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RESUMO 

 

A aplicação da biodigestão anaeróbia para o tratamento dos resíduos 

orgânicos além de oferecer diversos benefícios ambientais e sociais, também permite 

a recuperação de metano para aproveitamento energético. Tendo em vista a realidade 

brasileira acerca da produção crescente de resíduos sólidos urbanos e de resíduos 

agropecuários, o aproveitamento energético do metano reflete uma fonte alternativa 

de energia com grande potencial de exploração e expansão. Portanto desenvolver 

técnicas para otimizar esse processo e aumentar a produção de metano é de extrema 

relevância para tornar a implantação e a operação do processo financeiramente mais 

atrativa. Nesse contexto, este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema 

de controle baseado em lógica fuzzy para a dosagem de matéria orgânica em um 

biorreator. As condições de desempenho analisadas foram a manutenção da 

biorreação e a maximização da produção de metano para diferentes situações com 

perturbações que demandem robustez do sistema.   

 

Palavras-chave: Biodigestão anaeróbia. Biogás. Controladores fuzzy. Gás metano. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The application of anaerobic biodigestion for the treatment of organic waste 

besides offering several environmental and social benefits, also allows the recovery of 

methane for energy use. Considering the Brazilian reality about the increasing 

production of urban solid waste and agricultural residues, the methane energy use 

reflects an alternative source of energy with great potential for exploration and 

expansion. Therefore, developing techniques to optimize this process and increase the 

production of methane is extremely relevant to make the implementation and operation 

of the process financially more attractive. In this context, this work presents the 

development of a control system based on fuzzy logic for the dosage of organic matter 

in a bioreactor. The performance conditions analyzed were the maintenance of the 

bioreactoration and the maximization of methane production for different situations with 

perturbations that demand robustness of the system. 

 

Keywords: Anaerobic Biodigestion. Biogas. Fuzzy controllers. Methane gas. 
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1 INTRODUÇÃO 

A geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil totalizou 79,9 milhões de 

toneladas em 2015, dos quais apenas 58,7% foi destinado para locais apropriados. 

No mesmo ano foi registrado um aumento na produção per capita de resíduos sólidos 

passando a 1,07 kg ao dia (ABRELPE, 2016, p.18). Esse fato posiciona o país como 

quarto gerador de resíduos do mundo, apresentando na última década crescimento 

ascendente da produção, sem sinal de uma linha de reversão do quadro (VIEIRA, 

2016 apud BOCCHINI, 2016). 

A essa realidade é somada a intensa atividade agropecuarista no Brasil. 

Com o avanço tecnológico dos meios de produção, tem ocorrido um crescimento no 

volume de dejetos animais, os quais em geral são despejados em açudes ou nos 

pastos sem tratamento prévio adequado (BARROS et al., 2009, p.97). 

Com o objetivo de minimizar impactos ambientais e sociais, foi sancionada 

em 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos Urbanos, a qual prevê ampliação da 

aplicação de medidas que englobem a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida dos produtos, a logística reversa e a coleta seletiva (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2017). 

Uma solução para o tratamento da fração orgânica dos resíduos sólidos 

urbanos, das lamas agropecuárias, bem como das lamas industriais e dos lodos de 

ETAR (Estação de Tratamento de Águas Residuais), consiste em utilizá-los como 

substrato para a produção de biogás e biofertilizante através do processo de 

biodigestão ou fermentação anaeróbia. Este é um processo bioquímico de 

decomposição da matéria orgânica na ausência de oxigênio (MACHADO, 2014). A 

Figura 1 apresenta um esquema de um biodigestor. 

Figura 1 – Esquema de um biodigestor de fluxo contínuo. 

 

            Fonte: POSTEL et al. (2010, p.32) 
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Desde o século XVII é conhecida a degradação anaeróbia da matéria 

orgânica, mas apenas no século XX o processo foi utilizado em escala industrial para 

o tratamento de águas residuais e resíduos orgânicos de modo geral. A partir deste 

momento, devido a seus aspectos ambientais e à necessidade de fontes renováveis 

de energia, o processo de produção do biogás despertou grande interesse de países 

desenvolvidos e também em desenvolvimento, expandindo a pesquisa e aplicação de 

novas tecnologias (CORREAS, 2013, p.3). 

O biogás é constituído principalmente por metano (CH4), dióxido de 

carbono (CO2), gás amônia (NH3), sulfeto de hidrogênio (H2S) e nitrogênio (N2). Em 

virtude do alto potencial energético do metano, o biogás pode ser usado para geração 

de energia térmica e elétrica. O biofertilizante resultante da degradação da matéria 

orgânica possui alto valor biológico e nutrientes essenciais para as plantas, como 

nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K) (BARROS et al., 2009, p.3). 

O biodigestor é um equipamento no qual ocorre o processo de biodigestão 

de forma anaeróbia, possibilitando também o confinamento do biogás produzido em 

uma câmara normalmente chamada de fermentador. No Brasil o número de 

biodigestores instalados está na casa dos milhares, o que coloca o país em posição 

de atraso quando comparado à China que possui mais de 7 milhões de biodigestores 

(PALHARES, 2008).  

Essa realidade reflete uma opção potencialmente explorável para a 

geração de energia por fontes alternativas no Brasil. Segundo Salomon e Mora (2006, 

p.1) considerando diferentes fontes de biogás, o potencial brasileiro poderia suprir 

uma demanda energética de cerca de 1100 MW. 

Do ponto de vista do aproveitamento energético do biogás é imprescindível 

atingir uma taxa constante da produção de metano. Para isso deve-se manter no 

biodigestor a máxima atividade bacteriana ativa, o que proporciona melhores 

condições de estabilidade quanto aos parâmetros físico-químicos do processo 

(CORREAS, 2013, p.33). A partir de um determinado tamanho de usina de biogás 

torna-se indispensável um sistema de automação para o controle e manutenção da 

reação, neste caso quanto maior for o grau de automação, maior a disponibilidade da 

usina e, consequentemente, maior será a disponibilidade energética oriunda do 

metano (LIEBETRAU et al., 2010, p.94). 

Em processos de digestão é mais adequado o controle retroalimentado, o 

qual permite que metas de estado das variáveis sejam buscadas, baseando-se em 
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análise dos dados de medição do processo, para a realização das alterações 

necessárias e suficientes para que o sistema atinja o estado desejado (LIEBETRAU 

et al., 2010, p.97). 

O controle retroalimentado de usinas de biogás se dá pelo processo 

biológico, e na maioria dos casos, é realizado por um operador. Porém a eficácia 

desse método depende da disponibilidade e do conhecimento técnico dos 

responsáveis (LIEBETRAU et al., 2010, p.97). 

Apesar do controle automático para processos biológicos ainda não ter 

atingido o estado da arte, em vista do crescente grau de industrialização das usinas, 

bem como do alto grau de eficiência almejado, tais sistemas terão seu uso 

disseminado no médio e longo prazo (LIEBETRAU et al., 2010, p.97). 

Quadro 1 – Métodos para realizar o controle. 

Métodos de controle Aplicação Observações 

Controle PID (Proporcional 

Integral Differential) 

Quando há poucos dados 

disponíveis, não existe nenhum 

modelo e pouco se sabe sobre 

o comportamento da planta. 

Oferece bons resultados; 

restrito a estratégias simples 

de entrada/saída e 

comportamento linear. 

Modelos físicos, orientados a 

processos. 

Exige conhecimento dos 

fatores internos do processo. 

Exige a definição exata dos 

parâmetros, o que requer a 

medição de dados; apropriado 

para comportamento não 

linear. 

Redes neurais 

Quando não houver modelo de 

simulação e nenhum 

conhecimento do processo for 

necessário; exige grandes 

volumes de dados. 

Ótimos resultados; demanda 

cautela com o tipo de 

aprendizagem, o controlador é 

uma caixa preta. 

Lógica fuzzy 

Exige pouca quantidade de 

dados; requer conhecimento 

especializado se não houver 

modelo de simulação. 

Pode ser utilizado quando o 

processo for não linear e em 

cenários de entrada e saída; 

pode integrar conhecimento 

especializado; manuseio fácil. 

Fonte: LIEBETRAU et al. (2010, p.97) 

Assim como os métodos de controle citados no Quadro 1, outros também 

já mostraram sua capacidade no controle retroalimentado de um processo de 
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biodigestão anaeróbia, porém os desafios para o controle são o perfil não-linear do 

processo e a complexidade dos processos envolvidos (LIEBETRAU et al., 2010, p.97). 

Portanto, métodos de controle não-lineares de processos são mais 

adequados para a biodigestão anaeróbia. Nesse contexto este trabalho propõe um 

sistema de controle baseado em lógica fuzzy para a manutenção da biorreação e 

maximização da produção de metano tendo em vista seu potencial energético.  

 

1.1 Objetivo Geral 

Desenvolver um controlador baseado em lógica fuzzy, para a manutenção 

da biorreação e maximização da produção de metano, através do controle do fluxo de 

material inserido e retirado do biodigestor, e do controle da concentração de substrato 

na alimentação de material. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

a) Realizar levantamento bibliográfico do conceitos físico-químicos que 

regem a biodigestão anaeróbia; 

b) Modelar matematicamente o processo; 

c) Elaborar modelo computacional e diagrama de controle com base no 

modelo matemático; 

d) Realizar análise da dinâmica do processo; 

e) Determinar os parâmetros e configuração do controlador fuzzy; 

f) Analisar o desempenho e robustez do controlador fuzzy proposto. 

 

1.3 Justificativas 

O biogás representa uma alternativa importante como fonte de energia 

renovável e tem despertado o interesse devido à sua facilidade de implementação 

principalmente no setor rural. A biodigestão anaeróbia também se destaca pela 

obtenção de biofertilizante e utilização para tratamento de problemas sanitários, sendo 

muito atrativa sua aplicação e difusão nos setores com abundância de resíduos com 

alta concentração de matéria orgânica (CORREAS, 2013, p.4). 

Segundo a ONU (Organização das Nações Unidas) a energia e os 

biocombustíveis devem ser prioritários para a América Latina devido à volatilidade do 

preço do petróleo e à necessidade dos países de adquirir maior independência 
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energética. Considerando a vasta cadeia de produção alimentícia da região, os 

especialistas destacam que tal potencial pode impulsionar ainda mais as atividades 

agropecuárias, bem como reduzir as emissões de gases de efeito estufa (CORREAS, 

2013, p.5).   

No âmbito energético além do potencial de utilização em usinas de biogás 

de grande porte, pequenos produtores podem se beneficiar ao gerar sua própria 

energia elétrica, e fornecer o excedente, caso haja, para a concessionária local de 

distribuição, a qual disponibiliza créditos para consumo de energia ao produtor em 

momentos de baixa geração, segundo o estabelecido pela Resolução Normativa 

ANEEL n°482/2012. Tal estratégia proporciona ao pequeno produtor uma redução nos 

custos de produção, e a energia é convertida em um novo produto na economia rural. 

Quando aplicado a sistemas de larga escala e grau mais alto de tecnologia 

para automação e controle, o biogás também pode ser utilizado como matéria prima 

de usinas de cogeração, as quais produzem calor e eletricidade (WEITHÄUSER et al., 

2010, p.124). Existem também aplicações nas quais o biogás é aproveitado como 

combustível para veículos, por exemplo em um projeto desenvolvido pela Sabesp na 

cidade de Franca, no interior do estado de São Paulo. Neste projeto o biogás 

produzido na estação de tratamento de esgoto da cidade, será filtrado e utilizado em 

substituição à gasolina, ao etanol e ao diesel em 49 veículos da companhia que serão 

adaptados (SABESP, 2017). 

Considerando o Protocolo de Quioto, e o compromisso entre os países para 

diminuição das emissões de gases de efeito estufa, é importante frisar que o metano 

apresenta capacidade de absorver calor atmosférico 15 a 40 vezes superior ao gás 

carbônico (CO2) (CAO et al., 1998 apud AGOSTINETTO et al., 2002, p.2). Porém 

como os produtos da combustão do metano são o gás carbônico (CO2), a água (H2O) 

e a energia liberada, o potencial energético do biogás se apresenta como uma fonte 

alternativa limpa, não por evitar a emissão de gases estufa, mas por eliminar a 

emissão de metano (RENDEIRO et al., 2008). Esse fato reforça a relevância da 

ampliação do uso de biodigestores, nos quais o processo de fermentação anaeróbia 

ocorre de forma controlada com confinamento do metano produzido, para posterior 

aproveitamento energético. 

A adoção do biogás como fonte de energia também apresenta benefícios 

indiretos, como a diminuição da derrubada de árvores para serem utilizadas como 

combustível em regiões isoladas não atendidas pela rede de distribuição de energia. 
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Neste caso também são beneficiados os responsáveis pelo manejo da queima da 

madeira, devido ao biogás não produzir fumaça evitando condições insalubres 

(CORREAS, 2013, p.23). 

Também em atenção à saúde no seu âmbito social, quando o processo de 

fermentação anaeróbia é adotado para a biodigestão da fração orgânica dos resíduos 

sólidos urbanos, é reduzida a proliferação de insetos e a contaminação de solos e 

água. Com menor disponibilidade de matéria orgânica, como restos de comida nos 

aterros sanitários, evita-se que comunidades que vivem do lixo, instaladas próximas 

a esses locais, tenham contato com agentes patogênicos através do manuseio ou até 

mesmo da alimentação (CORREAS, 2013, p.23). 

Portanto em vista dos benefícios econômicos, ambientais e sociais, 

tecnicamente torna-se imprescindível desenvolver tecnologias e sistemas que 

aumentem a eficiência da operação de biodigestores. O aproveitamento energético se 

apresenta como fator crucial na viabilização econômica da implantação desses 

equipamentos, impactando diretamente a adoção e a disseminação do processo de 

biodigestão anaeróbia. Sendo assim, é imperativo o desenvolvimento de sistemas de 

automação e controle para a maximização do potencial energético através do metano. 

