headspace” (gasômetro) de 50% do 

volume de cada reator, conforme Figura 14. 

O biogás produzido foi purificado utilizando solução alcalina (NaOH 15%) e o volume 

de metano foi obtido através da medição do volume deslocado da solução básica. A produção 

foi monitorada diariamente até a fase estacionária da produção. Os reatores foram incubados e 

mantidos a temperatura mesofílica (36 °C). 

As etapas para execução da montagem do aparato experimental iniciaram com a coleta 

dos dejetos e co-substratos que foram coletados no mesmo dia da montagem dos reatores, a fim 

de evitar degradação do material. Por seguinte, foi aferido o volume de dejeto, água e co-

substrato para cada condição do experimento estabelecido e homogeneizado com auxílio de um 

liquidificador industrial.   

 

 

 

Para normalizar a produção de metano nas Condições Normais de Temperatura e 

Pressão (CNTP), foi utilizado a equação de estado do gás ideal (P V= n R T). Sendo P= pressão, 

V= volume medido de metano, n= número de mols, R= Constante geral dos gases e T= 

temperatura. Foi inicialmente calculado o número de mols e realizado a correlação do volume 

ocupado, conforme CNTP 1 mol de qualquer gás sempre será de 22,4 L. 

(b) (a) 

Figura 14: (a) Esquema ilustrativo da montagem do sistema; (b) Registro 

fotográfico da montagem real do sistema. 
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4.6.1 Análise de dados  

Para cada experimento foi coletado o volume de NaOH deslocado, que equivale ao 

volume de metano gerado em cada tempo observado. Os valores foram apresentados em uma 

curva de produção de metano em função do tempo. 

Para o processamento dos dados foi realizada uma análise de regressão múltipla dos 

dados obtidos de produção máxima e taxa de produção metano. Esta análise de regressão teve 

como objetivo estimar os parâmetros do modelo de regressão pelo método dos mínimos 

quadrados. Com isso, foi ajustado um modelo estatístico-matemático que estabeleceu relações 

entre as variáveis independentes e as variáveis dependentes (RODRIGUES & IEMMA, 2014).  

A estrutura geral do modelo estatístico-matemático foi de segunda ordem com interação 

dos fatores, apresentada na Equação 3. Nesta equação, Yi representa os resultados obtidos 

experimentalmente (variáveis dependentes - 𝑃𝑚𝑎𝑥, 𝑅𝑚𝑎𝑥 e 𝑅𝑚𝑒𝑑), b0 é o coeficiente referente à 

constante, bi é o coeficiente linear, bii é o coeficiente quadrático e bij é o coeficiente de interação 

entre dois fatores. 

Yi = b0 + ∑ bixi + ∑ biixi
2 + ∑ bijxixj

n
j=i+1

n
i=1

n
i=1     Equação 3 

 

Os modelos gerados foram validados por meio da análise de variância (ANOVA) a um 

nível de significância de 5% (α=0,05) utilizando software R ®, a fim de descrever o efeito dos 

fatores produção máxima de biogás (𝑃𝑚𝑎𝑥), taxa máxima de produção de biogás (𝑅𝑚𝑎𝑥) e na 

taxa média de produção biogás (𝑅𝑚𝑒𝑑). 

Os resultados obtidos nos modelos foram representados em gráficos, onde foi possível 

verificar o comportamento da influência de dois fatores nas variáveis resposta (variável 

dependente). 

4.7 Reatores de pré-piloto 

Com o mesmo princípio do procedimento de medição de volume de metano dos reatores 

de bancada, foram projetados reatores com aumento de escala a fim de verificar interferências 

da escala e também variações climáticas.  
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A montagem dos reatores foi realizada em triplicata, foram construídos reatores de 

controle, nomeados como reatores “zero”, compostos por dejeto bovino e água, e também 

triplicatas de co-digestão contendo o substrato principal (dejeto bovino) e o co-substrato. Sendo 

que o co-substrato utilizado nos pré-pilotos foi aquele que apresentou maior viabilidade técnica 

e custo de aquisição e logística do material. 

 O sistema foi composto por uma bombona plástica de 200 L com tampa de rosca e anel 

de borracha. O gás foi direcionado para uma bombona de 50 L com água, provocando 

deslocamento da água em função do aumento da pressão gerada pela produção de biogás. A 

água foi coletada em um recipiente plástico (20 L), sendo o volume de água deslocada 

representativo do volume de biogás gerado. A Figura 15 e 16 representam os esquemas dos 

reatores. 

O biogás gerado foi analisado em termos de composição dos gases ao longo da operação 

dos reatores a fim de avaliar a porcentagem relativa máxima do metano no biogás. As medições 

das composições do biogás foram realizadas por meio do analisador de biogás da marca Engezer 

(Portable Infrared Biogás Analyzer Gasboard modelo 3200L). O equipamento é capaz de 

efetuar a detecção dos gases da biodigestão anaeróbia simultaneamente, sendo eles, CH4, CO2 

e H2S. Os gases CH4 e CO2 foram medidos em porcentagem relativa e o gás H2S em ppm (partes 

por milhão). 

Na condição selecionada para o aumento de escala, houve a necessidade de avaliar a 

concentração de metais, que foi realizada através do equipamento Espectrofotômetro de 

Absorção Atômica, modelo SpectrAA 220, Varian, com lâmpadas de cátodo oco, chama 

ar/acetileno com vazão em 13 L/min para ar e 2 L/min para acetileno. 

 

Figura 15: Esquema representativo da proposta de execução dos ensaios de 

biodigestão em escala piloto. 
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Figura 16: Reatores pré-pilotos montados na UFCAT. 

 

 

4.7.1 Análise de dados 

Através dos dados experimentais de produção de biogás dos pré-pilotos, realizou-se o 

ajuste dos dados ao modelo de Gompertz modificado. Neste modelo matemático (equação 4), 

é possível estimar, em função dos dados obtidos experimentalmente, a produção máxima de 

biogás (P), a taxa máxima de produção de biogás (Rm) e a fase lag de produção (λ) (KHANAL; 

CHEN; LI; SUNG, 2004).  Conforme ilustrado na Figura 17. 

O modelo cinético foi analisado usando o Microsoft Excel com auxílio da ferramenta 

Solver. 

 

𝑃(𝑡) = 𝑃𝑚𝑎𝑥 + 𝑒𝑥𝑝 {−𝑒𝑥𝑝 [
𝑅𝑚𝑎𝑥.  𝑒

𝑃𝑚𝑎𝑥
(𝜆 − 𝑡) + 1] }   Equação 4 

Onde: 

 𝑃(𝑡): Produção acumulada de biogás ao longo do tempo (mL) 

𝑃𝑚𝑎𝑥: Rendimento máximo de metano (mL) 

𝑅𝑚𝑎𝑥: Taxa máxima de produção de biogás (mL.dia-1) 

t: Tempo da estabilização da produção (dia) 

𝜆 : Tempo para início da produção (dia) 

e: Número de Euler (≈ 2,71828)  
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Figura 17: Curva de produção acumulativa típica de biogás ajustada pelo modelo de 

Gompertz Modificada. 

 

Fonte: Adaptado de KHANAL et al., 2004. 

 

4.8 Avaliação econômica do custo do co-substrato  

Para fins de cálculo da avaliação econômica foi considerado o custo de aquisição do co-

substrato e custo logístico até a planta de biogás referência. Levou-se em consideração a 

referência da planta do projeto P&D (06899-2612/2016) da empresa Serra do Facão Energia 

S.A, localizada na fazenda Ribeirão no município de Catalão-GO. Essa fazenda não produz 

nenhum dos co-substratos analisados, sendo o substrato utilizado na planta é o dejeto bovino. 

Em relação as referências da localização dos co-substratos têm-se o aterro sanitário do 

munícipio da Catalão como fornecedor do chorume e a avícola próxima como possível 

fornecedor da cama de frango. 

Como ferramenta de cálculo logístico considerou a tabela de simulação da ONTL.gov1 

(Observatório Nacional de Transporte Logístico) que estima o custo de frete médio por modal, 

granel sólido e líquido. Já o custo de aquisição foi realizado através de pesquisa de mercado 

regional tenho como base o preço da cama de frango, pois o chorume não teria custo. 

 
1 https://ontl.epl.gov.br/aplicacoes/simulador-de-custo-de-transporte/ 

14,9 km 
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Capítulo 5 

CAPÍTULO 5 -  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Esse capítulo apresenta os resultados e discussão do trabalho. Foi dividido em 

quatro seções na primeira 5.1 apresenta todos os dados da co-digestão do dejeto 

bovino com cama de frango, já a seção 5.2 apresenta os dados da co-digestão do 

dejeto bovino com chorume. A seção 5.3 apresenta os dados dos reatores pré-

piloto. A seção 5.4 a análise técnico-econômico. 

5.1 Co-digestão: Dejeto bovino e cama de frango 

5.1.1 Avaliação do pH, alcalinidade e ácidos 

O comportamento do pH, alcalinidade total e ácido voláteis foi avaliado no início e fim de 

cada reator (Tabela 12). As análises de alcalinidade e ácidos foram realizadas em triplicatas e 

calculou-se os desvios padrões a fim de descrever a variabilidade do parâmetro observada nas 

amostras. 
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Tabela 12: Avaliação do pH, alcalinidade e ácidos inicial e final para os reatores 

com cama de frango. 

Reatores 

(co-substrato; 

diluição) 

pH Alcalinidade  

(g l-1 ± desvio padrão) 

Ácidos  

(g l-1 ± desvio padrão) 

Inicial Final Inicial  Final  Inicial Final 

1 (10; 30) % 6,04 4,99 1,77±0,14 2,75±0,14 0,35±0,05 0,66±0,03 

2 (20; 30) % 5,95 5,03 1,52±0,07 3,29±0,07 0,34±0,01 0,75±0,01 

3 (10; 70) % 5,59 4,98 0,78±0,14 0,98±0,28 0,21±0,03 0,26±0,01 

4 (20; 70) % 5,88 4,97 0,44±0,07 0,74±0,07 0,15±0,04 0,18±0,01 

5 (8; 50) % 5,72 4,93 2,35±0,14 0,98±0,14 0,36±0,00 0,32±0,01 

6 (22; 50) % 5,68 5,12 0,83±0,21 0,69±0,14 0,26±0,01 0,29±0,01 

7 (15; 21,80) % 5,62 5,19 1,32±0,07 1,03±0,07 0,32±0,00 0,44±0,01 

8 (15; 78,20) % 6,20 5,00 0,44±0,07 0,69±0,14 0,41±0,01 0,19±0,00 

9 (15; 50) % 5,95 4,97 1,77±0,14 1,28±0,14 0,24±0,01 0,29±0,01 

10 (15; 50) % 5,95 5,00 1,77±0,14 1,57±0,28 0,24±0,01 0,29±0,04 

11 (15; 50) % 5,95 5,02 1,77±0,14 1,23±0,07 0,24±0,01 0,31±0,00 

 

O pH inicial está relacionado ao tempo de adaptação das bactérias no sistema e ao 

equilíbrio ácido-base da célula bacteriana, que afetam a taxa de produção de biogás 

(SYAICHURROZI; SUHIRMAN; HIDAYAT, 2018). A faixa de pH ideal na digestão 

anaeróbia varia de 6,9 a 7,3 (METCALF; EDDY; TCHOBANOGLOUS, 1991). 

O pH abaixo do limite ideal é relatado como inibidor das arqueias metanogênicas, uma 

vez que esses microrganismos são os mais sensíveis em reatores de digestão anaeróbia. No 

entanto, alguns estudos relataram a aclimatação do inóculo e produção de biogás em pH até 4,8 

(LI et al., 2018), e pH 4,5 (TACONI et al., 2008). 

No presente trabalho não utilizou-se inóculo adaptado, e também não ajustou-se o pH 

inicial nos níveis de idealidade, com intuito de simular a situação real de um biodigestor. 

Através dos dados, nota-se que a utilização de cama de frango como co-substrato resulta 

em um pH inicial levemente ácido que variou de 5,62 a 6,04 para todos os sistemas avaliados. 

Era esperado um pH alcalino no afluente e efluente do reator, devido a cama de frango ser 

conhecida por apresentar amônia, o que tende a aumentar o pH no final da operação dos retores, 

devido a ocorrência da digestão de proteínas, o que consequentemente torna o meio alcalino 

(NOGUEIRA, 1986).   

No entanto, é provável que o pH levemente ácido seja influenciado pela composição da 

cama de frango, que pode sofrer variações de acordo com o material utilizado, idade da criação, 
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dieta oferecida e manejo adotado. Assim como o dejeto bovino que também pode ser 

influenciado por essas variáveis. 

Ao analisar o término do tempo de biodigestão, verificou-se que, independentemente da 

diluição ou da porcentagem de co-substrato, os reatores tiveram uma redução do pH para 

valores entre 4,97 a 5,19. Em sistemas anaeróbios, a redução do pH indica o aumento na 

produção de ácidos orgânicos, produtos da digestão anaeróbia (LI; CHEN; WU, 2019). Porém, 

mesmo com um pH de operação abaixo do pH ótimo da metanogênese (entre 6,9 e 7,3), todos 

os experimentos foram capazes de produzir metano. 

A produção de ácidos orgânicos nos sistemas utilizando cama de frango foi variável, 

não sendo observado um padrão entre os reatores, a despeito da queda do pH. Somente os 

reatores 1 e 2 tiveram um aumento considerável na produção de ácidos ao término do tempo de 

biodigestão, variando de 0,35±0,05 gHAc/L para 0,66±0,03gHAc/L e 0,34±0,01gHAc/L para 

0,75±0,01gHAc/L, respectivamente. Nos reatores 3, 5, 6, 7, 9, e 11 notou-se leve aumento na 

concentração de ácidos orgânicos, enquanto no reator 8 houve redução de 53% na produção 

total desses compostos, o que pode ser explicado pela alta diluição que favoreceu a digestão 

anaeróbia. Os reatores 4 e 10 não tiveram variação na concentração de ácidos orgânicos 

comparativamente entre o início e término da biodigestão. 