 

1.4 Metodologia 

A metodologia foi composta por cinco partes: pesquisa bibliográfica, 

modelagem matemática do processo, modelagem do controlador fuzzy, simulação do 

controle e análise dos resultados. 

Considerando o perfil não-linear do processo de biodigestão anaeróbia, foi 

escolhido um controlador baseado em lógica fuzzy para solucionar a problemática da 

maximização da produção de metano. Então para conhecer os parâmetros e 

características do processo, e assim compor uma base conhecimento que sustente 

as análises acerca do controlador desenvolvido, foi elaborada uma pesquisa para a 

fundamentação teórica.  

Tal pesquisa visou obter informações sobre métodos de controle já 

desenvolvidos para o processo, a fim de balizar a escolha das variáveis controladas e 

manipuladas. Também com base na literatura foi elaborado um modelo matemático 

para a reação, que contenha todas a variáveis escolhidas para o controle do processo, 

e para a análise da produção de metano. Com o objetivo de fundamentar o 
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desenvolvimento do controlador fuzzy, foi buscado embasamento teórico a respeito 

da estrutura, das aplicações e das características da lógica fuzzy. 

A partir do modelo matemático obtido, foi gerada uma malha para 

simulação do controle no ambiente Simulink do software MATLAB. E para a 

modelagem do controlador fuzzy usou-se o plug-in de desenvolvimento Fuzzy Logic 

Toolbox do software MATLAB. Para o ajuste do controlador fuzzy foram usadas 

informações obtidas a partir da análise da dinâmica do processo, a qual foi executada 

de forma heurística, realizando-se diferentes simulações com mudanças nas variáveis 

e na estrutura do controlador, para observar o comportamento do processo a cada 

alteração. Através da análise dos efeitos, foi traçada uma estratégia de controle para 

a concentração de substrato (matéria orgânica) na alimentação de material do 

biodigestor. 

Nas simulações, bem como na modelagem da reação, não foram levadas 

em conta perturbações em variáveis como temperatura, pH, volume e não-

linearidades na operação das válvulas de entrada e saída de material. Nesse caso 

considerou-se que a reação bioquímica é um processo de reação entre dois 

componentes: a biomassa (população de bactérias) e o substrato, sendo assumido 

que em um biodigestor, na prática, existem outras malhas de controle para 

manutenção das demais variáveis.  

O controlador fuzzy foi testado com diferentes variações crescentes no set-

point para a concentração de biomassa, com o intuito de avaliar a eficácia no 

acompanhamento da solicitação de valores alvo maiores para a biorreação. Tal 

condição é determinante para a manutenção da biorreação e para a maximização da 

produção de metano. 

Para a análise de robustez do controlador foram inseridas incertezas no 

sistema, como o atraso na resposta dos medidores reais e a variação no parâmetro 

nominal que relaciona a massa de bactérias produzidas pela massa de substrato 

consumido. 

Ao final foram analisados o desempenho e a robustez do controlador fuzzy 

proposto, indicando seus limites de operação e possibilidades de melhoria. 
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1.5 Estrutura da Monografia 

A monografia está dividida em oito capítulos cujos conteúdos são 

brevemente descritos a seguir. 

No Capítulo 1, Introdução, são expostos os objetivos, as justificativas, a 

metodologia do trabalho, bem como uma breve introdução sobre o tema. 

No Capítulo 2, Revisão Bibliográfica, são abordados trabalhos consultados 

na pesquisa literária com temática pertinente ao desenvolvimento deste, como: 

conceitos do processo de biodigestão anaeróbia, tecnologias para a produção de 

biogás, estratégias de controle para biodigestores e, utilização de controladores fuzzy 

em bioprocessos e em sistemas de geração de energia. 

No Capítulo 3, Lógica Fuzzy, são apresentadas características e aplicações 

deste conceito, enfatizando a utilização em sistemas de controle e indicando os 

diferentes controladores que fazem uso desta estratégia. 

No Capítulo 4, Modelagem do Biorreator, é descrita a obtenção do modelo 

matemático que descreve o processo, sendo expostas as equações, as constantes 

adotadas e condições assumidas. 

No Capítulo 5, Controle da Biorreação com Lógica Fuzzy, são comentados 

e analisados os resultados obtidos por um controlador baseado no sugerido por 

Rossato (2016), destacando seus limites de operação perante a problemática da 

maximização da produção de metano. 

No Capítulo 6, Controle Fuzzy da Biorreação para Maximização da 

Produção de Metano, é indicada a solução proposta para aumentar a produção de 

metano em um processo de biodigestão anaeróbia, apresentando as etapas de 

desenvolvimento do controlador fuzzy. 

No Capítulo 7, Resultados e Análise, são apresentados os resultados 

alcançados com a solução mostrada no capítulo anterior, analisando parâmetros de 

desempenho e robustez. 

No Capítulo 8, Conclusão, é realizada uma análise da contribuição do 

trabalho apontando os principais resultados. Também são feitas sugestões de 

melhorias e recomendações para trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Esta seção apresenta uma revisão de conceitos acerca do tema com o 

intuito de embasar as análises e o desenvolvimento heurístico do sistema controle 

proposto. São abordadas a evolução histórica da utilização do biogás e as 

características do processo de biodigestão anaeróbia. Ao final são citados trabalhos 

sobre sistemas de controle, que utilizam estratégias como o PID e a lógica fuzzy, para 

bioprocessos tanto no âmbito bioquímico como no aproveitamento energético. 

 

2.1 Origem do biogás 

O aproveitamento energético do biogás iniciou-se, segundo registros 

históricos, no século X a.C. na Assíria, com indícios que foi usado para aquecimento 

da água de banheiros públicos. Também existem registros nos relatos da viagem de 

Marco Polo à China (1278-1295), nos quais são descritos tanques cobertos para 

armazenamento de águas residuais. Porém não está claro que havia o 

aproveitamento do biogás como fonte de energia (BRAKEL, 1908; LUSK, 1998 apud 

CORREAS, 2013, p.22). 

Já a primeira contribuição científica acerca do biogás, ocorreu no século 

XVII por Jan Baptista Van Helmont, ao determinar que da decomposição da matéria 

orgânica são obtidos gases inflamáveis (ABBASI et al., 2012 apud CORREAS, 2013, 

p.22). Ao longo dos séculos XVIII e XIX foram alcançados novos avanços científicos 

na caracterização da biorreação e na obtenção do biogás. Porém somente no século 

XX, devido à escassez de fontes de energias em razão da II Guerra Mundial, houve 

um aumento no interesse pelo processo de biodigestão anaeróbia. No final do século 

XX com a crise do petróleo em 1973, foi estimulado o surgimento de programas de 

pesquisa e desenvolvimento com a construção de usinas de biogás a nível industrial 

(CORREAS, 2013, p.23). 

O Protocolo de Quioto, um tratado sobre a mudança climática, foi outro fator 

que impulsionou o avanço das pesquisas sobre tecnologias para aproveitamento 

energético do biogás. Criado em 1997, o Protocolo entrou em vigor em 16 de fevereiro 

de 2005, definindo metas de redução na emissão de poluentes, para os países 

desenvolvidos e os que estavam em transição econômica para o capitalismo 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (2), 2017).  
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Uma das medidas previstas pelo Protocolo, como compromisso para os 

países, é a limitação e/ou redução das emissões de metano, através da aplicação do 

processo de fermentação anaeróbia de forma controlada para o tratamento de 

resíduos orgânicos, permitindo a recuperação do metano, bem como sua utilização 

na produção, no transporte e na distribuição de energia (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA, 1998, p.5). 

 

2.2 Fundamentos da fermentação anaeróbia 

A fermentação anaeróbia é um processo biológico de decomposição da 

matéria orgânica, na ausência de oxigênio, que possui como produtos uma mistura 

gasosa (biogás) e um digerido estabilizado (biofertilizante). 

Na composição do biogás estão presentes principalmente o metano (50% 

– 75% do volume) e o dióxido de carbono (25% – 50% do volume), apresentando 

também pequenas quantidades de hidrogênio, sulfeto de hidrogênio, gás amônia e 

nitrogênio (FRIEHE; WEILAND; SCHATTAUER, 2010, p.20; BARROS et al., 2009, 

p.98). A proporção de cada possível composto na mistura, é diretamente influenciada 

pelos substratos utilizados, pela técnica de fermentação e pelas diferentes tecnologias 

de construção de usinas (FRIEHE; WEILAND; SCHATTAUER, 2010, p.20). 

Pela atuação de uma cultura de diversos microrganismos, também 

chamada de biomassa, o substrato (matéria orgânica) é consumido para a produção 

de biogás, uma certa quantidade de calor e nova biomassa (FRIEHE; WEILAND; 

SCHATTAUER, 2010, p.20). Este é um processo microbiano de flora mista, 

determinado normalmente por dois estágios: no primeiro atuam bactérias anaeróbias 

e facultativas formadoras de ácidos, e no segundo atuam bactérias estritamente 

anaeróbias que transformam os ácidos orgânicos em gases, como o metano e o gás 

carbônico (SILVA, 2009, p.17). 

De forma mais detalhada, todo o processo de biodigestão anaeróbia 

apresenta quatro fases. Na primeira, a hidrólise, através de bactérias hidrolíticas, os 

compostos orgânicos de cadeia longa como carboidratos, proteínas e lipídios são 

dissolvidos em cadeias menores como aminoácidos, açúcares e ácidos graxos. A 

segunda fase, a acidogênese, se caracteriza pela atuação de bactérias fermentativas 

acidogênicas, as quais decompõem os produtos intermediários da fase anterior em 

ácidos graxos de cadeia curta (ácidos acético, propiônico e butírico), dióxido de 
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carbono e hidrogênio. Já na terceira fase, a acetogênese, as bactérias acetogênicas 

convertem os compostos em precursores do biogás: ácido acético, hidrogênio e 

dióxido de carbono. Por fim, na quarta e última fase, a metanogênese, as arqueas 

metanogênicas, estritamente anaeróbias, consomem o ácido acético, o hidrogênio e 

o dióxido de carbono transformando-os em metano (FRIEHE; WEILAND; 

SCHATTAUER, 2010, p.21). A Figura 2 mostra um diagrama com todas as fases e 

respectivos produtos da decomposição anaeróbia. 

Figura 2 – Esquema da decomposição anaeróbia. 

 

          Fonte: FRIEHE; WEILAND; SCHATTAUER (2010, p.20) 

As bactérias metanogênicas apresentam taxas de crescimento inferiores 

às alcançadas pelas bactérias acidogênicas, elevando o risco de acidificação do meio 

que pode causar diminuição, ou até mesmo a extinção, da produção de metano. Esta 

situação pode ser evitada através de estratégias como o arranque lento e equilibrado 

do biodigestor e, o controle da alcalinidade e da concentração de ácidos orgânicos 

voláteis (RODRIGUES, 2005, p.11). 
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Tratando-se de um processo biológico, a sua manutenção é totalmente 

dependente de condições ambientais proporcionadas por variáveis como a 

temperatura e o pH do biodigestor, para proliferação da cultura de microrganismos. A 

fase metanogênica é mais sensível a variações do meio, portanto é imprescindível 

que haja constância nas condições do fermentador, para evitar que ocorra uma 

redução na atividade das bactérias metanogênicas, e consequentemente a extinção 

da reação, devido à uma desarmonização no consumo e produção de compostos 

entre as fases (RODRIGUES, 2005, p.13). 

 

2.3 Tecnologia e operação de usinas para produção de biogás 

Nos biodigestores e grandes usinas de biogás são empregadas diferentes 

técnicas de processo. De forma geral as principais variantes são apresentadas no 

Quadro 2, das quais são obtidas e aplicadas variadas combinações. 

Quadro 2 –Classificação das técnicas de geração de biogás conforme diferentes critérios. 

Critério Tipo 

Teor de matéria seca nos substratos 
- Digestão úmida 

- Digestão seca 

Tipo de alimentação 

- Descontínua 

- Semicontínua 

- Contínua 

Número de estágios do processo 
- Um estágio 

- Dois estágios ou multi-estágios 

Temperatura do processo 

- Psicrofílico 

- Mesofílico 

- Termofílico 

Fonte: POSTEL et al. (2010, p.31) 

O teor de matéria seca nos substratos determina sua consistência, a qual 

impacta a escolha das técnicas para determinadas etapas no processamento do 

substrato, como transporte, mistura e armazenagem (POSTEL et al., 2010, p.31). 

Na digestão úmida os substratos são bombeáveis em diluição aquosa com 

teor de matéria seca de até 15%, permitindo o uso de misturadores e agitadores 

padrão. Esta técnica é bem atrativa devido à similaridade com a tecnologia utilizada 

no tratamento águas residuais, sendo utilizada em aproximadamente 90% das usinas 

de biogás (VANDEVIVERE; DE BAERE; VERSTRAETE, 2002, p.6). 
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Na digestão seca são utilizados substratos empilháveis como cascas de 

frutas e legumes (POSTEL et al., 2010, p.32). A técnica surgiu por pesquisas que 

mostraram um aumento na taxa de produção de biogás, quando os resíduos eram 

mantidos em seu estado original ao invés de serem diluídos em água. Neste processo 

o teor de massa seca está entre 20% e 40%, fazendo necessário o emprego de 

equipamentos mais complexos para solucionar as etapas de transporte, mistura e pré-

tratamento (VANDEVIVERE; DE BAERE; VERSTRAETE, 2002, p.12). 

O regime de alimentação determina a manutenção da reação, através da 

disponibilidade de substrato para consumo pelos microrganismos, interferindo 

diretamente na produção de metano (POSTEL et al., 2010, p.32). 

Nos tipos de alimentação contínua e semicontínua novas cargas de 

substrato fresco são inseridas diariamente no biodigestor, apresentando diferença 

apenas na frequência das cargas. No regime contínuo a alimentação é feita 

constantemente ao longo do dia, conforme a demanda do processo, proporcionando 

linearidade na produção de metano. Já no regime semicontínuo as cargas acontecem 

pelo menos uma vez ao dia, causando maior variabilidade na produção de metano. 

Em ambos tipos há o risco de curto-circuito, ou seja, que uma parte do substrato saia 

do biodigestor sem ser degradado (POSTEL et al., 2010, p.32). 

Na alimentação descontínua, ou em batelada, o substrato carregado no 

biodigestor é confinado até sua completa degradação. Ao final o biodigestor é 

esvaziado para receber nova carga, e parte do material decomposto pode ser mantido 

como inoculo inicial. Desta forma não é possível manter a produção de metano 

constante, porém há maior garantia da eficácia da decomposição dos materiais 

(POSTEL et al., 2010, p.33). 

Com relação ao número de estágios do processo, a biodigestão pode 

ocorrer basicamente em sistemas de um estágio ou multi-estágios. No processo de 

um estágio toda a biorreação ocorre no mesmo reator, fazendo com que este seja 

mais sensível a perturbações, devido aos grupos de bactérias envolvidas possuírem 

diferentes condições nominais de operação. Nos sistemas multi-estágios (dois ou 

mais) cada fase pode ocorrer em um reator diferente, o que permite que as condições 

ambientais sejam controladas em prol de cada respectivo grupo de bactérias 

envolvido, proporcionando maior estabilidade para o biodigestor (SHANTHI; 

NATARAJAN, 2016, p.210). 
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Apesar das vantagens operacionais dos sistemas multi-estágios, na prática 

são aplicados principalmente os sistemas de um estágio por envolverem custos de 

implantação mais baixos e demandarem suporte técnico simplificado (SHANTHI; 

NATARAJAN, 2016, p.210). 

Quanto à temperatura, ao se tratar de um processo biológico, existem 

pontos ótimos de operação, uma vez que estruturas orgânicas podem desnaturar em 

ambientes de temperatura elevada. Em função de sua temperatura ótima os 

organismos dividem-se em psicrofílicos, mesofílicos e termofílicos (FRIEHE; 

WEILAND; SCHATTAUER, 2010, p.22). 

Para os microrganismos psicrofílicos é suficiente uma temperatura abaixo 

de 25°C, não havendo a necessidade de aquecimento do processo. No entanto por 

caracterizar-se pela lenta decomposição e baixa produção de biogás, essa faixa 

operacional não é utilizada em usinas de escala comercial (FRIEHE; WEILAND; 

SCHATTAUER, 2010, p.22). 

Em geral os biodigestores são operados na gama mesofílica, que 

compreende temperaturas de 37°C a 42°C. Nesta faixa a maioria dos microrganismos 

metanogênicos apresentam picos de produção de metano, conferindo estabilidade ao 

sistema (FRIEHE; WEILAND; SCHATTAUER, 2010, p.22). 

A faixa termofílica possui operação com temperaturas de 50°C a 60°C, 

sendo adequado principalmente para processos que demandem higienização do 

substrato, como por exemplo no tratamento de águas residuárias. Apesar dessa faixa 

de temperatura proporcionar maior taxa de degradação e aumentar a velocidade do 

processo, também são elevados a suscetibilidade a distúrbios e os gastos com energia 

para manter a digestão (FRIEHE; WEILAND; SCHATTAUER, 2010, p.22). 

   

2.4  Controle de bioprocessos 

Como já exposto, a biodigestão, como todo bioprocesso, possui pontos 

ótimos de operação de muitas variáveis que determinam a manutenção e/ou o 

aumento da eficiência da biorreção. 

O controle de processo retroalimentado permite que metas de operação 

sejam atingidas e mantidas por meio da análise de dados medidos. Em geral para 

controle da biorreação, são usadas variáveis do processo biológico, como a 

concentração de biomassa e a concentração de substrato (LIEBETRAU et al., 2010, 
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p.97). Porém tendo em vista a automação de todo o processo, também são aplicados 

sistemas de controle para variáveis como temperatura, pH, nível, vazão e pressão. 

Diversos métodos de controle já se mostraram úteis para a biodigestão 

anaeróbia. O método de controle linear PID (Proportional Integral Differential, do 

inglês, Proporcional Integral Diferencial) é o algoritmo mais popular na indústria e faz 

uso de três mecanismos de controle. O componente proporcional determina a 

alteração a ser feita na variável manipulada, conforme uma constante de 

proporcionalidade e o desvio entre o processo e o estado almejado. Quando o desvio 

não pode ser compensado devido a uma variação persistente do sistema, torna-se 

necessário incluir no controle um elemento proporcional à integral do desvio. E para 

acrescentar velocidade de atuação do controle em variações acentuadas, é usado o 

componente diferencial, proporcional ao aumento no desvio (LIEBETRAU et al., 2010, 

p.97). 

Por ser um controlador linear, o algoritmo PID não permite mapear 

correlações entre diferentes parâmetros do processo. No entanto apesar da 

biodigestão anaeróbia possuir caráter não-linear, o PID pode ser aplicado em usinas 

de biogás, por exemplo para o controle da temperatura do biodigestor e para o controle 

de vazões de compostos nas linhas. Também podem ser aplicadas estratégias de 

controle não-linear, como os sistemas baseados em modelos físicos, em lógica fuzzy 

ou em redes neurais, os quais apesar de apresentar eficácia comprovada em ensaios 

laboratoriais, foram pouco utilizados em escala industrial (LIEBETRAU et al., 2010, 

p.98). 

 Almeida et al. (2014) desenvolveram um controle para a vazão e pressão 

do gasoduto de um biodigestor, utilizando um modelo funcional do sistema. A 

modelagem foi realizada usando dados coletados a partir de reuniões técnicas e 

visitas a usinas de biogás. O controle proposto deu-se por um controlador PI 

(Proporcional Integral) tendo a pressão de descarga de um compressor como variável 

controlada. A variável manipulada foi a rotação da turbina, e a demais variáveis foram 

fixadas utilizando valores típicos de uma estação de compressão. 

Fileti, Leite e Silva (2010) apresentaram em seu trabalho um estudo 

comparativo do desempenho entre controladores fuzzy e convencional PID, aplicados 

ao controle de temperatura de um processo de precipitação de bromelina do extrato 

aquoso de resíduos de abacaxi. O controlador fuzzy foi desenvolvido a partir da 

análise da dinâmica não-linear do processo, através de testes experimentais 
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realizados em um sistema piloto montado em laboratório. O controlador PID foi 

sintonizado a partir da obtenção da curva de reação do processo, na qual foi aplicado 

o método de Ziegler-Nichols para o cálculo dos parâmetros de controle. Ao final 

conclui-se que o controlador fuzzy apresentou desempenho superior atribuído à sua 

adaptação às não-linearidades comprovadas do sistema. 

Reis (2002) propôs um sistema de controle fuzzy aplicado ao 

gerenciamento da utilização da energia elétrica, gerada por um sistema híbrido 

composto por geração eólica, fotovoltaica e biogás. O objetivo foi proporcionar uma 

disponibilidade linear de energia elétrica a partir de fontes renováveis. Usando 

modelos funcionais no software MATLAB, foram simuladas diferentes situações de 

demanda de potência e geração pelas diferentes fontes, para testar a robustez do 

controle, o qual se mostrou eficiente com resultados satisfatórios às condições de 

desempenho. 

Álvarez (2013) desenvolveu um biodigestor modular de quatro estágios, 

com um controlador fuzzy implementado em um microcontrolador PIC, para controle 

da temperatura e pH de cada reator, e dos agitadores do sistema. Também foi 

elaborado um supervisório com interface gráfica para monitoramento do processo. 

Para testar o controlador, foram comparados os dados de temperatura e pressão 

interna do biodigestor, medidos através do supervisório, ao longo de sete dias de 

exposição ao sol em duas situações: sem controle e com a atuação do controlador 

mantendo a temperatura em 35°C. A eficácia do sistema proposto foi comprovada ao 

observar a elevação da pressão interna, devido à produção de biogás, quando a 

temperatura era mantida constante pela atuação do controlador. 

Mendonça et al. (2015) analisaram o controle multivariável de um processo 

de fermentação alcoólica, usando controladores PID e um supervisório baseado em 

lógica fuzzy, para determinar os set-points de dos controladores convencionais para 

as vazões de entrada e saída de material do biorreator, e para realizar funções de 

proteção do processo. Foram comparadas duas arquiteturas de controle utilizando 

lógica fuzzy, e o controle PID clássico. Para sugerir robustez, as três formas de 

controle foram submetidas a duas campanhas diferentes. Em todos os cenários os 

sistemas fuzzy se mostraram superiores ao PID para todos os critérios de análise. 
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3 LÓGICA FUZZY 

A maior parte dos sistemas na natureza possuem comportamento que 

inviabilizam sua caracterização a partir de critérios rígidos, como verdadeiro ou falso, 

baseados na lógica clássica. As graduações intermediárias de transição entre dois 

estados são consideradas na avaliação subjetiva do raciocínio humano (CAMPOS, 

2004, p.65). 

Em muitos casos, ao descrever-se um objeto ou um evento, além de usar-

se noções linguísticas, são também contabilizados pela mente humana, inúmeros 

fatores diferentes e até contraditórios. Baseado nesse caráter multivalente da tomada 

de decisão foi criada a teoria dos conjuntos fuzzy (SIMÕES, 2007, p.13). 

 

3.1 Teoria dos subconjuntos fuzzy 

Este conceito nasceu da necessidade de um método de descrever 

conhecimentos complexos, incertos, imprecisos, contraditórios e incompletos de 

forma matemática e lógica (BOUCHON-MEUNIER, 1995 apud CAMPOS, 2004, p.64). 

Apesar no nome fuzzy (do inglês, difuso ou nebuloso) essa teoria se baseia em um 

conjunto de regras e premissas rigorosas que possibilitam uma sobreposição lógica 

do conhecimento embarcado em sua estrutura (CAMPOS, 2004, p.65). 

A teoria dos conjuntos fuzzy é fundamentada no fato de que no mundo real, 

as classes não possuem limites rígidos, exibindo uma transição gradativa da 

pertinência para a não-pertinência de um elemento em relação a duas classes, e 

permitindo que um elemento possa pertencer parcialmente a cada uma delas 

(SIMÕES, 2007, p.21). 

Nesse aspecto está a principal diferença entre a lógica clássica e a lógica 

fuzzy. Seja x um elemento de um conjunto X, e A um subconjunto de X. Na teoria de 

conjuntos clássicos, a pertinência de x em relação a A, expressa por µA(x), pode 

assumir apenas os valores 1 ou 0, de acordo a x pertencer ou não ao subconjunto A. 

Então nesse exemplo µA(x) é uma função bivalente (ZADEH, 1965, p.339): 

 𝜇𝐴(𝑥) = {
1, 𝑠𝑒   𝑥 ∈ 𝐴
0, 𝑠𝑒   𝑥 ∉ 𝐴

 (1) 

No caso de A ser um subconjunto fuzzy, sua função de pertinência µA(x) é 

contínua ou discreta, determinando para cada elemento x um valor real no intervalo 
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[0,1] o qual representa o grau de pertinência do elemento ao subconjunto. Sendo µA(x) 

= 1,0 a maior pertinência de x em A (ZADEH, 1965, p.339). 

Esse atributo promove graus fracionários de pertinência que pode ser 

concebido como uma medida de possibilidade, ou seja, a possibilidade de que um 

elemento seja membro do conjunto. Tal conceito se difere da probabilidade a qual 

expressa a chance de um elemento ser membro de um conjunto (SIMÕES, 2007, 

p.21). 

Assim um subconjunto fuzzy pode ser definido pelo seu vetor de 

possibilidades, ou seja, pelo grau de pertinência de cada elemento x referente à 

função de pertinência de A, µA(x). Exemplo: seja X = {x1, x2, x3, x4} e A = {x2, x3}, 

então A pode ser descrito como (SIMÕES, 2007, p.21): 

 𝐴 =  {(𝑥1, 0), (𝑥2, 1), (𝑥3, 1), (𝑥4, 0)} (2) 

Deste modo o subconjunto A é definido com pares ordenados compostos 

por cada elemento de X e seu respectivo grau de pertinência em relação a A. Perante 

a teoria dos conjuntos fuzzy, o espaço de valores representados pelo conjunto X, é 

chamado de universo de discurso. Então o subconjunto A pode ser descrito 

simplesmente pelos graus de pertinência do universo de discurso (SIMÕES, 2007, 

p.23): 

 𝐴 =  {0; 1; 1; 0} (3) 

As funções de pertinência mais utilizadas para subconjuntos fuzzy 

possuem perfil regular, mostrando claramente a transição progressiva da adequação 

para a não-adequação às condições que definem cada classe. É fundamental que a 

função de pertinência seja convexa, garantindo a conectividade na graduação do 

universo de discurso, a fim de evitar ambiguidade na avaliação da pertinência ao 

subconjunto. Em geral esses perfis são bem representados por funções triangulares 

e trapezoidais (CAMPOS, 2004, p.66). 

Outra ferramenta essencial da teoria dos subconjuntos fuzzy é o conceito 

de variável linguística, o qual permite modelar conhecimentos imprecisos na 

caracterização de um conjunto. Uma variável linguística é descrita como um tripé (V, 

X, TV), onde V é a variável definida em relação a um universo de discurso X, e o 
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conjunto TV = {A1, A2, ...} contém os subconjuntos fuzzy, tomados como valores 

linguísticos, referentes a X, que caracterizam V (CAMPOS, 2004, p.67). 