A determinação da alcalinidade indicou que mesmo observando queda de pH em todos 

os reatores avaliados, esse comportamento não esteve relacionado ao consumo de alcalinidade, 

o consumo de alcalinidade só foi observado nos reatores 5, 7, 9 e 11. Os reatores 3, 6, 8 e 10 

tiveram variação nula da alcalinidade, enquanto os reatores 1, 2 e 4 tiveram produção de 

alcalinidade ao longo do processo de biodigestão. Em sistemas anaeróbios, a manutenção do 

pH em níveis neutros depende, primariamente, da alcalinidade a bicarbonato, que possui 

constante de dissociação (pK1) em torno de pH 6,3 (UFRGS, 2007), e é produto da 

metanogênese acetoclástica e da degradação de aminoácidos. 
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5.1.2 Demanda química de oxigênio (DQO) e demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO) 

A demanda química de oxigênio (DQO) e a demanda bioquímica (DBO) de oxigênio 

foram avaliadas no início e ao final do tempo reacional. A redução tanto da DQO bruta quanto 

filtrada foram avaliadas nos 11 reatores avaliados, de acordo com a Tabela 13. 

 

Tabela 13:Avaliação do DQO inicial, final e remoção em função do tipo e concentração de co-

substrato e grau de diluição do dejeto bovino. 

 
DQO Bruta  

(𝑔𝑂2𝐿−1 ± 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 ) 

DQO Filtrada  

(𝑔𝑂2𝐿−1  ±  𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜) 

Reatores 

(co-substrato, diluição) 

Inicial Final Remoção 

(%) 

Inicial Final Remoção 

(%) 

1 (10; 30) % 172,82±0,68 100,76±0,68 41,70 92,11±0,68 63,29±2,04 31,29 

2 (20; 30) % 149,28±6,79 124,78±2,04 16,41 61,84±4,08 46,47±4,08 24,85 

3 (10; 70) % 59,44±0,68 20,35±4,76 65,76 27,74±6,11 27,26±4,08 1,73 

4 (20; 70) % 53,20±6,79 30,68±6,45 42,32 51,76±0,68 24,85±0,68 51,98 

5 (8; 50) % 182,43±9,08 84,91±9,51 53,46 37,82±1,36 32,06±0,00 15,24 

6 (22; 50) % 88,27±0,68 58,31±4,08 33,94 52,24±0,00 4,68±0,68 91,05 

7 (15; 21,80) % 225,19±4,08 83,95±5,44 62,72 130,06±1,36 101,72±3,40 21,79 

8 (15; 78,20) % 56,08±9,51 18,19±3,06 67,56 61,84±1,36 31,10±10,87 49,71 

9 (15; 50) % 115,65±1,36 62,81±4,08 45,69 43,11±3,40 38,31±0,68 11,14 

10 (15; 50) % 116,61±1,36 67,13±11,55 42,43 60,40±7,47 26,78±26,50 55,67 

11 (15; 50) % 116,61±2,72 84,91±12,23 27,19 49,36±0,00 21,49±20,38 56,46 

 

Para melhor visualização dos dados da Tabela 13, foram plotados gráficos 

representativos conforme  Figura 18 e 19.  
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Figura 18: Representação gráfica dos dados de DQO bruta da co-digestão (dejeto e 

cama de frango). 

 

 

Figura 19: Representação gráfica dos dados de DQO filtrada da co-digestão (dejeto e 

cama de frango) 

 

É notável o alto teor de matéria orgânica nesses sistemas, com variação de 53,20 𝑔𝑂2𝐿−1  

a 225,19 𝑔𝑂2𝐿−1 para a DQO bruta e 27,74 𝑔𝑂2𝐿−1 a 130,06 𝑔𝑂2𝐿−1 para DQO filtrada, 

reatores com menores valores foram os de maior diluição de 70% e maiores valores referem-se 

a menor diluição de 21,80%.  

A redução da DQO implica na redução da carga poluente de qualquer substrato durante 

o processo de tratamento. A remoção da DQO bruta variou de 16,4% a 67,6%, sendo que os 

reatores 3, 7 e 8 apresentaram as maiores remoções (65,76%; 62,72% e 67,56%, 



Capítulo 5 - resultados e discussão  

69 

 

respectivamente). A menor redução deu-se no reator 2, nas condições de 20% de cama de frango 

e 30% de diluição, a alta adição de co-substrato e baixa diluição pode ter dificultado a 

degradação dos compostos orgânicos pelos microrganismos. 

Para DQO filtrada, notou-se maior variabilidade nos resultados obtidos, sendo que a 

remoção variou de 1,73% (reator 3) para 91,05% (reator 6). A fração filtrada da DQO considera 

somente a matéria orgânica solúvel, o que tem grande influência em processos utilizando co-

substrato sólido, como no caso da cama de frango. Não se observou correlação entre o consumo 

de DQO bruta e filtrada, todavia, tem-se que considerar que tanto diluição quanto porcentagem 

de co-substrato foram as variáveis avaliadas entre os reatores e ambas têm grande influência no 

aumento e diminuição da fração insolúvel da matéria orgânica.  

O reator 6 possui porcentagem de co-substrato de 22% e foi aquele que apresentou maior 

remoção de DQO filtrada (91,05%), porém, somente 33,54% de remoção de DQO bruta. Essa 

diferença grande reflete diretamente a maior concentração de material particulado nesse 

sistema.  

Destaca-se a importância do uso de um sistema preliminar de separação do material 

fibroso em sistema real para que os resíduos se tornem potencialmente biodegradáveis e aptos 

à biogaseificação em reatores anaeróbios (MENDONÇA; OTENIO; PAULA, 2021). 

Em relação aos dados de DBO estão expressos na Tabela 14. 

 

Tabela 14: Avaliação do DBO inicial, final e remoção em função da concentração de co-

substrato e grau de diluição. 

Reatores 

(co-substrato, diluição) 

𝑫𝑩𝑶𝟓 

(𝑔𝑂2𝐿−1 ± 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 ) 

Inicial Final Remoção (%) 

1 (10; 30) % 52,80 57,20 -8,33 

2 (20; 30) % 46,20 66 -42,86 

3 (10; 70) % 22,00 24,2 -10 

4 (20; 70) % 17,60 19,8 -12,5 

5 (8; 50) % 39,60 54 -36,36 

6 (22; 50) % 44,00 37,4 15 

7 (15; 21,80) % 68,20 78 -14,37 

8 (15; 78,20) % 15,40 17,6 -14,29 

9 (15; 50) % 35,20 30,8 12,50 

10 (15; 50) % 35,20 44 -25 

11 (15; 50) % 37,40 30,8 -17,65 
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Em relação à remoção de DBO, observou-se aumento na concentração de DBO em todos 

os reatores avaliados, exceto nos reatores 6, 9 e 11, porém, nesse caso, a redução foi pequena. 

A princípio, o aumento da DBO parece contrapor ao comportamento observado para DQO. No 

caso da utilização da cama de frango como co-substrato, há que se considerar que existe grande 

contribuição de resíduos lignocelulósicos, como a palha de arroz no caso do co-substrato 

utilizado neste trabalho. O aumento da DBO, nesse caso, é fruto do aumento da 

biodegradabilidade do sistema ao longo da biodigestão e reflete grande atuação de enzimas 

hidrolíticas na conversão de material complexo em compostos solúveis de maior 

biodegradabilidade. Esse fato reforça a indicação de aumento da biodegradabilidade da fração 

orgânica. 

A relação DQO/DBO5 representa a biodegradabilidade dos efluentes. Para esgotos 

domésticos brutos, a relação DQO/DBO5 varia em torno de 1,7 a 2,4 caracterizando pela 

presença de fração biodegradável elevada, com indicativo para tratamento biológico. Já para 

efluentes que não tem potencial para tratamento biológico a relação usualmente é superior a 3,0 

(SPERLING, 1996). Nesse sentido foi calculado a biodegradabilidade das amostras brutas e 

filtradas para avaliar o efeito dos resíduos lignocelulósicos.  

Na Figura 20, são apresentadas as variações nos dados das amostras brutas e filtradas 

da relação DQO/DBO5 dos diferentes reatores no início da operação. É possível observar a 

tendência de diminuição da relação nas amostras filtradas, o que indica maior 

biodisponibilidade e biodegradabilidade do material orgânico. 

 

Figura 20: Variação da relação DQO/ DBO5  das amostras de entrada bruta e 

filtradas da co-digestão (dejeto e cama de frango). 
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5.1.3 Carga de sólidos (Totais, fixos e voláteis) 

A carga de sólidos foi determinada em sua fração total, volátil e fixa. Os sólidos voláteis 

representam uma estimativa da matéria-orgânica nos sólidos, ao passo que os sólidos fixos 

representam a matéria inorgânica ou mineral. A Tabela 15 apresenta os dados obtidos em cada 

reator e a representação gráfica dos dados na Figura 21. 

 

Tabela 15:Avaliação dos sólidos totais, voláteis e fixos para o co-substrato cama de frango. 

 

A fração volátil tem grande relação com a produção de metano, pois é a fração 

facilmente disponível para ser convertida em metano. Ressalta-se que em média 82% dos 

sólidos totais da entrada dos reatores foram frações voláteis (orgânica). Na literatura é reportado 

a relação sólidos voláteis por sólidos totais cerca de 80% para o dejeto bovino e cerca de 70% 

para cama de frango (YANGIN-GOMEC; OZTURK, 2013).  

 

Reatores 

(co-substrato, 

diluição) 

Sólidos Totais  

(mg l-1 ± 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 ) 

Sólidos Totais Voláteis 

(mg l-1 ± 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 ) 

Sólidos Totais Fixos 

(mg l-1 ± 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 ) 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

1 (10; 30) % 127,04±0,90 113,78±0,75 111,21±0,93 97,33±0,23 15,82±0,04 16,46±0,52 

2 (20; 30) % 154,09±9,02 131,10±2,34 137,03±8,43 112,28±1,92 17,06±0,59 18,82±0,42 

3 (10; 70) % 77,64±2,88 48,65±2,00 67,25±2,35 41,90±1,94 10,39±0,52 6,75±0,06 

4 (20; 70) % 59,85±9,19 42,81±0,39 53,22±8,98 36,99±0,16 6,63±0,21 5,82±0,23 

5 (8; 50) % 124,46±56,08 66,80±2,69 79,73±6,38 57,51±2,46 44,73±4,70 9,29±0,23 

6 (22; 50) % 73,63±2,84 68,79±1,43 55,12±15,27 59,54±1,29 18,51±12,43 9,25±0,14 

7 (15; 21,80) % 170,66±7,57 133,37±10,03 151,31±6,75 117,20±8,53 19,35±0,81 16,18±1,50 

8 (15; 78,20) % 52,41±4,50 23,96±2,80 46,91±4,27 19,79±2,72 5,50±0,23 4,17±0,10 

9 (15; 50) % 126,72±0,07 57,59±3,73 101,43±13,95 48,50±3,20 25,30±14,02 9,10±0,53 

10 (15; 50) % 126,72±0,07 45,46±7,35 101,43±13,95 37,31±6,32 25,30±14,02 8,15±1,02 

11 (15; 50) % 126,72±0,07 55,97±2,50 101,43±13,95 47,02±2,21 25,30±14,02 8,95±0,29 
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Figura 21: Gráfico representativo dos sólidos totais, voláteis e fixos para o co-

substrato cama de frango. 

 

 

A redução de sólidos totais foi observada nos reatores de 1 a 11. Sendo observado 

maiores remoções nos reatores 9, 10 e 11 que representam os dados dos pontos centrais do 

delineamento experimental nas condições de 15% de cama de frango e 50% de diluição, 

obtendo um fator médio de remoção 58,17%.   O reator 8 com a mesma quantidade de adição 

de co-substrato, porém com 78,20% de diluição representou uma remoção de 54,28%. Dessa 

forma, ao aumentar a diluição houve uma pequena redução da remoção de sólidos. 

No reator 6 notou-se aumento na fração volátil. Esse comportamento pode ser resultado 

do aumento da biodegradabilidade da cama de frango após o processo de biodigestão, como já 

discutido no item anterior 5.1.2. 

5.1.4 Análise de nitrogênio total kjeldahl, amoniacal e fósforo 

A variação na composição das formas de nitrogênio também foi parâmetro de avaliação 

ao início e fim de cada sistema operacional (Tabela 16). A fração NTK (Nitrogênio Total 

Kjeldahl) engloba as formas amoniacais do nitrogênio (NH4
+ e NH3), bem como toda a fração 

orgânica do nitrogênio representada principalmente pelo conteúdo de proteínas.  
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Tabela 16:Avaliação do NTK e N-amoniacal inicial, final função tipo e concentração de co-

substrato e grau de diluição do dejeto bovino. 

Reatores 

(co-substrato, 

diluição) 

mgN-NTK 

± 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜  

mgN-amoniacal 

± 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 

Inicial Final Inicial Final 

1 (10; 30) % 61,64±0,00 39,22±0,00 29,39±5,07 29,53±14,19 

2 (20; 30) % 68,81±10,14 52,13±6,08 22,22±5,07 19,14±0,51 

3 (10; 70) % 32,97±10,14 33,13±12,67 25,80±10,14 18,78±0,00 

4 (20; 70) % 18,63±10,14 20,94±5,58 15,05±5,08 21,29±0,51 

5 (8; 50) % 58,06±5,07 49,98±1,01 7,88±5,07 26,31±0,51 

6 (22; 50) % 68,81±10,14 41,37±3,04 4,50±0,00 27,02±0,51 

7 (15; 21,80) % 144,08±5,07 39,58±1,52 11,46±10,14 13,05±1,01 

8 (15; 78,20) % 61,64±0,00 26,68±17,74 4,30±0,00 22,36±2,03 

9 (15; 50) % 61,64±0,00 42,45±0,51 7,88±5,07 29,89±0,51 

10 (15; 50) % 61,64±0,00 22,74±25,34 7,88±5,07 24,16±2,53 

11 (15; 50) % 61,64±0,00 23,09±5,58 7,88±5,07 33,12±1,01 

 

A redução do NTK foi observada em todos os reatores avaliados (exceto 3 e 4), sendo 

que no reator 7 esta redução foi a mais significativa, de 144,08±5,07 para 39,58±1,52 mgN/L. 

Nos reatores 3 e 4, em consideração ao desvio padrão, não se observou alteração na 

concentração de NTK.  

Durante o processo de digestão anaeróbia, as frações orgânicas do nitrogênio são 

convertidas em íon amônio (NH4
+) e, portanto, espera-se que o conteúdo NTK seja menor ao 

final do tempo de operação dos reatores. 

Em relação ao conteúdo de nitrogênio amoniacal, seria esperado um aumento ao final 

de cada operação, principalmente, porque se observou queda significativa dos valores de NTK. 

O aumento de nitrogênio amoniacal foi observado nos reatores 5, 6, 8, 9, 10 e 11, porém, nos 

reatores 1, 2, 3, 4 e 7 não existiu variação em relação ao desvio padrão válida. 