Por exemplo, pode-se definir a variável linguística temperatura com 

universo de discurso [0,200]. Está variável terá três valores linguísticos: baixa, média 

e alta. Julgar qual o valor numérico define cada valor linguístico passa por um 

processo impreciso que muitas vezes depende do contexto em que a temperatura se 

insere. Neste caso serão definidos pelas funções de pertinência dos subconjuntos 

apresentados na Figura 3. 

Figura 3 – Funções de pertinência da variável linguística “temperatura”. 

 

         Fonte: Adaptado de CAMPOS (2004, p.67) 

Desta forma uma temperatura menor que 40°C será considerada baixa com 

grau de pertinência igual a 1 e, média e alta com graus de pertinência de valor zero. 

Assim qualquer temperatura medida será associada aos valores linguísticos da 

variável com um grau de pertinência entre zero e um (CAMPOS, 2004, p.67). 

 

3.2 Operações entre subconjuntos fuzzy 

 A intersecção entre dois subconjuntos A e B dentro do universo de discurso 

X, é o maior subconjunto de X que pertence ao mesmo tempo a A e B. Sendo a 

intersecção a parte comum de A e B, o resultado sempre será menor que os 

subconjuntos individuais A e B. Por isso o vetor de pertinência da intersecção A ՈB 

pode ser calculado a partir dos valores individuais de A e B como segue (ZADEH, 

1965, p.341): 

 𝜇𝐴∩𝐵(𝑥) = 𝑚𝑖𝑛[𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑥)] (4) 

Por exemplo: seja X = {x1, x2, x3, x4}, A = {0,2; 0,7; 1; 0; 0,5} e B = {0,5; 

0,3; 1; 0,1; 0,5}, então A ՈB = {0,2; 0,3; 1; 0; 0,5}. 
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Uma interpretação gráfica para a intersecção, aplicada à variável linguística 

“temperatura” do exemplo da seção 3.1, é apresentado na Figura 4. A área hachurada 

representa o subconjunto (Baixa Ո Média). 

Figura 4 – Representação gráfica do subconjunto (Baixa Ո Média). 

 

     Fonte: Elaborado pelo autor 

A função de pertinência de uma intersecção é conhecida como norma-t 

representando um mapeamento entre duas funções de pertinência fuzzy executado 

ponto a ponto pelo operador t. As normas-t podem ser: intersecção, produto algébrico, 

produto logarítmico, produto inverso, produto limitado e produto drástico. Alguns 

exemplos para x, y ϵ [0,1] são (SIMÕES, 2007, p.32): 

Intersecção: 𝑥 𝒕 𝑦 = 𝑚𝑖𝑛[𝑥, 𝑦] (5) 

Produto algébrico: 𝑥 𝒕 𝑦 = 𝑥 × 𝑦  (6) 

Produto drástico: 𝑥 𝒕 𝑦 = {

𝑥             𝑦 = 1
𝑦             𝑥 = 1
0         𝑥, 𝑦 < 1

  (7) 

A união entre dois subconjuntos A e B dentro do universo de discurso X, é 

o menor subconjunto de X que inclui ambos os conjuntos fuzzy A e B. Sendo a união 

o contorno que contém A e B, o resultado sempre será maior que os subconjuntos 

individuais A e B. Por isso o vetor de pertinência da união A UB pode ser calculado a 

partir dos valores individuais de A e B como segue (ZADEH, 1965, p.340): 

 𝜇𝐴∪𝐵(𝑥) = 𝑚𝑎𝑥[𝜇𝐴(𝑥), 𝜇𝐵(𝑥)] (8) 

Por exemplo: seja X = {x1, x2, x3, x4}, A = {0,2; 0,7; 1; 0; 0,5} e B = {0,5; 

0,3; 1; 0,1; 0,5}, então A UB = {0,5; 0,7; 1; 0,1; 0,5}. 

Uma interpretação gráfica para a união, aplicada à variável linguística 

“temperatura” do exemplo da seção 3.1, é apresentado na Figura 5. A área hachurada 

representa o subconjunto (Baixa U Média). 
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A função de pertinência de uma união é conhecida como norma-s 

representando um mapeamento entre duas funções de pertinência fuzzy executado 

ponto a ponto pelo operador s. As normas-s podem ser: união, soma algébrica, soma 

logarítmica, soma disjunta e soma drástica. Algumas normas-s para x, y ϵ [0,1] são 

(SIMÕES, 2007, p.34): 

União: 𝑥 𝒔 𝑦 = 𝑚𝑎𝑥[𝑥, 𝑦] (9) 

Soma algébrica: 𝑥 𝒔 𝑦 = 𝑥 + 𝑦 − 𝑥 × 𝑦 (10) 

Figura 5 – Representação gráfica do subconjunto (Baixa U Média). 

 

      Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.3 Raciocínio em lógica fuzzy 

Na lógica clássica os modelos de inferência são rígidos não permitindo 

conclusões aproximadas. Já a lógica fuzzy permite que o conhecimento seja tratado 

de forma mais flexível (CAMPOS, 2004, p.69). 

Ao aplicar-se uma regra do tipo SE {V é A } ENTÃO {W é B }, a uma 

observação que V está próximo de A, pode-se concluir que W deve estar próximo B. 

Da mesma forma, utilizando uma regra do tipo SE {V é A } E {Z é C } ENTÃO {W é B}, 

ao avaliar que V  está próximo de A e Z  está próximo de C  também pode-se concluir 

que W  deve estar próximo de B (CAMPOS, 2004, p.69). 

É interessante ressaltar que a conjunção E da regra se refere à norma-t 

adotada, assim como, ao usar-se na regra a conjunção OU será aplicada a norma-s. 

 

3.4 Sistemas de controle baseados em lógica fuzzy 

Um sistema baseado em lógica fuzzy é um mapeamento não-linear de um 

vetor de dados de entrada em um valor escalar de saída. Este tipo de sistema possui 

quatro componentes: base de conhecimento, método de fuzzificação, máquina de 

inferência e método de defuzzificação (MENDEL, 1995, p.347). 
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Os controladores fuzzy também possuem esta estrutura, a qual representa 

uma transformação do domínio dos números reais para o domínio dos números fuzzy, 

chamada de fuzzificação. Neste processo um conjunto de inferências fuzzy é usado 

para a tomada de decisão, e por fim há uma transformação inversa do domínio dos 

números fuzzy para o domínio dos números reais, chamada de defuzzificação 

(SIMÕES, 2007, p.45). 

O desenvolvimento de um controlador fuzzy parte da definição das 

variáveis controladas e manipuladas do processo. Para cada uma das variáveis deve 

ser determinado seu universo de discurso contendo os valores que poderá assumir. 

Em sistemas de controle reais os valores destas variáveis são provenientes de 

sensores de grandezas físicas ou dispositivos computadorizados, então em alguns 

casos pode ser necessário um fator de escala para converter os valores de entrada 

para outros que sejam cobertos pela faixa pré-definida de valores possíveis. Com o 

universo de discurso estabelecido são concebidos os subconjuntos fuzzy e suas 

respectivas funções de pertinência, podendo-se associá-los ou não a valores 

linguísticos. Este procedimento concerne à fuzzificação dos sinais de entrada em 

valores fuzzy (CAMPOS, 2004, p.75). 

A base de conhecimento é constituída de uma base dados (funções de 

pertinência linguísticas) e por uma base de regras que associam as variáveis de 

entrada com as de saída. Portanto estando o método de fuzzificação definido, o 

próximo passo é estabelecer as regras que balizam a tomada de decisão pelo sistema 

(SIMÕES, 2007, p.45). “Pode-se dizer que a base de conhecimento de um controlador 

fuzzy é o cérebro do sistema, onde está localizada a inteligência do mesmo“ 

(CAMPOS, 2004, p.75). A Figura 6 mostra a inter-relação entre os componentes de 

um controlador fuzzy.  

Figura 6 – Arquitetura geral de um controlador fuzzy. 

 

          Fonte: Adaptado de CAMPOS (2004, p.74) 



36 
 

A obtenção do conhecimento necessário à elaboração da base de regras, 

é a etapa mais importante no desenvolvimento de um controlador fuzzy. Na 

formulação das regras de controle pode-se identificar o comportamento de um 

operador humano enquanto controla o processo. Esta identificação ocorre através de 

entrevistas com operadores e especialistas da área, ou pela observação do operador 

durante seu trabalho. Também é possível que o projetista assuma a operação do 

sistema e desenvolva a base de regras conforme a observação da dinâmica do 

processo em relação a seus princípios físicos (SIMÕES, 2007, p.88). 

Então o conhecimento extraído acerca da operação de um processo pode 

ser evidenciado com regras de mapeamento de estados entre as variáveis linguísticas 

de entrada (V, X, TV ) e as variáveis de saída (W, Y, TW ). As regras podem ser escritas 

no seguinte formato (CAMPOS, 2004, p.79): 

REGRA 1: 𝑺𝑬 {𝑉1 =  𝐴11} 𝑬 {𝑉2 =  𝐴12} 𝑬𝑵𝑻Ã𝑶 {𝑊 =  𝐵1} (11) 

REGRA 2: 𝑺𝑬 {𝑉1 =  𝐴21} 𝑬 {𝑉2 =  𝐴22} 𝑬𝑵𝑻Ã𝑶 {𝑊 =  𝐵2} (12) 

Os sistemas fuzzy descritos desta forma são conhecidos como modelo de 

inferência de Mandami. A variável de saída Vi  é caracterizada pelos subconjuntos 

fuzzy Aij do seu universo de discurso. Analogamente o mesmo acontece com a 

variável de saída W e os subconjuntos fuzzy Bi. Porém o número de subconjuntos 

determinados para as variáveis de entrada define a granularidade do sistema. Então 

na etapa de inferência os valores fuzzy medidos do processo, ativam parcialmente as 

regras de controle, de acordo às condições de utilização das mesmas (antecedentes 

das regras). Como existem vários antecedentes em uma regra, é utilizada o operador 

t para o conectivo E, ou o operador s para o conectivo OU, ao ser calculada a ativação 

do consequente da regra (CAMPOS, 2004, p.79). 

Além da modelagem do comportamento humano, a aquisição de 

conhecimento pode partir de um modelo do processo. Neste caso as regras de 

controle são elaboradas através de uma heurística de desenvolvimento, ou pela 

inversão do modelo. Essa abordagem combina uma descrição global baseada em 

regras com aproximações lineares locais, dando origem a regras de controle com o 

seguinte formato genérico (SIMÕES, 2007, p.73): 

𝑺𝑬 {𝑠1 =  𝑆1
𝑖} 𝑬 {𝑠2 =  𝑆2

𝑖 } 𝑬𝑵𝑻Ã𝑶 {𝑣𝑠𝑎í𝑑𝑎
𝑖 = 𝑎0

𝑖 + 𝑎1
𝑖 𝑠1 + 𝑎2

𝑖 𝑠2 + ⋯ + 𝑎𝑝
𝑖 𝑠𝑝} (13) 
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Onde si é uma variável de entrada, Sji é uma função de pertinência 

linguística fuzzy, e o conjunto de coeficientes {aji} é o conjunto de parâmetros a ser 

identificado. Esta maneira de representar sistemas fuzzy é conhecida por modelo de 

inferência de Takagi-Sugeno. Neste, o procedimento de ativação das regras é 

semelhante ao desempenhado pelo modelo de Mandami, porém os valores das 

saídas são condicionados aos valores das entradas, conferindo aos controladores que 

usam esse modelo, a denominação de controladores fuzzy paramétricos (CAMPOS, 

2004, p.77; SIMÕES, 2007, p.73). 

Outra forma de extração de conhecimento é a partir de algoritmos de 

aprendizagem. Esta estratégia é adequada quando não existe um especialista sobre 

o processo ou quando a problemática do controle envolve a consideração de uma 

grande quantidade de dados. A extração automática de conhecimento pode ser 

realizada através técnica como métodos neuro-fuzzy (redes neurais associadas à 

lógica fuzzy), algoritmos genéricos e auto-aprendizagem (CAMPOS, 2004, p.78). 

Após a inferência da base de regras gerar todos os graus de pertinência 

para a saída, o controlador fuzzy necessita obter um único valor numérico discreto 

que melhor represente o vetor de possibilidades da variável linguística. Esse 

procedimento é chamado de defuzzificação. Essa é uma transformação inversa de 

valores fuzzy para valores no domínio dos reais. Dentre os métodos existentes, os 

mais utilizados são: Centro-da-Área (C-o-A), Centro-do-Máximo (C-o-M) e Média-do-

Máximo (M-o-M). Pelo motivo de ser amplamente aplicado em controle de processos 

será detalhado apenas o método C-o-A (SIMÕES, 2007, p.55). 

Em sistemas de controle em malha fechada são mais indicadas, e 

aplicadas, as defuzzificações C-o-M ou C-o-A, por proporcionarem continuidade nos 

valores das saídas. Tratando-se de variáveis de processo, saltos na saída do 

controlador podem causar instabilidade e oscilações (SIMÕES, 2007, p.56). 

O objetivo do método C-o-A é determinar o centro de gravidade, ou 

centroide, da área composta pela união das saídas de todas as regras. O centroide é 

um ponto que divide esta área ao meio (MENDEL, 1995, p.368). O cálculo por trás 

deste método realiza uma média ponderada dos valores da saída em seu universo de 

discurso em relação aos graus de pertinência gerados pelas regras. A equação (14) 

apresenta esse cálculo. Onde µout(ui) é a área de uma função de pertinência 

modificada pelo resultado da inferência fuzzy, e ui é a posição do centroide da função 
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de pertinência individual. Tal equação calcula o centroide composto, para o qual 

contribuem várias funções de pertinência (CAMPOS, 2004, p.80). 

 𝑢0 =
∑ 𝑢𝑖 × 𝜇𝑜𝑢𝑡(𝑢𝑖)

𝑁
𝑖=1

∑ 𝜇𝑜𝑢𝑡(𝑢𝑖)
𝑁
𝑖=1

 (14) 

  Portanto controladores fuzzy são capazes de tomar decisões de controle 

com base em informações imprecisas, vagas e contraditórias, originárias da 

complexidade do raciocínio humano, e ainda assim fornecer instruções no domínio 

dos números reais, para a manipulação de variáveis de processo. Essa capacidade 

torna esse tipo de controlador ideal para sistemas e processos não-lineares, seja por 

sua aplicação individual ou pela associação a outras estruturas de controle. 

 

3.5 Controladores PID fuzzy 

Os controladores PID são naturalmente lineares. Quando usados em 

processos que apresentam não-linearidades moderadas, seus parâmetros devem ser 

reajustados periodicamente. Apesar de sua utilização massiva em aplicações 

industriais, quando usados em processos altamente não-lineares, ou quando na 

malha de realimentação houver elementos de controle ou atuadores essencialmente 

não-lineares (como válvulas de controle), ou quando a obtenção do modelo 

matemático do processo não é possível devido ao conhecimento insuficiente ou pela 

complexidade da planta, em geral controladores PID tem um desempenho 

insatisfatório (SIMÕES, 2007, p.66). 

Uma forma de agregar robustez ao PID perante às não-linearidades, e ao 

mesmo tempo obter suas vantagens como o fácil acesso a mão de obra especializada, 

é utilizar em um controlador fuzzy os elementos proporcional, integral e diferencial, 

nativos do PID.  

O formato geral das regras de um controlador fuzzy como apresentado 

anteriormente é: 

 𝑺𝑬 𝑣1 = 𝑋𝑋 𝑬 𝑣2 = 𝑌𝑌 𝑬𝑵𝑻Ã𝑶 𝑣𝑜𝑢𝑡 = 𝑍𝑍 (15) 

Para um controlador fuzzy proporcional a regra de controle terá o seguinte 

formato: 

 𝑺𝑬 𝑒𝑟𝑟𝑜 = 𝐸𝑖  𝑬𝑵𝑻Ã𝑶 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 = 𝑈𝑖 (16) 
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Onde erro é a diferença entre o sinal em um ponto de operação e saída do 

processo. Ei e Ui são funções de pertinência linguísticas atribuídas respectivamente 

ao erro e ao sinal de controle. Neste caso o controlador fuzzy possui apenas uma 

saída (SIMÕES, 2007, p.70). 

Um controlador fuzzy-PI (proporcional-integral) possui duas entradas: o 

erro e sua primeira derivada. A saída é uma variação do controle em torno do valor 

instantâneo da variável no processo. Sua definição de regra fuzzy é (SIMÕES, 2007, 

p.70): 

𝑺𝑬 𝑒𝑟𝑟𝑜 = 𝐸𝑖  𝑬 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑒𝑟𝑟𝑜 𝑑𝐸𝑖 𝑬𝑵𝑻Ã𝑶 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 = 𝑑𝑈𝑖 (17) 

É importante notar que é necessário usar um integrador após a saída antes 

que possa ser usada para controlar o processo como mostra a Figura 7 (SIMÕES, 

2007, p.70). 

Figura 7 – Diagrama de blocos de um controlador fuzzy-PI. 

 

Fonte: Adaptado de SIMÕES (2007, p.71) 

Em um controlador PID fuzzy são usados os três elementos do PID. Da 

mesma forma que a modalidade PI, a variação do controle na saída deve ser integrada 

para ser utilizada para controlar o processo. As regras deste controlador possuem a 

seguinte forma (SIMÕES, 2007, p.71): 

𝑺𝑬 𝑒𝑟𝑟𝑜 = 𝐸𝑖 𝑬 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑒𝑟𝑟𝑜 = 𝑑𝐸𝑖  𝑬 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑒𝑟𝑟𝑜 = 𝑑2𝐸𝑖  

𝑬𝑵𝑻Ã𝑶 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 = 𝑑𝑈𝑖 
(18) 

Outra forma de associar controladores PID à lógica fuzzy é através 

controladores fuzzy supervisórios, que executam um controle multivariável 

determinando os valores de set-points do processo de vários controladores PID 

específicos para cada variável. Nesta configuração o conhecimento de operação da 

planta é embarcado em nível de gerenciamento, enquanto a manutenção das 

variáveis é realizada por controladores convencionais (SIMÕES, 2007, p.71). 
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4 MODELAGEM DO BIORREATOR 

Os reatores bioquímicos ou biorreatores são equipamentos usados em 

muitos processos, como para o tratamento de resíduos, para fermentação alcoólica, 

e neste caso, para produção de metano através da biodigestão anaeróbia. 

A modelagem matemática do biorreator seguiu a descrição simplificada 

proposta por Bequette (1998, p.529), considerando a biorreação como a interação 

entre dois componentes: a biomassa e o substrato. A biomassa é a cultura de células 

que consomem o substrato, produzindo biogás (metano, gás carbônico e outros 

compostos gasosos) e dando origem a nova biomassa (FRIEHE; WEILAND; 

SCHATTAUER, 2010, p.20; BEQUETTE, 1998, p.530). A Figura 8 apresenta um 

modelo esquemático de um reator bioquímico. 

Figura 8 – Reator bioquímico 

 

       Fonte: Elaborado pelo autor 

Na modelagem foram assumidas as mesmas hipóteses simplificadoras 

propostas por Rossato (2016, p.1): 

a) o biodigestor é um reator selado; 

b) a agitação dentro do reator é perfeita; 

c) a reação é uniforme; 

d) a reação é apenas bioquímica; 

e) o volume do reator é constante; 

f) o pH e a temperatura da mistura no reator é constante. 

 Para as variáveis consideradas foram usadas as seguintes notações: 

X :  concentração de biomassa [massa de células / volume] 

S :  concentração de substrato [massa de substrato / volume] 
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Z :  concentração de metano [massa de metano / volume] 

Xf  : concentração de biomassa na alimentação [massa de células / 

volume] 

Sf : concentração de substrato na alimentação [massa de substrato / 

volume] 

Zf : concentração de metano na alimentação [massa de metano / 

volume] 

rX : taxa de geração de células [massa de células geradas / volume / 

tempo] 

rS : taxa de consumo de substrato [massa de substrato consumido / 

volume / tempo] 

F :  vazão volumétrica [volume / tempo] 

V : volume da mistura no biorreator 

O modelo dinâmico foi desenvolvido com base nos balanços de massa para 

a biomassa, para o substrato e para o metano. A biomassa cresce a partir da 

alimentação do reator com cargas de substrato fresco, e a produção de metano 

aumenta com o crescimento da biomassa. 

O balanço de massa para a biomassa é descrito por:  

Taxa de acumulação = Entrada – Saída + Geração 

 
𝑑(𝑉 × 𝑋)

𝑑𝑡
= 𝐹 × 𝑋𝑓 − 𝐹 × 𝑋 + 𝑉 × 𝑟𝑋 (19) 

O balanço de massa para o substrato é descrito por:  

Taxa de acumulação = Entrada – Saída – Consumo 

 
𝑑(𝑉 × 𝑆)

𝑑𝑡
= 𝐹 × 𝑆𝑓 − 𝐹 × 𝑆 − 𝑉 × 𝑟𝑆 (20) 

A taxa de reação rX, do crescimento de biomassa, é definida por: 

 𝑟𝑋 = µ × 𝑋 (21) 
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Onde µ é um coeficiente de crescimento específico com unidade [tempo-1], 

definido como uma função da concentração de substrato. As duas formas mais 

comuns de descrevê-la, conforme nome de seus autores, são (ROSSATO, 2016, p.2): 

Monod: µ =
µ𝑚á𝑥 × 𝑆

𝑘𝑚 + 𝑆
 (22) 

Haldane: µ =
µ𝑚á𝑥 × 𝑆

𝑘𝑚 + 𝑆 + 𝑘1 × 𝑆2
 (23) 

É importante notar que a equação de Monod é um caso especial da 

proposta por Haldane quando k1 = 0.  

A relação entra a massa de células produzidas pela massa de substrato 

consumido, é definido como o parâmetro Y, yield, o qual é assumido como uma 

constante, e pode ser expresso a partir das taxas de produção de biomassa e de 

consumo de substrato: 

 𝑌 =
𝑟𝑋

𝑟𝑆
 (24) 

De (24) obtém-se: 

 𝑟𝑆 =
𝑟𝑋

𝑌
 (25) 

E ao substituir (21) em (25) encontra-se: 

 𝑟𝑆 =
µ × 𝑋

𝑌
 (26) 

Assumindo que o volume do reator é constante pode-se escrever (19) e 

(20) como: 

 
𝑑𝑋

𝑑𝑡
=

𝐹

𝑉
× 𝑋𝑓 −

𝐹

𝑉
× 𝑋 + 𝑟𝑋 (27) 

   

 
𝑑𝑆

𝑑𝑡
=

𝐹

𝑉
× 𝑆𝑓 −

𝐹

𝑉
× 𝑆 − 𝑟𝑆 (28) 

Ao definir a relação F/V como D, a taxa de diluição, e substituir (21) e (26) 

em (27) e (28) tem-se: 

 
𝑑𝑋

𝑑𝑡
= 𝐷 × 𝑋𝑓 − 𝐷 × 𝑋 + µ × 𝑋 (29) 
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𝑑𝑆

𝑑𝑡
= 𝐷 × 𝑆𝑓 − 𝐷 × 𝑆 −

µ × 𝑋

𝑌
 (30) 

Em geral, é considerado que no fluxo de entrada de material não há 

biomassa. Portanto adotando Xf = 0, e adaptando (29) e (30), a biorreação é modelada 

pelas seguintes equações: 

 
𝑑𝑋

𝑑𝑡
= (µ − 𝐷) × 𝑋 (31) 

   

 
𝑑𝑆

𝑑𝑡
= 𝐷 × (𝑆𝑓 − 𝑆) −

µ × 𝑋

𝑌
 (32) 

A taxa de diluição possui unidade [tempo-1] e é o inverso do tempo em que 

a carga de substrato permanece no biorreator para decomposição, o que na literatura 

pertinente a biodigestores, é chamado de tempo de retenção hidráulica. 

Para a obtenção do coeficiente de crescimento específico µ foi usada a 

expressão de Haldane (23), por esta levar em conta a inibição da reação quando 

submetida a altos valores de concentração de substrato. Fisicamente esta condição 

pode ser causada pela presença de baixas concentrações de substâncias tóxicas no 

substrato que, quando em alta quantidade, impactam o crescimento da biomassa. 

Os valores dos parâmetros nominais do processo para o coeficiente de 

crescimento específico pela equação de Haldane, são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Parâmetros nominais do processo segundo Haldane. 

Parâmetro Valor Unidade 

µmáx O,53 [h-1] 

km 0,12 [g/L] 

k1 0,4545 [L/g] 

Y 0,4 [g/g] 

        Fonte: BEQUETTE (1998, p.534) 

A modelagem da produção de metano baseou-se nas considerações 

propostas por Fedailaine et al. (2015, p. 732). O balanço de massa para o metano é 

descrito por: 

Taxa de acumulação = Entrada – Saída + Produção 

 
𝑑(𝑉 × 𝑍)

𝑑𝑡
= 𝐹 × 𝑍𝑓 − 𝐹 × 𝑍 + 𝐾 × 𝑉 (33) 
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A produção de metano é desprezível no início e no final do processo 

(FEDAILAINE et al., 2015, p.732), então pode-se escrever (33) como: 

 
𝑑(𝑉 × 𝑍)

𝑑𝑡
= 0 − 0 + 𝐾 × 𝑉 (34) 

Resultando em: 

 
𝑑𝑍

𝑑𝑡
= 𝐾 (35) 

Onde K é a conversão de substrato em metano, e é obtido pela seguinte 

expressão: 

 𝐾 = 𝑌𝑝 × µ × 𝑋 (36) 

Ao substituir (36) em (35), tem-se: 

 
𝑑𝑍

𝑑𝑡
= 𝑌𝑝 × µ × 𝑋 (37) 

O parâmetro Yp, yield, traduz a taxa de produção de metano por consumo 

de substrato, e foi considerado constante com valor Yp = 0,27 g/g. 

Por fim são reapresentadas as expressões (23), (31), (32) e (37), 

substituindo-se os valores nominais citados para as constantes. Assim foram obtidas 

as equações (38), (39), (40) e (41) usadas no modelo computacional elaborado no 

ambiente Simulink do software MATLAB, e representado pelo diagrama de blocos da 

Figura 9. Também foi reformulado na Figura 10, o modelo esquemático apresentado 

na Figura 8, tornando-o coerente com as considerações realizadas na obtenção do 

modelo matemático para o reator bioquímico. 

Geração de biomassa: �̇� = (µ − 𝐷) × 𝑋 (38) 

   

  Consumo de substrato: �̇� = 𝐷 × (𝑆𝑓 − 𝑆) −
µ × 𝑋

0,4
 (39) 

   

Produção de metano: �̇� = 0,27 × µ × 𝑋 (40) 

   

Coeficiente de crescimento 

específico: 
µ =

0,53 × 𝑆

0,12 + 𝑆 + 0,4545 × 𝑆2
 (41) 
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Figura 9 – Diagrama de blocos do modelo computacional. 

 

   Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 10 – Esquema do biorreator conforme modelo matemático. 