A amônia existe em solução tanto na forma de íon (NH4
+) como na forma livre, não 

ionizada (NH3), sendo função dos valores de pH. No pH abaixo de 8 praticamente toda amônia 

está na forma ionizada de (NH4
+). Isto tem importantes consequências na digestão anaeróbia, 

pois a amônia livre é tóxica ao sistema (SPERLING, 1996).  

A concentração de fósforo também foi avaliada na fase inicial e final de cada reator 

(Tabela 17) e, diferentemente do esperado, observaram-se remoções em todos os reatores, a 

exceção dos reatores 1, 2 e 5, cuja redução não pode ser confirmada. Os sistemas anaeróbios 
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são incapazes de promover conversões nas moléculas contendo fósforo e, portanto, não se 

espera nenhuma redução ou modificação deste composto, por meio da biodigestão. Entretanto, 

a remoção de fósforo pode se dar por aprisionamento da molécula do fósforo na própria 

biomassa dos reatores, por acúmulo em organelas no citoplasma celular. Esse processo, todavia, 

é observado quando se promove variação na presença e ausência de oxigênio e tem sido 

utilizado como uma das alternativas de remoção de fósforo da fase líquida (KUNZ; OLIVEIRA, 

2006). Nos sistemas estudados não se promoveu esse tipo de variação da presença e ausência 

de oxigênio e, portanto, a melhor hipótese para a remoção de fósforo poderia estar relacionada 

a presença de cama de frango e a sítios de adsorção desse composto.  

 

Tabela 17:Avaliação do fósforo. 

Reatores 

(co-substrato, diluição) 

Fósforo total  

( 𝑔 𝑃 − 𝑃𝑂4
−3 𝐿−1)  ±  𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜  

Inicial Final 

1 (10; 30) % 1,23±0,03 1,15±0,07 

2 (20; 30) % 1,27±0,00 1,26±0,01 

3 (10; 70) % 0,72±0,01 0,63±0,08 

4 (20; 70) % 0,68±0,00 0,56±0,01 

5 (8; 50) % 0,98±0,00 0,92±0,00 

6 (22; 50) % 1,02±0,01 0,87±0,05 

7 (15; 21,80) % 1,52±0,00 1,25±0,13 

8 (15; 78,20) % 0,82±0,03 0,71±0,01 

9 (15; 50) % 0,81±0,01 0,57±0,03 

10 (15; 50) % 0,86±0,08 0,61±0,01 

11 (15; 50) % 0,89±0,03 0,80±0,01 

 

5.1.5 Produtividade de metano 

O rendimento acumulado de metano da co-digestão, em função do tempo sob diferentes 

proporções de co-substrato e fatores de diluição são apresentados na Figura 22. A produção 

acumulada de metano foi calculada utilizando a concentração de sólidos voláteis dissolvidos 

(SVD), que variou entre 2,439 g L-1 e 8,749 g L-1. Os dados foram então convertidos para 

condições normais de temperatura e pressão.  
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Figura 22: Produção acumulada de metano durante os testes da atividade 

metanogênica específica (AME). As linhas entre os pontos da curva não indicam 

continuidade. São fornecidas como um recurso gráfico para uma melhor visualização. 

 

Para avaliar a produção de metano dos experimentos do teste AME, a Tabela 18 

apresenta os resultados para as condições estabelecidas. 

 

Tabela 18: Volume acumulado de metano produzido nos diferentes experimentos 

com co-substrato cama de frango. 

Reatores 
(co-substrato, diluição) 

Produção acumulada de metano 

(N mL CH4.g
-1 SVD) 

1 (10; 30) % 49,36 

2 (20; 30) % 61,17 

3 (10; 70) % 122,64 

4 (20; 70) % 139,65 

5 (8; 50) % 79,87 

6 (22; 50) % 80,94 

7 (15; 21,80) % 61,13 

8 (15; 78,20) % 117,80 

9 (15; 50) % 91,03 

10 (15; 50) % 73,01 

11 (15; 50) % 56,42 

 

Para ambos os sistemas de co-digestão, o melhor desempenho ocorreu com maiores 

percentagens de diluição e com maior concentração de cama de frango. O experimento com 

maior produção acumulada de metano foi o reator 4, nas condições de 70% de diluição e 20% 
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de adição de cama de frango, representando uma produção de metano de 139,65 N mL CH4. g
-

1 SVD. 

A diluição é um fator importante para eficiência do processo pela função de controlar a 

quantidade de matéria-orgânica a ser digerida, um menor conteúdo orgânico deverá 

proporcionar uma melhor capacidade de biodegradabilidade da matéria orgânica e, 

consequentemente, uma conversão mais eficiente em metano. Além disso, os resultados mais 

eficientes associados a maiores concentrações de co-substratos podem estar relacionados com 

o sistema de co-digestão, o que permite uma melhor digestibilidade dos substratos devido aos 

efeitos sinérgicos dos co-substratos, uma melhor estabilidade de processamento, e um maior 

valor nutricional (KARKI et al., 2021). 

Estudos publicados na literatura avaliaram o desempenho da co-digestão anaeróbia 

mesófila de cama de frango com microalgas extraídas de óleo e glicerol. Os autores mostraram 

um melhor desempenho com 270 mL de CH4. g
-1 VS, obtido por co-digestão tripla (MENESES-

REYES et al., 2017). Outros autores avaliaram o efeito da co-digestão anaeróbia de cama de 

frango (CF) com resíduos agrícolas (RA) e alimentares (RAL), relataram produção da 

monodigestão da cama de frango de 181,3 mL CH4. g
-1 SV, a melhor produtividade foi obtida 

para co-digestão tripla CF:RA:RAL nas condições 60:20:20 apresentando aumento acima de 

70% na produção total de biogás (ZAHAN et al., 2018). 

O estabelecimento de processos anaeróbicos enriquecidos com microrganismos 

adaptados que compõem uma comunidade microbiana pode ser considerado como um dos 

principais fatores de sucesso do tratamento anaeróbio (PALATSI et al., 2011). A escolha do 

inóculo interfere na eficiência do processo de digestão e afeta os resultados do teste AME. Em 

testes realizados com diferentes inoculantes e substratos, a degradação do substrato é acelerada 

pelos inoculantes que foram previamente adaptados (KOCH et al., 2017). Diferentes fontes de 

inóculo podem gerar resultados variáveis de eficiência de biodegradabilidade, principalmente 

devido à composição da comunidade microbiana (RAPOSO et al., 2012). Desta forma, a 

escolha do inóculo é essencial para garantir a conversão da matéria orgânica em biogás. 

Apesar de ser possível realizar esta análise prévia dos ensaios, o modo mais adequado 

de se realizar estas comparações é por meio da Análise de Variância (ANOVA), que será 

apresentado no próximo item. 
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5.1.6 Parâmetros cinéticos e avaliação estatística dos resultados 

Através dos dados experimentais da curva de produção acumulada de metano, foi 

possível   determinar a máxima produção de metano (N mL CH4. g
-1 SVD), taxa de produção 

de metano (N mL CH4.d
-1 g-1 SVD), taxa média de produção de metano (N mL CH4. d

-1 g-1 

SVD) e Dest que se refere ao total de dias da estabilização da produção. A Tabela 19 apresenta 

os dados obtidos. 

Tabela 19: Matriz do delineamento experimental e respostas correspondentes. 

Reatores 
(co-substrato, diluição)% 

Pmax 
(N mL. g-1 SVD) 

Rmax 
(N mL CH4.d-1 g-1 SVD) 

Rmed 
(N mL CH4.d-1 g-1 SVD) 

Dest 

(dia) 

1 (10;30) 49,36 24,09 1,70 29 

2 (20;30) 61,17 30,70 2,11 29 

3 (10;70) 122,64 19,40 3,41 36 

4 (20;70) 139,65 36,38 4,23 33 

5 (8;50) 79,87 33,29 2,35 34 

6 (22;50) 80,94 44,09 2,45 33 

7 (15;21,80) 61,13 32,13 2,04 30 

8 (15;78,20) 117,8 45,31 3,46 34 

9 (15;50) 91,03 33,98 3,03 30 

10 (15;50) 73,01 32,40 2,43 30 

11 (15;50) 56,42 32,40 1,71 33 

 

Para cada variável dependente (Pmax, Rmax e Rmed), foi realizada a regressão múltipla conforme 

Equação 3. A  

Tabela 20Tabela 20 mostra o melhor modelo obtido para cada variável dependente 

estudada em que a regressão é significativa, onde o fator 𝑥1 é representado pelo co-substrato 

(cama de frango) e 𝑥2 representado pela diluição. 

 

Tabela 20:  Coeficientes de regressão múltiplos (modelo reduzido) para a co-digestão 

de estrume de vaca com cama de galinha. 

Fatores Coeficiente de regressão Erro padrão t-valor p-valor 

Pmax (N mL CH4. g-1 SVD) 

Interseção 43,7440 8,0918 5,4060 0,0004* 

𝑥2
2 0,0147 0,0025 5,9718 0,0002* 

R²adj = 77,61%; p-reg = 0,0002*; p-lack of fit = 0,1981ns 

Rmax (N mL CH4.d-1 g-1 SVD) 

�̅� = 33,1062 

Rmed (N mL CH4.d-1 g-1 SVD) 

Interseção 1,5914 0,2664 5,9731 0,0002* 

𝑥2
2 0,0004 0,0001 4,5863 0,0013* 
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R²adj = 66,70%; p-reg = 0,0013*; p-lack of fit = 0,4621ns 

Através da análise de variância, apenas a diluição (𝑥2) apresentou um valor p-valor de 

regressão inferior ao nível de significância (0,05). O R-quadrado ajustado (R2adj) foi 77,61% 

para Pmax e 66,70% para Rmed, indicando que o modelo pode explicar adequadamente mais de 

60% da variabilidade observada na produção de metano e a taxa média de produção de metano.  

A Figura 23 apresenta a representação gráfica, bem como o intervalo de confiança do 

modelo. 

 

Figura 23: Superfície de resposta da taxa máxima de produção de metano para co-digestão 

de dejeto bovino e cama de frango. (a) Produção máxima de biometano e (b) Taxa média 

de produção de biometano.  

                   (a)                                                                                  (b)  

 

A Figura 23 indica que as diluições elevadas geram uma maior produção e taxas médias 

de metano, com um valor de diluição de 80% mostrando os melhores valores dentro da gama 

estudada. Assim, quando a diluição diminuiu, a produção e a taxa média de produção de metano 

também diminuíram. 

Apesar do seu elevado conteúdo orgânico, o substrato cama de frango pode exercer um 

efeito inibidor devido à decomposição anaeróbica de proteínas e ureia e à consequente formação 

de amoníaco e íons de amônio (BRES; BEILY; YOUNG; GASULLA et al., 2018). Portanto, é 

possível que a co-digestão com cama de frango tenha obtido melhores resultados com maiores 

percentagens de diluição, porque os efeitos inibidores relacionados com o teor de amoníaco 

podem ter sido minimizados nas proporções mais elevadas de diluição do sistema. 
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5.2 Co-digestão: Dejeto bovino e Chorume 

5.2.1 Avaliação do pH, alcalinidade e ácidos 

Nos sistemas alimentados com chorume, o pH inicial esteve próximo a 6,0, considerado 

próximo a neutralidade. Entretanto, observa-se uma acidificação do efluente com abaixamento 

do pH final para próximo de 5,0 (Tabela 21).  

Nesses sistemas pode-se justificar o decaimento do pH resultado do desequilíbrio entre 

a produção de ácidos orgânicos e alcalinidade, conforme demonstrado na Tabela 21. Na entrada 

dos reatores as concentrações de ácidos orgânicos presente no meio foram entre 4,95 g L-1 – 

7,39 g L-1, após o processo de digestão anaeróbia houve um aumento expressivo de ácidos 

orgânicos variando entre 7,5 g L-1 – 14,02 g L-1. Em relação a alcalinidade variaram as 

concentrações entre 1,41 g L-1 – 3,28 g L-1, no início do processo, já no final a produção de 

alcalinidade foram entre 0,83 g L-1 – 2,28 g L-1, concentrações insuficientes para equilibrar o 

pH próximo do neutro. Estes resultados demonstraram que o sistema não foi capaz de produzir 

alcalinidade suficiente para o equilíbrio com a produção de ácidos orgânicos.  

Ressalta-se que apesar do pH não ser o ideal para o processo de produção de biogás, os 

sistemas também foram capazes de produzir metano nas condições operacionais impostas. Os 

dados de produtividade de metano serão discutidos no item 5.2.5. 
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Tabela 21: Avaliação do pH, alcalinidade e ácidos inicial e final para os reatores com 

cama de frango. 

Reatores 

(co-substrato, 

diluição) 

pH Alcalinidade  

(g L-1 ± desvio padrão) 

Ácidos  

(g L-1 ± desvio padrão) 

Inicial Final Inicial  Final  Inicial Final 

1(5; 20) % 6,10 5,15 3,28±0,04 2,28±0,10 7,39±0,74 14,02±0,53 

2(25; 20 % 6,69 4,96 1,90±0,18 1,98±0,00 6,90 ± 0,05 10,63±0,34 

3(5; 40) % 6,36 4,98 1,41±0,03 1,80±0,05 6,54 ± 0,78 7,81±0,11 

4(25; 40) % 7,05 5,22 2,21±0,03 1,59±0,04 4,95 ± 0,18 8,18±0,03 

5(0,9; 30) % 7,33 5,05 1,87±0,08 0,83±0,08 6, 38 ± 0,33 10,69±0,15 

6(29,1; 30) % 6,98 5,13 1,82±0,04 1,48±0,01 5,66 ± 0,34 7,77±0,81 

7(15; 15,9) % 6,49 5,01 1,71±0,00 1,91±0,04 7,23 ± 0,14 11,86±0,10 

8(15; 44,1) % 6,34 5,05 1,58±0,02 1,30±0,01 5,59 ± 0,13 7,50±0,51 

9(15; 30) % 6,33 4,98 1,75±0,03 1,41±0,00 6,52 ± 0,23 9,23±0,01 

10(15; 30) % 6,65 5,12 1,81±0,03 2,04±0,02 6,32 ± 0,03 11,02±0,10 

11(15; 30) % 6,26 4,99 1,84±0,02 1,55±0,04 6,62 ± 0,02 10,58±0,30 

 

5.2.2 Demanda química de oxigênio (DQO) e demanda bioquímica de 

oxigênio (DBO) 

As características do chorume proveniente do aterro sanitário de Catalão/GO, utilizados 

durante os experimentos apresentou DQO de 6.200 mg L-1 representando um lixiviado 

intermediário com idade entre 5-10 anos (ABUABDOU et al., 2020). 