 

       Fonte: Elaborado pelo autor 
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5 CONTROLE DA BIORREAÇÃO COM LÓGICA FUZZY  

A utilização de controladores fuzzy para a biodigestão anaeróbia, permite 

que as não-linearidades inerentes ao processo sejam contornadas por regras de 

controle formuladas de forma intuitiva, com base no conhecimento especializado de 

um operador experiente, ou em uma análise heurística da dinâmica do processo 

através de um modelo. 

O sistema de controle que será descrito foi baseado no controlador Fuzzy-

PI desenvolvido por Rossato (2016, p.4) para um biorreator. O modelo utilizado para 

o biorreator também foi fundamentado no proposto por Bequette (1998, p.529), 

conforme apresentado no Capítulo 4, porém sem considerar a concentração de 

metano (Z ). O controle da reação se deu pela concentração de biomassa (X ) através 

da manipulação da taxa de diluição (D ). 

 Para as variáveis de entrada do controlador foram usados a variação da 

concentração de biomassa (dX/dt ), e o erro entre o valor do set-point e o valor 

instantâneo da concentração de biomassa (e = SPX – X ). Como saída foi adotada a 

variação da taxa de diluição (D ) em torno da taxa de diluição nominal do processo 

para condição de estabilidade (DS ) (ROSSATO, 2016, p.4). A Figura 11 apresenta um 

esquema do controle sugerido. 

Figura 11 – Diagrama esquemático do controle do biorreator. 

 

       Fonte: Elaborado pelo autor 

Neste caso foi assumida como hipótese simplificadora que a válvula que 

controla o fluxo de entrada de material, para variar a taxa de diluição, é dinamicamente 

perfeita, isto é, linear, ganho unitário e de resposta rápida (ROSSATO, 2016, p.1). 
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Com base na estratégia de controle proposta, as equações (38) e (39) foram reescritas 

da seguinte forma: 

 �̇� = µ × 𝑋 − 𝑋 × (𝐷𝑆 + ∆𝐷) (42) 

   

 �̇� = (𝐷𝑆 + ∆𝐷) × (𝑆𝑓 − 𝑆) −
µ × 𝑋

0,4
 (43) 

Segundo Bequette (2002, p.767) os valores nominais da taxa de diluição e 

da concentração de substrato na alimentação, para a condição de estabilidade, são 

respectivamente, Ds = 0,3 h-1 (tempo de retenção hidráulica de 3,33 horas) e Sf = 4,0 

g/L. Substituindo esses valores e a equação (41) em (42) e (43) obtém-se: 

  �̇� =
0,53 × 𝑋 × 𝑆

0,45 × 𝑆2 + 𝑆 + 0,12
− 0,3 × 𝑋 − 𝑋 × ∆𝐷 (44) 

   

 �̇� = −
1,325 × 𝑋 × 𝑆

0,45 × 𝑆2 + 𝑆 + 0,12
− 0,3 × 𝑆 + 1,2 − (𝑆 − 4) × ∆𝐷 (45) 

De acordo com Rossato (2016, p.2) este sistema não-linear possui três 

pontos de equilíbrio: 

a) nó estável em: X = 0,0000; S = 4,0000; 

b) ponto de sela em: X = 0,9883; S = 1,5293; 

c) nó estável em: X = 1,5303; S = 0,1744. 

O ponto de equilíbrio a) deve ser evitado pois com a concentração de 

biomassa nula não há reação. Esta condição é chamada de washout. Nas simulações 

Rossato (2016, p.3) testou duas condições iniciais. A primeira na trajetória entre os 

pontos de equilíbrio a) e b), com valores X01 = 0,5 g/L e S01 = 3,0 g/L. E a segunda 

na trajetória entre os pontos de equilíbrio b) e c), com valores X02 = 1,2 g/L e S02 = 

0,7 g/L. 

Nos dois cenários a verificação do desempenho deu-se aplicando um 

degrau unitário de set-point no instante inicial. Como perturbação foi aplicado em Sf 

um degrau de 4,0 g/L para 3,5 g/L no instante 40 h. E para análise de robustez foram 

consideradas como incerteza não-estruturada, o atraso de 0,1 h na resposta do 



48 
 

medidor real, e como incerteza paramétrica, a variação no coeficiente Y, de 0,4 g/g 

para 0,3 g/g (ROSSATO, 2016, p.3). 

Figura 12 – Diagrama de blocos do sistema com controlador Fuzzy-PI. 

 

Fonte: ROSSATO (2016, p.5) 

A Figura 12 mostra o diagrama de blocos do sistema em malha fechada 

com controlador Fuzzy-PI no ambiente Simulink do software MATLAB. No 

desenvolvimento do controlador foi utilizada a máquina de inferência de Takagi-

Sugeno, com as configurações padrão dos métodos OR, AND e Defuzzification, 

conforme a Figura 13 (ROSSATO, 2016, p.5). 

Figura 13 – Configurações gerais do controlador Fuzzy-PI. 

 

     Fonte: ROSSATO (2016, p.5) 
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Para a entrada erro (e ) foram determinadas as funções de pertinência neg 

e pos tipo triangulares com universo de discurso de -1 a 1. Para a entrada variação 

da concentração de biomassa (dX ) foram designadas funções de pertinência neg e 

pos com universo de discurso de -0,2 a 0,2 (ROSSATO, 2016, p.5). 

Figura 14 – Funções de pertinência para o erro (e ). 

 

  Fonte: ROSSATO (2016, p.5) 

Figura 15 – Funções de pertinência para a variação da concentração de biomassa (dX ). 

 

  Fonte: ROSSATO (2016, p.5) 
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As Figuras 14 e 15 apresentam respectivamente a modelagem fuzzy para 

as entradas erro (e ) e variação da concentração de biomassa (dX ). 

O range adotado para a taxa de diluição (D ), foi de 0 >D > 0,6 h-1, cujos 

limites são assegurados pelo bloco de saturação. Então de acordo à máxima variação 

da taxa de diluição (D ), as funções de pertinência adotadas para a saída dS  foram 

três possíveis constantes: oN = -0,6; oZ = 0; oP = 0,6, conforme mostrado na Figura 

16 (ROSSATO, 2016, p.5). 

Figura 16 – Funções de pertinência para a saída dS : variação da taxa de diluição (D ). 

 

  Fonte: ROSSATO (2016, p.6) 

Através da análise da dinâmica do processo Rossato (2016, p.6) 

estabeleceu quatro regras de controle (mostradas na Figura 17): 

a) SE e = neg E dX = pos ENTÃO dS = oP; 

b) SE e = neg E dX = neg ENTÃO dS = oZ; 

c) SE e = pos E dX = pos ENTÃO dS = oZ; 

d) SE e = pos E dX = neg ENTÃO dS = oN. 

Para a análise de desempenho do controle foram estipulados os seguintes 

critérios: erro estacionário para resposta ao degrau de 0,1 %, sobressinal máximo de 
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10 %, tempo de acomodação máximo de 25 h, rejeição de perturbação de baixa 

frequência em Sf e robustez a incertezas de modelagem.  

Figura 17 – Base de regras do controlador Fuzzy-PI. 

 

  Fonte: ROSSATO (2016, p.6) 

As respostas do controle Fuzzy-PI ao degrau para as condições iniciais 1 e 

2 durante o tempo de simulação de 80 horas, são apresentadas, respectivamente, nas 

Figuras 18 e 19.  

Figura 18 – Resposta ao degrau com controle Fuzzy-PI à condição inicial 1. 

 

  Fonte: ROSSATO (2016, p.6) 
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Figura 19 – Resposta ao degrau com controle Fuzzy-PI à condição inicial 2. 

 

  Fonte: ROSSATO (2016, p.6) 

Analisando as respostas pode-se concluir que o controlador Fuzzy-PI 

proposto atendeu os critérios de desempenho para a manutenção da biorreação 

através da manipulação da taxa de diluição (D ). Então partindo-se deste sistema de 

controle foram averiguadas as condições para maximizar a produção de metano 

variando-se a concentração de substrato na alimentação (Sf ). 

Para examinar a dinâmica da produção de metano foi substituída a 

equação (41) em (40) reescrevendo dZ/dt em termos da concentração de biomassa 

(X ) e da concentração de substrato (S ): 

 �̇� = 0,27 ×
0,53 × 𝑆

0,12 + 𝑆 + 0,4545 × 𝑆2
× 𝑋 (46) 

Com base em (46) pode-se afirmar que a concentração de metano (Z ) é 

diretamente proporcional à concentração de biomassa (X ), sendo esta a variável de 

maior influência para a produção de metano. Portanto a maximização da produção de 

metano será buscada aumentando-se o set-point para X (SPX ), e alterando-se 

sistematicamente a concentração de substrato na alimentação (Sf ), para encontrar a 

combinação que proporciona a maior concentração de metano (Z ) ao final do tempo 

de simulação de 80 horas. Como condição inicial foram usados os valores X0 = 0,5 

g/L e S0 = 3 g/L. 
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O diagrama de blocos do sistema usado para a análise é mostrado na 

Figura 20, e foi elaborado com base no sistema da Figura 12 acrescentando-se a 

variável Z. 

Figura 20 – Diagrama de blocos do sistema com a concentração de metano Z. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Para o set-point degrau com valor SPX = 1,0 g/L, a máxima concentração 

de metano Z = 7,47 g/L foi encontrada com Sf = 3,0 g/L. Como mostra a Figura 21. 

Figura 21 – Máxima concentração de metano (Z ) para SPX = 1,0 g/L. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Para o set-point degrau com valor SPX = 2,0 g/L, a máxima concentração 

de metano Z = 14,72 g/L foi encontrada com Sf = 5,51 g/L. Como mostra a Figura 

22. 
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Figura 22 – Máxima concentração de metano (Z ) para SPX = 2,0 g/L. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Porém quando foi usado set-point degrau com valor SPX = 3,0 g/L o 

sistema de controle não foi capaz de manter a reação para nenhum valor de Sf, 

levando o biorreator à condição de washout, como mostra a Figura 23. Como tentativa 

de reajustar o controlador Fuzzy-PI para esta condição, foi alterado o range da taxa 

de diluição (D ) para valores mais altos, mas essa estratégia também não surtiu efeito. 

Esse fato pode ser explicado fisicamente pela baixa velocidade da reação 

em sua capacidade de gerar nova biomassa, tornando o sistema de controle incapaz 

de compensar grandes variações de set-point para X. Portanto o controlador Fuzzy-

PI apresentado para a manutenção da bioreação não é adequado para a maximização 

da produção de metano, sendo necessário outro controlador para essa finalidade.  
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Figura 23 –Concentração de biomassa (X ) para SPX = 3,0 g/L e Sf = 10,0 g/L: condição de washout. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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6 CONTROLE DA BIORREAÇÃO PARA A MAXIMIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE 

METANO 

Dentre as vantagens da aplicação da biodigestão anaeróbia no tratamento 

de resíduos orgânicos, têm-se a obtenção de biogás que devido a ser composto 

principalmente por metano, um gás inflamável, pode ser usado na geração de energia 

térmica e elétrica. Portanto desenvolver métodos de processo, que maximizem a 

produção de metano em biodigestores e usinas de biogás, é de extrema relevância 

do ponto de vista energético. 

Como exposto no Capítulo 5, a variação da concentração de metano é 

diretamente proporcional à concentração de biomassa. Logo, para maximizar a 

produção de metano é necessário aumentar a geração de biomassa no biorreator.  

Com este objetivo foi elaborado um sistema de controle, baseado em lógica 

fuzzy, para a manipulação da taxa de diluição (D ) e da concentração de substrato na 

alimentação (Sf ), de forma a executar um acompanhamento eficaz de um set-point 

rampa crescente para a concentração de biomassa (SPX ). Neste caso foi assumida 

como hipótese simplificadora que as válvulas que controlam o fluxo de material e a 

vazão de substrato, na entrada do biorreator, são dinamicamente perfeitas, isto é, 

linear, ganho unitário e de resposta rápida. 

O modelo dinâmico utilizado na simulação foi o obtido no Capítulo 4, o qual 

considera que o biorreator é descrito pelas equações das seguintes variáveis: 

concentração de biomassa (X ), concentração de substrato (S ) e concentração de 

metano (Z ).  

Para a malha de controle da taxa de diluição (D ) usou-se o controlador 

Fuzzy-PI descrito no Capítulo 5. E para a malha de controle da concentração de 

substrato na alimentação (Sf ) foi desenvolvido outro controlador fuzzy.  

Considerando que o controle de D se mostrou eficaz na manutenção da 

biorreação, no desenvolvimento do controle de Sf foram observadas a máxima 

concentração de metano (Z ) e a constância de valores positivos na variação da 

concentração de metano (dZ ) ao longo do tempo de simulação, usando como 

condição inicial os valores X0 = 0,5 g/L e S0 = 3 g/L. 