A Tabela 22 apresenta os dados obtidos para cada reator em relação a DQO Bruta, não 

foi realizado DQO filtrada devido ao co-substrato ser de origem líquida. 
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Tabela 22:Avaliação do DQO inicial, final e remoção em função da concentração de co-

substrato (chorume) e grau de diluição do dejeto bovino. 

 
DQO Bruta  

(𝑔𝑂2𝐿−1 ± 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 ) 

Reatores 

(co-substrato, diluição) 

Inicial Final Remoção 

(%) 

1(5; 20) % 126,29±35,33 66,36±1,36 47 

2(25; 20) % 185,31±96,80 43,6±2,72 76 

3(5; 40) % 77,22±13,59 54,16±0,00 30 

4(25; 40) % 45,50±4,76 31,80±1,36 30 

5(0,9; 30) % 107,87±30,57 42,6±1,36 60 

6(29,1; 30) % 119,09±2,04 11,88±2,72 90 

7(15; 15,9) % 116,47±78,81 85,39±4,76 26 

8(15; 44,1) % 167,54±36,69 44,55±2,72 73 

9(15; 30) % 87,00±0,68 61,00±2,04 30 

10(15; 30) % 111,81±23,10 68,09±6,11 39 

11(15; 30) % 83,40±14,27 54,64±4,76 34 

 

Para melhor visualização dos dados a Tabela 22, foram plotados gráficos 

representativos conforme  Figura 24. 

 

Figura 24: Representação gráfica dos dados de DQO bruta da co-digestão (dejeto e 

chorume).  
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É notável a alta concentração inicial de DQO nos diferentes reatores, variando de 45,5-

185,31 𝑔𝑂2𝐿−1, sendo influenciados pelo dejeto bovino que é conhecido por apresentar alta 

concentração em comparação ao chorume utilizado. 

Através dos dados observou-se grande variabilidade na remoção de DQO, representada 

por valores de 26% até remoções elevadas de 90%. A maior remoção (90%) foi observada no 

reator 6, que continha concentração inicial de DQO de 119 𝑔𝑂2𝑙−1, nas condições de adição de 

chorume de 29,1% e diluição 30%. Esta condição apresenta a maior quantidade de adição de 

chorume, que por ser líquido ajudou a diluição do meio favorecendo a biodegradabilidade da 

matéria orgânica. 

Para os dados de DBO que se correlacionam com as concentrações de matéria orgânica 

passíveis de degradação pelos microrganismos estão apresentados na Tabela 23. 

 

Tabela 23: Avaliação do DBO inicial, final e remoção em função da concentração de co-

substrato (chorume) e grau de diluição. 

 

Reatores 

(co-substrato, diluição) 

𝑫𝑩𝑶𝟓 

(𝑔𝑂2𝐿−1 ± 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 ) 

Inicial Final Remoção (%) 

1(5; 20) % 37,72 36,08 4,35 

2(25; 20) % 31,16 24,6 21,05 

3(5; 40) % 21,32 19,68 7,69 

4(25; 40) % 34,44 23,12 32,87 

5(0,9; 30) % 27,88 21,32 23,53 

6(29,1; 30) % 21,32 18,04 15,38 

7(15; 15,9) % 39,36 29,52 25,00 

8(15; 44,1) % 24,60 16,4 33,33 

9(15; 30) % 27,88 21,32 23,53 

10(15; 30) % 26,24 19,68 25,00 

11(15; 30) % 26,24 18,04 31,25 

 

Para DBO as concentrações de matéria orgânica dos reatores apresentaram em sua 

maioria valores menores em comparação a DQO, pelo fato da DQO utilizar um agente oxidante 

como reagente químico. Já a DBO utiliza microrganismos do próprio efluente para oxidar a 

matéria-orgânica.  
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A DBO dos reatores apresentou valores inicias entre 21,3 – 39,4 𝑔𝑂2𝐿−1 , no final do 

processo de produção de biogás com variações de 16,4 – 36,1 𝑔𝑂2𝐿−1. Para melhor 

exemplificar os dados de DQO e DBO em termos de matérias orgânicas possível de degradar 

via biológica, foi calculado a relação DQO/ DBO5 (Figura 25). 

 

Figura 25: Variação da relação DQO/ DBO5  das amostras de entrada bruta da co-

digestão (dejeto e chorume). 

 

 

Conforme dados da Figura 25, observa-se grande variabilidade dos dados de 

biodegradabilidade do afluente dos reatores, e os dados foram maiores que 3, representando 

uma baixa degradabilidade via microrganismos. Porém, ressalta os excelentes dados do efluente 

do reator para produção de biogás, sendo estes dados, valores menores que 3. Ou seja, o efluente 

dos reatores apresentava carga orgânica passível de ser degrada pelos consórcios de 

microrganismos presentes. 

5.2.3 Carga de sólidos (Totais, fixos e voláteis)  

A Tabela 24, representa os dados obtidos para cada condição imposta nos reatores, a 

maior carga de sólidos totais foi no reator 1, com 195 mg L-1 com adição de 5% de co-substrato 

e 20% de diluição, já o reator 6 com menor carga 68 mg L-1 nas condições de 29,1% de adição 

de co-substrato e 30% de diluição. Através desses dados, observa-se que o chorume atua como 

agente diluente, e ao aumentar a adição no reator a concentração de sólidos tende a diminuir. 
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É importante ressaltar que alguns reatores aumentaram as concentrações de sólidos 

totais na saída, isso deve-se ao erro experimental que pode ser justificado pela dificuldade de 

coletar amostras representativas do todo.  

Em todos os reatores, os sólidos inoculados foram predominantemente voláteis 

(orgânicos), já os fixos (inorgânicos) apresentou uma pequena fração do total.  

 

Tabela 24:Avaliação dos sólidos totais, voláteis e fixos para o co-substrato chorume. 

 

Para melhor visualização dos dados da tabela, a figura abaixo representa os dados em 

formato de gráfico. 

 

Reatores 

(co-substrato, 

diluição) 

Sólidos Totais  

(mg L-1 

± 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 ) 

Sólidos Totais Voláteis 

(mg L-1 ± 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 ) 

Sólidos Totais Fixos 

(mg L-1 ± 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 ) 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

1(5; 20) % 195±8 184±12 170±7 159±9 25±1 25±3 

2(25; 20 % 95±7 79±5 83±7 68±5 11±1 12±1 

3(5; 40) % 82±7 102±2 72±6 90±2 10±1 12±0 

4(25; 40) % 88±1 114±13 77±1 104±14 12±0 10±1 

5(0,9; 30) % 110±8 141±18 96±7 125±15 14±1 17±3 

6(29,1; 30) % 68±6 56±0 59±5 47±0 10±1 9±0 

7(15; 15,9) % 115±6 125±6 100±5 108±5 14±1 16±1 

8(15; 44,1) % 76±3 83±5 66±3 73±4 10±0 10±1 

9(15; 30) % 88±3 73±3 76±2 62±2 12±2 11±0 

10(15; 30) % 150±17 139±10 130±15 120±8 20±2 19±1 

11(15; 30) % 173±9 73±1 152±7 63±1 21±2 10±0 



Capítulo 5 - resultados e discussão  

85 

 

Figura 26: Gráfico representativo dos sólidos totais, voláteis e fixos para o co-

substrato chorume. 

 

5.2.4 Análise de nitrogênio total kjeldahl, amoniacal e fósforo 

O nitrogênio e fósforo são nutrientes essenciais para os microrganismos presentes na 

biodigestão, porém, como já mencionado anteriormente não são removidos pelo processo 

anaeróbio. Com isso, o efluente da biodigestão anaeróbia, torna-se rico em nitrogênio e fósforo, 

uma vez que a maioria da matéria orgânica biodegradável já foi convertida em biogás.  

A reciclagem do efluente, também denominado digestato, utilizado como fertilizante na 

agricultura agregara valor a cadeia produtiva do biogás, porém é necessário analisar os aspectos 

relacionados à oferta de nutrientes via digestato. 

Os dados obtidos da co-digestão analisada tanto afluente (inicial) quanto efluente 

(final), estão apresentados na Tabela 25. 
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Tabela 25:Avaliação do NTK e N-amoniacal inicial, final e remoção em função tipo e 

concentração de co-substrato e grau de diluição do dejeto bovino.  

Reatores 

(co-substrato, 

diluição) 

mgN-NTK 

± 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜  

mgN-amoniacal 

± 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 

Inicial Final Inicial Final 

1(5; 20) % 26 ± 1 22±3 12±3 4±0 

2(25; 20) % 22± 2 24±1 14±1 4±1 

3(5; 40) % 158±2 27±4 17±4 3±1 

4(25; 40) % 29±1 26±1 16±1 2±0 

5(0,9; 30) % 133±17 24±2 14±2 2±0 

6(29,1; 30) % 158±1 31±3 21±3 3±0 

7(15; 15,9) % 193±8 41±6 14±0 4±0 

8(15; 44,1) % 175±1 34±2 36±4 2±0 

9(15; 30) % 114,30 33±6 31±2 2±0 

10(15; 30) % 118±0 34±2 28±2 3±0 

11(15; 30) % 144±12 34±2 28±2 4±1 

 

O nutriente fósforo é um dos principais constituintes dos fertilizantes usados na 

agricultura e está presente em efluentes principalmente nas formas de ortofosfatos, polifosfatos 

e fósforo orgânico. A Tabela 26, mostra os resultados obtidos para análise de fósforo total. 

A concentração do fósforo total para as diferentes condições dos reatores, variaram entre 

0,86 g P − PO4
−3 L−1 e 1,98 g P − PO4

−3 L−1. Observa-se que não houve consumo significativo 

de fósforo, conforme dados obtidos da saída. 

Comparando os resultados dos nutrientes no digestato (final), observa-se que o teor de 

fósforo foi superior ao teor de nitrogênio (NTK).  Com alto teor de fósforo torna-se um potencial 

para aplicação como fertilizante.   
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Tabela 26: Avaliação do fósforo. 

Reatores 

(co-substrato, 

diluição) 

Fósforo total  

( 𝑔 𝑃 − 𝑃𝑂4
−3 𝑙−1)  ±  𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜  

Inicial Final 

1(5; 20) % 1,59±0,02 1,15±0,00 

2(25; 20 % 1,24±0,01 1,19±0,05 

3(5; 40) % 1,98±0,01 0,97±0,04 

4(25; 40) % 1,09±0,00 1,08±0,02 

5(0,9; 30) % 1,74±0,01 1,38±0,09 

6(29,1; 30) % 0,86±0,01 1,08±0,05 

7(15; 15,9) % 1,27±0,01 1,51±0,11 

8(15; 44,1) % 1,02±0,01 1,13±0,04 

9(15; 30) % 1,20±0,03 1,17±0,08 

10(15; 30) % 1,30±0,02 1,02±0,00 

11(15; 30) % 1,09±0,03 1,15±0,03 

 

5.2.5 Produtividade de metano 

O volume acumulado de metano nos sistemas contendo resíduo proveniente adição de 

chorume como aditivo pode ser visualizado pela Tabela 27 e pela Figura 27. Para este 

experimento, foram avaliados os parâmetros diluição do dejeto bovino (20% a 40%, com pontos 

axiais de 15,9% e 44,1%) e concentração de aditivo (5% a 25%, com pontos axiais em 0,9% e 

29,1%) adicionado ao frasco-reator.  
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Figura 27: Produção acumulada de metano durante os testes da atividade 

metanogênica específica (AME). As linhas entre os pontos da curva não indicam 

continuidade. São fornecidas como um recurso gráfico para uma melhor visualização. 

 

Tabela 27: Volume acumulado de metano produzido nos diferentes experimentos 

com co-substrato chorume. 

Reatores 
(co-substrato, diluição) 

Produção acumulada de metano 

(N mL CH4.g
-1 SVD) 

1(5; 20) % 35,87 

2(25; 20 % 36,26 

3(5; 40) % 35,11 

4(25; 40) % 39,10 

5(0,9; 30) % 34,27 

6(29,1; 30) % 35,99 

7(15; 15,9) % 31,85 

8(15; 44,1) % 34,20 

9(15; 30) % 33,29 

10(15; 30) % 34,76 

11(15; 30) % 25,39 

 

A utilização do chorume como aditivo ao processo de biodigestão do dejeto bovino 

resultou em volumes de metano acumulado semelhantes para todas as condições estudados, 

indicando que não existe influência dos parâmetros diluição ou adição do co-substrato chorume. 

Os volumes observados de metano em todos os reatores, esteve Ava, com média nos diferentes 

sistemas de 34,20 ± 3,45 N mL CH4.g
-1 SVD. 

Liao et al. (2014) estudaram o sistema de co-digestão de resíduos alimentares com 

chorume de aterro. Os autores identificaram que a adição de chorume foi benéfica ao sistema, 
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pois aliviou a inibição causada pelo acúmulo de ácidos, sendo que uma quantidade ideal do co-

substrato poderia estimular a produção de biogás. A produção de metano variou entre 1,1 mL/ 

g SV e 369 mL/ g SV para diferentes proporções entre o substrato e co-substrato. 

Ao avaliar o sinergismo entre os microrganismos em um sistema de co-digestão 

anaeróbia, Aromolaran et al., (2022), avaliaram o chorume de aterro em um sistema de mono-

digestão, o qual obteve uma produção de metano 35 mL/ g SV, já o mesmo substrato, 

juntamente com o lodo de esgoto, em um sistema de co-digestão alcançou uma produção de 

105,2 mL/ g SV. De acordo o estudo, o sistema de co-digestão permitiram uma melhor 

biodegradabilidade entre as misturas.  

Quando analisado o comportamento dos sistemas avaliados, é notável uma rápida 

produção de metano após o 2º dia de experimento e esta produção estabiliza-se logo após o 3º 

dia de operação dos reatores. Em função da semelhança dos padrões de produção de metano 

em todos os sistemas e em conjunto com as análises físico-química, no qual o efluente 

apresentou uma boa degradabilidade ao final de 18 dias e pH no afluente mais próximo do ideal 

para biodigestão anaeróbia, leva-se a crer que houve algum problema nos reatores em relação 

a vedação e escape de biogás.  

Como forma de avaliar essa hipótese de possível erro, foi avaliado as questões 

ambientais e econômicas a fim de verificar a viabilidade de aumentar a escala dos reatores e 

obter dados do efeito escalonado da co-digestão analisada. 

5.3 Avaliação econômica do custo do co-substrato 

Para avaliar a viabilidade econômica para adição de um co-substrato a uma planta de 

biogás que já opera com dejeto bovino, levou-se em consideração o custo de aquisição e 

logística conforme já mencionado na metodologia. 

Verificou-se que o aditivo cama de frango teria um custo de aquisição, mesmo que a 

prática de aplicação no solo não ser sustentável a longo prazo e a proibição do uso como 

alimento para animais ter sido proibido pelo MAPA pela normativa 9/2004. Em relação ao uso 

do chorume, esse não teria um valor de aquisição e considerou-se a disponibilidade do efluente 

pela prefeitura municipal. 
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Para o custo logístico da cama de frango, utilizou-se o simulador de frete do 

Observatório Nacional de Transporte e Logística, no qual foi considerado granel sólido agrícola 

e distância rodoviária estimada em 8,5 km gerando um custo logístico de R$16,54/t. Para a 

estimativa do transporte do chorume, levou-se em conta a distância média de 14,9 km e 

característica do produto granel líquido criando um custo de R$20,54/t.  Os resultados 

encontram-se sumarizados na Tabela 28. 

 

Tabela 28: Custos referente ao uso do co-substrato. 

Co-substrato Custo de aquisição Custo Logístico Custo total 

Cama de frango R$ 140/t R$16,54/t R$156,54/t 

Chorume - R$20,54/t R$ 20,54/t 

 

Através dos dados, observa-se um elevado custo para destinação da cama de frango, 

como co-substrato. Considerando uma planta de biogás a uma distância de 8,5 km do 

fornecimento do material, pode-se inferir que ao utilizar cama de frango como co-substrato que 

não esteja disponível no local da planta de biogás, leva a um custo total de R$156,54/t.  

O custo de aquisição do uso da cama de frango poderia se tornar mais atrativo se o 

material fosse considerado resíduo, que levaria ao proprietário destinar de maneira. Outra 

possível consideração, seria considerar uma fazenda/agronegócio que integra produção de 

bovinos e aves, assim não teria custo de logística e tornaria o negócio em uma economia 

circular. 

Quando correlacionado ao custo do chorume, é notável a grande vantagem econômica 

do uso desse efluente. Por não considerar o custo de aquisição torna-se um grande atrativo, 

mesmo que o custo de transporte seja maior que a cama de frango. Em termos de uso na planta 

de biogás, observou-se que o material tem potencial de uso na biodigestão anaeróbia, porém os 

dados de produtividade levaram a crer que houve algum problema experimental que levou a 

produção de metano somente em dois dias e sessando logo após. Mas pelas análises físico-

química do efluente o material apresentou potencial de biodegradabilidade.  

Em relação as questões ambientais, o chorume tem um grande apelo ambiental, uma vez 

que seu tratamento é obrigatório e garantindo um cuidado ambiental. No entanto, há muitos 

indicadores que dificultam o processo de tratamento, entre eles, o volume variável, devido a 

combinação da chuva com o processo de decomposição do lixo, a falta de estrutura do aterro 
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que garanta um tratamento adequado, a presença de elementos químicos tóxicos, e o alto custo 

do tratamento para atendimento às normas que permitem o descarte nos cursos d’água e dentre 

outros (KAWAI et al., 2012). 

 Diante desse cenário, esta pesquisa está alinhada em encontrar soluções que não apenas 

removam componentes biologicamente degradáveis, mas, ao mesmo tempo, sejam capazes de 

recuperar várias formas de energia, como por exemplo, a utilização de matéria-orgânica via 

digestão anaeróbia (DA) para produção de biogás. Frente as vantagens econômicas e ambientais 

do uso do chorume decidiu-se aumentar a escala dos reatores de bancada para avaliar os efeitos 

da produtividade de metano.  

5.4 Reatores pré-piloto 

Para aumentar a escala do biodigestor foi utilizado a montagem conforme metodologia 

descrita no item 4.7. O chorume foi o co-substrato escolhido para o aumento de escala, visto 

suas vantagens econômicas e ambientais.  

Foram montados experimentos em triplicatas, nas condições de 2,5% (V/V) de adição 

de chorume e 45% de adição de água, o que levou a mistura de (dejeto: chorume: água), para 

fins de comparação foram montados reatores sem o chorume, para fins de comparação ao 

adicionar o co-substrato. 

A adição de 2,5% (V/V) de chorume e 45% de diluição, foi estabelecido através de 

experimentos realizados no laboratório LabSea da UFCAT. Vale ressaltar que o valor de 

diluição é próximo ao encontrado na escala real em biodigestor. 

As características do chorume proveniente do aterro sanitário de Catalão/GO, utilizados 

durante os experimentos pré-piloto estão apresentados na Tabela 29.  
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Tabela 29: Dados dos parâmetros físico-químico do chorume bruto. 

Parâmetros Chorume  Desvio Padrão 

pH 8,65 0,10 

DQO (g/L) 6,2 0,15 

DBO (g/L) 3,1 0,40 

ST (g/L) 13,80 0,81 

STF (g/L) 10,36 0,46 

STV (g/) 3,43 0,35 

Fração Orgânica (%) 25 -- 

Alcalinidade (mg/L) 213,00 2,83 

Ácidos orgânicos (mg/L) 74,00 3,46 

Fósforo (mg/L) 30 0 

Nitrogênio – NTK (mg/L) 10,15 0,16 

Nitrogênio Amoniacal (mg/L) 7,13 0,19 

 

 

Através dos dados da caracterização do chorume coletado, o processo de tratamento 

biológico para a produção de biogás demonstrou ser eficaz indicando que quase a metade do 

resíduo (49%) é possível de ser degradado via digestão anaeróbia, reduzindo facilmente os 

compostos orgânicos biodegradáveis em biogás. O pH apresentou-se alto devido à presença de 

nitrogênio amoniacal. 

Para fins de verificação da qualidade do chorume quanto aos metais, foi coletada uma 

amostra da lagoa de chorume do aterro sanitário de Catalão no dia 13 de abril de 2021. A Tabela 

30, mostra os resultados obtidos. 

 

 

Tabela 30: Concentrações de metais obtidos na amostra de chorume do aterro 

sanitário de Catalão. 

Metais Valor obtido (mg/kg) Valor máximo admitido 

N SDA nº 7, de 12/04/2016 

Arsênio  < 4,83 20,00 

Cádmio  < 0,20 3,00 

Chumbo  < 0,30 150,00 

Cromo  < 0,30 2,00 

Níquel  < 0,10 70,00 

Selênio  < 7,30 80,00 
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Através dos dados da Tabela 30, é verificado baixas concentrações de metais no 

chorume em comparação com a normativa Instrução Normativa SDA nº 27 de 05/06/2006. Os 

seis metais analisados todos estão dentro do padrão. Dessa forma, o chorume estava apto para 

avaliar a viabilidade técnica em relação a produtividade de metano. Não foram relizadas as 

análises no efluente (saída do reator) do processo de biodigestão, visto que, estaria diluído e as 

concentrações ainda mais baixas. 

5.4.1 Análise físico-química 

A caracterização inicial dos efluentes de alimentação dos reatores está apresentada na 

Tabela 31. Os parâmetros pH, DQO, DBO, série de sólidos, alcalinidade, ácidos orgânicos e 

nutrientes foram determinados no momento da partida dos reatores pré-piloto. Os mesmos 

parâmetros serão avaliados após o término do processo de digestão anaeróbia e estabilização 

da produção de metano. 

 

Tabela 31: Caracterização do afluente de alimentação dos reatores em escala pré-

piloto. 

Parâmetros Dejeto* Desvio Padrão 
Dejeto e 

chorume** 
Desvio Padrão 

pH 7,58 0,10 7,55 0,10 

DQO (g/L) 104,50 0,01 105,0 0,33 

DBO (g/L) 15,3 1,9 26,8 2,5 

ST (mg/L) 125,71 21,60 119,48 51,29 

STF (mg/L) 19,56 3,40 18,19 2,07 

STV (mg/L) 106,15 18,20 101,29 15,58 

Fração Orgânica (%) 84 - 85 - 

Alcalinidade (mg/L) 0,52 0,00 0,24 0,33 

Ácidos orgânicos 

(mg/L) 
1.940,00 210,70 1.916,00 24,25 

Fósforo(g/L) 1,04 0,00 1,09 0,01 

Nitrogênio (mg/L) 63,14 3,60 93,16 11,20 

Nitrogênio 

Amoniacal (mg/L) 
10,35 1,80 30,02 3,59 

*Reatores alimentados com dejeto diluído a 45%. 

** Reatores alimentados com dejeto diluído a 45% e 2,5% de chorume. 

 

O pH inicial dos reatores foi em torno de 7,5 garantindo condições ideais do processo 

metanogênico. A demanda química de oxigênio (DQO) dos reatores alimentados apenas com 

dejeto bovino foi de 104,50 g O2/L. Entretanto, a adição de chorume aumentou a DQO em 62%, 

para 169,40 g O2/L.  
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O chorume constitui-se em um efluente com elevada carga orgânica, além da presença 

de metais e outros compostos que podem atuar como ativadores ou inibidores de processos 

biológicos. Entretanto, a combinação do dejeto bovino ao chorume pode ser considerada uma 

estratégia interessante do ponto de vista de gestão operacional, principalmente quando se busca 

aumentar a carga orgânica volumétrica aplicada ao biodigestor, considerando que existem 

variações no plantel bovino ao longo da operação de uma fazenda, bem como situações atípicas 

que poderiam comprometer a atividade do reator metanogênico, caso a carga orgânica aplicada 

seja diminuída efetivamente.  

Nos dois sistemas avaliados, a carga orgânica aplicada é considerável e indica elevado 

potencial de produção de metano. Entretanto, é preciso destacar que, para a maioria dos 

efluentes, uma parte da carga orgânica em termos de DQO não será utilizada biologicamente 

para a produção de metano. 

A determinação da demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e sua comparação com a 

DQO resulta em uma análise da biodegradabilidade do efluente, ou seja, indica o percentual da 

fração orgânica total que está disponível ao processo biológico. Para os sistemas avaliados, 

observa-se pela Tabela 31 que a biodegradabilidade dos efluentes é considerada baixa (15-

16%), visto que o dejeto bovino possui grande contribuição da alimentação dos animais, 

baseada em compostos celulósicos ricos em lignina.  

Os compostos celulósicos constituem-se uma fração orgânica considerável do dejeto 

bovino, por isso não é indicado sua utilização visando a produção de metano sem a realização 

de um pré-tratamento. De qualquer maneira, a carga de DBO aplicada é muito elevada nas duas 

situações avaliadas (15,30 g/L para o dejeto bovino e 26,80 g/L para o dejeto bovino adicionado 

de chorume). A adição de chorume traz como consequência positiva uma melhora na 

biodegradabilidade do efluente inicial, que resulta em aumento do potencial teórico de produção 

de metano. 

De forma complementar a análise de biodegradabilidade, a análise de sólidos também 

ratifica grande contribuição de compostos orgânicos no efluente dos reatores avaliados. Cerca 

de 85% dos sólidos dos reatores constituem-se em sólidos voláteis totais, representados pela 

combinação de compostos orgânicos facilmente biodegradáveis e compostos de lenta 

biodegradação. Entre outros parâmetros avaliados, observou-se quase que total ausência de 

alcalinidade nos efluentes e elevada concentração de ácidos orgânicos. Os compostos que 

contribuem com a alcalinidade em sistemas anaeróbios são, principalmente, sais de bicarbonato 

e fosfato, que conferem uma capacidade ao sistema de suportar variações bruscas de pH. A 
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ausência desses compostos pode comprometer a operação do reator por longos períodos, 

tornando o sistema muito sensível a choques de pH. Por outro lado, os reatores apresentaram 

concentrações elevadas de ácidos orgânicos (em torno de 1900 mg/L), esses compostos 

conferem efeito tamponante, porém em uma faixa de pH inadequada ao processo anaeróbio (pH 

4,5). Sua presença, em excesso, pode prejudicar o potencial máximo de produção de metano, 

pois atuam como inibidores termodinâmicos na etapa de conversão de ácidos orgânicos em 

acetato (substrato para a produção de metano). 

Jiang et al., (2007) também identificaram altas concentrações de ácidos orgânicos 

voláteis, porém sem elevada queda de pH em um sistema pré-piloto tratando resíduos sólidos 

urbanos com recirculação de chorume, para estabilização do processo. Os autores sugerem que 

os regimes de recirculação de chorume devem ser ajustados para garantir a estabilização e 

eficiência na recuperação de energia, uma vez que taxas mais altas pode acelerar a 

biodegradabilidade dos resíduos sólidos. Esse fato também foi observado por Šan & Onay, 

2001. 

5.4.2 Produtividade de biogás 

É importante ressaltar que diferente dos testes AME dos reatores de bancada, o qual 

avaliou a produção de metano pela purificação do biogás, nos reatores pré-piloto foram 

avaliados a produção de biogás, conforme metodologia descrita no item 4.7. 

A Figura 28 mostra a produção média específica de biogás qual utilizou-se a 

concentração de sólidos voláteis inicial e normalizado o volume acumulado produzido. Na 

Figura 29 é demonstrado a taxa média específica da produção de biogás. Como forma de 

comparação foram plotados gráficos com os dados do reator sem chorume, somente dejeto e 

água, sendo considerado como o “zero” - reator controle - dos experimentos para fins de 

comparação. 
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Figura 28: Produção Acumulado de metano. 

 

Figura 29: Taxa média da produção de metano. 

 

 

Conforme observado nas Figuras 28 e 29, houve a produção de biogás logo no primeiro 

dia de operação para ambos os sistemas. A co-digestão com chorume demonstrou ser favorável 

com aumento de produção de 21% ao final da operação, em comparação aos reatores zero, a 

qual se estendeu em 265 dias de operação. Importante ressaltar que os reatores são do tipo 

batelada, então nenhuma realimentação foi realizada durante esse período. 

Normalmente os testes AME, tem a durabilidade de 30 dias, porém quando a matéria 

orgânica é complexa e de difícil degradação, a etapa hidrólise torna-se mais lenta, levando a 

degradação da matéria orgânica de forma gradativa, o que pode ser explicado pelo fornecimento 

de matéria orgânica durante a duração extensa dos experimentos. 