Com o intuito de inferir sobre possíveis estratégias de controle que 

embasem a configuração do controlador fuzzy para Sf, foram obtidas as equações 



57 
 

(47), (48) e (49) substituindo (41) e Ds = 0,3 h-1 (taxa de diluição nominal para condição 

de estabilidade) em (38), (39) e (40): 

 �̇� =
0,53 × 𝑋 × 𝑆

0,45 × 𝑆2 + 𝑆 + 0,12
− 𝑋 × (0,3 + ∆𝐷) (47) 

   

 �̇� = −
1,325 × 𝑋 × 𝑆

0,45 × 𝑆2 + 𝑆 + 0,12
+ 0,3 × (𝑆𝑓 − 𝑆) + ∆𝐷 × (𝑆𝑓 − 𝑆) (48) 

   

 �̇� = 0,27 ×
0,53 × 𝑆

0,12 + 𝑆 + 0,4545 × 𝑆2
× 𝑋 (49) 

Analisando (47), (48) e (49) foram realizadas as seguintes observações 

sobre a dinâmica do processo: 

a) A variação da concentração de metano (dZ) é afetada pela 

concentração de substrato (S ) no biorreator; 

b) A variação da concentração de metano (dZ) é diretamente 

proporcional à concentração de biomassa (X ) no biorreator; 

c) A variação da concentração de biomassa (dX) é afetada pela 

concentração de substrato (S ) no biorreator. 

d) A variação da concentração de substrato (dS), é afetada 

positivamente pela taxa de diluição (D) e pela concentração de 

substrato na alimentação (Sf ), sempre que Sf for maior que a 

concentração de substrato (S ) dentro do biorreator; 

A partir desta análise heurística foram traçadas duas estratégias de 

controle. Na primeira adotou-se como variáveis de entrada: a variação da 

concentração de biomassa (dX ) e a variação da concentração de metano (dZ ). Na 

segunda, as variáveis de entrada consideradas foram a variação da concentração de 

metano (dZ ) e a diferença entre a concentração de substrato na alimentação e a 

concentração de substrato no biorreator, definida por: Sdf = Sf – S. Em ambas 

estratégias a variável de saída considerada foi a variação da concentração de 

substrato na alimentação (dSf ). 

A segunda estratégia não será detalhada por ter apresentado robustez 

inferior à primeira. No entanto é mostrado seu diagrama de blocos do Simulink na 

Figura 24. 
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Figura 24 – Diagrama de blocos para segunda estratégia de controle. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

   Para a primeira estratégia citada, são apresentados um esquemático do 

controle e o seu diagrama de blocos do Simulink, respectivamente, nas Figuras 25 e 

26. 

Figura 25 – Diagrama esquemático do sistema de controle proposto. 

 

       Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 26 – Diagrama de blocos do sistema de controle proposto. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

No desenvolvimento do controlador fuzzy para Sf  foi utilizada a máquina de 

inferência de Takagi-Sugeno com os métodos AND, OR e Defuzzification na 

configuração padrão como mostrado na Figura 27.  

Figura 27 – Configurações gerais do controlador fuzzy para Sf. 

 

  Fonte: Elaborado pelo autor 

No controlador Fuzzy-PI para D, proposto por Rossato, (2016, p.4), foram 

alterados o range de variação da saída para 0 > D > 1 h-1, garantido pelo bloco de 

saturação, e as funções de pertinência da saída dS  para as três possíveis constantes: 
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oN = -2,0; oZ = 0; oP = 2,0. Essas modificações tiveram por objetivo conferir maior 

alcance e velocidade na atuação do controle em situações que solicitem robustez. 

Considerando que as variáveis de entrada dX e dZ  representam variações 

que devem ser mantidas sempre positivas pelo controlador, foi selecionado um 

universo de discurso de pequena amplitude, com o intuito de proporcionar 

sensibilidade ao controle. Para estas variáveis foram determinadas as funções de 

pertinência triangulares neg e pos com universo de discurso de -0,01 a 0,01, conforme 

mostrado nas Figuras 28 e 29. 

Figura 28 – Funções de pertinência para a variação da concentração de biomassa (dX ). 

 

  Fonte: Elaborado pelo autor 

A saída dSf  se trata de um fator de acréscimo e decréscimo no valor 

instantâneo de Sf.  Portanto é necessário definir uma faixa de variação para Sf  

coerente com a operação do biorreator. Neste caso foi considerado que o processo 

ocorre por via úmida, para a qual deve haver no máximo 15% de massa seca no 

material em decomposição. Sendo assim o range adotado para a concentração de 

substrato na alimentação (Sf ), foi de 0 >Sf > 150 g/L, cujos limites são assegurados 

pelo bloco de saturação.  

As funções de pertinência assumidas para a saída dSf  foram três possíveis 

constantes: oN = -10; oZ = 0; oP = 10, conforme mostrado na Figura 30. Tais valores 

foram determinados realizando-se simulações sucessivas com diferentes valores para 
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as constantes. Com essas alterações foi observado que valores de maior módulo não 

acrescentavam desempenho ao controlador. 

Figura 29 – Funções de pertinência para a variação da concentração de metano (dZ ). 

 

  Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 30 – Funções de pertinência para a variação da concentração de substrato na alimentação 

(dSf ). 

 

  Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 31 – Base de regras do controlador fuzzy para Sf . 

 

  Fonte: Elaborado pelo autor 

Analisando a dinâmica da produção de metano, acerca da necessidade de 

substrato para geração de nova biomassa, foram estabelecidas quatro regras de 

controle (mostradas na Figura 31): 

a) SE dX = pos E dZ = pos ENTÃO dSf = oZ; 

b) SE dX = pos E dZ = neg ENTÃO dSf = oP; 

c) SE dX = neg E dZ = pos ENTÃO dSf = oZ; 

d) SE dX = neg E dZ = neg ENTÃO dSf = oN. 

A elaboração da base de regras visou manter as variáveis de entrada 

sempre positivas através do acréscimo ou decréscimo no valor instantâneo da 

concentração de substrato na alimentação (Sf ).  

Vale ressaltar a importância das regras c) e d) tendo em vista que o 

coeficiente de crescimento específico (µ) de Haldane admite a inibição do crescimento 

da biomassa quando esta é submetida a altas concentrações de substrato (S ). 

Fisicamente essas regras permitem que, caso haja decrescimento na população de 

bactérias, o valor de Sf   seja regredido ou estagnado em prol da atuação do controlador 

Fuzzy-PI para a taxa de diluição (D ) em busca da manutenção da reação. 

A base de regras gerada produz a superfície de controle não-linear 

apresentada na Figura 32. E como exemplo da atuação das regras, é mostrado na 
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Figura 33, a defuzzificação para as entradas dX = -0,00514 e dZ = 0,00645, cuja a 

combinação dos percentuais de ativação de cada regra resultou em dSf = -0,499.  

Figura 32 – Superfície de controle não-linear para Sf. 

 

  Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 33 – Exemplo de defuzzificação da saída dSf. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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7 RESULTADOS E ANÁLISE 

Neste capítulo são apresentadas as respostas obtidas para o controlador 

proposto, realizando uma análise de sua eficácia na manutenção da biorreação e na 

maximização da produção de metano. Com este objetivo foram observadas as 

seguintes características: 

a) preservação da biorreação à condição de washout; 

b) seguimento do set-point para a concentração de biomassa (SPX); 

c) máxima concentração de metano (Z) ao final do tempo de simulação; 

d) constância de valores crescentes na variação da concentração de 

metano (dZ ) ao longo do tempo de simulação. 

Para analisar a robustez do sistema, foram inseridas incertezas como o 

atraso na resposta do medidor real de concentração de biomassa (X ), e a variação 

paramétrica em Y (yield). Assim foram eleitos três cenários para análise e 

apresentação de resultados: 

a) cenário 1: sistema ideal com Y = 0,4 g/g e sem atraso na medição 

de X ; 

b) cenário 2: variação de 25% no parâmetro yield, com Y = 0,3 g/g, e 

pequeno atraso de 0,025 h na medição de X ; 

c) cenário 3: variação de 25% no parâmetro yield, com Y = 0,3 g/g, e 

grande atraso de 0,1 h na medição de X. 

Os cenários foram selecionados partindo-se do pressuposto que no 

biorreator real existem maiores chances de ocorrer variações paramétricas devido à 

heterogeneidade dos resíduos orgânicos, sendo o atraso de medição limitado em prol 

da adequação do instrumento ao processo. Em todos eles partiu-se da manutenção 

da biorreação, com base na observação realizada no final do Capítulo 5, acerca da 

dinâmica da geração de nova biomassa em relação a grandes variações de set-point 

para X. Desta forma, para cada um foi obtido, através de sucessivas alterações nas 

simulações, o máximo slope do set-point rampa que preserva o biorreator da condição 

de washout. Este limite de operação também proporciona a máxima produção de 

metano, considerando a proporcionalidade entre X e Z. 
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Para o cenário 1 foi encontrado o slope máximo no valor de 0,14, 

representado pela equação (50), onde th é o instante de tempo da simulação expresso 

em horas [h]. 

 𝑆𝑃𝑋
1 = 0,14 × 𝑡ℎ (50) 

Considerando o valor inicial X0 = 0,5 g/L, este slope promove o valor final 

SP1X = 11,70 g/L. A Figura 34 mostra a o set-point SPX1, e a resposta do sistema de 

controle para a concentração de biomassa (X ). Desta sobreposição foram obtidos os 

valores das variáveis e os respectivos erros de seguimento de rampa para os instantes 

th = 10 h e th = 70 h, apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 – Valores para o erro de seguimento de rampa no cenário 1. 

th [h] SPX1 [g/L] X [g/L] Erro [g/L] Erro [%] 

10 1,90 1,29 0,61 32,10 

70 10,30 9,60 0,70 6,80 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 34 – Resposta da concentração de biomassa (X ) ao set-point SPX1. 

 

      Fonte: Elaborado pelo autor 

O erro de seguimento de rampa aumenta do instante inicial até 

aproximadamente th = 10 h, a partir do qual seu valor absoluto se torna 
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consideravelmente constante. Então seu valor relativo à SPX1 decresce conforme a 

progressão do tempo de simulação. 

A Figura 35 apresenta a resposta da concentração de substrato (S ) para 

SPX1. Pela análise do gráfico percebe-se que nas primeiras 15 h o sistema de controle 

busca estabilizar a relação entre geração de biomassa e consumo de substrato para 

a condição inicial S0 = 3 g/L.  

Figura 35 – Resposta da concentração de substrato (S ) ao set-point SPX1. 

 

      Fonte: Elaborado pelo autor 

A proporcionalidade entre Z e X é evidenciada pelo perfil da evolução da 

concentração de metano (Z ) durante a simulação, representada pela Figura 36. O 

crescimento da concentração de metano (Z ) se mostrou lento até aproximadamente 

th = 15 h. Após esse período assumiu uma progressão com linearidade significativa. 

Ao final de 80 h, a variação crescente de X proporcionou uma produção de 20,09 g/L 

de metano. 

A variação da concentração de metano (dZ ), como mostra a Figura 37, 

possui pequena instabilidade do instante inicial até th = 15 h, coerente com o 

crescimento lento de Z e o aumento do erro do seguimento de rampa para X no mesmo 

período. Após esse tempo a curva adquire tendência de estabilizar-se, mas ainda 
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apresenta variação positiva moderada devido ao constante crescimento da população 

de bactérias. 

 

Figura 36 – Resposta da concentração de metano (Z ) ao set-point SPX1.

 

      Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 37 – Resposta da variação da concentração de metano (dZ ) ao set-point SPX1. 

 

      Fonte: Elaborado pelo autor 
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Para o cenário 2 foi encontrado o slope máximo no valor de 0,06, 

representado pela equação (51): 

 𝑆𝑃𝑋
2 = 0,06 × 𝑡ℎ (51) 

Considerando o valor inicial X0 = 0,5 g/L, este slope promove o valor final 

SPX2 = 5,30 g/L. A Figura 38 mostra a o set-point SPX2, e a resposta do sistema de 

controle para a concentração de biomassa (X ). Desta sobreposição foram obtidos os 

valores das variáveis e os respectivos erros de seguimento de rampa para os instantes 

th = 10 h e th = 70 h, apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3 – Valores para o erro de seguimento de rampa no cenário 2. 

th [h] SPX2 [g/L] X [g/L] Erro [g/L] Erro [%] 

10 1,10 0,81 0,29 26,36 

70 4,70 4,40 0,30 6,38 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 38 – Resposta da concentração de biomassa (X ) ao set-point SPX2. 

 

      Fonte: Elaborado pelo autor 

Neste cenário o erro de seguimento de rampa apresenta a mesma 

característica de manter um valor absoluto constante a partir de determinado tempo. 

Porém em relação ao erro do cenário 1, este tem sua variação estabilizada em um 

menor período, próximo ao instante th = 2 h. Este fato pode ser atribuído à menor 
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variação do set-point SPX2, permitindo ao sistema de controle buscar mais 

rapidamente o valor alvo. 

De acordo ao gráfico da resposta da concentração de substrato (S ) para 

SPX2 (Figura 39), pode-se afirmar que nas primeiras 10 horas o sistema de controle 

busca estabilizar a relação entre geração de biomassa e consumo de substrato para 

a condição inicial S0 = 3 g/L. Apesar da linearização do erro de seguimento de rampa 

ter ocorrido mais rapidamente, o atraso na estabilização do consumo é atribuído a 

variação no parâmetro Y que relaciona a massa de bactérias produzidas pela massa 

de substrato consumido. 

Figura 39 – Resposta da concentração de substrato (S ) ao set-point SPX2. 

 

      Fonte: Elaborado pelo autor 

A Figura 40 representa a progressão da concentração de metano (Z ) dentro 

do biorreator. O perfil do gráfico sinaliza a proporcionalidade de Z em relação à X, mas 

também transparece a influência da concentração de substrato (S ) para a produção 

de metano. Afinal o biogás é produzido pela biomassa a partir do consumo de 

substrato. O crescimento da concentração de metano (Z ) se mostrou lento até 

aproximadamente th = 10 h. Após esse período assumiu uma progressão com 

linearidade significativa. Ao final de 80 horas a variação crescente de X proporcionou 

uma produção de 6,50 g/L de metano. 
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Figura 40 – Resposta da concentração de metano (Z ) ao set-point SPX2. 

 

      Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 41 – Resposta da variação da concentração de substrato (dZ ) ao set-point SPX2. 

 

      Fonte: Elaborado pelo autor 

Segundo a Figura 41, a qual exibe a variação da concentração de metano 

(dZ ) ao longo da simulação, a evolução da taxa de produção de metano foi turbulenta 

até o instante th = 10 h, coerente com o tempo de estabilização do consumo de 

substrato. É observado que, no período de aumento do erro de seguimento de rampa 
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para X, ocorre uma regressão acentuada no valor de dZ próximo a th = 1,1 h. Após 

esse tempo a variação da concentração de metano desenvolve crescimento de 

ascendência elevada até th = 10 h, assumindo a tendência de estabilizar-se, porém 

ainda com moderadas variações positivas. 