Em comparação ao reator com co-substrato chorume e o reator “zero”, observa-se que 

desde o primeiro dia de operação, o reator com chorume sobressaiu-se em relação a produção 

acumulada de biogás. Até o 41° dia a diferença na produção entre eles foi de no máximo 10 N 

L/g SV não sendo observado uma variação significativa. Porém, quando analisado ao fim da 
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operação da fase estacionária houve uma diferença que alcançou 49 N L/g SV. A Figura 30 

demonstra esses dados. 

 

Figura 30: Diferença da produção de biogás dos reatores com chorume e sem chorume 

(reator zero). Foi diminuído a produção acumulada do reator zero no reator com 

chorume. 

 

Através dos dados experimentais de produção de biogás, decidiu-se realizar o ajuste dos 

dados ao modelo de Gompertz.  As Figuras 31 e 32 apresentam os dados experimentais 

ajustados ao modelo de Gompertz. 

 

Figura 31: Modelo de Gompertz ajustado aos dados experimentais de produção de 

biogás no reator pré-piloto contendo apenas dejeto. 
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Figura 32: Modelo de Gompertz ajustado aos dados experimentais de produção de 

biogás no reator pré-piloto contendo dejeto + chorume. 

 

 

Tabela 32: Dados das Parâmetros obtidos do modelo de Gompertz para o ensaio contendo 

apenas dejeto e para o ensaio com dejeto e chorume. 

Parâmetros 

Dejeto: Água Dejeto: Chorume: Água Aumento/ Redução 

Dados 

Reais 
Gompertz  

Dados 

Reais 
Gompertz  

Dados 

Reais 
Gompertz  

Produção 

acumulada 

(N L/ g SV) 

228,27 166,84 277,17 230,87 21% 38% 

Taxa média 

(N L/ d g SV) 
1,40 1,19 1,82 1,54 30% 29% 

Fase Lag 

(dias) 
0 0 0 0 0 

0 

 

A aplicação de dejeto bovino com papéis de fibra 100% reciclado pós-consumo foram 

utilizados como substratos em um sistema de co-digestão visando a produção de biogás. Por 

meio da aplicação da equação de Gompertz modificada, o maior potencial de produção de 

biogás foi 98 mL/ g SV e a maior taxa máxima de produção de biogás foi 15,4 mL/ d. g SV. O 

primeiro foi alcançado numa proporção de papel/dejeto de 5:1 e o segundo na proporção de 1:2 

(ELNISKI et al., 2019). 

Em um sistema de co-digestão de palha de aveia e esterco de vaca, os autores utilizaram o 

modelo de Gompertz modificado para estimar o rendimento de metano. O maior rendimento de 

metano alcançado no experimento foi de 416,31 mL/ gSV. Além disso, observaram que à 

medida que a concentração de sólidos totais aumentou, a taxa máxima de rendimento diminuiu, 
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a maior taxa máxima foi de 17,84 mL/ d. g SV. Os autores variaram a concentração de sólidos 

totais entre 4% a 10% (ZHAO et al., 2018). 

Dessa forma, observa-se que os valores obtidos no experimento, alcançaram valores 

intermediários para produção de metano, quando comparados com o da literatura, ambos 

utilizaram o dejeto bovino como substrato, porém, diferentes mix de co-digestão foram 

aplicados em cada pesquisa. 

Para melhor visualização os dados estão apresentados nas Figuras 33 e 34, respectivamente, 

a produção máxima de metano e taxa máxima de produção de metano em termos de dados reais. 

 

Figura 33: Dados reais da produção máxima de biogás para os dois sistemas avaliados. 

 

 

A adição de chorume ao dejeto bovino contribuiu para um aumento de 21% no volume 

total de metano produzido nos primeiros 265 dias de operação dos reatores. O aumento de 

volume total de biogás não pode ser considerado isoladamente na análise de sistemas de co-

digestão, visto que em sistemas operados de forma contínua, mais importante que o volume 

acumulado será a velocidade de reação, representada, neste caso pela taxa máxima de produção 

de metano (Figura 34). 
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Figura 34: Dados reais da taxa de produção de biogás comparativa entre os dois 

sistemas avaliados. 

 

 

  Analisando o efeito sobre a cinética de reação, a adição de chorume contribuiu com um 

aumento de 30% na velocidade da reação de produção de metano entre o biorreator contendo 

apenas dejeto (1,40 N L/d g SV) e o biorreator contendo a mistura dejeto + chorume (1,82 N 

L/d g SV). Os resultados em escala de bancada demonstraram que não havia influência na taxa 

máxima de produção de metano com a adição de chorume para os limites estabelecidos naqueles 

experimentos, porém, nos reatores pré-piloto observou-se que existe uma melhora significativa 

na da taxa de produção de biogás com a adição de chorume. O incremento na taxa de produção 

de biogás é o parâmetro operacional mais importante para o aumento de escala. Nesse sentido, 

a adição de chorume posiciona-se de forma bastante positiva, pois afetou a produção de biogás 

e com relação ao modo de operação dos biodigestores em escala plena, sabe-se que se utiliza 

reatores que operam de forma contínua, e, portanto, nesse caso, manter as taxas de produção de 

biogás é essencial para otimizar o aproveitamento energético do reator.  

Os dados experimentais observados até o momento são promissores quando à utilização 

de chorume como aditivo, conforme demonstrado pela produção de biogás e pela taxa de 

geração de biogás, que foram maiores inicialmente para os experimentos com chorume.  

Além dos parâmetros cinéticos de produção, também analisou-se a composição de 

biogás em relação as porcentagens de CH4, CO2 e, H2S, que foram determinados por meio de 

um analisador de biogás portátil. 
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Iniciou-se a primeira medição da composição no 9° dia de operação, devido a 

necessidade de acumular um volume suficiente para a vazão mínima de detecção do 

equipamento analisador. A última medida foi realizada até o 139° dia de operação, pois houve 

problemas técnicos de funcionamento do analisador o que levou a impossibilidade de analisar 

o biogás no final da operação. Mas com os dados obtidos podemos observar que nos primeiros 

quinze dias de operação não houve diferença na composição do CH4 e CO2, entre os reatores 

com chorume e sem chorume. Após o 42° dia houve a predominância de CH4 em ambos os 

reatores, em média de 61% (sem chorume) e 59% (com chorume). No último dia de análise, 

139° dia, observou-se valores de 56% (sem chorume) e 65% (com chorume). Em relação ao 

sulfeto de hidrogênio sua concentração iniciou com valor alto de 762 ppm, sendo reduzido em 

cerca de 98% no 71° dia, para ambos os sistemas. Nos reatores sem chorume a remoção de 

sulfeto de hidrogênio foi mais rápido frente aos reatores com chorume, porém ambos os 

sistemas tiveram a concentração de sulfeto de hidrogênio zeradas no final da análise. 

 

Figura 35: Composição média do biogás dos reatores sem chorume. 
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Figura 36: Composição média do biogás dos reatores com chorume.  
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escala aplicada ao biorreator, no projeto piloto, a produção de biogás foi de 4,3 vezes maior que 

os experimentos realizados em escala de bancada (KHELIFA ZOUAGHI; DJELAL; SALEM, 

2021). Portanto, é importante salientar que a ampliação de escala pode ocasionar mudanças nos 

parâmetros operacionais, ocasionando mudanças nos resultados obtidos. 

Dessa forma, o chorume demonstrou boa performance ao ser utilizado na co-digestão com 

dejeto bovino, sendo um grande potencial de tornar-se um resíduo potencial para conversão de 

recursos energéticos.   
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microorganismos patogênicos, o monitoramento desses parâmetros se faz necessário para uso 

correto como fertilizante. 
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Capítulo 6 

 

CAPÍTULO 6 -  CONCLUSÃO 

Este trabalho acrescenta conhecimentos importantes ao setor ambiental e bioenergético, 

uma vez que traz a proposta de co-digestão através de uma abordagem crítica para a eliminação 

adequada de resíduos massivos e eficientes através da sua utilização energética. 

A metodologia do delineamento experimental do composto central rotacional (DCCR) 

é uma forma eficaz de compreender a influência das variáveis de estudo como funções da 

resposta desejada. Foram obtidos parâmetros importantes demonstrando a correlação entre as 

variáveis de estudo e variável resposta. 

Como resultado da co-digestão de dejeto bovino com cama de frango, foi obtido um 

modelo quadrático, em que a diluição influenciou a produção e a taxa média de metano, 

indicando uma diluição ideal de 80% para adição de cama de frango dentro dos limites 

estudados (8% a 22%). 

Para a co-digestão de dejeto bovino com chorume de aterro sanitário, através dos dados 

obtidos em bancada, as variáveis diluição e adição de co-substrato dentro do limite avaliado 

não influenciou os efeitos de taxa e produção de metano. Contudo, vale ressaltar que o chorume 

proporcionou grandes vantagens econômicas e ambientais ao ser destinado ao processo de 

produção de biogás.  

Na escala pré-piloto (100 L de volume útil), nas condições de adição de 2,5% de 

chorume e 45% de diluição, observou-se que esse sistema apresentou vantagem em relação a 

produção e taxa média de biogás com aumento de 21% e 30%, respectivamente, em comparação 

ao reator “zero”. Em termos de produção de metano no biogás, a maior porcentagem se deu no 

52° dia de operação com 66%.  
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Diante desse cenário, é sabido o potencial de produção de biogás quando adicionado 

2,5% de chorume ao dejeto bovino, porém quando é analisado o sistema para implantação em 

escala real é necessário atentar nas questões que poderiam influenciar a boa prática de manejo 

do chorume até a planta do biodigestor, a fim de não causar danos ambientais e também não 

prejudicar a produção de biogás, e também o efluente gerado (digestato), o qual requer 

monitoramento, como a concentração de metais, a fim de não contaminar a agricultura. 

Portanto, a utilização de processos de co-digestão com resíduos de grande impacto 

ambiental como chorume, é um caminho econômico e ambientalmente promissor, pois agrega 

valor aos resíduos utilizados, com potencial de geração de bioenergia e, ao mesmo tempo, 

coloca-se como uma resposta ao manejo e remediação desses efluentes. 
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Capítulo 7 

CAPÍTULO 7 -  SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

A partir da pesquisa realizada, sugere-se como possibilidades para futuros estudos: 

• Utilizar inóculo adaptado para análise da co-digestão para ambos co-substratos 

estudados; 

• Analisar diversidade microbiológica dos sistemas antes e após a co-digestão; 

• Realizar o teste AME com remoção de materiais sólidos do afluente afim de 

diminuir as interferências dos particulados; 

• Avaliar a qualidade do efluentes dos reatores em termos de caráter de 

fertilizante; 

• Quantificar a concentração de potássio nos efluentes, como potencial nutrientes 

presente para formulação das concentrações essenciais do biofertilizante; 

• Estudar a relação dos nutrientes N:P:K do efluentes (digestato) para avaliar a 

concentração e possíveis resíduos potenciais para equilibrar a proporção 

requerida pelas diferentes culturas; 

• Coletar chorume em diferentes estações do ano e avaliar sua variabilidade 

anual em termos de caracterização e influência na co-digestão com dejeto 

bovino; 

• Avaliar a mono-digestão do chorume de aterro sanitário com inóculo adaptado; 
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ANEXO I 

 

METODOLOGIAS UTILIZADAS PARA ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

• pH – Método 4500H+ 

 O pH foi determinado por pHmetro em triplicata no início e no fim do tempo de 

operação de biodigestor, tanto no afluente e quanto no efluente digerido. O medidor de pH foi 

calibrado previamente utilizando-se os padrões 7,0 e 4,0 à temperatura ambiente. 

 

• Demanda Química de Oxigênio (DQO) – Método 5220 

 

Reagentes 

Sulfato de prata (𝐴𝑔2𝑆𝑂4) 

Ácido sulfúrico (𝐻2𝑆𝑂4) concentrado 96-97% 

Dicromato de potássio (𝐾2𝐶𝑟2𝑂7) 

Sulfato de mercúrio (𝐻𝑔𝑆𝑂4) 

Ftalato Ácido de Potássio P.A. (sigla KPH) 

 

Preparo das Soluções 

 

1. Solução de sulfato de prata em ácido sulfúrico concentrado  

Separar um frasco de 1 𝑙 de 𝐻2𝑆𝑂4 concentrado (96-97%, densidade: 1,84 𝑘𝑔 𝑙−1 ). 

Transferir 10,12g de Ag2SO4, triturado com bastão de vidro, para o frasco de 𝐻2𝑆𝑂4, no frasco 

âmbar original do ácido. Fechar hermeticamente o frasco. Não agitar e não proceder nenhum 

tipo de movimentação. Deixar o frasco em repouso por 48 horas, no escuro, para que ocorra a 

dissolução. Após 48h, transferir cuidadosamente a solução para um frasco âmbar de 2 𝑙  com 

rosca adaptada ao dispensador automático. O frasco deverá ser envelopado com papel alumínio 

para evitar contato com a luz. 

 

2. Solução de K2Cr2O7 e HgSO4, acidificada com H2SO4  
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Secar cerca de 15g de 𝐾2𝐶𝑟2𝑂7 a 105°C, em estufa, durante 24 horas. Resfriar em 

dessecador. Em erlenmeyer de 1000 ml contendo cerca de 200 𝑚𝑙 de água destilada, imerso em 

um banho de gelo, adicionar, com cuidado e aos poucos, 167 𝑚𝑙 de ácido sulfúrico concentrado. 

Adicionar 33,3 𝑔 de 𝐻𝑔𝑆𝑂4   e agitar, com bastão de vidro, para dissolver. Reservar. Transferir 

quantitativamente, usando água destilada, 10,216 𝑔 de 𝐾2𝐶𝑟2𝑂7 para balão volumétrico de 1000 

ml. Agitar o balão para dissolver. Adicionar a solução ácida resfriada de sulfato de mercúrio 

(𝐻𝑔𝑆𝑂4 ). Quando a solução estiver completamente resfriada, completar o volume com água 

destilada. Transferir cuidadosamente a solução para um frasco âmbar de 2 𝑙  com rosca adaptada 

ao dispensador automático e etiquetar. O frasco deverá ser envelopado com papel alumínio para 

evitar contato com a luz. 

 

Construção da Curva de Calibração 

 

 Preparo da solução padrão 

 

Sabe-se que a DQO de 1,000 mg de hidrogenoftalato de potássio (KPH), padrão 

primário, é 1,176 mg de O2. Dessa forma, secar aproximadamente 500 mg de KHP, em placa 

de Petri semi-aberta, em estufa a 120°C por 24 horas e resfriar em dessecador. 

Dissolver cerca de 0,425 g de KHP em água destilada (anotar a massa exata para cálculo 

da DQO real) em um copo de béquer de 50 𝑚𝑙, transferir quantitativamente para balão 

volumétrico de 500 ml e completar o volume com água destilada (solução padrão).  

Preparar os padrões para a curva de calibração em balões de 10 𝑚𝑙, em triplicata para 

cada ponto da Tabela a seguir. A curva de DQO aplica-se a faixa de 50 a 800 𝑚𝑔𝑂2 𝑙−1. 

Concentrações superiores a este valor deverão ser diluídas a fim de alcançar valores entre 200 

a 400 𝑚𝑔𝑂2𝑙−1. 

 

Tabela 1- Pontos da curva de calibração. 

 
Concentrações 

aproximadas 

(𝒎𝒈 𝑫𝑸𝑶  𝒍−𝟏) 

Solução 

padrão 

(𝒎𝒍) para 

diluição em balão 

de 10,0 ml 

50 0,5 

0,5 

0,5 
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80 0,8 

0,8 

0,8 

100 1,0 

1,0 

1,0 

200 2,0 

2,0 

2,0 

400 4,0 

4,0 

4,0 

600 6,0 

6,0 

6,0 

800 8,0 

8,0 

8,0 

  

 

 

Procedimento analítico 

Em tubos de borossilicato com tampas rosqueáveis e selo interno de Teflon, adicionar 

2,50 ml de amostra. O mesmo deve ser feito para o branco (2,50 ml de água destilada). 

Adicionar 1,50 ml da solução de dicromato de potássio (solução de digestão) e, 

vagarosamente, 3,50 ml da solução de sulfato de prata em ácido sulfúrico concentrado. 

Fechar hermeticamente o tubo e agitar muito lentamente, por inversão, segurando-o pela tampa. 

A análise pode ser interrompida nesta etapa, desde que as amostras fiquem estocadas no escuro. 

Colocar os tubos no digestor previamente aquecido à temperatura de 150 °C e mantê-los durante 

2 horas. Após 2h, retirar os tubos para resfriamento e manter em local escuro. Ligar o 

espectrofotômetro meia hora antes da leitura e fixar o comprimento de onda em 620 𝒏𝒎. 

Limpar os tubos com papel absorvente, zerar o equipamento com o branco, e proceder com a 

leitura das absorbâncias de cada padrão. 
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• Demanda Bioquímica de Oxigênio – Método 5510 B 

 

Preparo das Soluções 

 

1. Solução Tampão de Fosfato 

Dissolver em aproximadamente 600ml de água destilada 8,5g de fosfato monobásico de 

potássio (KH2PO4 P.A.), 21,75g de fosfato dibásico de potássio (K2HPO4 P.A.), 33,4g de 

fosfato dibásico de sódio heptahidratado (Na2HPO4.7H2O P.A.) e 1,7g de cloreto de amônio 

(NH4Cl P.A.). Transferir para um balão volumétrico de 1000ml e completar o volume com água 

destilada. Estocar a solução em frasco tipo âmbar, em temperatura ambiente e ela será manterá 

estável por 6 meses (mínimo). 

 

2. Solução de Sulfato de Magnésio 

Dissolver 22,5g de sulfato de magnésio heptahidratado (MgSO4.7H2O P.A.) em 

aproximadamente 800ml de água, transferir para um balão volumétrico de 1000ml e completar 

o volume com água destilada. Estocar a solução em frasco tipo âmbar, em temperatura ambiente 

e ela será manterá estável por 6 meses (mínimo). 

 

3. Solução de Cloreto de Cálcio (CaCl2) 

Dissolver 27,5g de cloreto de cálcio anidro (CaCl2 P.A.) em aproximadamente 800ml 

de água, transferir para um balão volumétrico de 1000ml e completar o volume com água 

destilada. Estocar a solução em frasco tipo âmbar, em temperatura ambiente e ela será manterá 

estável por 6 meses (mínimo). 

 

4. Solução de Cloreto Férrico (FeCl3) 

Dissolver 0,25g de cloreto férrico hexahidratado (FeCl3.6H2O P.A.) em 

aproximadamente 800ml de água, transferir para um balão volumétrico de 1000ml e completar 

o volume com água destilada. Estocar a solução em frasco tipo âmbar, em temperatura ambiente 

e ela será manterá estável por 6 meses (mínimo). 

 

5. Solução de Cloreto de Amônio (NH4Cl) 

Dissolver 38,2g de cloreto de amônio (NH4Cl P.A.) em aproximadamente 800ml de 

água, neutralize o pH para 7,0 com KOH, transfira para um balão volumétrico de 1000ml e 
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completar o volume com água destilada. Estocar a solução em frasco tipo âmbar, em 

temperatura ambiente e ela será manterá estável por 6 meses (mínimo). 

 

6. Solução Nutriente 

Preparar somente no momento do uso por meio da mistura de 6ml da solução de tampão 

fosfato, 2ml da solução de sulfato de magnésio, 2ml da solução de cloreto férrico, 2ml da 

solução de cloreto de cálcio e 2ml da solução de cloreto de amônio. 

 

 

 

Procedimento analítico: Método respirométrico - OXITOP 

 

Após a coleta, a amostra deverá ser mantida refrigerada, com validade de até 24 horas para 

o início da análise (incubação). Com o valor da DQO da amostra ou a faixa de DBO esperada 

e de acordo com estes valores observar na Tabela 2, o volume da amostra e solução nutriente a 

ser transferido para a garrafa de Oxitop. 

 

Tabela 2 - Especificação dos valores de amostra e volume de solução nutriente utilizados 

na quantificação de DBO, segundo as faixas de DBO. 
DBO Esperada 

(𝑚𝑔 𝑙−1) 

Amostra (𝑚𝑙) Solução Nutriente 

(𝑚𝑙) 
0-40 432 1,7 

0-80 365 1,5 

0-200 250 1,0 

0-400 164 0,6 

0-800 97 0,4 

0-2000 43,5 0,2 

 

Transferir o volume de amostra no frasco de DBO Oxitop, adicionar à solução nutriente no 

valor corresponde à Tabela 2, colocar uma barra magnética dentro da garrafa, adicionar de 2 a 

4 pastilhas de NaOH (P.A.) no reservatório de borracha e colocar o reservatório com cuidado 

na boca da garrafa. Fechar a garrafa com o sensor e colocar sobre o sistema de agitação. Ligar 

o sistema de agitação e verificar os agitadores. Pressionar simultaneamente as teclas M e S até 

que apareça no visor do sensor “00”. A concentração final da DBO5 será dada após o término 

da análise no leitor do sensor do Oxitop. 

 

• Fósforo Total (Strickland e Parsons, 1960; Valderrama,1981) 
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Preparo das Soluções 

 

1. Solução padrão de fosfato monobásico de potássio (KH2PO4) 

Pesar em um vidro de relógio 0,1757 𝑔 de 𝐾𝐻2𝑃𝑂4 anidro em balança analítica e anotar 

a massa exata para futura correção da concentração teórica. Dissolver em um copo de béquer 

de 100 𝑚𝑙 utilizando água deionizada e transferir analiticamente para um balão volumétrico de 

1000 ml. Completar o volume com água deionizada. A solução final terá uma concentração de 

40 𝑚𝑔 𝑃 − 𝑃𝑂4
−3 𝑙−1. Armazenar em frasco de vidro âmbar. 

 

2. Solução de Reagente Misto 

A mistura que compõe o reagente misto deverá ser preparada no momento de sua 

utilização, pois não é uma solução estável). Misturar, 12,5 𝑚𝑙 da solução A, 25 𝑚𝑙 da solução 

B, 62,5 𝑚𝑙 da solução C e 25 𝑚𝑙 da solução D. 

Solução A: Tartarato de Antimônio e Potássio (𝐾5𝐶4𝐻4𝑂6. 0,5𝐻2𝑂): pesar em balança 

analítica 0,34 g de tartarato de antimônio e potássio e dissolver em cerca de 200 𝑚𝑙 de água 

deionizada utilizando um copo de béquer de 250 𝑚𝑙. Aquecer se necessário. Transferir 

quantitativamente para um balão de 250 𝑚𝑙 e completar o volume com água deionizada. Para 

a solução se manter estável por muitos meses, estocar em frasco de polietileno ou vidro em 

temperatura ambiente. 

Solução B: Molibdato de amônia ((𝑁𝐻4)6𝑀𝑜7𝑂24. 4𝐻2𝑂): pesar 15 g de paramolibdato 

P.A. e dissolver em cerca de 200 𝑚𝑙 de água deionizada utilizando um copo de béquer de 250 

𝑚𝑙. Transferir quantitativamente para um balão de 500 𝑚𝑙 e completar o volume com água 

deionizada. Para a solução se manter estável por muito tempo, estocar em frasco de polietileno 

no escuro e em temperatura ambiente. 

Solução C: Ácido sulfúrico 140:900 (𝐻2𝑆𝑂4): adicionar vagarosamente utilizando 

luvas e óculos de proteção, em uma capela, 140 ml de 𝐻2𝑆𝑂4 em 900 ml de água deionizada. 

Para a solução se manter estável, estocar em frasco âmbar na geladeira. 

Solução D: Ácido ascórbico (deve ser preparada no momento da análise): pesar 1,35 𝑔 

de ácido ascórbico P.A. e dissolver  em cerca de 20 𝑚𝑙 de água deionizada utilizando um copo 

de béquer de 50 𝑚𝑙. Transferir quantitativamente para um balão de 25 𝑚𝑙 e completar o volume 

com água deionizada.  

 

3. Solução do Reagente de Oxidação (R.O.) 
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Primeiramente, pesar 40g de NaOH e dissolver em cerca de 500 𝑚𝑙 utilizando um copo 

de béquer de 1000 𝑚𝑙. Transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 1000 𝑚𝑙 e 

completar o volume com água deionizada. Armazenar em frasco de polietileno. 

Pesar 50 𝑔 de persulfato de potássio (𝐾2𝑆2𝑂3) e 30 g de ácido bórico (𝐻3𝐵𝑂3). Dissolver 

cuidadosamente em 350 ml da solução de NaOH 1M preparada previamente utilizando um copo 

de béquer de 1000 𝑚𝑙. Transferir quantitativamente para um balão volumétrico de 1000 𝑚𝑙 e 

completar o volume com água deionizada. Armazenar em frasco de polietileno. 

 

Construção da Curva de Calibração 

Separar 28 balões volumétricos de 200 mL para a realização das diluições da Solução 

Padrão de acordo com a Tabela 3. Cada ponto deverá ser preparado em triplicata. Após a adição 

utilizando pipetador automático de 0,1-1 𝑚𝑙 e de 1-5𝑚𝑙 do volume correspondente à cada 

diluição, completar o volume do balão utilizando água deionizada. Reservar os balões para 

proceder à análise. 

 

Tabela 3 - Diluições para a determinação da curva padrão de fosfato até 800 μg/L. 

Balões (200 mL) Solução Padrão (𝒎𝒍) Concentração  (µ𝒈 𝑷 − 𝑷𝑶𝟒
−𝟑 𝒍−𝟏) 

1 (Branco) 0,0 0,0 

2-4 0,1 20,0 

5-7 0,2 40,0 

8-10 0,3 60,0 

11-13 0,4 80,0 

14-16 0,5 100,0 

17-19 1,0 200,0 

20-22 2,0 400,0 

23-25 3,0 600,0 

26-28 4,0 800,0 

 

Procedimento analítico 

 

Utilizando frascos do tipo Falcon de 50 𝑚𝑙 (um para cada balão), adicionar 30 𝑚𝑙,  

utilizando uma proveta, de cada solução contida nos balões, 4 𝑚𝑙 do reagente de oxidação 

(R.O.) e 3,4 𝑚𝑙 do reagente misto. Deixar reagir por 30 min em repouso. Realizar a leitura das 

absorbâncias em comprimento de onda de 882 𝒏𝒎 utilizando cubetas de 1 𝑐𝑚.  

 

 

• Alcalinidade e Ácidos orgânicos (Ripley et al., 1986 e DiLallo e Albertson, 1961) 
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Preparo das Soluções 

 

1. Solução de Fenolftaleína 

Em um copo de béquer de 100 ml, dissolver 0,5g de fenolftaleína P.A. em 30 ml de 

etanol. Transferir analiticamente com água destilada para um balão volumétrico de 50 ml e 

completar o volume. Armazenar em local escuro e seco. 

 

2. Solução de Azul de bromotimol 

 Em um copo de béquer de 100 ml, Dissolver 0,05g de bromotimol em 10 ml de etanol.  

Transferir analiticamente com água destilada para um balão volumétrico de 50 ml e completar 

o volume. Armazenar em local escuro e seco. 

 

3. NaOH 0,005 M 

Pesar em um vidro de relógio cerca de 0,2g de NaOH. Transferir analiticamente com 

água destilada para um copo de béquer de 100 mL e agitar com um bastão de vidro até a 

completa dissolução. Transferir analiticamente com água destilada para um balão volumétrico 

de 1000 ml e completar o volume. Armazenar em um frasco âmbar com tampa de rosca (caso 

esteja se utilizando bureta automática). Para bureta de vidro, armazenar em um frasco plástico 

em local escuro. 

A solução de NaOH deverá ser padronizada para determinação exata de sua 

concentração. Para tal, deve ser feita, em triplicata, com KPH previamente seco em estufa (secar 

cerca de 20g de KPH em uma placa de Petri sem tampa), a 120 °C, por 24 horas e resfriar em 

dessecador. Pesar em 3 vidros de relógio 0,015g de KPH e anotar a massa exata de cada réplica. 

Dissolver em cerca de 25 ml de água destilada em um frasco erlenmeyer de 250 ml. Adicionar 

2 gotas da solução de fenolftaleína no erlenmeyer e trabalhar sobre um fundo branco. Com a 

bureta, adicionar a solução de NaOH até uma leve coloração rosada. Anotar os volumes gastos 

para a titulação de cada réplica. Substituir todos os valores na Equação 1 para obter a 

concentração exata de NaOH, onde 𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻 é a concentração final de NaOH em 𝑚𝑜𝑙 𝑙−1(𝑀), 

𝑚𝐾𝑃𝐻 é a média das massas de KPH em 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 (𝑔), 𝑀𝑀𝐾𝑃𝐻  é a massa molar do KPH 

(204,22 𝑔 𝑚𝑜𝑙−1) e 𝑉𝑡𝑖𝑡 é a média dos volumes gastos na titulação em 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 (𝑙) . 