Para o cenário 3 foi encontrado o slope máximo no valor de 0,04, 

representado pela equação (52): 

 𝑆𝑃𝑋
3 = 0,04 × 𝑡ℎ (52) 

Considerando o valor inicial X0 = 0,5 g/L, este slope promove o valor final 

SPX3 = 3,70 g/L. A Figura 42 mostra a o set-point SPX3, e a resposta do sistema de 

controle para a concentração de biomassa (X ). Desta sobreposição foram obtidos os 

valores das variáveis e os respectivos erros de seguimento de rampa para os instantes 

th = 10 h e th = 70 h, apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 – Valores para o erro de seguimento de rampa no cenário 3. 

th [h] SPX3 [g/L] X [g/L] Erro [g/L] Erro [%] 

10 0,90 0,69 0,21 23,33 

70 3,30 3,10 0,20 6,06 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 42 – Resposta da concentração de biomassa (X ) ao set-point SPX3. 

 

      Fonte: Elaborado pelo autor 
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O erro de seguimento de rampa deste cenário possui valores percentuais 

coerentes com os outros dois. No entanto o tempo para estabilização da variação da 

concentração de biomassa (X) foi ainda menor que no cenário 2, ocorrendo 

aproximadamente em th = 1,5 h. Com isso é reforçada a hipótese de que menores 

variações de set-point para X (SPX ) permitem ao sistema de controle uma maior 

velocidade de atuação. 

Figura 43 – Resposta da concentração de substrato (S ) ao set-point SPX3. 

 

      Fonte: Elaborado pelo autor 

Analisando a resposta da concentração de substrato (S ) para SPX3 (Figura 

43), observa-se que o sistema de controle atua para estabilizar o consumo da 

concentração de substrato inicial S0 = 3 g/L, durante as primeiras 6 horas da 

biorreação.  Assim como no cenário 2, o atraso entre a linearização do erro de 

seguimento de rampa e a estabilização do consumo é atribuído à variação no 

parâmetro Y  que relaciona a massa de bactérias produzidas pela massa de substrato 

consumido. 

Neste cenário foram observados os piores índices para produção de 

metano devido à progressão lenta da concentração de biomassa (X ). Conforme o 

gráfico da Figura 44, o avanço da concentração de metano (Z ) foi crescente durante 

todo o período de simulação, porém a Figura 45, mostra que boa parte do tempo a 
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variação da concentração de metano (dZ ) foi decrescente, apresentando tendência 

de estabilização a partir do instante th = 10 h. No final das 80 horas de simulação 

foram produzidos 4,26 g/L de metano. 

Figura 44 – Resposta da concentração de substrato (Z ) ao set-point SPX3. 

 

      Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 45 – Resposta da variação da concentração de substrato (dZ ) ao set-point SPX3. 

 

     Fonte: Elaborado pelo autor 
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Os resultados obtidos para os três cenários foram resumidos na Tabela 5. 

Com base nos valores de X e Z ao final da simulação, é evidenciada a 

proporcionalidade entre essas variáveis, confirmando a premissa da maximização da 

produção de metano através do aumento da concentração de biomassa.  

Tabela 5 – Resumo dos resultados para os três cenários. 

Cenário 

Atraso 

medição 

[h] 

Yield 

(Y )  

[g/g] 

Slope 

máximo 

p/ SPX 

SPX 

(80 h) 

[g/L] 

X   

(80 h) 

[g/L] 

S   

(80 h) 

[g/L] 

Z   

(80 h) 

[g/L] 

dZ   

(80 h) 

[g/L.h-1] 

Erro 

(10 h) 

[%] 

Erro 

(70 h) 

[%] 

1 0 0,4 0,14 11,70 11,00 8,03 20,09 0,340 32,10 6,80 

2 0,025 0,3 0,06 5,30 5,00 15,68 6,50 0,089 26,36 6,38 

3 0,1 0,3 0,04 3,70 3,50 19,29 4,26 0,052 23,33 6,06 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A incerteza paramétrica em Y  é responsável pelo maior impacto na queda 

da produção de metano dos cenários 2 e 3. Sendo o yield a relação da massa de 

bactérias gerada pela massa de substrato consumido, o decréscimo em seu valor 

resulta em uma menor capacidade da biorreação em gerar nova biomassa. Isso 

acarreta na diminuição da tolerância do sistema a variações no set-point para X, 

fazendo-se necessário o uso de slopes menores que não levem o biorreator à 

condição de washout. Por conseguinte, um valor mais baixo de slope do set-point 

rampa irá proporcionar menor concentração de biomassa e menor produção de 

metano. 

O atraso na resposta do medidor real afeta principalmente a estabilidade 

do sistema para determinados valores de set-point para X (SPX ). Durante a sistemática 

de obtenção do slope máximo para o cenário 3, foi observado que o sistema se 

tornava instável ao final das 80 horas quando usado slope de 0,05, levando o 

biorreator à condição e washout. Então devido à necessidade de diminuir o slope do 

set-point rampa para preservar a biorreação, indiretamente o atraso na resposta do 

medidor real interfere na maximização da produção de metano. 

A concentração de substrato (S ) também é diretamente influenciada pela 

concentração de biomassa (X ). As incertezas inseridas acarretaram em um aumento 

no valor final de S, representando fisicamente a diminuição da capacidade da 

biorreação em degradar a matéria orgânica. Outro dado que evidencia a importância 

de manter-se o máximo crescimento de biomassa possível, é a variação da 
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concentração de metano (dZ ) ao final do período de simulação, quando a biorreação 

já possui certa estabilidade. Esta variável traduz a capacidade do sistema de controle 

em buscar condições propícias, de diluição e concentração de substrato na 

alimentação, para o aumento constante da produção de metano no biorreator. 

O erro de seguimento de rampa foi o único dado analisado a apresentar 

índices desfavoráveis a maiores slopes de set-point para X. Neste caso o maior desvio 

percentual ocorreu no cenário 1, possivelmente devido à baixa velocidade da 

biorreação ao gerar nova biomassa, fazendo com que o sistema gaste mais tempo 

para compensar grandes variações nos valores alvo para X. Essa dinâmica é 

observada no início da simulação quando no cenário 1 foi necessário um tempo maior 

para a variação da concentração de biomassa atingir certa linearidade. 

Contudo considerando que os controladores fuzzy propostos foram 

capazes de manter a biorreação com set-points crescentes para X durante todo o 

tempo de simulação, mesmo em condições severas, pode-se afirmar que o sistema 

de controle se mostrou eficaz apresentando resultados satisfatórios acerca da 

maximização da produção de metano. Apenas deve ser observado que o desempenho 

e robustez dos controladores foram condicionados a um valor máximo de variação de 

set-point para X (slope de SPX). Este fato, em vista da ocorrência corriqueira de 

variações no parâmetro yield, devido à variabilidade da composição do substrato, 

torna necessário que o sistema de automação de uma usina de biogás, considere a 

supervisão e controle da variação de SPX, podendo ser realizado por um operador ou 

por outro controlador fuzzy, acrescentando-se uma malha de controle para esta 

variável.    

Com o intuito de amenizar o erro de seguimento de rampa, caso 

necessário, pode-se estudar o uso de algoritmos de controle preditivo, com o modelo 

do processo embarcado, para nortear iterativamente a evolução do valor da variável 

manipulada que determina a melhor resposta segundo uma determinada condição. 

De forma geral os dois pontos fracos do controlador fuzzy desenvolvido, 

podem ser contornados através de sistemas adaptativos conhecidos na literatura por 

ANFIS (Adaptative Neuro-Fuzzy Inference System, do inglês, Sistema de Inferência 

Adaptativo Neuro-Difuso) os quais têm a capacidade de atualizar autonomamente 

seus parâmetros internos de controle, com base em algoritmos de aprendizado a partir 

dos valores obtidos no sensoriamento do processo.  
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8 CONCLUSÃO 

Já há algum tempo que a busca por fontes alternativas de energia tem sido a 

pauta principal de eventos globais, pesquisas científicas e grandes investimentos.  

Em escala mundial, ocorre uma corrida pela redução na emissão dos gases de 

efeito estufa através da diminuição do uso de combustíveis fósseis, em vista do 

Protocolo de Quioto. Em relação à América Latina, a ONU indica que para a região, 

o desenvolvimento de usinas e tecnologias para geração de energia por fontes 

alternativas deve ser prioridade para prover imunidade aos países em relação à 

variabilidade do preço do petróleo. Nesse cenário encontra-se o Brasil. 

No país são descartados indevidamente grandes volumes de matéria orgânica 

devido à intensa atividade agropecuarista e à taxa per capita crescente de produção 

de resíduos sólidos urbanos. Uma solução de cunho energético, para o tratamento 

destes resíduos orgânicos, rurais e urbanos, está na expansão da aplicação da 

biodigestão anaeróbia, bem como no avanço das tecnologias para o processo. 

A biodigestão anaeróbia é um processo fermentativo biológico natural de 

decomposição da matéria orgânica na ausência de oxigênio. Essa biorreação produz 

uma mistura gasosa inflamável composta principalmente por metano, conhecida 

como biogás, e um material digerido rico em nutrientes conhecido como 

biofertilizante. 

Dentre as medidas propostas no Protocolo de Quioto, está a difusão da 

aplicação de sistemas que promovam a biodigestão anaeróbia controlada, para 

confinamento e aproveitamento energético do metano, devido a esse gás possuir 

capacidade de absorver calor atmosférico de 15 a 40 vezes superior ao gás 

carbônico.  

Portanto o avanço na produção de metano tem o potencial de resolver 

questões ambientais, como o tratamento de resíduos e emissão de poluentes, além 

de representar uma fonte alternativa para geração de energia térmica e elétrica. 

Também vale ressaltar a possibilidade de impulsionar ainda mais as atividades 

agropecuárias do país através do uso do biofertilizante. 

Neste contexto, para a intensificação da produção de metano é necessário o 

emprego, e o avanço, de tecnologias para automação e controle de usinas de biogás, 

de forma a tornar o processo mais eficiente e, sua adoção, financeiramente mais 

atrativa. Então em vista do aproveitamento energético, é fundamental o 
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desenvolvimento de técnicas de controle, para usinas de biogás, que busquem 

maximizar a produção de metano. 

 Com este objetivo foi desenvolvido um sistema composto por dois 

controladores fuzzy, para a manutenção da biorreação e para a maximização da 

produção de metano. Tratando-se de um processo com dinâmica não-linear, foi 

escolhida a técnica baseada em lógica fuzzy, a qual permite que os parâmetros e 

regras de controle do sistema sejam gerados a partir do conhecimento sobre o 

processo, obtido a partir de entrevistas com especialistas, ou no caso deste trabalho, 

através da análise heurística de simulações. 

Para balizar a investigação acerca da produção de metano, foi elaborado um 

modelo matemático e computacional, a partir dos quais intuiu-se que para maximizá-

la é necessário atingir, dentro do biorreator, a maior população possível de bactérias 

consumidoras de matéria orgânica. Esta dinâmica é fisicamente descrita da seguinte 

forma: a biomassa consome o substrato para produzir biogás e gerar nova biomassa, 

então o crescimento constante da população de microrganismos proporciona uma 

variação ascendente na produção de metano. 

Então foi proposto um sistema que fosse capaz de manter a biorreação, em 

relação a um set-point crescente para a concentração de biomassa, controlando-se o 

fluxo de entrada de material fresco no biorreator, e a concentração de substrato nessa 

alimentação. Para sugerir robustez, foram inseridas incertezas no sistema que podem 

ocorrer na aplicação de biodigestores reais. 

A partir das possíveis ocorrências das incertezas, o controlador fuzzy foi 

analisado para três cenários: um ideal, um corriqueiro e um mais severo. Em todos 

eles o sistema de controle foi eficaz ao manter as concentrações de biomassa e 

metano crescentes, proporcionando o acompanhamento do set-point rampa com 

erros percentuais aceitáveis. No entanto esta eficácia foi condicionada à manipulação 

da variação do set-point (slope), sendo fundamental sua diminuição, conforme o 

aumento no valor das incertezas, para preservar o biorreator da condição de washout. 

Ao usar slopes menores, naturalmente foram obtidas concentrações inferiores 

de biomassa e também de metano, confirmando a premissa da maximização da 

produção de biogás através do aumento da população de bactérias. 

Portanto, tendo em vista os limites de operação para cada cenário, pode-se 

concluir que o controlador fuzzy proposto apresentou desempenho e robustez 

satisfatórios ao ser capaz de manter a biorreação com set-points crescentes, mesmo 
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em condições severas, executando a dosagem otimizada na alimentação de 

substrato fresco. 

Considerando as limitações do sistema de controle apresentado, em trabalhos 

futuros podem ser realizadas as seguintes melhorias: 

a) acrescentar um supervisório fuzzy para controlar a variação do set-point 

da concentração de biomassa, para conferir robustez ao sistema em 

relação a variações nos valores das incertezas; 

b) utilizar algoritmos de controle preditivo, com o modelo do processo 

embarcado, para amenizar o erro de seguimento de rampa através da 

evolução iterativa dos valores das variáveis manipuladas, a fim de obter 

a melhor resposta do sistema; 

c) aplicar sistemas adaptativos baseados em lógica fuzzy e redes neurais, 

usando um algoritmo de aprendizado para ajustar autonomamente os 

parâmetros de controle do processo, de acordo às perturbações e 

variações das incertezas ao longo do ciclo de operação das usinas de 

biogás. 
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