 

 𝐶𝑁𝑎𝑂𝐻 =
𝑚𝐾𝑃𝐻

𝑀𝑀𝐾𝑃𝐻.𝑉𝑡𝑖𝑡
         (1) 
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4. H2SO4 0,05 M 

 Para preparar a solução de H2SO4, primeiro utilizar a Equação 2, baseada na 

estequiometria da Equação 3, visto que o volume de H2SO4 a ser utilizado depende da pureza 

do produto adquirido. Considerar 𝑉𝐻2𝑆𝑂4
 (volume de ácido em 𝑚𝑙), 𝑀𝑀𝐻2𝑆𝑂4

 (massa molar do 

ácido sulfúrico em 𝑔/𝑙), 𝑃𝐻2𝑆𝑂4
 (pureza do ácido em %/100), 𝑑𝐻2𝑆𝑂4

 (densidade do ácido 

sulfúrico: 1,84 𝑘𝑔/𝑙). 

 

𝑉𝐻2𝑆𝑂4
=

0,05.𝑀𝑀𝐻2𝑆𝑂4 .1000

𝑃𝐻2𝑆𝑂4 .𝑑𝐻2𝑆𝑂4

      (2) 

 

𝑁𝑎2𝐵4𝑂7. 10𝐻2𝑂 + 𝐻2𝑆𝑂4 → 4𝐻33𝐵𝑂3 + 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 + 5𝐻2𝑂  (3) 

 

 

 *PS: Normalmente, as soluções P.A. de ácido sulfúrico tem 97,5% de pureza, o que 

resultará em um volume de cerca de 0,3 𝑚𝑙. 

Após calcular o volume de ácido, o ácido deve ser adicionado em cerca de 100 𝑚𝑙 de 

água diretamente no balão volumétrico de 1 𝑙 com cuidado e aos poucos, em capela e sob 

resfriamento, trabalhando com luvas. Completar o volume com água destilada. Armazenar em 

frasco de vidro âmbar com tampa de rosca para bureta automática ou em frasco âmbar com 

tampa. 

A solução de H2SO4 deverá ser padronizada para determinação exata de sua 

concentração, de acordo com a Equação 3. Para tal, deve ser feita, em triplicata, com bórax. 

Pesar em 3 vidros de relógio 0,286g de bórax e anotar a massa exata de cada réplica. Dissolver 

em cerca de 50 ml de água destilada em um frasco erlenmeyer de 250 ml. Adicionar 2 gotas da 

solução de azul de bromotimol no erlenmeyer e trabalhar sobre um fundo branco. Com a bureta, 

adicionar a solução de H2SO4 até a viragem do verde para amarelado persistente. Anotar os 

volumes gastos para a titulação de cada réplica. Substituir todos os valores na Equação 4 para 

obter a concentração exata de H2SO4, onde 𝐶𝐻2𝑆𝑂4
 é a concentração final de H2SO4 em 

𝑚𝑜𝑙 𝑙−1(𝑀), 𝑚𝐵ó𝑟𝑎𝑥 é a média das massas de bórax em 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 (𝑔), 𝑀𝑀𝐵ó𝑟𝑎𝑥 é a massa 

molar do bórax (381,37 𝑔 𝑚𝑜𝑙−1) e 𝑉𝑡𝑖𝑡 é a média dos volumes gastos na titulação em 

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 (𝑙). 
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𝐶𝐻2𝑆𝑂4
=

𝑚𝐵ó𝑟𝑎𝑥

𝑀𝑀𝐵ó𝑟𝑎𝑥.𝑉𝑡𝑖𝑡
        (4) 

 

Procedimento analítico 

Calibrar o medidor de pH com padrões de pH 7,0 e 4,0, à temperatura ambiente. 

Transferir 50 𝑚𝑙 da amostra do biodigestor (inicial e final) para um béquer de 100 𝑚𝑙 e registrar 

o valor do pH. Determinar tudo em triplicata. Caso o valor de pH esteja acima de 8,0, adicionar 

sob agitação (utilizando um agitador magnético com barra magnética) um volume de H2SO4 

suficiente para abaixar o pH até 8,0. Este volume não precisa ser anotado. Caso o pH esteja 

abaixo de 8,0, nenhum ajuste prévio de pH deverá ser realizado. Com a amostra sobre o agitador 

magnético e contendo o eletrodo de pH, titular a amostra, sob agitação magnética, por meio da 

adição de solução padronizada de H2SO4 até pH 5,75. Anotar o volume 𝑉1. Essa primeira 

medida será utilizada para cálculo da alcalinidade denominada parcial, podendo ser aproximada 

à alcalinidade a bicarbonato, uma vez que compreende 80% de bicarbonato e 20% de sais de 

ácidos orgânicos voláteis. Voltar a bureta para o zero e proceder a adição da solução de H2SO4 

até pH 4,3. Essa alcalinidade é denominada intermediária, podendo ser aproximada àquela 

devida a sais de ácidos voláteis. Anotar o volume 𝑉2 e reservar a amostra para determinação da 

concentração de ácidos orgânicos. Para a alcalinidade total, considerar 𝑉3 sendo o somatório de 

𝑉1 e 𝑉2 (𝑉3 = 𝑉1 + 𝑉2) 

 Calcular as alcalinidades parcial, intermediária e total baseada nas equações e a 

alcalinidade a bicarbonato pelas respectivas equações 5, 6 e 7, sendo 𝑁𝐻2𝑆𝑂4
a normalidade do 

ácido sulfúrico (𝑁𝐻2𝑆𝑂4
=

𝑀𝑀𝐻2𝑆𝑂4

2
, adimensional), 𝑀𝑀𝐻2𝑆𝑂4

 a massa molar de ácido sulfúrico 

padronizada previamente, 𝑉1 a 𝑉3 a média dos volumes gastos nas titulações (𝑚𝑙) e 𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 a 

média dos volumes de amostra utilizados (𝑚𝑙). O valor de alcalinidade deverá ser expresso em 

𝑚𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂3 𝑙−1.  

 

 

Alcalinidade parcial (mg l-1, como CaCO3): 

𝐴𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙 =
𝑉1𝑁H2SO4 50000

𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
                                                           (5) 

 

Alcalinidade intermediária (mg l-1, como CaCO3): 

𝐴𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎 =
𝑉2𝑁H2SO4 50000

𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
                                                 (6) 
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Alcalinidade total (mg l-1, como CaCO3): 

𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑉3𝑁H2SO4 50000

𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
                                                              (7) 

 

Observação: O valor de 50000 é o equivalente-grama do CaCO3 em mg l-1, cujo mol é 

de 100 g. 

 

Determinação de ácidos voláteis totais 

 Reduzir o pH da amostra reservada (aquela utilizada para a determinação de 

alcalinidade) de 4,30 para 3,30 com H2SO4 (este volume não precisa ser registrado). Ferver a 

amostra em manta térmica ou chapa, por 3 minutos (após fervura), para completa remoção do 

dióxido de carbono. Esfriar a amostra em banho de gelo até a temperatura ambiente. Adicionar 

à amostra, a solução padronizada de NaOH até pH 4,0 e desprezar esse volume. Titular a 

amostra a partir do pH=4,0 com a solução padronizada de NaOH até pH 7,00 e anotar esse 

volume (V). Essa adição permitirá, principalmente, a neutralização de ácidos orgânicos. Esse 

procedimento permite calcular a concentração aproximada de ácidos. Calcular a concentração 

de ácidos, utilizando a Equação 8, sendo 𝐴𝑎𝑐_𝑣𝑜𝑙 os ácidos orgânicos da amostras (𝑚𝑔 𝐻𝐴𝐶  𝑙−1), 

𝑉 o volume gasto na titulação (𝑚𝑙), 𝑀𝑀𝑁𝑎𝑂𝐻 a molaridade do NaOH previamente padronizada 

(𝑚𝑜𝑙 𝑙−1) e 𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 a média dos volumes de amostra utilizados (𝑚𝑙). 

 

𝐴𝑎𝑐_𝑣𝑜𝑙 =
𝑉 𝑀𝑀𝑁𝑎𝑂𝐻 60000

𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
       (8) 

 

 Obs: O valor 60000 é o equivalente-grama do HAc (ácido acético), em mg. 

 

• Nitrogênio total Kjeldahl 

 

Preparo das Soluções 

 

1. Reagente de Digestão 

Dissolver, em aproximadamente 600mL de água destilada, 134g de Sulfato de Potássio 

(K2SO4), 7,3g de Sulfato de Cobre (CuSO4) e, cuidadosamente, 134mL de ácido Sulfúrico 

(H2SO4) concentrado; transferir para um balão volumétrico de 1L e completar o volume. 
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2. Solução de Hidróxido de Sódio/Tiossulfato de Sódio 

Dissolver, em aproximadamente 800mL de água destilada, 500g de Hidróxido de Sódio 

(NaOH) e 25g de Tiossulfato de Sódio (Na2S2O3.H2O), aguardar esfriar e completar o volume 

para 1L. 

 

3. Indicador Misto 

Dissolver 200mg de Vermelho de Metila em 100mL de Álcool Etílico; dissolver 100mg 

de Azul de Metileno em 50mL de álcool etílico; Juntar as duas soluções. Preparar mensalmente. 

 

4. Solução absorvente de Ácido Bórico 

Dissolver 20g de Ácido Bórico em 800mL de água destilada, adicionar 10mL de 

indicador misto, transferir para um balão volumétrico de 1L e completar o volume. Preparar 

mensalmente. 

 

5. Solução estoque de Ácido sulfúrico (H2SO4) 1N 

Pipetar 27mL de H2SO4 concentrado (com extremo cuidado!) e transferir lentamente 

para um balão volumétrico de 1L com aproximadamente 500mL de água, completar o volume 

do balão. 

 

 Solução Padrão de Ácido Sulfúrico 0,02N 

Pipetar 20mL da solução estoque de ácido sulfúrico 1N e transferir para um balão 

volumétrico de 1L, completar o volume do balão. Padronizar com 20mL de solução padrão de 

Carbonato de sódio 0,05N, titulando até o pH de 4,5 (ponto final). Calcular a normalidade real 

do ácido sulfúrico:  

𝑁 =
𝐴. 𝐵

53. 𝐶
 

Onde: 

A : massa (g) de carbonato de sódio presente no balão de 1L; 

B : volume (mL) de carbonato de sódio usado na padronização; 

C : volume (mL) de NaOH gastos na titulação. 

 

Procedimento analítico 

1. Homogeneizar a amostra; 
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2. Retirar uma alíquota representativa em relação a quantidade de Nitrogênio 

Total presente na amostra, tal qual sugere a Tabela 4, e transferir para um frasco 

Kjeldahl: 

 

Tabela 4 - Volume de amostra de acordo com a faixa de concentração de NTK. 

NTK (mg/L) Volume para amostra 

(mL) 

0 – 1 500 

1 – 10 250 

10 – 20 100 

20 – 50 50 

50 – 100 25 

Obs.: amostras com valores acima de 100mgN-NKT/L devem ser diluídas. 

 

3. Adicionar 50mL de Reagente de Digestão; 

4. Acoplar o frasco kjeldahl no digestor e ligar o lavador de gases; 

5. Aguardar o término da digestão (até o aparecimento de fumos brancos na 

porção superior do frasco); 

6. Deixar chegar a temperatura ambiente; 

7. Adicionar aproximadamente 120mL de água destilada; 

8. Adicionar 25mL de solução de Hidróxido de Sódio/Tiossulfato de sódio; 

9. Acoplar imediatamente ao Aparelho de Destilação; 

10. Introduzir um balão volumétrico de 250mL contendo 50mL de solução 

absorvente de Ácido Bórico na saída do destilado; 

11. Coletar o destilado até atingir o menisco do balão; 

12. Transferir para um bécker de 500mL; 

13. Titular com Ácido Sulfúrico 0.02N usando um eletrodo de pH; 

14. Titular até o pH do “padrão” e anotar o volume. 

• Padrão: 

Transferir 50 mL de indicador de H3BO3 para um balão volumétrico de 

250 mL, completar com H2O destilada e medir o pH. Titular as amostras até esse 

valor de pH. 
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Cálculo  

𝑚𝑔𝑁 − 𝑁𝑇𝐾 =
𝑉á𝑐.𝑆𝑢𝑙𝑓ú𝑟𝑖𝑐𝑜𝑥280

𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
 

  Onde: 

  Vác.Sulfúrico: Volume de ácido sulfúrico gasto na titulação (mL); 

  Vamostra: Volume de amostra utilizada na destilação (mL). 

 

• Sólidos totais, totais voláteis e totais fixos 

 

Procedimento analítico 

 

Sólidos Totais 

1. Calcinar a cápsula de porcelana (130 mL), na mufla a 550 ºC ± 50 ºC por 1 

hora; 

2. Deixar resfriar em dessecador; 

3. Tarar, anotando o peso P0; 

4. Retirar uma alíquota de amostra e passar para um bécker de 600mL; 

5. Manter a amostra sob agitação; 

6. Retirar, com balão volumétrico ou pipeta volumétrica, um volume pré-

determinado de amostra; 

7. Transferir para a cápsula; 

8. Transportar, manuseando com luvas, a cápsula até a estufa; 

9. Deixar em estufa à 103-105 ºC até peso constante (24 horas); 

10. Retirar a cápsula da estufa, com auxílio de uma pinça de Mohr, e deixar 

esfriar 

em dessecador; 

11. Pesar e anotar o peso P1. 

 

Sólidos Fixos e Voláteis 

 1. Acondicionar os resíduos dos métodos A (cápsulas) na mufla a 550oC; 

2. Manter a essa temperatura por aproximadamente 20 minutos; 

3. Retirar, com auxílio de uma pinça de Mohr, e deixar esfriar em dessecador; 

4. Pesar e anotar o P2. 
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Sólidos Totais: 𝑆𝑇(𝑚𝑔/𝐿) =
𝑃1−𝑃0

𝑣𝑜𝑙.𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎(𝐿)
. 1000 

 

 Sólidos Totais Fixos: 𝑆𝑇𝐹(𝑚𝑔/𝐿) =
𝑃2−𝑃0

𝑣𝑜𝑙.𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎(𝐿)
. 1000 

 

 Sólidos Totais Voláteis: 𝑆𝑇𝑉(𝑚𝑔/𝐿) = 𝑆𝑇 − 𝑆𝑇𝐹 

 

 

 

 

 

 


